
ประเภทสินค้า ปรมิาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
1.สินค้าสัตว์น ้ามีชีวิต
1.1 สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการบรโิภค 477,533.00        กิโลกรมั 19,514,523.00          
1.1.1 ปลาดุก มีชีวติเพื่อการบริโภค 199,813.00         กิโลกรัม 9,368,023.00             
1.1.2 ปลานิล มีชีวติเพื่อการบริโภค 54,200.00           กิโลกรัม 2,673,800.00             
1.1.3 หอยแครง มีชีวติ 223,450.00         กิโลกรัม 7,470,600.00             
1.1.4 หอยแมลงภู่ มีชีวติ 70.00                 กิโลกรัม 2,100.00                   

ประเภทสินค้า
1.2 ลูกพันธุ์ปลา 19,454,500        ตัว 3,052,225.00            

1.2.1 ลูกพนัธุป์ลาจีน,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ,ปลาเกล็ดเงิน 2,072,000           ตัว 307,770.00                
1.2.2 ลูกพนัธุป์ลาดุก 150,000             ตัว 111,440.00                
1.2.3 ลูกพนัธป์ลาตะเพยีน 6,047,000           ตัว 710,940.00                
1.2.4 ลูกพนัธุป์ลานิล 3,208,500           ตัว 856,715.00                
1.2.5 ลูกพนัธุป์ลานวลจันทร์น้้าจืด 4,231,000           ตัว 509,520.00                
1.2.6 ลูกพนัธุป์ลาไน 3,746,000           ตัว 555,840.00                

ประเภทสินค้า ปรมิาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
2.สินค้าสัตว์น ้าไม่มีชีวิต (ซากสัตว์น ้า)
2.1 ประเภทสัตว์น ้าจืด 17,942.00          กิโลกรมั 41,800.00                
2.1.1 กุ้งก้ามกราม แช่เย็น 85.00                 กิโลกรัม 25,760.00                 
2.1.2 ปลาเกล็ดเงินทั้งตัว แชแข็ง 920.00               กิโลกรัม 16,240.00                 
2.1.3 ปลานิลแช่แข็ง,แช่เย็น 580.00               กิโลกรัม 25,200.00                 
2.1.4 เนื้อปลาสวาย แล่ แช่แข็ง 900.00               กิโลกรัม 33,040.00                 
2.1.5 ปลานวลจันทร์เทศ,ปลาตะเพยีน,ปลาล่ิน แช่เย็น 1,180.00             กิโลกรัม 2,595,447.00             
2.1.6 เนื้อจระเข้น้้าจืด แล่ แช่แข็ง 14,277.00           กิโลกรัม

ประเภทสินค้า ปรมิาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)
2.2 ประเภทอาหารทะเล 365,158.60        กิโลกรมั 13,265,830.00          
2.2.1 กุ้ง (กุ้งขาว กุ้งแชบว๊ย กุ้งลายเสือ กุ้งกุลาด้า) 140.00               กิโลกรัม 25,000.00                 
2.2.2 กั้ง และ กุ้งมังกร 7.50                  กิโลกรัม 5,000.00                   
2.2.3 ปลาซาบะ แช่แข็ง 700.00               กิโลกรัม 30,820.00                 
2.2.4 ปลาสีกุนข้างเหลือง แช่แข็ง 348,985.00         กิโลกรัม 12,748,245.00            
2.2.5 ปลาส้าลี ปลาจะละเม็ด ปลาหมิะ 43.60                 กิโลกรัม 5,532.00                   
2.2.6 ปทูะเล 20.00                 กิโลกรัม 5,400.00                   
2.2.7 หมึกหอม หมึกกระดอง 140.00               กิโลกรัม 12,480.00                 
2.2.8 หอยแครง ทั้งตัว แช่แข็ง 15,100.00           กิโลกรัม 412,728.00                
2.2.9 หอยเชลล์ หอยหวาน หอยเปา่ฮ้ือ 22.50                 กิโลกรัม 20,625.00                 

มลูค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมกุดาหาร ประจ้าปี พ.ศ. 2554



ประเภทสินค้า ปรมิาณ หน่วยนับ มูลค่า (บาท)

สัตวน์้้ามีชีวติ เพื่อการบริโภค 477,533.00         กิโลกรัม 19,514,523.00            

ลูกพนัธุป์ลา 19,454,500.00     ตัว 3,052,225.00             

ซากสัตวน์้้าจืด 17,942.00           กิโลกรัม 41,800.00                 

ประเภทอาหารทะเล 365,158.60         กิโลกรัม 13,265,830.00            

รวม 35,874,378.00            

สรุปรวม

สัตว์น ้ำมีชีวิต เพื่อกำรบริโภค
56%

ซำกสัตว์น ้ำจืด
2%

ประเภทอำหำรทะเล
42%

สัตว์น ้ำมีชีวิต เพื่อกำรบริโภค
ซำกสัตว์น ้ำจืด
ประเภทอำหำรทะเล

ปริมาณการส่งออก สินค้าสัตว์น ้า ปี พ.ศ. 2554

สัตว์น ้ามีชีวิต เพ่ือการ
บริโภค
54%

ลูกพันธุ์ปลา
9%

ซากสัตว์น ้าจืด
0%

ประเภทอาหารทะเล
37%

มูลค่า การส่งออก สินค้าสัตว์น ้า ปี พ.ศ. 2554



ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม (กก.)
1.สนิค้าสตัวน์ ้ามีชวีติ
1.1 สตัวน์ ้ามีชวีติ เพ่ือการบริโภค
1.1.1 ปลาดุก มชีีวิตเพือ่การบริโภค 6,490              14,240            29,000            26,000            26,200            13,500.0          15,340            17,400            18,000            12,143            10,500            11,000            199,813.0       
1.1.2 ปลานิล มชีีวิตเพือ่การบริโภค 1,500              4,000              4,300              400                4,000              -                 -                 -                 -                 14,500            25,500            -                 54,200.0         
1.1.3 หอยแครง มชีีวิต 24,120            22,320            23,340            23,130            18,060            13,800.0          14,280            16,020            17,100            15,320            16,900            19,060            223,450.0       
1.1.4 หอยแมลงภู ่มชีีวิต 10                  -                 -                 -                 -                 60.0                -                 -                 -                 -                 -                 -                 70.0              

รวม (1.) 32,120           40,560           56,640           49,530           48,260           27,360           29,620           33,420           35,100           41,963           52,900           30,060           477,533.0       
1.2 สตัวน์ ้ามีชวีติเพ่ือท้าพันธุ์ ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม (ตวั)
1.2.1 ลูกพันธุ์ปลาจนี,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ,ปลาเกล็ดเงิน -                 -                 -                 -                 101,000           424,000           347,000           800,000           400,000           -                 -                 -                 2,072,000.0     
1.2.2 ลูกพันธุ์ปลาดุก -                 -                 -                 -                 7,000              22,000            -                 93,000            28,000            -                 -                 -                 150,000.0       
1.2.3 ลูกพันธ์ปลาตะเพียน -                 -                 -                 -                 205,000           1,652,000        1,940,000        1,500,000        750,000           -                 -                 -                 6,047,000.0     
1.2.4 ลูกพันธุ์ปลานิล -                 -                 -                 -                 102,000           601,500           825,000           1,100,000        520,000           -                 10,000            50,000            3,208,500.0     
1.2.5 ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์น้้าจดื -                 -                 -                 -                 150,000           1,048,000        1,223,000        1,210,000        600,000           -                 -                 -                 4,231,000.0     
1.2.6 ลูกพันธุ์ปลาไน -                 -                 -                 -                 142,000           919,000           1,125,000        1,060,000        500,000           -                 -                 -                 3,746,000.0     

รวม -                -                -                -                707,000          4,666,500       5,460,000       5,763,000       2,798,000       -                10,000           50,000           19,454,500.0   
2.สนิค้าสตัวน์ ้าไม่มีชวีติ ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม (กก.)
2.1 ประเภทสตัวน์ ้าจดื
2.1.1 กุง้กา้มกราม แช่เยน็ -                 -                 -                 -                 -                 5.0                 -                 -                 -                 -                 -                 80.0                85.0              
2.1.2 ปลาเกล็ดเงินทัง้ตัว แชแขง็ -                 -                 -                 -                 600.0              320.0              -                 -                 -                 -                 -                 -                 920.0             
2.1.3 ปลานิลแช่แขง็,แช่เยน็ -                 -                 -                 -                 380.0              200.0              -                 -                 -                 -                 -                 -                 580.0             
2.1.4 เนือ้ปลาสวาย แล่ แช่แขง็ -                 -                 -                 -                 -                 -                 900.0              -                 -                 -                 -                 -                 900.0             
2.1.5 ปลานวลจนัทร์เทศ,ปลาตะเพียน,ปลาล่ิน แช่เยน็ -                 -                 -                 1,180.0           -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                1,180.0          
2.1.6 เนือ้จระเขน้้้าจดื แล่ แช่แขง็ -                 -                 -                 -                 -                 -                 14,277.0          -                 -                 -                 -                 -                 14,277.0         

รวม (2.1) -                -                -                1,180             980               525               15,177           -                -                -                -                80                 17,942.0         
2.2 ประเภทสตัวน์ ้าเค็ม ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม (กก.)
2.2.1 กุง้ (กุง้ขาว กุง้แชบ๊วย กุง้ลายเสือ กุง้กลุาด้า) -                 -                 -                 -                 100.0              40.0                -                 -                 -                 -                 -                 -                 140.0             
2.2.2 กัง้ และ กุง้มงักร -                 -                 -                 -                 -                 7.5                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 7.5                
2.2.3 ปลาซาบะ แช่แขง็ 360.0              60.0                280.0              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 700.0             
2.2.4 ปลาสีกนุขา้งเหลือง แช่แขง็ 31,760.0          37,680.0          44,060.0          29,550.0          26,290.0          24,080.0          31,745.0          31,380.0          32,080.0          16,880.0          20,340.0          23,140.0          348,985.0       
2.2.5 ปลาส้าลี ปลาจะละเมด็ ปลาหมิะ -                 -                 -                 -                 -                 43.6                -                 -                 -                 -                 -                 -                 43.6              
2.2.6 ปูทะเล -                 -                 -                 -                 -                 20.0                -                 -                 -                 -                 -                 -                 20.0              
2.2.7 หมกึหอม หมกึกระดอง -                 40.0                -                 -                 -                 100.0              -                 -                 -                 -                -                -                140.0             
2.2.8 หอยแครง ทัง้ตัว แช่แขง็ -                 15,100.0          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 15,100.0         
2.2.9 หอยเชลล์ หอยหวาน หอยเป่าฮ้ือ -                 -                 -                 -                 -                 22.5                -                 -                 -                 -                -                -                22.5              

