
ตรา ตาลบุรี
นํ�าตาลโตนดป�ก

      วิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตที�ได้มาตรฐาน เป�นผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากตาลโตนดผ่านกรรมวิธีควบคุมการผลิต โดยใช้นํ�าตาลโตนดแท้ 100%

ไม่ผสมนํ�าตาลทราย ซึ�งมีค่าดัชนีนํ�าตาลตํ�า (GlycemicIndex ( GI ) ดูดซึม
เข้าสู่เส้นเลือดช้าเป�นสินค้าสาํหรบัผู้รกัสุขภาพและบุคคลทั�วไป ผู้เป�นเบาหวาน
สามารถรบัประทานได้

ขนาด 275g 

ราคา 95 บาท
 

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนักงานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ตรา ตาลบุรี
นํ�าหวานตาลโตนด

    วิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตที�ได้มาตรฐาน เป�นผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากตาลโตนดผ่านกรรมวิธีควบคุมการผลิต เคี�ยวจนกลายเป�น
นํ�าหวานจากตาลโตนด ไม่ผสมนํ�าตาลทราย ใช้ประกอบอาหาร หรอืผสม
เครื�องดื�ม ค่าดัชนีนํ�าตาลตํ�า (Glycemic Index ( GI ) ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือด
ช้าเป�นสินค้าสาํหรบัผู้รกัสุขภาพ และบุคคลทั�วไป ผู้เป�นเบาหวานสามารถรบั
ประทานได้

ขนาด 200g ราคา 79 บาท
ขนาด 90g ราคา 49 บาท

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนักงานความรว่มมอื
   อุตสาหกรรม

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ขนาด 150 g ราคา 85 บาท 

ขนาด 210 g ราคา 145 บาท 

ขนาด 250 g ราคา 115 บาท 

 

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนักงานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

ตรา ตาลบุรี
นํ�าตาลโตนดผง

      วิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตที�ได้มาตรฐานเป�นผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากตาลโตนดผ่านกรรมวิธีควบคุมการผลิตโดยใช้นํ�าตาลโตนดแท้ 100% 

 วิธีทําผงแบบพิเศษ ไม่ผสมนํ�าตาลทราย ซึ�งมีค่าดัชนีนํ�าตาลตํ�า
(Glycemic Index ( GI ) ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดช้าเป�นสินค้าสาํหรบัผู้รกั
สุขภาพและบุคคลทั�วไป ผู้เป�นเบาหวานสามารถรบัประทานได้

ขนาด 150 g

ขนาด 210 g

ขนาด 250 g 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ขนาด 135 g ราคา 65 บาท 

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนักงานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

ตรา ตาลบุรี
นํ�าตาลโตนดก้อน

      วิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตที�ได้มาตรฐาน เป�นผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากตาลโตนดผ่านกรรมวิธีควบคุมการผลิต โดยใชนํ�าตาลโตนดแท้
100% ไม่ผสมนํ�าตาลทราย ใช้ประกอบอาหาร ชงกาแฟ ซึ�งมีค่าดัชนีนํ�าตาล
ตํ�า (Glycemic Index ( GI ) ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดช้าเป�นสินค้าสาํหรบัผู้รกั
สุขภาพและบุคคลทั�วไป ผู้เป�นเบาหวานสามารถรบัประทานได้

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนักงานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

ตรา ตาลบุร ี

โกโก้มอลต์ ผสมนํ�าตาลโตนด 

        โกโก้มอลต์ 3 in 1 ผสมนํ�าตาลโตนดแท้ 100% มีค่าดัชนีนํ�าตาลตํ�า
(Glycemic Index ( GI ) ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดช้า เป�นสินค้าสาํหรับผู้รักสุขภาพ
และเป�นทางเลือกการบริโภคของผู้ป�วยเบาหวาน มีการ
ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ขนาด 160 g ราคา 85 บาท 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ตรา ตาลบุรี
กาแฟ 3 IN 1 นํ�าตาลโตนด 

