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     ฟกทองผลใหญ เนือหนา แนน หวาน มัน

วยกีเบ็กเุยาอ .กก 8-6 ลผดานข ยวสงรท วยีนหเ

าลกะาพเงัลห นัว 001-09

243 พไำองอท งอทกฟ

 643 นัพำองอท งอทกฟ

     อมสเำมสลผดิต นัม วยีนหเ านหอนืเ ญหใลผงอทกฟ

าลกะาพเงัลหนัว 001-09 วยีกเบ็กเุยาอ .กก 7-5 ลผดานข

12 ฬากงึบ งอทกฟ

     ฟกทองผลเล็ก เนื้อสีเหลืองสม รสหวานมัน ผลดก

นัว 08-07 วยกีเบ็กเุยาอ .กก 2.1-8.0 ลผดานข ว็รเวยกีเบ็กเ

าลกะาพเงัลห

344 ำคงอท งอทกฟ

     ฟกทองผลกลางลายขาวตอก เนื ้อดี สีเหลืองเขม

รสชาติดี ขนาดผล 2-3 กก. อายุเก็บเกี ่ยว 80-90 วัน

าลกะาพเงัลห

587 พไำองอท งอทกฟ

      ฟกทองผลใหญ ตนแข็งแรง ทรงผลสวย เนื้อหนา

รสชาติดี เหนียว มัน ขนาดผล 5-8 กก. อายุเก็บเกี่ยว

90-100  นัว าลกะาพเงัลห

61 งอืมเีรศ งอทกฟ

      ยวสลผ ีดิตาชสร มสงอืลหเีส ีดอนืเ งาลกลผงอทกฟ

ขนาดผล 2-3 กก. อายุเก็บเกี่ยว 80-90 วัน หลังเพาะกลา

ฟกทองฟกทอง



สัลพ าญนอซ มโงตแ

     ตนแข็งแรง ติดผลดก ผลใหญ เนื ้อแนน ละเอียด

กล ิ ่นหอม หวาน กรอบ อร อย อาย ุ เก ็บเก ี ่ยวเร ็ว

ขนาดผล 4-6 กก.

าญมเ มโงตแ

     ตนแข็งแรง ติดผลดก ผลใหญ สมำเสมอ ทนฝน

.กก 6-4 ลผดานข งูสพาภณุค นาวห นนแอืนเ

พัอมัท มโงตแ

งูสติลผลผหใ อมสเำมสดานข กดลผดิต งรแง็ขแนต     

.กก 5-3 ลผดานข ยอรอ นาวห งดแีส นนแอืนเ

าญาญ มโงตแ

     ผลผลิตสูง ตนแข็งแรง เนื ้อกรอบ หวาน อรอย

ปรับตัวไดดีทุกพืนที่ รูปทรงสม่ำเสมอ ทนตอการขนสง

ขนาดผล 4-6 กก.