รวม (2.2) 32,120.0          52,880.0          44,340.0          29,550.0          26,390.0          24,313.6          31,745.0          31,380.0          32,080.0          16,880.0          20,340.0          23,140.0          365,158.6       
รวม (2.1)+(2.2) 32,120.0         52,880.0         44,340.0         30,730.0         27,370.0         24,838.6         46,922.0         31,380.0         32,080.0         16,880.0         20,340.0         23,220.0         383,100.6       

3.น ้าหนักรวม(กก.) (2)+(1) 64,240.0         93,440.0         100,980.0       80,260.0         75,630.0         52,198.6         76,542.0         64,800.0         67,180.0         58,843.0         73,240.0         53,280.0         860,633.6       

ปรมิาณการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร ประจ้าป ีพ.ศ. 2554

ชนิดสินค้า เดือน



ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม
1.สนิค้าสตัวน์ ้ามีชวีติ
1.1 สตัวน์ ้ามีชวีติ เพ่ือการบริโภค
1.1.1 ปลาดุก มชีีวิตเพือ่การบริโภค 246,620           541,120           1,392,000        1,248,000        1,257,600        647,920           728,520           835,200           864,000           571,443           504,000           531,600           9,368,023        
1.1.2 ปลานิล มชีีวิตเพือ่การบริโภค 105,000           288,000           318,200           25,600            272,000           -                 -                 -                 -                 785,000           880,000           -                 2,673,800        
1.1.3 หอยแครง มชีีวิต 878,600           739,000           778,000           790,000           527,200           460,000           479,800           534,000           570,000           502,000           564,000           648,000           7,470,600        
1.1.4 หอยแมลงภู ่มชีีวิต 300                -                 -                 -                 -                 1,800              -                 -                 -                 -                 -                 -                 2,100              

รวม (1.1) 1,230,520       1,568,120       2,488,200       2,063,600       2,056,800       1,109,720       1,208,320       1,369,200       1,434,000       1,858,443       1,948,000       1,179,600       19,514,523       
1.2 สตัวน์ ้ามีชวีติ เพ่ือท้าพันธุ์ ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม
1.2.1 ลูกพันธุ์ปลาจนี,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ,ปลาเกล็ดเงิน -                 -                 -                 -                 12,120            63,600            52,050            120,000           60,000            -                 -                 -                 307,770           
1.2.2 ลูกพันธุ์ปลาดุก -                 -                 -                 -                 840                22,000            -                 63,300            25,300            -                 -                 -                 111,440           
1.2.3 ลูกพันธ์ปลาตะเพียน -                 -                 -                 -                 24,600            197,940           223,200           175,200           90,000            -                 -                 -                 710,940           
1.2.4 ลูกพันธุ์ปลานิล -                 -                 -                 -                 12,240            90,225            125,250           246,000           78,000            -                 5,000              300,000           856,715           
1.2.5 ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์น้้าจดื -                 -                 -                 -                 18,000            125,760           148,560           145,200           72,000            -                 -                 -                 509,520           
1.2.6 ลูกพันธุ์ปลาไน -                 -                 -                 -                 17,040            137,850           166,950           159,000           75,000            -                 -                 -                 555,840           

รวม (1.2) -                -                -                -                84,840           637,375          716,010          908,700          400,300          -                5,000             300,000          3,052,225        
รวม มูลค่าสตัวน์ ้ามีชวีติ (1.1) +(1.2) 1,230,520       1,568,120       2,488,200       2,063,600       2,141,640       1,747,095       1,924,330       2,277,900       1,834,300       1,858,443       1,953,000       1,479,600       22,566,748       

2.สนิค้าสตัวน์ ้าไม่มีชวีติ ม.ค.54 ก.พ.54 มี.ค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม
2.1ประเภทสตัวน์ ้าจดื
2.1.1 กุง้กา้มกราม แช่เยน็ -                 -                 -                 -                 -                 1,000              -                 -                 -                 -                 -                 40,800            41,800            
2.1.2 ปลาเกล็ดเงินทัง้ตัว แชแขง็ -                 -                 -                 -                 16,800            8,960              -                 -                 -                 -                 -                 -                 25,760            
2.1.3 ปลานิลแช่แขง็,แช่เยน็ -                 -                 -                 -                 10,640            5,600              -                 -                 -                 -                 -                 -                 16,240            
2.1.4 เนือ้ปลาสวาย แล่ แช่แขง็ -                 -                 -                 -                 -                 -                 25,200            -                 -                 -                -                -                25,200            
2.1.5 ปลานวลจนัทร์เทศ,ปลาตะเพียน,ปลาล่ิน แช่เยน็ -                 -                 -                 33,040            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 33,040            
2.1.6 เนือ้จระเขน้้้าจดื แล่ แช่แขง็ -                 -                 -                 -                 -                 -                 2,595,447        -                 -                 -                 -                 2,595,447        

รวม (2.1) -                -                -                33,040           27,440           15,560           2,620,647       -                -                -                -                40,800           2,737,487        
2.2 ประเภทสตัวน์ ้าทะเล ม.ค.54 ก.พ.54 ม.ีค.54 เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 รวม
2.2.1 กุง้ (กุง้ขาว กุง้แชบ๊วย กุง้ลายเสือ กุง้กลุาด้า) -                 -                 -                 -                 12,000            13,000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 25,000            
2.2.2 กัง้ และ กุง้มงักร -                 -                 -                 -                 -                 5,000              -                 -                 -                 -                 -                 -                 5,000              
2.2.3 ปลาซาบะ แช่แขง็ 12,600            2,100              16,120            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 30,820            
2.2.4 ปลาสีกนุขา้งเหลือง แช่แขง็ 1,113,380        1,319,820        2,042,100        1,094,020        894,950           841,100           1,113,875        1,097,300        1,122,800        574,000           721,000           813,900           12,748,245       
2.2.5 ปลาส้าลี ปลาจะละเมด็ ปลาหมิะ -                 -                 -                 -                 -                 5,532              -                 -                 -                 -                 -                 -                 5,532              
2.2.6 ปูทะเล -                 -                 -                 -                 -                 5,400              -                 -                 -                 -                 -                 -                 5,400              
2.2.7 หมกึหอม หมกึกระดอง -                 480                -                 -                 -                 12,000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 12,480            
2.2.8 หอยแครง ทัง้ตัว แช่แขง็ -                 412,728           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                412,728           
2.2.9 หอยเชลล์ หอยหวาน หอยเป่าฮ้ือ -                 -                 -                 -                 -                 20,625            -                 -                 -                 -                -                -                20,625            

รวม (2.2) 1,125,980       1,735,128       2,058,220       1,094,020       906,950          902,657          1,113,875       1,097,300       1,122,800       574,000          721,000          813,900          13,265,830       
รวมมูลค่าสตัวน์ ้าไม่มีชวีติ  (2.1)+(2.2) 1,125,980       1,735,128       2,058,220       1,127,060       934,390          918,217          3,734,522       1,097,300       1,122,800       574,000          721,000          854,700          16,003,317       

รวมมูลค่า 1+2 2,356,500       3,303,248       4,546,420       3,190,660       2,991,190       2,027,937       4,942,842       2,466,500       2,556,800       2,432,443       2,669,000       2,034,300       35,517,840       
รวมมูลค่าการสง่ออก (บาท) 2,356,500       3,303,248       4,546,420       3,190,660       3,076,030       2,665,312       5,658,852       3,375,200       2,957,100       2,432,443       2,674,000       2,334,300       38,570,065       

มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น ้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2554

ชนิดสินค้า เดือน



1.สนิค้าสตัวน์ ้ามีชีวติ ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

1.1 สตัวน์ ้ามีชีวติ เพ่ือการบริโภค

1.1.1 กบ มชีวีิต 6,490          กิโลกรัม 246,620       14,240         กิโลกรัม 541,120       29,000         กิโลกรัม 1,392,000    26,000         กิโลกรัม 1,248,000    26,200         กิโลกรัม 1,257,600    13,500         กิโลกรัม 647,920       15,340         กิโลกรัม 728,520       17,400         กิโลกรัม 835,200       18,000         กิโลกรัม 864,000       12,143         กิโลกรัม 571,443       10,500         กิโลกรัม 504,000       11,000         กิโลกรัม 531,600       199,813      กิโลกรัม 9,368,023   

1.1.2 ปลาดุก มชีวีิต 1,500          กิโลกรัม 105,000       4,000          กิโลกรัม 288,000       4,300          กิโลกรัม 318,200       400             กิโลกรัม 25,600         4,000          กิโลกรัม 272,000       -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              14,500         กิโลกรัม 785,000       25,500         กิโลกรัม 880,000       -              กิโลกรัม -              54,200       กิโลกรัม 2,673,800   

1.1.3 ปลานิล มชีวีิต 24,120         กิโลกรัม 878,600       22,320         กิโลกรัม 739,000       23,340         กิโลกรัม 778,000       23,130         กิโลกรัม 790,000       18,060         กิโลกรัม 527,200       13,800         กิโลกรัม 460,000       14,280         กิโลกรัม 479,800       16,020         กิโลกรัม 534,000       17,100         กิโลกรัม 570,000       15,320         กิโลกรัม 502,000       16,900         กิโลกรัม 564,000       19,060         กิโลกรัม 648,000       223,450      กิโลกรัม 7,470,600   

1.1.4 หอยแครง มชีวีิต 10               กิโลกรัม 300             -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              60               กิโลกรัม 1,800          -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              70             กิโลกรัม 2,100         

รวม 1.1 32,120      กิโลกรัม 1,230,520   40,560      กิโลกรัม 1,568,120   56,640      กิโลกรัม 2,488,200   49,530      กิโลกรัม 2,063,600   48,260      กิโลกรัม 2,056,800   27,360      กิโลกรัม 1,109,720   29,620      กิโลกรัม 1,208,320   33,420      กิโลกรัม 1,369,200   35,100      กิโลกรัม 1,434,000   41,963      กิโลกรัม 1,858,443   52,900      กิโลกรัม 1,948,000   30,060      กิโลกรัม 1,179,600   477,533     กิโลกรัม 19,514,523  

1.2 ลกูพันธุป์ลา ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

1.2.1 ลูกพันธุ์ปลาจนี,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ,ปลาเกล็ดเงิน -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              101,000      ตัว 12,120         424,000      ตัว 63,600         347,000      ตัว 52,050         800,000      ตัว 120,000       400,000      ตัว 60,000         -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              2,072,000   ตวั 307,770      

1.2.2 ลูกพันธุ์ปลาดุก -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              7,000         ตัว 840             22,000        ตัว 22,000         -             ตัว -              93,000        ตัว 63,300         28,000        ตัว 25,300         -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              150,000     ตวั 111,440      