       กาแฟนม 3 in 1 ผสมนํ�าตาลโตนดผงแท้ 100% ไม่ผสมนํ�าตาล
ทรายมีค่าดัชนีนํ�าตาลตํ�า (Glycemic Index ( GI ) ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือด
ช้า เป�นสินค้าสาํหรบัผู้รกัสุขภาพ และเป�นทางเลือกการบรโิภคของผู้
ป�วยเบาหวาน มีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ขนาด 200g ราคา 115 บาท 

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนกังานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนกังานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

ตรา ตาลบุรี

กาแฟ 2 IN 1 นํ�าตาลโตนด 

      กาแฟนม 2 in 1 ผสมนํ�าตาลโตนดผงแท้ 100% ไมผ่สมนํ�าตาล
ทรายมค่ีาดัชนนํี�าตาลตํ�า (Glycemic Index ( GI ) ดดูซมึเขา้สู่
เสน้เลือดชา้ เป�นสนิค้าสาํหรบัผูร้กัสขุภาพ และเป�นทางเลือกการบรโิภค
ของผูป้�วยเบาหวาน มกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

ขนาด 120 g ราคา 115 บาท 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ
2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา
3.สาํนกังานความรว่มมอื
อุตสาหกรรม

ตรา เดรสี คอฟฟ��  อินดัสทรี� 

กาแฟ 3 IN 1 นํ�าตาลโตนด 

กาแฟสาํเรจ็รปู 3in1 และกาแฟผสมเนื�อทเุรยีนหมอนทอง
กาแฟสาํหรบัคนรกัสขุภาพ ใชค้รมีเทียมมะพรา้วที�มปีระโยชนต่์อรา่งกาย

เพราะไมม่คีอเลสเตอรอลและไขมนัทรานส ์อุดมไปดว้ยไขมนัดต่ีอ
สขุภาพ ชว่ยใหร้า่งกายเผาพลาญดยีิ�งขึ�น และใชค้วามหวานจากนํ�าตาล

โตนด ที�มค่ีา GI ตํ�าทําใหผู้ที้�ควบคมุนํ�าตาลรบัประทานได้

ขนาด 18 ซอง ราคา 180 บาท 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล และGMP



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

1.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ

ตรา เดรสี คอฟฟ��  อินดัสทรี� 
กาแฟ 2 IN 1 นํ�าตาลโตนด 

       กาแฟสาํเรจ็รปู 2in1 กาแฟเพื�อสขุภาพ ใชน้ํ�าตาลโตนดใหค้วามหวาน
แทนนํ�าตาล ทําใหม้ค่ีา GI ตํ�าเหมาะสาํหรบัคนรกัสขุภาพที�มปีระโยชนต่์อ
รา่งกาย เพราะไมม่คีอเลสเตอรอลและไขมนัทรานสช์ว่ยใหร้า่งกายเผาผลาญ
ดียิ�งขึ�น นํ�าตาลโตนด ที�มค่ีา GI ตํ�าทําใหผู้ที้�ควบคมุนํ�าตาลรบัประทานได้

ขนาด 18 ซอง ราคา 130 บาท 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล และGMP



ซอสกะป�สาํเรจ็รูป

       " กะป� " ซึ�งเป�นอัตลักษณข์องคนใต้มาผา่นกระบวนการการยอ่ย
สลายโดยเอนไซมย์อ่ยโปรตีนและไขมนั จาก "กุ้งเคย" ซอสกะป� มสีสีวยนา่
รบัประทาน แก้ไขป�ญหาการใชง้านกะป� ในรปูแบบเก่าที�ใชง้านยุง่ยาก ดว้ย
ยุคสมยัที�ผา่นการพาสเจอรไ์ร ไรว้ตัถกัุนเสยี ไรส้ารเติมแต่ง มกีารควบคมุ
คณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

ตรา เคยนคิะ

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ขนาด 290g ราคา 79 บาท 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา
3.ศูนย์บริการออกแบบนวัตกรรม
4.ศูนย์ความร่วมมืออุตสาหกรรม



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

นํ�าแกงส้มแม่วรรณี

วธิทํีา: 
ผสมนํ�าเปล่า 150ML. 

พรอ้มเครื�องแกงส้ม 150ML.

