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ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์ ภาพผลิตภัณฑ์

1 เซรั่มฟักข้าว ใสใ่จ 59/7 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 099-2701863

2 เจลล้างหน้าน้้ามนั

มะพร้าว

ผสมว่านนางค้า

วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง 179 ซอย- ถนน- อ.หัวหิน 085-1952606

3 สบู่เหลว วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง 179 ซอย- ถนน- อ.หัวหิน 085-1952606

4 น้้ายาบ้วนปากสมนุไพร วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง 179 ซอย- ถนน- อ.หัวหิน 085-1952606

5 เจลล้างหน้าสมนุไพร นางพัณณ์ชิตา เลิศสทิธินนัท์ 95 ซอย- ถนนบายพาส อ.หัวหิน 081-9426673

6 น้้ามนัมะพร้าวสกัดเย็น นางพัณณ์ชิตา เลิศสทิธินนัท์ 95 ซอย- ถนนบายพาส อ.หัวหิน 081-9426673

7 แชมพูสมนุไพรสตูรพิเศษ นางพัณณ์ชิตา เลิศสทิธินนัท์ 95 ซอย- ถนนบายพาส อ.หัวหิน 081-9426673

8 โลชั่นบ้ารุงผิวกาย ใสใ่จ 59/7 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 992701863

9 สบู่เหลว ใสใ่จ 59/7 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 099-2701863

10 โลชั่นสบัปะรด วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา 46 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 084-7671397
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8 โลชั่นบ้ารุงผิวกาย ใสใ่จ 59/7 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 992701863

9 สบู่เหลว ใสใ่จ 59/7 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 099-2701863

10 โลชั่นสบัปะรด วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา 46 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 084-7671397

11 ทู อิน วัน สปา แชมพู บริษทั โคโค่บิวต้ีเนเชอรัลโปรดกัส ์จ้ากัด 46/3 ซอย- ถนน- อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ 096-8796095

12 ลิปบาร์มน้้ามนัมะพร้าว COCONUT LIP PLAMบริษทั แสงอรุณ โคโคนทัออยล์ จ้ากัด 171/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 081-7704275

13 BODY LOTION บริษทั แสงอรุณ โคโคนทัออยล์ จ้ากัด 171/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 081-7704275

14 น้้ามนัมะพร้าวสกัดเย็น 

100%

บริษทั แสงอรุณ โคโคนทัออยล์ จ้ากัด 171/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 081-7704275
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15 น้้ามนัมะพร้าวบริสทุธิ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตน้้ามนัมะพร้าวบ้านประดูล่าย4/1 อ.ทับสะแก 085-2272080

16 Coconut Botanical

 Soap

บริษทั กะลาใส จ้ากัด 10/1 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 032-814554

17 น้้ามนัมะพร้าวสกัดเย็น นางสาวกุณฑิกา โกมกุ 166/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 095-3295663

18 โลชั่นน้้ามนัมะพร้าว นางสาวกุณฑิกา โกมกุ 166/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 095-3295663

19 น้้ามนัมะพร้าวสกัดเย็น

 100%

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม100พันมะพร้าวไทย 123/1 ซอย- ถนน- อ.บางสะพานน้อย 086-3299937

20 แบมบูชาร์โคลแชมพู 

BAMBOO CHARCOAL 

SHAMPOO

ฟิวสโ์คโคนทั 66/4 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 086-3797666

21 แบมบูชาร์โคลคอนดิชัน

เนอร์  BAMBOO 

CHARCOAL 

ฟิวสโ์คโคนทั 66/4 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 086-3797666
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22 ครีมบ้ารุงผิวน้้ามนั

มะพร้าว

ฟิวสโ์คโคนทั 66/4 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 086-3797666

23 สครับมะพร้าว นางสาวกุณฑิกา โกมกุ 166/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 095-3295663

24 สบู่สมนุไพร วิสาหกิจชุมชนคุณเอมอรแปรรูป 7/5 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 089-2940597

25 แบมบูชาร์โคลแชมพู 

BAMBOO CHARCOAL 

SHAMPOO

ฟิวสโ์คโคนทั 66/4 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 086-3797666

26 แบมบูชาร์โคลคอนดิชัน

เนอร์  BAMBOO 

CHARCOAL 

CONDITIONER

ฟิวสโ์คโคนทั 66/4 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 086-3797666

27 ครีมบ้ารุงผิวน้้ามนั

มะพร้าว

ฟิวสโ์คโคนทั 66/4 ซอย- ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก 086-3797666

28 สครับมะพร้าว นางสาวกุณฑิกา โกมกุ 166/1 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 095-3295663

29 สบู่สมนุไพร วิสาหกิจชุมชนคุณเอมอรแปรรูป 7/5 ซอย- ถนน- อ.ทับสะแก 089-2940597