1.2.3 ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              205,000      ตัว 24,600         1,652,000   ตัว 197,940       1,940,000   ตัว 223,200       1,500,000   ตัว 175,200       750,000      ตัว 90,000         -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              6,047,000   ตวั 710,940      

1.2.4 ลูกพันธุ์ปลานิล -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              102,000      ตัว 12,240         601,500      ตัว 90,225         825,000      ตัว 125,250       1,100,000   ตัว 246,000       520,000      ตัว 78,000         -             ตัว -              10,000        ตัว 5,000          50,000        ตัว 300,000       3,208,500   ตวั 856,715      

1.2.5 ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์น้้าจดื -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              150,000      ตัว 18,000         1,048,000   ตัว 125,760       1,223,000   ตัว 148,560       1,210,000   ตัว 145,200       600,000      ตัว 72,000         -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              4,231,000   ตวั 509,520      

1.2.6 ลูกพันธุ์ปลาไน -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              -             ตัว -              142,000      ตัว 17,040         919,000      ตัว 137,850       1,125,000   ตัว 166,950       1,060,000   ตัว 159,000       500,000      ตัว 75,000         -             ตัว -              -             ตัว -               ตัว -              3,746,000   ตวั 555,840      

รวม 1.2 -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            707,000     ตวั 84,840       4,666,500   ตวั 637,375      5,460,000   ตวั 716,010      5,763,000   -        908,700      2,798,000   ตวั 400,300      -           ตวั -            10,000      ตวั 5,000         50,000      ตวั 300,000      19,454,500 ตวั 3,052,225   

2.สนิค้าสตัวน์ ้าไม่มีชีวติ (ซากสตัวน์ ้า)

2.1 ประเภทสตัวน์ ้าจืด ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

2.1.1 กุ้งก้ามกราม แชเ่ยน็ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              5                กิโลกรัม 1,000          -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              80               กิโลกรัม 40,800         85             กิโลกรัม 41,800       

2.1.2 ปลาเกล็ดเงินทัง้ตัว แชแขง็ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              600             กิโลกรัม 16,800         320             กิโลกรัม 8,960          -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              920           กิโลกรัม 25,760       

2.1.3 ปลานิลแชแ่ขง็,แชเ่ยน็ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              380             กิโลกรัม 10,640         200             กิโลกรัม 5,600          -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              580           กิโลกรัม 16,240       

2.1.4 เนื้อปลาสวาย แล่ แชแ่ขง็ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              900             กิโลกรัม 25,200         -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              900           กิโลกรัม 25,200       

2.1.5 ปลานวลจนัทร์เทศ,ปลาตะเพียน,ปลาล่ิน แชเ่ยน็ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              1,180          กิโลกรัม 33,040         -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              1,180         กิโลกรัม 33,040       

2.1.6 เนื้อจระเขน้้้าจดื แล่ แชแ่ขง็ -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              14,277         กิโลกรัม 2,595,447    -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              -              กิโลกรัม -              14,277       กิโลกรัม 2,595,447   

รวมปริมาณซากสตัวน์ ้าจืดสง่ออก 2.1 -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            1,180        กิโลกรัม 33,040       980          กิโลกรัม 27,440       525          กิโลกรัม 15,560       15,177      กิโลกรัม 2,620,647   -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            -           กิโลกรัม -            80            กิโลกรัม 40,800       17,942      กิโลกรัม 2,737,487   

2.2 ประเภทอาหารทะเล ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท) ปริมาณ หน่วยนับ มูลค่า(บาท)

2.2.1 กุ้ง (กุ้งขาว กุ้งแชบว๊ย กุ้งลายเสือ กุ้งกุลาด้า) -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              100            กิโลกรัม 12,000         40              กิโลกรัม 13,000         -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              140          กิโลกรัม 25,000       

2.2.2 กั้ง และ กุ้งมงักร -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              8               กิโลกรัม 5,000          -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              8             กิโลกรัม 5,000         

2.2.3 ปลาซาบะ แชแ่ขง็ 360            กิโลกรัม 12,600         60              กิโลกรัม 2,100          280            กิโลกรัม 16,120         -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              700          กิโลกรัม 30,820       

2.2.4 ปลาสีกุนขา้งเหลือง แชแ่ขง็ 31,760        กิโลกรัม 1,113,380    37,680        กิโลกรัม 1,319,820    44,060        กิโลกรัม 2,042,100    29,550        กิโลกรัม 1,094,020    26,290        กิโลกรัม 894,950       24,080        กิโลกรัม 841,100       31,745        กิโลกรัม 1,113,875    31,380        กิโลกรัม 1,097,300    32,080        กิโลกรัม 1,122,800    16,880        กิโลกรัม 574,000       20,340        กิโลกรัม 721,000       23,140        กิโลกรัม 813,900       348,985     กิโลกรัม 12,748,245  

2.2.5 ปลาส้าลี ปลาจะละเมด็ ปลาหมิะ -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              44              กิโลกรัม 5,532          -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              44            กิโลกรัม 5,532         

2.2.6 ปทูะเล -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              20              กิโลกรัม 5,400          -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              20            กิโลกรัม 5,400         

2.2.7 หมกึหอม หมกึกระดอง -             กิโลกรัม -              40              กิโลกรัม 480             -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              100            กิโลกรัม 12,000         -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -             กิโลกรัม -             กิโลกรัม 140          กิโลกรัม 12,480       

2.2.8 หอยแครง ทัง้ตัว แชแ่ขง็ -             กิโลกรัม -              15,100        กิโลกรัม 412,728       -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              15,100      กิโลกรัม 412,728      

2.2.9 หอยเชลล์ หอยหวาน หอยเปา่ฮ้ือ -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              23              กิโลกรัม 20,625         -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              -             กิโลกรัม -              23            กิโลกรัม 20,625       

รวมปริมาณซากสตัวน์ ้าเค็มสง่ออก 2.2 32,120        กิโลกรัม 1,125,980    52,880        กิโลกรัม 1,735,128    44,340        กิโลกรัม 2,058,220    29,550        กิโลกรัม 1,094,020    26,390        กิโลกรัม 906,950       24,314        กิโลกรัม 902,657       31,745        กิโลกรัม 1,113,875    31,380        กิโลกรัม 1,097,300    32,080        กิโลกรัม 1,122,800    16,880        กิโลกรัม 574,000       20,340        กิโลกรัม 721,000       23,140        กิโลกรัม 813,900       365,159      กิโลกรัม 13,265,830   

รวมซากสตัวน์ ้า (2) = (2.1)+(2.2) 32,120      กิโลกรัม 1,125,980   52,880      กิโลกรัม 1,735,128   44,340      กิโลกรัม 2,058,220   30,730      กิโลกรัม 1,127,060   27,370      กิโลกรัม 934,390      24,839      กิโลกรัม 918,217      46,922      กิโลกรัม 3,734,522   31,380      กิโลกรัม 1,097,300   32,080      กิโลกรัม 1,122,800   16,880      กิโลกรัม 574,000      20,340      กิโลกรัม 721,000      23,220      กิโลกรัม 854,700      383,101     กิโลกรัม 16,003,317  

3.ปริมาณ มูลค่าสง่ออกรวม (กิโกรัม) 64,240      กิโลกรัม 2,356,500   93,440      กิโลกรัม 3,303,248   100,980     กิโลกรัม 4,546,420   80,260      กิโลกรัม 3,190,660   75,630      กิโลกรัม 2,991,190   52,199      กิโลกรัม 2,027,937   76,542      กิโลกรัม 4,942,842   64,800      กิโลกรัม 2,466,500   67,180      กิโลกรัม 2,556,800   58,843      กิโลกรัม 2,432,443   73,240      กิโลกรัม 2,669,000   53,280      กิโลกรัม 2,034,300   860,634     กิโลกรัม 35,517,840  

4.ปริมาณ มูลค่าลกูพันธุส์ตัวน์ ้า (ตวั) -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            -           ตวั -            707,000     ตวั 84,840       4,666,500   ตวั 637,375      5,460,000   ตวั 716,010      5,763,000   ตวั 908,700      2,798,000   ตวั 400,300      -           ตวั -            10,000      ตวั 5,000         50,000      ตวั 300,000      19,454,500 ตวั 3,052,225   

5. มูลค่าสง่ออกรวม

 

2,432,443                                     2,674,000                                     2,334,300                                     38,570,065                                   2,356,500                                     3,303,248                                     4,546,420                                     3,190,660                                     3,076,030                                     2,665,312                                     5,658,852                                     3,375,200                                     2,957,100                                     

รวม

 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น า้ ผ่านดา่นตรวจสัตว์น า้จังหวัดมุกดาหาร ประจ้าป ีพ.ศ. 2554

ประเภทสินค้า
เดือน

ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54 ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54



 สัตว์น ้ำมีชวีิต (กิโลกรัม)  ซำกสัตว์น ้ำ (กิโลกรัม)
 ปริมำณน ้ำหนักรวม 

(กิโลกรัม)
 ลูกพันธุ์สัตว์น ้ำ (ตวั)

มกรำคม 2554 32,120.00                  32,120.00                  64,240.00                  -                           

กุมภำพันธ์ 2554 40,560.00                  52,880.00                  93,440.00                  -                           

มีนำคม 2554 56,640.00                  44,340.00                  100,980.00                 -                           

เมษำยน 2554 49,530.00                  30,730.00                  80,260.00                  -                           

พฤษภำคม 2554 48,260.00                  27,370.00                  75,630.00                  707,000.00                 

มิถุนำยน 2554 27,360.00                  24,838.60                  52,198.60                  4,666,500.00              

กรกฎำคม 2554 29,620.00                  46,922.00                  76,542.00                  5,460,000.00              

สิงหำคม 2554 33,420.00                  31,380.00                  64,800.00                  5,763,000.00              

กันยำยน 2554 35,100.00                  32,080.00                  67,180.00                  2,798,000.00              

ตลุำคม 2554 41,963.00                  16,880.00                  58,843.00                  -                           

พฤศจิกำยน 2554 52,900.00                  20,340.00                  73,240.00                  10,000.00                  

ธันวำคม 2554 30,060.00                  23,220.00                  53,280.00                  50,000.00                  

รวม 477,533.00                 383,100.60                 860,633.60                 19,454,500.00             

เดอืน

ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำผ่ำนดำ่นตรวจสัตว์น ้ำจังหวัดมุกดำหำร ปี พ.ศ. 2554
ปริมำณกำรส่งออก 
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แสดงปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2554

ปริมาณการส่งออก  สัตว์น ้ามีชีวิต (กิโลกรัม)