และใส่วตัถุดิบตามใจชอบได้เลย.

      "เพยีงแค่ 7 นาทีมหศัจรรยที์�จะพาคณุไปลิ�มลองความอรอ่ยของ
แกงสม้ป�กษ์ใต้ รสชาติเปรี�ยวจี�ดจากมะนาวสดๆ..

เป�นนวตักรรมที�ยดือายุการเก็บรกัษา ณ ที�อุณหภมูหิอ้งที�สามารถเก็บ
รกัษาไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ป�ที�สภาวะปกติ

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานอุตสาหกรรม

ขนาด 150g ราคา 49 บาท 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

นํ�าแกงส้มเจ๊ไหมเย็นตาโฟ

วธิทํีา: 
เทนํ�าแกงสม้ลงภาชนะ 
พรอ้มใสว่ตัถดิุบตามใจชอบ
รอจนเดือดพรอ้มรบัประทาน.

เป�นนวตักรรมที�ยดือายุการเก็บรกัษา ณ ที�อุณหภมูหิอ้งที�สามารถเก็บ
รกัษาไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ป�ที�สภาวะปกติ โดยไมใ่สว่ตัถกัุนเสยี

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานอุตสาหกรรม

"รบัประกันความอรอ่ย รสชาติป�กษ์ใต้แท้ ไมใ่สส่ารกันเสยี"

ขนาด 600g ราคา 75 บาท 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

นํ�าแกงส้มป�กษ์ใต้ (ยวน)

วธิทํีา: 
เทนํ�าแกงสม้ลงภาชนะ 
พรอ้มใสว่ตัถดุบิตามใจชอบ
รอจนเดอืดพรอ้มรบัประทาน.

     เป�นนวตักรรมที�ยดือายุการเก็บรกัษา ณ ที�อุณหภมูหิอ้งที�สามารถ
เก็บรกัษาไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ป�ที�สภาวะปกติ โดยไมใ่สว่ตัถกัุนเสยี

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานอุตสาหกรรม

"รบัประกันความอรอ่ย รสชาติป�กษ์ใต้แท้ ไม่ใส่สารกันเสีย"

ขนาด 300g ราคา 69 บาท 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

นํ�าแกงสาํเร็จรูป

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานอุตสาหกรรม

ขนาด 200g ราคา 89 บาท 

T H A I  D E L I S H   

       ผูบ้รโิภคสามารถนําไปเติมผกั เนื�อสตัวไ์ด้ตามความชอบโดยไมต้่อง
ปรงุรสชาติชาติใหม ่ยงัคงความอรอ่ยแบบดั�งเดมิ มคีวามสะดวกและ
ประหยดัเวลา มกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต
       สตูรและกระบวนการผลิตนํ�าแกงสาํเรจ็รูปที�สามารถเก็บรกัษาไดอ้ยา่ง
นอ้ย 1 ป�ที�สภาวะปกติ ไมใ่ชว้ตัถกัุนเสยี



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ซุปพร้อมรับประทาน

 ราคา ซุปไก่บด 59.- 

          ซุปทนู่าบด 69.-

ตราเอ็มโปร
         ซุปพรอ้มรบัประทานพฒันามากจากผลิตภัณฑ์อาหารบดพรอ้มรบั
ประทานสาํหรบัผูป้�วยที�เขา้รบัการรกัษาโรคอ้วนดว้ยวธิกีารผา่ตัด เป�น
ผลิตภัณฑ์เพื�อป�องกันการทพุโภชนาการในผูป้�วยที�เขา้รบัการรกัษาโรคอ้วน
เนื�องจากมโีปรตีนสงู มกีรดอะมโินที�จาํเป�นชว่ยเสรมิสรา้งมวลกล้ามเนื�อ
ชว่ยซอ่มแซมสว่นที�สกึหรอของรา่งกาย อีกทั�งยงัเหมาะกับผูส้งูอายุ และ
เหมาะกับทกุเพศทกุวยั
          การดแูลเรื�องโภชนาการของผูป้�วยหลังการผา่ตัด มวีตัถปุระสงค์คือ
ไมใ่หเ้กิดภาวะทพุโภชนาการทั�ง macronutrient, micronutrient และ
tracemineral และต้องดแูลเรื�องอาหารกลุ่มที�ใหพ้ลังงานรว่มดว้ย โดยจดั
ทําตัวอยา่งอาหารตามสตูร พรอ้มทั�งคัดเลือกตัวอยา่งที�เหมาะสมโดยทีมผู้
วจิยัรวมไปถึงการตรวจวเิคราะหค์ณุลักษณะทางดา้นเคม ีดา้นกายภาพ และ
คณุค่าทางโภชนาการ