ง แตงโมแตงโม

นัรนัร มโงตแ

     แตงโมเนื ้อเหลือง ทรงหมอน ตนแข็งแรง ทนโรค

.กก 6-4 ลผดานข งูสนาวหมาวค มอหนิลกีม



ีฐษรศเงวด ูนหีขกิรพ

     พริกขี้หนูผลใหญ ผลดก ผิวเรียบตึงมันวาว ผลยาว

วยกีเบ็กเุยาอ งสนขนท ง็ขแนนแอนืเ ว็รเวยกีเบ็กเ อมสเำมส

นัว 001-09 วยกีเบ็กเุยาอ )วยีขเบ็กเ( าลกยายงัลห นัว 57-07

)งดแบ็กเ( าลกยายงัลห

ีณมงวด ูนหีขกิรพ

     พริกขี้หนูผลใหญ ผิวเรียบตึงมันวาว เนื้อแนนแข็ง

วยกีเบ็กเุยาอ งดแบ็กเะลแวยีขเบ็กเงทัะามหเ อมสเำมสวายลผ

นัว 59-58 วยกีเบ็กเุยาอ )วยีขเบ็กเ( าลกยายงัลหนัว 06-05

)งดแบ็กเ( าลกยายงัลห

วยีขเมุนหกิรพ

หยกสยาม 1059

กตแมไลผ านหอืนเ ยวสงรท งรตลผ วยีขเมุนหกิรพ     

ทนฝน ทนโรค ใหผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน

าลกยายงัลห

วยีขเมุนหกิรพ

0601 ครรวสกยห

     านหอนืเ นัมวยีขเ งึตบยีรเวิผ งรตลผ วยีขเมนุหกิรพ

ติดผลดก ทนโรค ทนขนสง อายุเก็บเกี ่ยว 65-70 วัน

 าลกยายงัลห

วาขมุนหกิรพ

หยกเทพ

     พริกหนุมขาว ติดผลเร็ว ผลดก ผลใหญยาวตรง

ผิวเรียบตึง เนื้อหนา น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน

าลกยายงัลห

กวยหกิรพ

ปากคลอง 192

     พริกหยวก อายุเก็บเกี่ยวเร็ว ผลขนาดใหญ ทรงสวย

เนื้อหนา นำหนักดี ใหผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน

 าลกยายงัลห

พริกพริก



นนไนัซีซ ศทเอืขเะม

     ว็รเวยกีเบ็กเ กดลผ มัรก 021-011 ญหใลผศทเอืขเะม

งสนขนท นนแอนืเ ยวสงรท งูส A ดรกเอมสเำมสลผดานข

ทนโรคไวรัสใบหงิกเหลือง อายุเก็บเกี ่ยว 60-65 วัน

หลังยายกลา

100 าญญัก าดีสศทเอืขเะม

     มะเขือเทศสีดา พันธุกึ่งเลื้อย ผลกลมสูง-รี นำหนัก

ตอผล 54 กรัม สีชมพู ผลผลิตสูงและเนือแข็งปานกลาง

งอืลหเกิงหบใสัรวไะลแวยีขเวยหีเครโอตนาทนท ว็รเวยกีเบ็กเ

2 าญญัก าดีสศทเอืขเะม

     มะเขือเทศสีดา พันธุกึ่งเลือย ผลกลมสูง-รี ขนาดผล

50-60 กรัม ติดผลดก เนื้อแนน ทนขนสง ทนโรคไวรัส

ใบหงิกเหลือง ใบจุดแบคทีเรียและเหียวเขียว อายุเก็บเกียว

าลกยายงัลห นัว 06 -55

มะเขือเทศมะเขือเทศ

2 ยัลามวยีขเ าวกงตแ

     เจริญเติบโตเร็ว แตกแขนงดีมาก ทนโรคไวรัสและ

โรครานำคาง เก็บเกียวประมาณ 35 วัน หลังหยอดเมล็ด

ลผ/มัรก 051 กันหำน .มซ 21X3 ลผดานข

แตงกวาแตงกวา

2 งุรรชพเ าดีสศทเอืขเะม

     มะเขือเทศสีดาพันธุกึ ่งเลื ้อยขนาดผล 50-60 กรัม

ผลรีสวย ผลผลิตสูง เนื ้อแนน ทนขนสง ทนโรคไวรัส

ใบหงิกเหลือง ใบจุดแบคทีเรีย และเหี่ยวเขียว อายุเก็บเกี่ยว

าลกยายงัลห นัว 55-05
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สัลพ รอธเาอก็มแ นารงตแ

      นัว 73-53 วยกีเบ็กเุยาอ ีดตโบิตเญิรจเ มขเวยีขเีสลผ

ลผ/มัรก 062 ลผดานข ดล็มเดอยหงัลห

2 รทนิรมัอ นารงตแ

     ตนแข็งแรง ผลสีเขียวสวย ติดผลสมำเสมอ ทนโรค

ไวรัส อายุเก็บเกียว 37 วัน หลังหยอดเมล็ด ขนาดผล

ลผ/มัรก 072

2 ะตมอวยีขเ นารงตแ

             เจริญเติบโตดี ติดผลเร็ว ผลสีเข ียวเขม

         ผลทรงกระบอก ปลูกไดตลอดทังป อายุเก็บเกียว

     35-38 วัน หลังหยอดเมล็ด ขนาดผล 260 กรัม/ผล

567 ะตมอ นารงตแ

     เจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง สีเขียวสด ขนาดผล

4.5 x 18.5 ซม. น้ำหนัก 250 กรัม/ผล อายุเก็บเกี ่ยว

กูลปงัลห นัว 53

แตงรานแตงราน

Growing Better,

Together.



400 ีกก็นเส ูงบวบ

     บวบงูสีเขียวลายทางสีขาว แตกแขนงดี ทนไวรัส

ผลผลิตสูง รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี ่ยว 52 วัน

ด็ลมเดอยหกาจงัลห

051 ลวนวยีขเ งฟแ

     แฟงออนสีผิวเขียวสด ไมมีแวกซ  ผลอวน เนื้อหนา

ไสตัน ขนาดผล 1-1.5 กก. อายุเก็บเกี่ยวเร็ว 65-67 วัน

าลกยายงัลห

 ีณมรชพเ งฟแ

     งูสติลผลผ นัตสไ านหอนืเ งาบซกวแ สใวยีขเวิผนอองฟแ

นัว 56-06 ว็รเวยีกเบ็กเุยาอ .กก 5.1-1 ลผดานข สัรวไนท

าลกยายงัลห

มะระ เพชรแพร

              มะระจ ีนผลยาวสีเข ียวออนผิวมันวาว

         ลผดานข ีดงนขแกตแนตำล กดลผดิต ง็ขแนนแอนืเ

    นัว 06 วยกีเบ็กเรากุยาอ ลผ/มัรก 036 .มซ 83 x 2.6

ด็ลมเดอยหงัลห

นีรกก็ลบแ มยีลหเบวบ

     บวบเหลี่ยมสีเขียวเขม คอผลใหญ ทนโรคราน้ำคาง

และไวรัส ขนาดผล 4.5x 52 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 47 วัน