ปริมาณการส่งออก  ซากสัตว์น ้า (กิโลกรัม)
ปริมาณการส่งออก : กิโลกรัม



สัตว์น ้ำมีชีวิต ซำกสัตว์น ้ำ 
 มูลค่ำสัตว์น ้ำมีชีวิต 

และซำกสัตว์น ้ำส่งออก
ลูกพันธุ์ปลำ มูลค่ำส่งออกรวม 

มกรำคม 2554 1,230,520.00      1,125,980.00      2,356,500.00         -                   2,356,500.00      
กุมภำพันธ์ 2554 1,568,120.00      1,735,128.00      3,303,248.00         -                   3,303,248.00      
มีนำคม 2554 2,488,200.00      2,058,220.00      4,546,420.00         -                   4,546,420.00      
เมษำยน 2554 2,063,600.00      1,127,060.00      3,190,660.00         -                   3,190,660.00      
พฤษภำคม 2554 2,056,800.00      934,390.00        2,991,190.00         84,840.00          3,076,030.00      
มิถุนำยน 2554 1,109,720.00      918,217.00        2,027,937.00         637,375.00        2,665,312.00      
กรกฎำคม 2554 1,208,320.00      3,734,522.00      4,942,842.00         716,010.00        5,658,852.00      
สิงหำคม 2554 1,369,200.00      1,097,300.00      2,466,500.00         908,700.00        3,375,200.00      
กันยำยน 2554 1,434,000.00      1,122,800.00      2,556,800.00         400,300.00        2,957,100.00      
ตลุำคม 2554 1,858,443.00      574,000.00        2,432,443.00         -                   2,432,443.00      
พฤศจิกำยน 2554 1,948,000.00      721,000.00        2,669,000.00         5,000.00            2,674,000.00      
ธันวำคม 2554 1,179,600.00      854,700.00        2,034,300.00         300,000.00        2,334,300.00      

รวม 19,514,523.00    16,003,317.00    35,517,840.00        3,052,225.00      38,570,065.00    

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำผ่ำนดำ่นตรวจสัตว์น ้ำจังหวัดมุกดำหำร ปี พ.ศ. 2554

เดอืน

มูลค่ำกำรส่งออก (หน่วย : บำท)
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มูลค่าส่งออกสินค้าสัตว์น ้าผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร 
ปี พ.ศ. 2554

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) สัตว์น ้ามีชีวิต 

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) ซากสัตว์น ้า 

มูลค่าการส่งออก (หน่วย : บาท) ลูกพันธุ์ปลา

มูลส่งออก :บาท



เดือน ปริมาณลูกพันธุ์ปลา (ตัว) มูลค่าการส่งออก (บาท)
มกราคม 2554 -                                       -                                       
กุมภาพันธ์ 2554 -                                       -                                       
มีนาคม 2554 -                                       -                                       
เมษายน 2554 -                                       -                                       
พฤษภาคม 2554 707,000                                 84,840                                   

มิถุนายน 2554 4,666,500                              637,375                                 

กรกฎาคม 2554 5,460,000                              716,010                                 
สิงหาคม 2554 5,763,000                              908,700                                 
กันยายน 2554 2,798,000                              400,300                                 

ตุลาคม 2554 -                                       -                                       
พฤศจิกายน 2554 10,000                                   5,000                                    
ธันวาคม 2554 50,000                                   300,000                                 

รวม 19,454,500                             3,052,225                              

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น ้า ผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมุกดาหาร
ปีพ.ศ. 2554



 หน่วยนับ : กิโลกรัม  มูลค่า (บาท) หน่วยนับ :  ตัว,ชิน้,อัน มูลค่า (บาท)  มูลค่าส่งออกรวม (บาท)

มกราคม 2554 64,240                   2,356,500               -                       -                                          2,356,500

กุมภาพันธ์ 2554 93,440                   3,303,248               -                       -                                          3,303,248

มีนาคม 2554 100,980                 4,546,420               -                       -                                          4,546,420

เมษายน 2554 80,260                   3,190,660               -                       -                                          3,190,660

พฤษภาคม 2554 75,630                   2,991,190               707,000                 84,840                                      3,076,030

มิถุนายน 2554 52,199                   2,027,937               4,666,500               637,375                                    2,665,312

กรกฎาคม 2554 76,542                   4,942,842               5,460,000               716,010                                    5,658,852

สิงหาคม 2554 64,800                   2,466,500               5,763,000               908,700                                    3,375,200

กันยายน 2554 67,180                   2,556,800               2,798,000               400,300                                    2,957,100

ตุลาคม 2554 58,843                   2,432,443               -                       -                                          2,432,443

พฤศจกิายน 2554 73,240                   2,669,000               10,000                   5,000                                       2,674,000

ธันวาคม 2554 53,280                   2,034,300               50,000                   300,000                                    2,334,300

รวม                  860,634              43,483,538              19,454,500                3,052,225                   38,570,065

ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้้าส่งออก ณ ดา่นตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2554

เดือน
 ปริมาณ และ มูลค่าสินค้าประมงส่งออก ปี พ.ศ.2554



 หน่วยนับ : กิโลกรัม  มูลค่า (บาท) หน่วยนับ  :  ตัว,ชิน้,อัน มูลค่า (บาท)  มูลค่าน าเข้ารวม (บาท)

มกราคม 2554 1,133.00                468,979.00             -                       -                                       468,979.00

กุมภาพันธ์ 2554 949.00                   393,545.87             -                       -                                       393,545.87

มีนาคม 2554 575.00                   208,912.50             -                       -                                       208,912.50

เมษายน 2554 15,100.00               359,195.00             -                       -                                       359,195.00

พฤษภาคม 2554 29,591.00               2,367,280.00          -                       -                                    2,367,280.00

มิถุนายน 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

กรกฎาคม 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

สิงหาคม 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

กันยายน 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

ตุลาคม 2554 -                       -                       -                       -                                                   -   

พฤศจกิายน 2554 336.00                   140,478.00             -                       -                                       140,478.00

ธันวาคม 2554 620.00                   261,103.00             -                       -                                       261,103.00

รวม                48,304.00           4,199,493.37                          -                            -                4,199,493.37

ปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์น้ าน าเขา้ ณ ดา่นตรวจสัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ป ีพ.ศ. 2554

เดือน
 ปริมาณ และ มูลค่าสินค้าประมงน าเข้าปี พ.ศ.2554



ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปรมิาณ (กก.) มูลค่า (บาท)

กั้ง -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5.0               2,000.0          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5.00            2,000.00         

กุ้งก้ามกราม -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5.0               1,000.0          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               80.0              40,800.0        85.00          41,800.00        

กุ้งมังกร -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.5               3,000.0          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.50            3,000.00         

กุ้งทะเล -               -               -               -               -               -               -               -               100.0            12,000.0        40.0              13,000.0        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               140.00         25,000.00        

ปลาทะเล 32,120.0        1,125,980.0    37,740.0        1,321,920.0    44,340.0        2,058,220.0    29,550.0        1,094,020.0    26,290.0        894,950.0      24,123.6        846,632.0      31,745.0        1,113,875.0    31,380.0        1,097,300.0    32,080.0        1,122,800.0    16,880.0        574,000.0      20,340.0        721,000.0      23,140.0        813,900.0      349,728.60   12,784,597.00  

ปลาน้้าจืด -               -               -               -               -               -               1,180.0          33,040.0        980.0            27,440.0        520.0            14,560.0        900.0            25,200.0        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3,580.00       100,240.00      

ปูทะเล -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               20.0              5,400.0          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               20.00           5,400.00         

เนื้อจระเข้ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               14,277.0        2,595,447.0    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               14,277.00     2,595,447.00    

หอย -               -               15,100.0        412,728.0      -               -               -               -               -               -               22.5              20,625.0        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               15,122.50     433,353.00      

หมึก -               -               40.0              480.0            -               -               -               -               -               -               100.0            12,000.0        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               140.00         12,480.00        

รวม 32,120.00      1,125,980.00   52,880.00       1,735,128.00   44,340.00      2,058,220.00   30,730.00      1,127,060.00  27,370.00      934,390.00     24,838.60       918,217.00     46,922.00      3,734,522.00  31,380.00       1,097,300.00  32,080.00       1,122,800.00   16,880.00       574,000.00     20,340.00      721,000.00     23,220.00      854,700.00     383,100.60     16,003,317.00    

รวม

ข้อมูลสถิตสิ่งออกสัตวน์ ้า ป ีพ.ศ. 2554 ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัมุกดาหาร

ประเภทสัตว์น ้า
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
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(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า (บาท) ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า 

(บาท)

ปรมิาณ 

(กก.)

มูลค่า (บาท)

ปลาดุก 6,490.00        246,620.00     14,240.00      541,120.00     29,000.00      1,392,000.00    26,000.00      1,248,000.00   26,200.00      1,257,600.00   13,500.00      647,920.00     15,340.00      728,520.00     17,400.00      835,200.00     18,000.00      864,000.00     12,143.00      571,443.00      10,500.00      504,000.00     11,000.00      531,600.00     199,813.00    9,368,023.00        

ปลานิล 1,500.00        105,000.00     4,000.00        288,000.00     4,300.00        318,200.00      400.00          25,600.00       4,000.00        272,000.00     -               -                -               -                -               -                -               -                14,500.00      785,000.00      25,500.00      880,000.00     -               -                54,200.00      2,673,800.00        

หอยแครง 24,120.00      878,600.00     22,320.00      739,000.00     23,340.00      778,000.00      23,130.00      790,000.00     18,060.00      527,200.00     13,800.00      460,000.00     14,280.00      479,800.00     16,020.00      534,000.00     17,100.00      570,000.00     15,320.00      502,000.00      16,900.00      564,000.00     19,060.00      648,000.00     223,450.00    7,470,600.00        

หอยแมลงภู่ 10.00            300.00           -               -                -               -                 -               -                -               -                60.00            1,800.00         -               -                -               -                -               -                -                -               -                -               -                70.00            2,100.00              

รวม 32,120.00      1,230,520.00  40,560.00      1,568,120.00  56,640.00      2,488,200.00   49,530.00      2,063,600.00  48,260.00      2,056,800.00  27,360.00      1,109,720.00  29,620.00      1,208,320.00  33,420.00      1,369,200.00  35,100.00      1,434,000.00  41,963.00      1,858,443.00  52,900.00      1,948,000.00  30,060.00      1,179,600.00  477,533.00    19,514,523.00      

ขอ้มลูสถิตสิ่งออกสัตว์น ้ามชีวีิต ปี พ.ศ. 2554  ดา่นตรวจสัตว์น ้าจังหวัดมกุดาหาร
รวมประเภท

สัตวน์ า้

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(ตัว) มูลค่า (บาท)

ลูกพันธุ์ปลาจีน,ปลาซ่ง,ปลาฮ้ือ,ปลาเกล็ดเงิน -               -               -               -               -               -               -               -               101,000         12,120          424,000         63,600          347,000         52,050          800,000         120,000         400,000         60,000          -               -               -               -               -               -               2,072,000     307,770       