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

    1.สาํนกังานอุตสาหกรรม
    2.ศูนยน์วตักรรมการออกแบบ

https://www.psusp.or.th/services/idc/


           เครื�องขา้วต้มพรอ้มปรุงเป�นลิตภัณฑ์รปูแบบใหมที่�ยงัไมม่ผีูใ้ดผลิตและจดั
จาํหนา่ยโดยทั�วไปมาก่อน เพื�อเป�นทางเลือกที�ชว่ยใหผู้บ้รโิภคไดค้ณุค่าทางโภชนาการ
ที�ครบถ้วนและสามารถปรุงอาหารไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็

          กําหนดคณุค่าทางโภชนาการ วเิคราะหลั์กษณะและรสชาติของขา้วต้มเครื�อง
ที�เหมาะสม โดยทีมนกัโภชนาการของโรงพยาบาล พรอ้มทั�งค้นหาขอ้มูลดา้น
โภชนาการของสว่นผสมขา้วต้มจากขอ้มูลอ้างอิงหรอืดาํเนนิการตรวจวเิคราะหส์ว่น
ประกอบสาํหรบัสว่นประกอบหลัก และกําหนดสว่นของสว่นผสมเพื�อพฒันาเครื�อง
ขา้วต้มพรอ้มปรงุที�มคีณุค่าทางโภชนาการและรสชาติ ทําการศึกษาการกระจาย
ความรอ้น และการสง่ผา่นความริ�นในอาหาร รวมไปถึงการตรวจวเิคราะห์
คณุลักษณะทางดา้นเคม ี(เชน่โลหะหนกั), จุลินทรยี ์(เชน่ sterility test) และดา้น
กายภาพ (เชน่pH) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ซุปพร้อมรับประทาน

 ราคา ซุปไก่บด 59.- 

 ซุปทนู่าบด 69.-

ตราเอ็มโปร

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

    1.สาํนักงานอุตสาหกรรม
    2.ศูนยน์วตักรรมการออกแบบ

https://www.psusp.or.th/services/idc/


ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ขนาด  ราคา 65 บาท 

มาตรฐาน : อย ฮาลาล 

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

     1.การตลาด
     2.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา

      โดยการนาํปลาทะเลมายา่งอยา่งพถีิพถัินด้วยเทคนคิเฉพาะตาม
แบบฉบบัของปลาณตี จนได้เป�นอาหารทานเล่นที�ทั�งอรอ่ยและอุดมไป
ด้วยคณุค่าจากท้องทะเล ด้วยกระบวนการผลิตที�มคีณุภาพ วตัถดุบิสด
จากทะเลท้องถิ�นภาคใต้ ผา่นการคัดสรรและกระบวนการแปรรปูดว้ย
ฝ�มอือยา่งพถีิพถัิน ใสใ่จทกุขั�นตอน ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดบั
สากล ปราศจากสารเคม ีแปรรปูจากทะเล ไมม่สี ีไมแ่ต่งกลิ�น ไมใ่สส่าร
กันบูด และปรบัปรุงกระบวนการผลิตจนผา่นการรบัรองมาตรฐาน
HACCP, Green Indutry , 

ปลาทะเลยา่ง "ปลาณีต" 
สตูรไมม่ผีงชูรส อรอ่ยโดยไมต้่องทอด "



       มะมว่งเบาแชอิ่�มอบแหง้รสนํ�าปลาหวาน (คลกุพรกินํ�าตาล)

พฒันากระบวนการผลิตเพื�อใหเ้นื�อผลิตภัณฑ์มคีณุภาพมากขึ�น
และการปรบัปรงสว่นผสมตามหลักโภชนาการเพื�อสขุภาพของผู้
บรโิภค มกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