ด็ลมเดอยหกาจงัลห

002 ำดดม กนีขะระม

     ยางกูลป ,งูสติลผลผหใกดลผดิต มขเวยีขเีสกนขีะระม

แข็งแรงทนโรคและแมลง นำหนัก 30 - 40 กรัม/ผล

ติลผลผบ็กเ ด็ลมเดอยหงัลห นัว 54 - 04 วยกีเบ็กเรากุยาอ

นานดไ

มะระมะระ



5651 มีรพูซ วยีนหเวาขดพโวาข

     ขาวโพดขาวเหนียวสีมวงเขม รสชาติหวานเหนียวนุม

กฝยาลปม็ตเด็ลมเดิต อมสเำมสกฝ %52 กรทแนาวหด็ลมเีม

นัว 56-26 วยีกเบ็กเุยาอ

ารทนัจีณม ะารปเอืขเะม

     วยีขเีสลผ อมสเำมสลผดานข ำนดยหงรท ะารปเอืขเะม

ยอรอบอรกอืนเ วายลผนาก วาขยาลนออ

ขาวโพดขาวเหนียวขาวโพดขาวเหนียว

วยีนหเวาขดพโวาข

2 นาวหงวมวยีนหเ

     ขาวโพดขาวเหนียวสองสี รสชาติเหนียวนุม มีเมล็ด

หวานแทรก 25% ตนแข็งแรง ฝกใหญ ผลผลิตสูง อายุ

วยีขเกอืลปเบ็กเ นัว 56-26 วยีกเบ็กเ

วยีนหเวาขดพโวาข

1 ตไยีจเ ีสมาส

     ขาวโพดขาวเหนียวสามสี รสชาติเหนียวนุม มีเมล็ด

หวานแทรก 25% ตนแข็งแรง เก็บไดตั้งแตเปลือกเขียวจน

นัว 86-26 วยีกเบ็กเุยาอ งอืลหเกอืลปเงึถ

1 ตไยีจเนาวห นาวหดพโวาข

     ดีการบบะร ยวสกฝงรท มนุ นาวหด็ลมเ นาวหดพโวาข

นอรนท ีดกฝยาลปมหุกอืลปเ กฝยาลปม็ตเดิตด็ลมเ มขเีสบใ

ทนราสนิม อายุเก็บเกี่ยว 76 วัน หลังหยอดเมล็ด

ขาวโพดหวานขาวโพดหวาน



108 ทีวสปอ็ท นาวหดพโวาข

ม็ตเดิตด็ลมเ ยวสกอบะรกงรทปูรกฝ นาวหดพโวาข     

นัว 57 วยกีเบ็กเุยาอ นอรนท ีดกฝยาลปมหุกอืลปเ กฝยาลป

 ด็ลมเดอยหงัลห

งวมนาวห นาวหดพโวาข

     นินายซไทโนอแราสีม งูสนาวหมาวค งวมีสนาวหดพโวาข

ชวยตานอนุมูลอิสระ ตนแข็งแรง ฝกใหญ ผลผลิตสูง

ด็ลมเดอยหงัลห นัว 57 วยีกเบ็กเุยาอ

ขาวโพดหวานขาวโพดหวาน

ผักกาดขาวปลีผักกาดขาวปลี

 ซกัลีด ีสงอส นาวหดพโวาข

     ขาวโพดหวานสองสี ฝกรูปทรงกระบอกสวย รสชาติ

นอรตขเศากาอพาภสนใดีดไวัตบัรป ยอรอ มนุอนืเ นาวห

 ด็ลมเดอยหงัลห นัว 56 - 26 วยีกเบ็กเุยาอ

883 นลคโซไ ีลปวาขดากกัผ

     หอหัวแนน น้ำหนักดี ทนโรค อายุเก็บเกียว 50-55 วัน

983 มูบกิบ ีลปวาขดากกัผ

     หอแนน กาบใหญ นำหนักดี อายุเก็บเกียว 45-50 วัน



325 ีท ีลปำลหะก

     แข็งแรง ทนโรค ปลูกไดทุกพื นที ่ อายุเก็บเกี ยว

าลกยายงัลห นัว 56-06

noissaP ีลปำลหะก

     ทนโรค หัวใหญ ปลูกงาย ดูแลงาย หวาน กรอบ

าลกยายงัลห นัว 56-06 วยีกเบ็กเุยาอ

กะหล่ำดอกกะหล่ำดอก

035 ีท ีลปำลหะก

     หอแนน หัวใหญ ปรับตัวดี ทนขนสง อายุเก็บเกี่ยว

าลกยายงัลห นัว 56-06

ราตส กอดำลหะก

     ดอกสม่ำเสมอ ดอกกลมนูนแนน ตนแข็งแรง ทนโรค

นัว 05-54 ทีนักมอรพดไวยกีเบ็กเถรามาส นฝนทะลแนอรนท

นฝูดฤะลแนอรูดฤงวชกูลปบัรหำสะามหเ

าลลอพ กอดำลหะก

มุหอหบใีม วาขกอดานห นนแนูนมลกกอด งรแง็ขแนต     

ดอกดี สม่ำเสมอ ทนโรค สามารถเก็บเกี่ยวไดพรอมกันที

วานหูดฤงวชกูลปบัรหำสะามหเ นัว 06-55

กะหล่ำปลีกะหล่ำปลี