ลูกพันธุ์ปลาดุก -               -               -               -               -               -               -               -               7,000            840              22,000          22,000          -               -               93,000          63,300          28,000          25,300          -               -               -               -               -               -               150,000       111,440       

ลูกพันธ์ปลาตะเพียน -               -               -               -               -               -               -               -               205,000         24,600          1,652,000      197,940         1,940,000      223,200         1,500,000      175,200         750,000         90,000          -               -               -               -               -               -               6,047,000     710,940       

ลูกพันธุ์ปลานิล -               -               -               -               -               -               -               -               102,000         12,240          601,500         90,225          825,000         125,250         1,100,000      246,000         520,000         78,000          -               -               10,000          5,000            50,000          300,000         3,208,500     856,715       

ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด -               -               -               -               -               -               -               -               150,000         18,000          1,048,000      125,760         1,223,000      148,560         1,210,000      145,200         600,000         72,000          -               -               -               -               -               -               4,231,000     509,520       

ลูกพันธุ์ปลาไน -               -               -               -               -               -               -               -               142,000         17,040          919,000         137,850         1,125,000      166,950         1,060,000      159,000         500,000         75,000          -               -               -               -               -               -               3,746,000     555,840       

รวม -             -             -             -             -             -             -             -             707,000       84,840         4,666,500     637,375       5,460,000     716,010       5,763,000     908,700       2,798,000     400,300       -             -             10,000         5,000          50,000         300,000       19,454,500   3,052,225     

ข้อมูลสถิตสิ่งออกสัตวน์ ้ามีชีวติป ีพ.ศ. 2554  ดา่นตรวจสัตวน์ ้าจงัหวดัมุกดาหาร

ประเภทสัตว์น า้
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม



1

Genus Species

1 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 34,300.00            

2 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 33,600.00            

3 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

4 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 220.00              กิโลกรัม 8,360.00              

5 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,020.00            กิโลกรัม 35,700.00            

6 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,320.00            กิโลกรัม 45,000.00            

7 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

8 ม.ค. ปลาซาบะ Chub Scomber sp. ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 80.00                กิโลกรัม 2,800.00              

9 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 220.00              กิโลกรัม 8,360.00              

10 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 560.00              กิโลกรัม 19,600.00            

11 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

12 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

13 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 25,200.00            

14 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 28,000.00            

15 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 380.00              กิโลกรัม 13,300.00            

16 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

17 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 580.00              กิโลกรัม 20,300.00            

18 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ



2

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

19 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 180.00              กิโลกรัม 4,200.00              

20 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 9,120.00              

21 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 25,200.00            

22 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

23 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

24 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

25 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 220.00              กิโลกรัม 8,360.00              

26 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 920.00              กิโลกรัม 32,200.00            

27 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 32,000.00            

28 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

29 ม.ค. ปลาซาบะ Chub Scomber sp. ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 180.00              กิโลกรัม 6,300.00              

30 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 220.00              กิโลกรัม 8,360.00              

31 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,700.00            

32 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

33 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

34 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

35 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            



3

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

36 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

37 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 260.00              กิโลกรัม 9,100.00              

38 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 120.00              กิโลกรัม 4,200.00              

39 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

40 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 680.00              กิโลกรัม 23,800.00            

41 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 32,000.00            

42 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

43 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 9,120.00              

44 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 940.00              กิโลกรัม 32,900.00            

45 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

46 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

47 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 9,120.00              

48 ม.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,500.00            กิโลกรัม 105,000.00          

49 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,480.00            กิโลกรัม 51,800.00            

50 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

51 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

52 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 180.00              กิโลกรัม 6,300.00              
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53 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

54 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,500.00            

55 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

56 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

57 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

58 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 27,300.00            

59 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

60 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

61 ม.ค. ปลาซาบะ Chub Scomber sp. ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

62 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 980.00              กิโลกรัม 34,300.00            

63 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

64 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

65 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 9,120.00              

66 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            

67 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

68 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

69 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              
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70 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,240.00            กิโลกรัม 43,400.00            

71 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

72 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

73 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

74 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 560.00              กิโลกรัม 19,600.00            

75 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

76 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 140.00              กิโลกรัม 4,900.00              

77 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

78 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,500.00            

79 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 84,000.00            

80 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 220.00              กิโลกรัม 8,360.00              

81 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,500.00            กิโลกรัม 52,500.00            

82 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

83 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 29,400.00            

84 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

85 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

86 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 33,600.00            
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87 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

88 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

89 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 15,200.00            

90 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 860.00              กิโลกรัม 30,100.00            

91 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

92 ม.ค. หอยแมลงภู่ Green Mussel Perna viridis หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10.00                กิโลกรัม 300.00                

93 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

94 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 80.00                กิโลกรัม 2,800.00              

95 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

96 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 27,300.00            

97 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

98 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

99 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 230.00              กิโลกรัม 8,740.00              

100 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,060.00            กิโลกรัม 40,280.00            

101 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

102 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

103 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              
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104 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 33,600.00            

105 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

106 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 250.00              กิโลกรัม 9,500.00              

107 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 520.00              กิโลกรัม 18,200.00            

108 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

109 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

110 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,700.00            

111 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

112 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

113 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 9,120.00              

114 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 27,300.00            

115 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

116 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

117 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 260.00              กิโลกรัม 9,880.00              

118 ม.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

119 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

120 ม.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 11,400.00            
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121 ม.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,400.00            กิโลกรัม 49,000.00            

122 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 31,500.00            

123 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

124 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

125 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,600.00              

126 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

127 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

128 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 140.00              กิโลกรัม 4,900.00              

129 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,980.00            กิโลกรัม 69,300.00            

130 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 12,160.00            

131 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

132 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 120.00              กิโลกรัม 4,200.00              

133 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

134 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 340.00              กิโลกรัม 12,920.00            

135 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 40,000.00            

136 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              
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137 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

138 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 13,680.00            

139 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

140 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,120.00            กิโลกรัม 74,200.00            

141 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,260.00            กิโลกรัม 42,000.00            

142 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 17,500.00            

143 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 13,680.00            

144 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 23,100.00            

145 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 32,000.00            

146 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

147 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

148 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 340.00              กิโลกรัม 12,920.00            

149 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 35,000.00            

150 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

151 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

152 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 13,680.00            
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153 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 140.00              กิโลกรัม 4,900.00              

154 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,120.00            กิโลกรัม 39,200.00            

155 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,380.00            กิโลกรัม 46,000.00            

156 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 12,160.00            

157 ก.พ. ปลาซาบะ Chub Scomber sp. ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,100.00              

158 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,380.00            กิโลกรัม 48,300.00            

159 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

160 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 13,680.00            

161 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

162 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 31,500.00            

163 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,000.00            

164 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,600.00              

165 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

166 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,160.00            กิโลกรัม 40,600.00            

167 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

168 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 13,680.00            

169 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

170 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,320.00            กิโลกรัม 46,200.00            
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171 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 12,160.00            

172 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,180.00            กิโลกรัม 41,300.00            

173 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 40,000.00            

174 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,600.00              

175 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

176 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

177 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 12,160.00            

178 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

179 ก.พ. หมึก Cuttlefish Sepia sp. หมึก แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 40.00                กิโลกรัม 480.00                

180 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,700.00            

181 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

182 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,600.00              

183 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            

184 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

185 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,620.00              

186 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 12,160.00            

187 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 940.00              กิโลกรัม 32,900.00            

188 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

189 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 13,680.00            
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190 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

191 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 17,500.00            

192 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 180.00              กิโลกรัม 6,840.00              

193 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

194 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

195 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,260.00            กิโลกรัม 44,100.00            

196 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

197 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

198 ก.พ. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis nilotcus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 4,000.00            กิโลกรัม 288,000.00          

199 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,500.00            กิโลกรัม 87,500.00            

200 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,620.00            กิโลกรัม 54,000.00            

201 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

202 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

203 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,360.00              

204 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,640.00            กิโลกรัม 57,400.00            

205 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 13,000.00            

206 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            
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207 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

208 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

209 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

210 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

211 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 20,000.00            

212 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

213 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

214 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

215 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 20,000.00            

216 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

217 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 820.00              กิโลกรัม 28,700.00            

218 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

219 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,000.00            

220 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

221 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,100.00              

222 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,700.00            

223 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            
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224 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,800.00            กิโลกรัม 63,000.00            

225 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,020.00            กิโลกรัม 35,700.00            

226 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

227 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

228 ก.พ. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,140.00            กิโลกรัม 39,900.00            

229 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

230 ก.พ. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,100.00          กิโลกรัม 412,728.00          

231 ก.พ. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 38,000.00            

232 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

233 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

234 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,160.00            กิโลกรัม 40,600.00            

235 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

236 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,000.00            

237 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

238 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

239 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 940.00              กิโลกรัม 32,900.00            

240 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,000.00              

241 มี.ค. ปลาซาบะ Chub Scomber sp. ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 40.00                กิโลกรัม 7,000.00              
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242 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

243 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

244 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

245 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,440.00            กิโลกรัม 50,400.00            

246 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,860.00            กิโลกรัม 65,100.00            

247 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

248 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,140.00            กิโลกรัม 39,900.00            

249 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

250 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

251 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

252 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            

253 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 80.00                กิโลกรัม 2,800.00              

254 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

255 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

256 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 32,000.00            

257 มี.ค. ปลานิล Nile tilapea Oreochromis nilotica ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,500.00            กิโลกรัม 185,000.00          

258 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,500.00            กิโลกรัม 52,500.00            

259 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            
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260 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,060.00            กิโลกรัม 37,100.00            

261 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

262 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,260.00            กิโลกรัม 42,000.00            

263 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

264 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,320.00            กิโลกรัม 44,000.00            

265 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 20.00                กิโลกรัม 700.00                

266 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,000.00              

267 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

268 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

269 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

270 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,320.00            กิโลกรัม 44,000.00            

271 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

272 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

273 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,000.00              

274 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,400.00            กิโลกรัม 11,900.00            

275 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

276 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

277 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 17,500.00            
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278 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

279 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

280 มี.ค. ปลานิล Niterlipea Oreochomis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,800.00            กิโลกรัม 133,200.00          

281 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,500.00            

282 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

283 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

284 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

285 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

286 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,060.00            กิโลกรัม 37,100.00            

287 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

288 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

289 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

290 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,100.00              

291 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

292 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

293 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,560.00            กิโลกรัม 54,600.00            

294 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

295 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            
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296 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

297 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,920.00            กิโลกรัม 67,200.00            

298 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

299 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

300 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

301 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

302 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 35,000.00            

303 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

304 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

305 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,500.00            

306 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

307 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,700.00            

308 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

309 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

310 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

311 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

312 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 960.00              กิโลกรัม 32,000.00            