มะมว่งเบาแชอิ่�มอบแห้ง

ราคา 25 บาท

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

มาตรฐาน : อย ฮาลาล 



ขา้วเกรยีบกรอืโป�ะหมา่ล่า

       ข้าวเกรยีบปลาโดยคัดสรรวัตถุดิบที�มีคุณภาพ ใช้ปลาทูลังเกรด
A คิดค้นสูตรเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ใส่งาดําเพื�อสุขภาพ มีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 30 บาท

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญหา
   2.ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม
   3.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อย ฮาลาล 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ขนมอบกรอบ หน่อไมม้นิานิ
       ขนมเสน้ใยหนอ่ไม ้Menami Bamboo chip มสีว่นผสมของจมูกขา้ว
กล้องงอกสงัขห์ยดอินทรยีข์นมที�ทานได้ทกุเพศ ทกุวยั เดก็ทานเพื�อ
พฒันารา่งกายและผูใ้หญท่านเพื�อซอ่มแซม่และบาํรุงรา่งกาย ม ีHigh-

fiber, Prebiotic,GABA กรดอะมโินและสารสื�อประสาทที�ควบคมุความตื�น
เต้นง่ายของสมอง มี
การควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 35 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญหา
   2.ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม
   3.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   4.ศูนย์ความร่วมมืออุตสาหกรรม

มาตรฐาน : อย  



ทเุรยีนกวนเคี�ยวหนบึ
      ทเุรยีนกวนผา่นการอบแหง้ เพื�อลดปรมิาณความชื�นและ
คงคณุภาพของสนิค้า หวาน มนั หอม อรอ่ย ปลอดภัย เคี�ยว
หนบึทกุคํา มกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต และ
อยูร่ะหวา่งการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ราคา 49 บาท

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญหา
    2.ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม
    3.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อยูร่ะหวา่งการขอ              

มาตราฐานผลิตภัณฑ์  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

กล้วยเสน้ทอดกรอบ ปรุงรส Nawati

       โดยใชก้ล้วยนา้วา้ ที�มคีณุภาพปลอดสารเคม ีไดร้บั
มาตรฐาน GAP มาแปรรูปนาํวตัถดุบิกล้วยนํ�าวา้มาแปรรปู
เป�นขนมขบเคี�ยวพรอ้มรบัประทาน เชน่ เสน้ทรงเครื�องหลาก
หลายรสชาต อาทิ รสปาปรก้ีา รสต้มยาํ รสสมุนไพร รสคั�ว
กลิ�ง และรสดั�งเดิม กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย ์มกีาร
ควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 39 บาท

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

     1.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญหา
    2.ศูนยอ์อกแบบนวตักรรม
    3.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ

มาตรฐาน : อย  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ปลาแผน่ขา้วสงัขห์ยด

        การนาํเนื�อปลาจากปลาทะเลผสมกับขา้วสงัขห์ยด โดยกรรมวธิกีาร
อบแหง้ด้วยตู้อบพาราโบล่าโดมใชค้วามรอ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทําใหส้กุโดยกระบวน การอบแทนการทอดจงึไรน้ํ�ามนั มกีารควบคมุ
คณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 35 บาท

การใชบ้รกิารของอุทยานวทิยาศาสตร ์

    1.ศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญหา
   2.ศูนยอ์อกแบบนวตักรรม
   3.ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ

มาตรฐาน : อย ฮาลาล และGMP 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ชาชงสมุนไพร
เห็ดหลินจอืแดง

       ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิชาชงสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง เก็บดอก
ในระยะที�แก่จัดนํามาอบด้วยตู้อบเพื�อกําจัดตัวอ่อนของแมงที�ติดมา
ใช้การอบด้วยอุณหภูมิที�เหมาะสมช่วยรกัษาคุณค่าทางฤทธิ�ยาให้คง
อยู่ มีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 295 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานความร่วมมือ 

 อุตสาหกรรม
    2.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อย ฮาลาล  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

