


กระเชา A1
ราคา 3,990 บาท

 มิกซจัสมินไรซซีเรียล ออริจินัล ซวอฟ 245 กรัม  ขนมปงกรอบรวมรสผสมธัญพืช จูลีส 300 กรัม
 ขนมปงกรอบโฮลวีทคาราเมล สบายใจ 220 กรัม  น้ำองุนชีราส พีบีวัลเลย 750 มล.  กลวยตากรสตนตำรับ อังเคิลทอง 250 กรัม
 น้ำเตาหูผง รสชาเขียวมัทฉะ ออลส 240 กรัม  ชาชงมะตูม สบายใจ 20 ซอง  บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน 70 กรัม
 ผงขาวกลองสกัดโฮลอินวัน สูตร 1 ฮักปน 150 กรัม  นมถั่วเหลืองผงรสดั้งเดิม นูทรินา 230 กรัม  เมเปลไซรัป เทอคีฮิล 250มล.
 ฟรีซ ดราย คอฟฟ เอ็กแทร็ค เฟสตา 180 กรัม  น้ำสตรอเบอรรี่ผสมมัลเบอรรี่ เวรี่เบอรรี่ 300 มล.  ชาเกสรบัวหลวง สบายใจ 20 กรัม
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.  อัลมอนดเคลือบช็อคโกแลตนม ชาครียะ 200 กรัม  น้ำผึ้งดอกไมปา สบายใจ 170 กรัม
 แยมสตรอเบอรรี สูตรไมเติมน้ำตาล เดนิชการเดน 340 กรัม  เครื่องดื่มชนิดแหงผักเชียงดา วีไบโอเวกกี้ 10 ซอง
 กระเชาไมขนาด 19 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง



กระเชา A2
ราคา 2,200 บาท

 ขนมปงกรอบโฮลวีทคาราเมล สบายใจ 220 กรัม
 เมอแรงคมะพราว โบว 50 กรัม
 เครื่องดื่มลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี โกเดนท 125 กรัม 
 น้ำเตาหูผง รสชาเขียวมัทฉะ ออลส 240 กรัม
 ฟรีซ ดราย คอฟฟ เอ็กแทร็ค เฟสตา 100 กรัม
 ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่ ซันฟูดฯ 1 กิโลกรัม
 เผือกทอดอบกรอบ รสหวาน ทาโรคิงส 55 กรัม
 เครื่องดื่มชนิดแหงผักเชียงดา วีไบโอเวกกี้ 10 ซอง
 น้ำอินทผลัม 100% อันดาลุส 250 มล.
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสแอปเปล ลณิชา 150 มล.
 เครื่องดื่มเห็ดหิมะ บีเคพี 180 มล.
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสน้ำผึ้งมะนาว โอโอริ 180 มล. 
 แยมผลไมรวมสูตรไมเติมน้ำตาล เดนิชการเดน 340 กรัม
 กระเชาโครงลวดขนาด 17 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง

กระเชา A3
ราคา 2,200 บาท

 ขนมปงกรอบรวมรสผสมธัญพืช จูลีส 300 กรัม
 กลวยตากรสตนตำรับ อังเคิลทอง 250 กรัม
 เมอแรงคมิกซนัท โบว 50 กรัม
 นมถั่วเหลืองผงรสดั้งเดิม นูทรินา 230 กรัม
 ลูกเดือยพรอมดื่มช็อคโกแลต ครูยุ 12 ซอง
 อัลมอนดเคลือบช็อคโกแลตนม ชาครียะ 200 กรัม
 น้ำฟกขาวผสมมะนาวโห เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 เครื่องดื่มชนิดแหงตรีผลา วีไบโอเวกกี้ 10 ซอง
 มารมาเลดสม สูตรไมเติมน้ำตาล เดนิชการเดน 340 กรัม
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสน้ำผึ้งเลมอน ลณิชา 150 มล.
 ชาดอกกุหลาบ สบายใจ 20 กรัม
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสน้ำผึ้งมะนาว โอโอริ 180 มล. 
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.
 เครื่องดื่มน้ำขิงปรุงสำเร็จ สูตรตนตำรับ 90 กรัม
 กระเชาไมขนาด 17 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง





กระเชา B1
ราคา 1,550 บาท

 เมอแรงคมิกซนัท โบว 50 กรัม
 ชาดอกอัญชัน สบายใจ 20 กรัม
 เครื่องดื่มน้ำขิงปรุงสำเร็จ สูตรเขมขน 90 กรัม
 ธัญพืชจากขาวกลองหอมมะลิผสมเนื้อสตรอเบอรรี่กรอบ 
  รสดั้งเดิม เลิฟเบอรรี่ 25 กรัม
 น้ำจมูกขาวสูตรน้ำตาลนอย ฟอรแคร บาลานซ 180 มล. 
  แพ็คx3
 ซุปครีมรสเห็ดกึ่งสำเร็จรูป เลดี้แอนนา 66 กรัม
 ลูกเดือยพรอมดื่มรสออริจินอล ครูยุ 12 ซอง
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสธรรมชาติ โอโอริ 180 มล. 
 น้ำมัลเบอรรี่ 100% เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสแอปเปล ลณิชา 150 มล.
 เครื่องดื่มชาสมุนไพรมะขามปอม วีไบโอเวกกี้ 10 ซอง
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.
 กระเชาโครงลวดขนาด 16 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง

กระเชา B2
ราคา 1,550 บาท

 น้ำสตรอเบอรรี่พรอมดื่ม ดอยคำ 1,000 มล.
 น้ำสตรอเบอรรี่พรอมดื่ม ดอยคำ 1,000 มล.
 น้ำกระเจี๊ยบ ดอยคำ 200 มล.x4
 นมถั่วเหลือง ดอยคำ 400 กรัม
 น้ำเกกฮวยและคาโมไมลสูตรไมเติมน้ำตาล ดอยคำ 500 มล.
 น้ำใบแปะกวยและน้ำหลอฮั่งกวยสูตรไมเติมน้ำตาล 
  ดอยคำ 500 มล.
 เครื่องดื่มตะไครผงสำเร็จรูป ดอยคำ 12 ซอง
 เครื่องดื่มธัญพืชถั่ว ดอยคำ 250 มล.
 น้ำขาวกลองหอมนิลงอกผสมธัญพืช ดอยคำ 250 มล.
 เห็ดหลินจือสกัดเขมขน ดอยคำ 45 มล.
 มารมาเลดสม สูตรไมเติมน้ำตาล เดนิชการเดน 340 กรัม
 น้ำฟกขาวผสมมะนาวโห เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 ขนมปงกรอบรวมรสผสมธัญพืช จูลีส 300 กรัม
 กระเชาโครงลวด 16 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง



กระจูด B3
ราคา 1,550 บาท

 ขนมปงกรอบรวมรสผสมธัญพืช จูลีส 
300 กรัม  น้ำเตาหูผง รสออริจินอล ออลส 
240 กรัม  เครื่องดื่มลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี
โกเดนท 125 กรัม  อัลมอนด&แครนเบอรรี่
สตัน 70 กรัม  น้ำสตรอเบอรรี่ผสมมัลเบอรรี่ 
เวรี่เบอรรี่ 300 มล.  กลวยตากรสตนตำรับ 
อังเคิลทอง 250 กรัม  น้ำอินทผลัม 100% 
อันดาลุส 250 มล.  ชาดอกกุหลาบ สบายใจ 
20 กรัม  แยมสตรอเบอรรี สูตรไมเติมน้ำตาล
เดนิชการเดน 340 กรัม 
 น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช 290 ซีซี 
 กลองหูหิ้วกระจูดพรอมฝา 
ขนาด 32x20x25 ซม. พรอมโบวตกแตง

กระเชา B4
ราคา 1,250 บาท

 แครกเกอรธัญพืช ลักซูรี 148 กรัม
 เมอแรงคมิกซนัท โบว 50 กรัม
 น้ำจมูกขาวสูตรตนตำรับ ฟอรแคร บาลานซ 180 มล. 
  แพ็คx3
 ผงขาวกลองสกัดโฮลอินวัน สูตร 1 ฮักปน 150 กรัม
 ซุปลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี ดีดีซุป 120 กรัม
 น้ำสตรอเบอรรี่ผสมมัลเบอรรี่ เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 ชาดอกกุหลาบ สบายใจ 20 กรัม
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.
 น้ำอินทผลัม 100% อันดาลุส 250 มล.
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสธรรมชาติ โอโอริ 250 มล. 
 กระเชาไม 14 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง



กระเชา B5
ราคา 1,250 บาท

 เมอแรงคมะพราว โบว 50 กรัม
 นมถั่วเหลืองผงกลิ่นชาเขียวมัทชะ นูทรินา 230 กรัม
 ซุปครีมรสขาวโพดกึ่งสำเร็จรูป เลดี้แอนนา 66 กรัม
 น้ำจมูกขาวสูตรน้ำตาลนอย ฟอรแคร บาลานซ 180 มล. 
  แพ็คx3
 ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่กระปุก ซันฟูดฯ 500 กรัม 
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสน้ำผึ้งเลมอน ลณิชา 150 มล.
 เครื่องดื่มน้ำขิงปรุงสำเร็จ สูตรเขมขน 90 กรัม
 น้ำผึ้งดอกไมปา สบายใจ 170 กรัม
 ธัญพืชจากขาวกลองหอมมะลิผสมเนื้อสตรอเบอรรี่กรอบ 
  รสดั้งเดิม เลิฟเบอรรี่ 25 กรัม
 น้ำเห็ดสามสายพันธุ ดีอรอย 75 มล.
 น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช 290 ซีซี
 กระเชาโครงลวดขนาด 15 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง

กระเปา B6
ราคา 1,250 บาท

 เมอแรงคมะพราว โบว 50 กรัม
 นมถั่วเหลืองผงกลิ่นชาเขียวมัทชะ นูทรินา 230 กรัม
 ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่ ซันฟูดฯ 1 กิโลกรัม
 น้ำสตรอเบอรรี่พรอมดื่ม ดอยคำ 1,000 มล.
 น้ำมัลเบอรรี่ 100% เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 เผือกทอดอบกรอบ รสเกลือทะเล ทาโรคิงส 55 กรัม
 แยมสตรอเบอรรีสูตรไมเติมน้ำตาล เดนิชการเดน 340 กรัม
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสเสาวรส ลณิชา 150 มล.
 บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน 70 กรัม
 น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ดร.สุรพล 220 มล.
 กระเปาผาสักหลาดขนาด 33x21x21 ซม.



กระจูด B7
ราคา 1,250 บาท

กระเชา C1
ราคา 1,000 บาท

 เมอแรงคมิกซนัท โบว 50 กรัม
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสเสาวรส ลณิชา 150 มล.
 น้ำฟกขาวผสมมะนาวโห เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 ซุปขาวโพดสูตรธรรมชาติแพค ดีดีซุป 120 กรัม
 มอลตรสช็อกโกแลต นูทรินา 240 กรัม
 เครื่องดื่มเห็ดหิมะ สูตรน้ำลำไย บีเคพี 180 มล.
 น้ำนมขาวกลองสูตรไมเติมน้ำตาล ฟอรแคร บาลานซ 
  180 มล. แพ็คx3
 ธัญพืชผสมมะมวงอบแหง สตัน 70 กรัม
 น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช 290 ซีซี
 กระเชาโครงลวดขนาด 14 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง

 เมอแรงคมะพราว โบว 50 กรัม
 ธัญพืชผสมมะมวงอบแหง สตัน 70 กรัม
 ชาเกสรบัวหลวง สบายใจ 20 กรัม
 น้ำฟกขาวผสมมะนาวโห เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 เครื่องดื่มเห็ดหิมะ สูตรน้ำลำไย บีเคพี 180 มล.
 น้ำผึ้งผสมเม็ดแมงลัก ตะวันเฟรช 290 ซีซี
 มอลตรสช็อกโกแลต นูทรินา 240 กรัม
 นมถั่วเหลืองชนิดผงพรอมชง โกลดคัพ 300 กรัม
 น้ำจมูกขาวสูตรตนตำรับ ฟอรแคร บาลานซ 
  180 มล. แพ็คx3
 กลวยตากรสตนตำรับ อังเคิลทอง 250 กรัม
 กลองหูหิ้วกระจูดพรอมฝา 
  ขนาด 26x19x25 ซม. พรอมโบวตกแตง



กระเชา C2
ราคา 1,000 บาท

กระเชา C3
ราคา 1,000 บาท

 น้ำสตรอเบอรรี่พรอมดื่ม ดอยคำ 1,000 มล.
 เมอแรงคมะพราว โบว 50 กรัม
 แครกเกอรผัก ลักซูรี 148 กรัม
 เครื่องดื่มลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี โกเดนท 125 กรัม
 น้ำจมูกขาวสูตรตนตำรับ ฟอรแคร บาลานซ 180 มล. 
  แพ็คx3
 น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ดร.สุรพล 220 มล.
 น้ำฟกขาวผสมมะนาวโห เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 อัลมอนด&แครนเบอรรี่อบ สตัน 70 กรัม
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสเสาวรส ลณิชา 150 มล.
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.
 กระเชาโครงลวดขนาด 14 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง

 แครกเกอรรสออรริจินอล ลักซูรี 148 กรัม
 เมอแรงคมิกซนัท โบว 50 กรัม
 ลูกเดือยพรอมดื่มรสออริจินอล ครูยุ 12 ซอง
 น้ำจมูกขาวสูตรน้ำตาลนอย ฟอรแคร บาลานซ 180 มล. 
  แพ็คx3
 น้ำสตรอเบอรรี่ผสมมัลเบอรรี่ เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 น้ำอินทผลัม 100% อันดาลุส 250 มล.
 ซุปครีมรสขาวโพดกึ่งสำเร็จรูป เลดี้แอนนา 66 กรัม
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสธรรมชาติ โอโอริ 180 มล. 
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.
 กระเชาโครงลวดขนาด 14 นิ้ว พรอมดอกไมตกแตง



กระเชา C4
ราคา 850 บาท

 น้ำสตรอเบอรรี่พรอมดื่ม ดอยคำ 1,000 มล.
 น้ำเสาวรสพรอมดื่ม ดอยคำ 200 มล.x4
 น้ำเจียวกูหลานและดอกคำฝอย ดอยคำ 500 มล.
 น้ำเกกฮวยและคาโมไมลสูตรไมเติมน้ำตาล ดอยคำ 500 มล.
 นมถั่วเหลืองผงรสดั้งเดิม นูทรินา 230 กรัม
 น้ำมัลเบอรรี่ 100% เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน 70 กรัม
 ซุปขาวโพดสูตรธรรมชาติแพค ดีดีซุป 120 กรัม
 กลองหูหิ้วกระจูดพรอมฝา 
  ขนาด 23x13x26 ซม. พรอมโบวตกแตง

กระเชา C5
ราคา 750 บาท

 เมอแรงคมิกซนัท โบว 50 กรัม
 บานานา&ช็อกโกแลตนัวร สตัน 70 กรัม
 เครื่องดื่มน้ำขิงปรุงสำเร็จ สูตรตนตำรับ 90 กรัม
 น้ำจมูกขาวสูตรน้ำตาลนอย ฟอรแคร บาลานซ 180 มล. 
 แพ็คx3
 น้ำสตรอเบอรรี่ผสมมัลเบอรรี่ เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 น้ำมัลเบอรรี่สกัดเขมขน เวรี่เบอรรี่ 45 มล.
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสน้ำผึ้งมะนาว โอโอริ 180 มล. 
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสน้ำผึ้งเลมอน ลณิชา 150 มล.
 กระเชาโครงลวดขนาด 12 นิ้ว พรอมโบวตกแตง



กระเชา C6
ราคา 750 บาท

 เมอแรงคมะพราว โบว 50 กรัม
 น้ำนมขาวกลองสูตรไมเติมน้ำตาล ฟอรแคร บาลานซ 
  180 มล. แพ็คx3
 น้ำมัลเบอรรี่ 100% เวรี่เบอรรี่ 300 มล.
 เครื่องดื่มลูกเดือยผสมถั่ว 5 สี โกเดนท 125 กรัม
 ซุปขาวโพดสูตรธรรมชาติแพค ดีดีซุป 120 กรัม
 ไรซเบอรรี่ไซเดอรรสแอปเปล ลณิชา 150 มล.
 เครื่องดื่มเห็ดหิมะ บีเคพี 180 มล.
 กระเชาโครงลวดขนาด 12 นิ้ว พรอมโบวตกแตง

กระเชา D1 ราคา 599 บาท
 น้ำขาวกลองหอมนิลงอกผสมธัญพืช ดอยคำ 250 มล.  น้ำสตรอเบอรรี่
พรอมดื่ม ดอยคำ 1,000 มล.  น้ำเสาวรสพรอมดื่ม ดอยคำ 200 มล.x4
 น้ำนมถั่วเหลืองผสมวุนมะพราว ดอยคำ 250 มล.  น้ำเกกฮวยและคาโมไมล
สูตรไมเติมน้ำตาล ดอยคำ 500 มล.  น้ำใบแปะกวยและน้ำหลอฮั่งกวยสูตร
ไมเติมน้ำตาล ดอยคำ 500 มล.  น้ำเจียวกูหลานและดอกคำฝอย ดอยคำ 
500 มล.  เห็ดหลินจือสกัดเขมขน ดอยคำ 45 มล.  กระเชาไม กวาง 
27 ซม. พรอมโบวตกแตง