313 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            
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314 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,260.00            กิโลกรัม 44,100.00            

315 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 560.00              กิโลกรัม 19,600.00            

316 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

317 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

318 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

319 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

320 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 2,100.00              

321 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,560.00            กิโลกรัม 54,600.00            

322 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

323 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,580.00            กิโลกรัม 55,300.00            

324 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

325 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

326 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,340.00            กิโลกรัม 46,900.00            

327 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

328 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

329 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

330 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,000.00            

331 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            
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332 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 980.00              กิโลกรัม 343,000.00          

333 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

334 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

335 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,240.00            กิโลกรัม 343,000.00          

336 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

337 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

338 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,940.00            กิโลกรัม 67,900.00            

339 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

340 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

341 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,620.00            กิโลกรัม 56,700.00            

342 มี.ค. ปลาซาบะ Chub Scomber sp. ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 9,120.00              

343 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

344 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

345 มี.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,380.00            กิโลกรัม 48,300.00            

346 มี.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

347 มี.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

348 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 760.00              กิโลกรัม 26,600.00            

349 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

350 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            
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351 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,000.00            

352 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

353 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

354 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,100.00            กิโลกรัม 38,500.00            

355 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

356 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

357 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

358 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 38,500.00            

359 เม.ย. ปลานวลจนัทร์ Small Scale 

Mud Carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 8,400.00              

360 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

361 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

362 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

363 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

364 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 29,400.00            

365 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

366 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,680.00            กิโลกรัม 58,800.00            

367 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

368 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            
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369 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,440.00            กิโลกรัม 50,435.00            

370 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

371 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

372 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 50,435.00            

373 เม.ย. ปลานวลจนัทร์ Small Scale 

Mud Carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 13,440.00            

374 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            

375 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

376 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

377 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,600.00            

378 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,600.00            

379 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

380 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

381 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            

382 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

383 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

384 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

385 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

386 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            
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387 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,020.00            กิโลกรัม 35,700.00            

388 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,080.00            กิโลกรัม 36,000.00            

389 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

390 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,500.00            กิโลกรัม 50,000.00            

391 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

392 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

393 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,860.00            กิโลกรัม 62,000.00            

394 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

395 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

396 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

397 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

398 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

399 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

400 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,020.00            กิโลกรัม 34,000.00            

401 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

402 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

403 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 15,400.00            

404 เม.ย. ปลานวลจนัทร์ Small Scale 

Mud Carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 11,200.00            

405 เม.ย. ปลานิล Nile tilapia Oreochromis s niloticu ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 25,600.00            
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406 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 34,000.00            

407 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

408 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,540.00            กิโลกรัม 53,900.00            

409 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

410 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,400.00            กิโลกรัม 49,000.00            

411 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,300.00            กิโลกรัม 45,500.00            

412 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

413 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

414 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

415 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

416 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

417 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

418 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

419 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

420 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

421 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

422 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

423 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            
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424 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

425 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

426 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

427 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,110.00            กิโลกรัม 38,850.00            

428 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

429 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

430 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

431 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

432 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

433 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

434 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 620.00              กิโลกรัม 21,700.00            

435 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 270.00              กิโลกรัม 24,000.00            

436 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

437 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

438 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

439 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

440 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

441 เม.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            
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442 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 980.00              กิโลกรัม 34,300.00            

443 เม.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

444 เม.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

1 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

2 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

3 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

4 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,100.00            กิโลกรัม 38,500.00            

5 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 35,000.00            

6 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

7 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

8 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            

9 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 140.00              กิโลกรัม 4,900.00              

10 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

11 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

12 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 30,000.00            

13 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,240.00            กิโลกรัม 43,400.00            

14 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

15 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            
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16 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 180.00              กิโลกรัม 6,300.00              

17 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

18 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

19 พ.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 4,000.00            กิโลกรัม 272,000.00          

20 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

พ.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 380.00              กิโลกรัม 10,640.00            

พ.ค. ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 11,200.00            

21 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

22 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

23 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 29,400.00            

24 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

25 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

26 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

27 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,440.00            กิโลกรัม 50,400.00            

28 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

29 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,080.00            กิโลกรัม 37,800.00            

30 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

31 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

32 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            
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33 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

34 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

35 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

36 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 220.00              กิโลกรัม 7,700.00              

37 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

38 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

39 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

40 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

41 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

42 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 15,400.00            

43 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

44 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 35,000.00            

45 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

46 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

47 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

48 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

49 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

50 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

51 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 15,400.00            
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52 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

53 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

54 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 2,800.00              

55 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

56 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

57 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

58 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

59 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

60 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

61 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 1,600.00              

62 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

63 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

64 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

65 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 1,600.00              

66 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

67 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

68 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 1,600.00              

69 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

70 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            
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71 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

72 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

พ.ค. กุ้งขาว White leg shrimp Penaeus vannamei กุ้ง น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 40.00                กิโลกรัม 4,800.00              

พ.ค. ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 5,600.00              

73 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

74 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

75 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,240.00            กิโลกรัม 43,400.00            

76 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

77 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

78 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

79 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 860.00              กิโลกรัม 30,100.00            

80 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,800.00            

81 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 48,000.00            

82 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 35,000.00            

83 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

84 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

85 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

86 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              
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พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

87 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

88 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

89 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

90 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

91 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 240.00                

92 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 25,000.00          ตัว 3,000.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              
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พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

93 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,000.00            

94 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

95 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

96 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

97 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

98 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

99 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,330.00            กิโลกรัม 46,550.00            

100 พ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

101 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              
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พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

102 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

103 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 1,800.00              

104 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,060.00            กิโลกรัม 37,100.00            

105 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

106 พ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 1,800.00              

107 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

108 พ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

พ.ค. กุ้งขาว White leg shrimp Penaeus vannamei กุ้ง น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 7,200.00              

109 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              
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พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 6,000.00            ตัว 720.00                

110 พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

พ.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

1 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

2 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

3 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 22,080.00            

4 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 12,000.00          ตัว 1,140.00              

4 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

4 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

4 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

4 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 2,000.00              

5 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

5 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

5 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 2,250.00              

5 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

5 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

6 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 780.00              กิโลกรัม 26,000.00            
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7 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 25,200.00            

8 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

9 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 12,000.00          ตัว 1,440.00              

9 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

9 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,500.00            ตัว 1,125.00              

9 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 1,050.00              

9 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

10 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

10 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

10 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

10 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

10 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

11 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 14,400.00            

12 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

13 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

14 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

14 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

14 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

14 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 6,000.00            ตัว 900.00                

14 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

15 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              
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15 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

15 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

15 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

15 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

16 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

17 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

18 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 24,000.00            

19 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 12,000.00          ตัว 1,440.00              

19 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 8,000.00            ตัว 960.00                

19 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

19 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

20 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

20 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

20 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 12,000.00          ตัว 1,800.00              

20 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

20 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

21 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

22 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

23 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

24 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 16,000.00          ตัว 1,920.00              
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24 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

24 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

24 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 4,000.00            ตัว 600.00                

25 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

25 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

25 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 2,250.00              

25 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

25 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

26 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

27 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

28 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

29 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

29 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

29 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

29 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

29 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

30 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

30 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

30 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

30 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

30 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              
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31 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 620.00              กิโลกรัม 21,700.00            

32 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

33 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 23,040.00            

34 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

34 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

34 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

34 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

34 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

35 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

35 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

35 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

35 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

35 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

36 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,000.00            

37 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 620.00              กิโลกรัม 21,700.00            

38 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

39 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

39 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

39 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

39 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

39 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                
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40 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

40 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

40 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

40 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

40 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

41 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

42 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 35,000.00            

43 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

43 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

43 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 2,250.00              

43 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

43 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 2,250.00              

44 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

44 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

44 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

44 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

44 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

45 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

46 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

47 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 25,200.00            

48 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            
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49 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

49 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

49 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

49 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

49 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

50 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

50 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

50 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

50 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

51 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,020.00            กิโลกรัม 35,700.00            

52 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

53 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 24,000.00            

54 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

54 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

54 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

54 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

54 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 10,000.00            

55 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

55 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

55 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                



41

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

55 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

55 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

56 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 29,400.00            

57 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

58 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 23,040.00            

59 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

60 มิ.ย. หมึก Cuttlefish Sepia sp. หมึก น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 12,000.00            

61 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

61 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

61 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

61 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

61 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

62 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

62 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

62 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

62 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

62 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

63 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,800.00            

64 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

64 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                
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64 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

64 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

64 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

65 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

65 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

65 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

65 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

65 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

66 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

67 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

68 มิ.ย. หอยเป๋าฮื อแผ่น Abalone Haliotis asinina หอย น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 20.00                กิโลกรัม 20,000.00            

68 มิ.ย. ปูนิ่ม Serrated mud 

crab

Scylla serrata ปู น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 20.00                กิโลกรัม 5,400.00              

68 มิ.ย. ปลาส้าลี Black Banded 

Kingfish

Zonichthys Nigrofascita ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 13.60                กิโลกรัม 1,632.00              

68 มิ.ย. ปลาจาระเม็ด Silver pomfret Pampus argenteus ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 16.50                กิโลกรัม 2,145.00              

68 มิ.ย. ปลาหิมะ Sable fish Anoplopoma fimbria ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 13.50                กิโลกรัม 1,755.00              

68 มิ.ย. กุ้งมังกร Paianted spiny 

lobster

Panulirus versicolor กุ้ง น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 2.50                  กิโลกรัม 3,000.00              

68 มิ.ย. กั ง Mantis shrimp Oratosquilla nepa กั ง น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 5.00                  กิโลกรัม 2,000.00              

68 มิ.ย. กุ้งลายเสือ Kuruma prown Penaeus japonicus กุ้ง น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 20.00                กิโลกรัม 10,000.00            

68 มิ.ย. หอยเชลล์ Radiated scallop Amusium pleuronectes หอย น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 2.50                  กิโลกรัม 625.00                

68 มิ.ย. กุ้งแชบ๊วย Banana prawn Penaeus merguiensis กุ้ง น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 20.00                กิโลกรัม 3,000.00              
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68 มิ.ย. กุ้งก้ามกราม Giant freshwater 

prawn

Macrobrachium rosenbergii กุ้ง น ้าจดื แช่เยน็ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5.00                  กิโลกรัม 1,000.00              

69 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              

69 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

69 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

69 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

69 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

70 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

70 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

70 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

70 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

70 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

71 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

72 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

73 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

74 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

74 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

74 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

74 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

74 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

75 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 15,000.00          ตัว 1,800.00              
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75 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

75 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

75 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

75 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

76 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 160.00              กิโลกรัม 5,600.00              

77 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

78 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 22,080.00            

79 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

79 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

79 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

79 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

79 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

80 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

80 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

80 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

80 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

80 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 10,000.00            

81 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

82 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

83 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 22,080.00            
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84 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

84 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

84 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

84 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

84 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

85 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

85 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

85 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

85 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

85 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

86 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,600.00            กิโลกรัม 56,000.00            

87 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

88 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

89 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

90 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

90 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

90 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

90 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

90 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

91 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              
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91 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

91 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

91 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

91 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

92 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            

93 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

94 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

95 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

95 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

95 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

95 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

95 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            ตัว 300.00                

96 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

96 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

96 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

96 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

96 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

97 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

98 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            
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99 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

100 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

100 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

100 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

100 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

100 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

101 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

101 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

101 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

101 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

101 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

102 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

103 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

104 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

105 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,800.00            

105 มิ.ย. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 5,600.00              

105 มิ.ย. ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 8,960.00              

106 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 560.00              กิโลกรัม 26,800.00            

107 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevallys

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 15,400.00            

108 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            
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109 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 680.00              กิโลกรัม 23,800.00            

110 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

111 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

111 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

111 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

111 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

111 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

112 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

112 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

112 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

112 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

112 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

113 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,400.00            กิโลกรัม 49,000.00            

114 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

115 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

116 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

117 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

117 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

117 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

117 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                



49

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

117 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

118 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

118 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

118 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

118 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

118 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

119 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,140.00            กิโลกรัม 39,900.00            

120 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

120 มิ.ย. หอยแมลงภู่ Green Mussel Perna viridis หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60.00                กิโลกรัม 1,800.00              

121 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

122 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

122 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

122 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

122 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

122 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

123 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

123 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

123 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

123 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

123 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

124 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 25,200.00            
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125 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

126 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

127 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 450.00              กิโลกรัม 21,600.00            

128 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

128 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

128 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

128 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

128 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

129 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

129 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

129 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

129 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

129 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

130 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

131 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            

132 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

133 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

134 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

134 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

134 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                
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134 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

134 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

135 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

135 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

135 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

135 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

135 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

136 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 520.00              กิโลกรัม 18,200.00            

137 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

138 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 450.00              กิโลกรัม 21,600.00            

139 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

139 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

139 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

139 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

139 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

140 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

140 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

140 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

140 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

140 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

141 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 520.00              กิโลกรัม 18,200.00            
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142 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

143 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 450.00              กิโลกรัม 21,600.00            

144 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

144 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

144 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

144 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

144 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

145 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

145 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

145 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

145 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

145 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

146 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

147 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

148 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,300.00            กิโลกรัม 45,500.00            

149 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

149 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

149 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

149 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

149 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

150 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              
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150 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

150 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

150 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

150 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

151 มิ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

152 มิ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 450.00              กิโลกรัม 21,600.00            

153 มิ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

154 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

154 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

154 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

154 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

154 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

155 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

155 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

155 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

155 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

155 มิ.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

1 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

2 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

3 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            
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4 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 24,000.00            

5 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

5 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

5 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

5 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

5 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

6 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

6 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

6 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

6 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

6 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

7 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

8 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

9 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

10 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

11 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

11 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

11 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

11 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

11 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

12 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              



55

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

12 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

12 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

12 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

12 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

13 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

14 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

15 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

16 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

17 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

17 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

17 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

17 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

17 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

18 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

18 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

18 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

18 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

18 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

19 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            
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20 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            กิโลกรัม 70,000.00            

21 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

22 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 24,000.00            

23 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

23 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

23 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

23 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

23 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

24 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

24 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

24 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

24 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

24 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

25 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

26 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 560.00              กิโลกรัม 19,600.00            

27 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

28 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

29 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

29 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

29 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                
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29 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

29 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

30 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

30 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

30 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

30 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

30 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

31 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

32 ก.ค. ปลาสวาย Striped  catfish Pangasius hypophthalmus ปลา น ้าจดื แข่เยน็ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 25,200.00            

33 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 17,500.00            

34 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

35 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

35 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

35 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

35 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

35 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

36 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

36 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

36 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

36 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

36 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              
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37 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

38 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 120.00              กิโลกรัม 4,200.00              

39 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

40 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

41 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 2,400.00              

41 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

41 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

41 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

41 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

42 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

42 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

42 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

42 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

42 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

43 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

44 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

45 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

46 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

46 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

46 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

46 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                
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46 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

47 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

47 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

47 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

47 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

47 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

48 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

49 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

50 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 2,400.00              

50 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

50 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

50 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

50 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

51 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

51 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

51 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

51 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

51 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

52 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

53 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

54 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            
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55 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

55 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 6,000.00            ตัว 720.00                

55 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

50 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

55 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

56 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

56 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

56 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

56 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

56 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

57 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

58 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,800.00            

59 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

60 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

60 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

60 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

60 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

60 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

61 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

61 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

61 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              
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61 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 6,000.00              

61 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

62 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,125.00            กิโลกรัม 74,375.00            

63 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

64 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

65 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

65 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

65 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

65 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

65 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

66 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

66 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

66 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

66 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

66 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

67 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

68 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

69 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 24,000.00            

70 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

70 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                
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70 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

70 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

70 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

71 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

71 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

71 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

71 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

71 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

72 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

73 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

74 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

75 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

75 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

75 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

75 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

75 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

76 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

76 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

76 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

76 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

76 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              
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77 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            

78 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 16,100.00            

79 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

80 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

80 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

80 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

80 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

80 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

81 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

81 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

81 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

81 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

81 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

82 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 16,100.00            

83 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            

84 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

85 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

86 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

86 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                
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86 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

86 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

86 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

87 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

87 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

87 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

87 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 1,500.00              

88 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,900.00            

89 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

90 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 25,000.00            

91 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

92 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 2,400.00              

92 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

92 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

86 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

92 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

93 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

93 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

93 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

93 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 4,500.00              
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94 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

95 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

96 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,900.00            

97 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

98 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

98 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 6,000.00            ตัว 720.00                

98 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

98 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

98 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

99 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

99 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

99 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

99 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 6,000.00              

100 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

101 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,140.00            กิโลกรัม 39,900.00            

102 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

103 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 33,600.00            

104 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

104 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                
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104 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

104 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

104 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

105 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

105 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

105 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

105 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 3,000.00              

106 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

107 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

108 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

109 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

110 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,200.00              

110 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

110 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

110 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

110 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

111 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

111 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

111 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

111 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              
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112 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,420.00            กิโลกรัม 49,700.00            

113 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

114 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

115 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

116 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

116 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

116 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

116 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

116 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

117 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

117 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

117 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

117 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 4,500.00              

118 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

119 ก.ค. จระเข้น ้าจดื Freshwater 

Crocodile

Crocodylus siamensis จระเข้ น ้าจดื แล่ แช่เยอืกแข็ง จ้าหน่าย ประเทศจนี 14,277.00          กิโลกรัม 2,595,447.24        

120 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

121 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

122 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

122 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                
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122 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

122 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

122 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

123 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

123 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

123 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

123 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

123 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

124 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

125 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 17,500.00            

126 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

127 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

127 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

127 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

127 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

127 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

128 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

128 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

128 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

128 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

128 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              
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129 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

130 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

131 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

132 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

133 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

133 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

133 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

133 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

133 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

134 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

134 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

134 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

134 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

134 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

135 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 14,000.00            

136 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

137 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

138 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

139 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              
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139 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

139 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

139 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

139 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

140 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

140 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

140 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

140 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

140 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

141 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

142 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 16,100.00            

143 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,400.00            กิโลกรัม 49,000.00            

144 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

145 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

145 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

145 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

145 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

145 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

146 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

146 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              
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146 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

146 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

146 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

147 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

148 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 12,000.00            

149 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

150 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

150 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

150 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

150 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

150 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

151 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

151 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

151 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

151 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

151 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

152 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 260.00              กิโลกรัม 9,100.00              

153 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 680.00              กิโลกรัม 23,800.00            

154 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

155 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            
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156 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

156 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

156 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

156 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

156 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

157 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

157 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

157 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

157 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

157 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

158 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

159 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

160 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

161 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 25,920.00            

162 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 2,400.00              

162 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

162 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

162 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

162 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

163 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              
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163 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

163 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

163 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

163 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

164 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 460.00              กิโลกรัม 16,100.00            

165 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

166 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

167 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 2,400.00              

167 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 600.00                

167 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 7,500.00              

167 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

167 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

168 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

168 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,600.00              

168 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 4,500.00              

168 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 20,000.00          ตัว 3,000.00              

168 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

169 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

170 ก.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            
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171 ก.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

172 ก.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

173 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 2,400.00              

173 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 7,000.00            ตัว 840.00                

173 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

173 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 750.00                

173 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 450.00                

174 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 6,000.00              

174 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

174 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 40,000.00          ตัว 4,800.00              

174 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

174 ก.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 1,500.00              

1 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

2 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

3 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            

4 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

5 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

6 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

7 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            
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8 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

9 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

10 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            

11 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

12 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

13 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

14 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

15 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

16 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

17 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

18 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

19 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

20 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

21 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

22 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            

22 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

22 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

22 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            
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22 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

22 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

23 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            

23 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

23 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

23 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

23 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

23 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

24 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

25 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

26 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

27 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

28 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 9,600.00              

28 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

28 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

28 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

28 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

28 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

29 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 9,600.00              
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29 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

29 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

29 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

29 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

29 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 300.00                

30 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            

31 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

32 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

34 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

35 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

36 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

37 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

38 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

39 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

40 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

41 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

42 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            
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43 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

44 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

45 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 90,000.00          ตัว 10,800.00            

45 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

45 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

45 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

45 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

45 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

46 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 10,800.00            

46 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

46 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

46 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

46 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

46 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

47 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

48 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

49 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

50 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

51 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            



79

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

52 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

53 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

54 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

55 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

56 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

57 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

58 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

59 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

60 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

61 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

62 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

63 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            

63 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

63 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

63 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

63 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

63 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

64 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            



80

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

64 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

64 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

64 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

64 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

64 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

65 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

66 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

67 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

68 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

69 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

70 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

71 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

72 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

73 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

74 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

75 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 110,000.00         ตัว 13,200.00            

75 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

75 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

75 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            
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75 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

75 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

76 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 90,000.00          ตัว 10,800.00            

76 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

76 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

76 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

76 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

76 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

77 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 560.00              กิโลกรัม 19,600.00            

78 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

79 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

80 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

81 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

82 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

83 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

84 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 380.00              กิโลกรัม 13,300.00            

85 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 23,100.00            
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86 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 240.00              กิโลกรัม 8,400.00              

87 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

88 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

89 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

89 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

89 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

89 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 90,000.00            

89 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

89 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

90 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 90,000.00          ตัว 9,600.00              