กระเชา D5 ราคา 299 บาท
 ซุปลูกเดือยสูตรธรรมชาติแพค ดีดีซุป 120 กรัม  น้ำเกกฮวยและคาโมไมล
สูตรไมเติมน้ำตาล ดอยคำ 500 มล.  น้ำกระเจี๊ยบ ดอยคำ 200 มล. 
 น้ำมะตูม ดอยคำ 200 มล. เดี่ยว  น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ดอยคำ
200 มล.  น้ำนมถั่วเหลืองผสมวุนมะพราว ดอยคำ 250 มล. 
 น้ำขาวไรซเบอรรี่รสธรรมชาติ โอโอริ 180 มล.   ตะกราขนาด 10 นิ้ว 
พรอมตกแตง 



น้ำผึ้ง E1 ราคา 299 บาท
น้ำผึ้งเดือน 5 ตำนานไพร 1,000 กรัม บรรจุถุงผากระสอบ ขนาด 10x10x30 ซม.

น้ำผึ้ง E2 ราคา 159 บาท
น้ำผึ้งปา เพียวเกรน 250 กรัม บรรจุถุงผากระสอบ ขนาด 8x8x16 ซม.

น้ำผึ้ง E3 ราคา 99 บาท
น้ำผึ้งดอกไมปา สบายใจ 90 กรัม บรรจุถุงผากระสอบ ขนาด 8x8x10 ซม.

แยม E4 ราคา 189 บาท
แยมผลไมรวม สูตรไมเติมน้ำตาล เดนิชการเดน 340 กรัม บรรจุถุงผากระสอบ 
ขนาด 10x10x12 ซม.

กระเชาขาว D2 (4 กก.) ราคา 650 บาท
 ขาวนพเกาปลอดสาร สบายใจ 1 กิโลกรัม
 ขาวกลองหอมมะลิออรแกนิค สบายใจ 2 กิโลกรัม
 ขาวกลองไรซเบอรรี่ปลอดสาร สบายใจ 1 กิโลกรัม
 กระเชาไม ขนาด 27x18x33 ซม. พรอมโบวตกแตง

กระเชาขาว D3 (2 กก.) ราคา 399 บาท
 ขาวกลองหอมมะลิออรแกนิค สบายใจ 1 กิโลกรัม
 ขาวกลองไรซเบอรรี่ปลอดสาร สบายใจ 1 กิโลกรัม
 กระเชาไม ขนาด 27x8.5x33 ซม. พรอมโบวตกแตง

ถุงขาว D4 (1 กก.) ราคา 199 บาท
 ขาวกลองขัดไรซเบอรรี่ ซันฟูดฯ 1 กิโลกรัม
 บรรจุถุงผากระสอบ ขนาด 12x8x22 ซม. พรอมโบวตกแตง



ชุดชา E5 ราคา 599 บาท
 ชาเกสรบัวหลวง สบายใจ 20 กรัม  น้ำผึ้งดอกไมปา สบายใจ 135 กรัม
 ถวยชาเซรามิค  ที่กรองชา  จานรองใบบัว  กระเชาไมขนาด 21x17x23 ซม.

ชุดชา E6 ราคา 399 บาท
 ชาดอกอัญชัน สบายใจ 20 กรัม  ถวยชาเซรามิค  ที่กรองชา 
 บรรจุถุงผากระสอบเจาะหนาใส ขนาด 17x10x20 ซม.

ขนมไทย E7 ราคา 249 บาท
 ฟกทองอบกรอบ สบายใจ 70 กรัม  กลวยมวนอบกรอบ สบายใจ 130 กรัม
 บรรจุถุงผากระสอบ ขนาด 20x10x22 ซม.

 สบูธรรมชาติ เขาคอทะเลภู 80 กรัม คละสูตร
บรรจุซองผากระสอบ 1 กอน ตอ 1 ซอง

สบู E8
ราคา 99 บาท

 สบูธรรมชาติซองใยบวบ ออแกนีค 80 กรัม 
คละสูตร บรรจุกลอง 1 กอน ตอ 1 กลอง

สบู E9
ราคา 99 บาท

ยินดีจัดสงทั่วประเทศ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล สงฟรี! เมื่อซื้อครบ 10,000 บาทขึ้นไป

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สงฟรี! เมื่อซื้อครบ 30,000 บาทขึ้นไป
พื้นที่อื่นๆ คำนวนคาจัดสงตามระยะทาง

หนวยงานที่สั่งจองจำนวนมาก
ติดตอ : เบญจมาศ (เกมส)

โทร. 08-8022-9508
LINE ID : @sabuyjai
e-mail : benjamas@nfh.co.th