90 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

90 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

90 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

90 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

90 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

91 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

92 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

93 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

94 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            
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95 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

96 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

97 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

98 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

99 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

100 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

101 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

102 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

103 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

104 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

105 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

106 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

107 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

107 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

107 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

107 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

107 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

107 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              
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108 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            

108 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

108 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

108 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

108 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

108 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

109 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

110 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

111 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

112 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,780.00            กิโลกรัม 62,300.00            

113 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

114 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

115 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

116 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

117 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

118 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

119 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

120 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,600.00            กิโลกรัม 56,000.00            
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121 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

122 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

123 ส.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

124 ส.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

125 ส.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

126 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 90,000.00          ตัว 10,800.00            

126 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

126 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

126 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

126 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

126 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

127 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 90,000.00          ตัว 10,800.00            

127 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

127 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

127 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

127 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

127 ส.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 30,000.00          ตัว 3,000.00              

1 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

2 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            
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3 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

4 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

5 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

6 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

7 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

8 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

9 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            

10 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

11 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

12 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

13 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

14 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

15 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

16 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

17 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

18 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

19 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

20 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

21 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            
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21 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

21 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

21 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

21 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

21 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

22 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

23 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

24 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

25 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

26 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

27 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            

27 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

27 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

27 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

27 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

27 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 300.00                

28 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 9,600.00              

28 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

28 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              
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28 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

28 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

28 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

29 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            

30 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

31 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

32 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

33 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

34 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

35 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

36 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

37 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

38 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

39 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

40 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

41 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,040.00            กิโลกรัม 36,400.00            

42 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

43 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            
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43 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

43 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

43 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

43 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

43 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

44 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 90,000.00          ตัว 10,800.00            

44 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

44 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

44 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

44 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

44 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

45 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

46 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

47 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

48 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

49 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

50 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

51 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            
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52 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

53 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

53 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

53 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

53 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

53 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

53 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

54 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

55 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

56 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

57 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

58 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

59 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

60 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

61 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

62 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

63 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 12,000.00            

63 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80,000.00          ตัว 9,600.00              

63 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              
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63 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

63 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

63 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,000.00            ตัว 3,000.00              

64 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน Silver barb Barbonymus gonionotus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100,000.00         ตัว 12,000.00            

64 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานวลจนัทร์Small scale 

mud carp

Cirrhinus microlepis ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 70,000.00          ตัว 8,400.00              

64 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาไน Carp Cyprinus carpio ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

64 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 60,000.00          ตัว 9,000.00              

64 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาเกล็ดเงิน Silver carp Hypophthalmichthysmolitrix ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 7,500.00              

64 ก.ย. ลูกพันธุ์ปลาดุก Gunther's 

walking catfish

Clarias gariepinus ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            ตัว 5,000.00              

65 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

66 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

67 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

68 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

69 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

70 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

71 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

72 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

73 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

74 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            
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75 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

76 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

77 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

78 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

79 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

80 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            

81 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

82 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

83 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

84 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

85 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

86 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

87 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

88 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

89 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

90 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

91 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,700.00            
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92 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

93 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

94 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

95 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

96 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

97 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 28,000.00            

98 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

99 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

100 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

101 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

102 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

103 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

104 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

105 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

106 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

107 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

108 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

109 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            
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110 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

111 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

112 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

113 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

114 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

115 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

116 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,280.00            กิโลกรัม 44,800.00            

117 ก.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            

118 ก.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

119 ก.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

1 ต.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            กิโลกรัม 120,000.00          

2 ต.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            กิโลกรัม 120,000.00          

3 ต.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,000.00            กิโลกรัม 120,000.00          

4 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 320.00              กิโลกรัม 11,200.00            

5 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

6 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

7 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

8 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 640.00              กิโลกรัม 22,400.00            
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9 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

10 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

11 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

12 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

13 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

14 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,000.00            

15 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 23,040.00            

16 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

17 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

18 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

19 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 4,800.00              

20 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

21 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

22 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            

23 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

24 ต.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 601.00              กิโลกรัม 28,801.00            

25 ต.ค. ลูกพันธุ์ปลาดุก Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ เพือ่ท้าพันธุ์ จ้าหน่าย สปป.ลาว 602.00              กิโลกรัม 28,802.00            

26 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            
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27 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

28 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

29 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,000.00            

30 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

31 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

32 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

33 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

34 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

35 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

36 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

37 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 40,000.00            

38 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

39 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

40 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

41 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 2,400.00            กิโลกรัม 80,000.00            

42 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

43 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 20,000.00            

44 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 20,000.00            
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45 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,900.00            

46 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

47 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

48 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

49 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

50 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

51 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

52 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

53 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 1,000.00              

54 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

55 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

56 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

57 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

58 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

59 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

60 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

61 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            
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62 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

63 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

64 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

65 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

66 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

67 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

68 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

69 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

70 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 9,600.00              

71 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

72 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

73 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

74 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

75 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

76 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

77 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 9,600.00              

78 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

79 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 9,600.00              
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80 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

81 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

82 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 9,600.00              

83 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

84 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

85 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

86 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

87 ต.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,500.00            กิโลกรัม 175,000.00          

88 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 4,800.00              

89 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

90 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

91 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

92 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

93 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

94 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

95 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

96 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

97 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            
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98 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

99 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

100 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 9,600.00              

101 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

102 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

103 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

104 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

105 ต.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 5,000.00            กิโลกรัม 250,000.00          

106 ต.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

107 ต.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

108 ต.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

1 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,000.00            

2 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 100.00              กิโลกรัม 3,500.00              

3 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

4 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,800.00            

5 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 420.00              กิโลกรัม 14,000.00            

6 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

7 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 740.00              กิโลกรัม 25,900.00            

8 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

9 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            
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10 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

11 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

12 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

13 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

14 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 9,600.00              

15 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

16 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

17 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

18 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

19 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

20 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

21 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

22 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

23 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

24 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

25 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

26 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 540.00              กิโลกรัม 18,000.00            
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27 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

28 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

29 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 700.00              กิโลกรัม 24,500.00            

30 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

31 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

32 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

33 พ.ย. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          ตัว 5,000.00              

34 พ.ย. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 3,500.00            กิโลกรัม 175,000.00          

35 พ.ย. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 50,000.00            

36 พ.ย. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,000.00            กิโลกรัม 50,000.00            

37 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 24,500.00            

38 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

39 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,400.00            

40 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 840.00              กิโลกรัม 29,400.00            

41 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 360.00              กิโลกรัม 12,000.00            

42 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

43 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

44 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

45 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            



103

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

46 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

47 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

48 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

49 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

50 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

51 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

52 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 15,400.00            

53 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

54 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

55 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

56 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

57 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

58 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

59 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

60 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

61 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

62 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

63 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

64 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              
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65 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

66 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

67 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

68 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

69 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

70 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

71 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

72 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

73 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

74 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

75 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

76 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

77 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

78 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

79 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

80 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 19,200.00            

81 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            

82 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

83 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            
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84 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

85 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

86 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

87 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

88 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

89 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

90 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

91 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 660.00              กิโลกรัม 22,000.00            

92 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

93 พ.ย. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 10,000.00          กิโลกรัม 600,000.00          

94 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

95 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

96 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

97 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

98 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

99 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

100 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

101 พ.ย. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

102 พ.ย. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            
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103 พ.ย. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

1 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,200.00            

2 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

3 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

4 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

5 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

6 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

7 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

8 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

9 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

10 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

11 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 19,200.00            

12 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

13 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

14 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

15 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

16 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

17 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            



107

Genus Species

ประเภท

สัตว์น ้ำ

น ้ำจืด/

ทะเล

ที่

ข้อมูลส่งออกสินค้ำสัตว์น ้ำ ปี พ.ศ. 2554 ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำจงัหวัดมุกดำหำร
เดือน  มูลค่ำ (บำท)

ชือ่ไทย ชือ่สำมัญ ชือ่วิทยำศำสตร์

 ปรมิำณ หน่วยลักษณะสัตว์น ้ำ ลักษณะสัตว์น ้ำ

เฉพำะ

ประสงค์ ประเทศ

ปลำยทำง

โดยทำง (เช่น 

เรอื,อำกำศ)

ชนิดสัตว์น ้ำ

18 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 13,500.00            

19 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

20 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

21 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 440.00              กิโลกรัม 15,400.00            

22 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

23 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

24 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

25 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

26 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 480.00              กิโลกรัม 16,000.00            

27 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

28 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

29 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

30 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

31 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

32 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 500.00              กิโลกรัม 17,500.00            

33 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

34 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 10,500.00            
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35 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

36 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

37 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

38 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

39 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

40 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

41 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

42 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

43 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

44 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

45 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

46 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

47 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

48 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

49 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

50 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

51 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

52 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

53 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            
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54 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

55 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

56 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

57 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

58 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,000.00            

59 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 200.00              กิโลกรัม 7,000.00              

60 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

61 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

62 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

63 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

64 ธ.ค. ปลานิล Nile Tilapia Oreochromis niloticus ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 50,000.00          ตัว 300,000.00          

65 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

66 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

67 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

68 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

69 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 20,000.00            

70 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

71 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

72 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            
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73 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 300.00              กิโลกรัม 14,400.00            

74 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

75 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

76 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

77 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

78 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

79 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

80 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

81 ธ.ค. กุ้งก้ามกราม Giant 

Freshwater 

prawn

Macrobrachium rosenbergii กุ้ง น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 80.00                กิโลกรัม 40,800.00            

82 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

83 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

84 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 21,000.00            

85 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

86 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

87 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

88 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            
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89 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 900.00              กิโลกรัม 36,000.00            

90 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 28,800.00            

91 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 14,000.00            

92 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

93 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

94 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,800.00            

95 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 720.00              กิโลกรัม 24,000.00            

96 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

97 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 800.00              กิโลกรัม 28,000.00            

98 ธ.ค. ปลาสีกุนข้างเหลือง Yellow stripe 

trevally

Selaroides leptolepis ปลา น ้าทะเล แช่เยอืกแข็งทั งตัว จ้าหน่าย สปป.ลาว 1,200.00            กิโลกรัม 42,000.00            

99 ธ.ค. ปลาดุกบิก๊อุย Walking Catfish Clarias sp. ปลา น ้าจดื มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 400.00              กิโลกรัม 19,200.00            

100 ธ.ค. หอยแครง Granular ark Anadara granosa หอย น ้าทะเล มีชีวติ จ้าหน่าย สปป.ลาว 600.00              กิโลกรัม 20,000.00            

19,230,500.00   ตัว 3,018,625.00       

1,074,633.60     กิโลกรมั 35,546,440.24     

38,565,065.24     

40,610,267.20     -          115,695,195.72     

รวม

รวม

มูลค่ำส่งออก รวม