เห็ดหลินจอืแดงอบแห้ง
    ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิชาชงสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง เก็บ
ดอกในระยะที�แก่จัดนํามาอบด้วยตู้อบเพื�อกําจัดตัวอ่อนของแมง
ที�ติดมา ใช้การอบด้วยอุณหภูมิที�เหมาะสมช่วยรกัษาคุณค่าทาง
ฤทธิ�ยาให้คงอยู่ มีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 120 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
   2.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อย ฮาลาล  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ชาชงสมุนไพร ถั�งเชา่สทีอง
      ดอกเห็ดถั�งเช่าอบแห้งสามารถละลายได้ดีในนํ�ารอ้น การผลิต
โดยใช้ข้าวสังหยด และด้วงสาคู ซึ�งเป�นพืชและสัตวใ์นท้องถิ�นมา
เป�นวัสดุหลักในการเพาะปลูก ใช้เทคนิคปลอดเชื�อในการเพาะเลี�ยง
มีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต

ราคา 120 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.สาํนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
    2.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อย ฮาลาล  



B E  K L E A R

B E  K L E A R  A B S O R B E R  C H A R C O A L  -  นวัตกรรมของ
ธรรมชา ติ ที� มี ปร ะสิทธิภ าพ ในการดูดซับสารตก ค้ าง  สิ� งปน

เป�� อน ด้ วยผงชาร์ โคลจากธรรมชา ติ  ที�  1 0 0 0  องศาB E  K L E A R

ราคา 349 บาท

        เป�นผงถ่าน (Activated Charcoal) ดดูซบัสารพษิ ใชแ้ชใ่นนํ�า
นาํผกัมาแชห่รอืล้าง เพื�อลดสารเคมตีกค้าง ยาฆา่แมลง ลดลิุนทรยี์
ยดือายุการเก็บรกัษาของผกัและผลไม ้คงความสดใหมใ่หกั้บผกัและ
ผลไม้
       เป�นงานวจิยัใหมที่�นาํ Activated Charcoal มาชว่ยลดปรมิาณ
สารเคมตีกค้างจากผกัและผลไม ้สิ�งปนเป�� อนดว้ยผงชารโ์คลจาก
ธรรมชาติ ที� 1000 องศา

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1.สาํนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

มาตรฐาน : GMP/HACCP 
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Wahwa
ผลิตภัณฑ์นํ�าตบฮาวา

ราคา 30ml. 590

120ml.1590

       อานภุาพแหง่การผสานการทํางานรว่มกันของสารสกัด
เหด็ 3 ชนดิ ได้แก่ เหด็ซางฮวง เหด็หลินจอื เหด็ถังเชา่
ผสานพลังเพื�อสิ�งที�ดีที�สดุของผวัหนงัอยา่งสมบูรณ์

       โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อเห็ดและเทคนิค
การสกัดสารเพื�อได้สารสาํคัญปรมิาณสูง

ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1.สาํนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 229 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เจลล้างหนา้
Hb Extract Plus AHA Facial Cleansing Gel

ใชทํ้าความสะอาดผวิหนา้ ลดมนั ลดสวิ อ่อนโยน ผวิไมแ่หง้ตึง
ล้างเครื�องสาํอางไดห้มดจด ขจดัเซลล์ผวิที�เสื�อม โดยใช้

เทคโนโลยสีารสกัดยางพารา Hb Extract



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 459 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ครมีบาํรุงผิว 
Hb Extract Aloe Vera Intensive Whitening Cream

ครมีบาํรงุผวิหน้า ใหผ้วิกระจา่งใส ลดฝ�า กระ จุดด่างดํา คมุความมนั
จดัการป�ญหาสวิ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสกัดยางพารา Hb Extract



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 459 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ครมีกันแดด 
Hb Extract Facial Sunscreen High Protection

        ครมีกันแดด SPF  PA+++พรอ้มบาํรงุผวิหนา้ กันแดดดเียี�ยม
กลี�ยง่ายไมต่กรอ่ง กันนํ�า กันเหงื�อ 100% ไมไ่หล ไมเ่ยิ�ม โดยใช้
เทคโนโลยสีารสกัดยางพารา Hb Extract



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 779 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เซรั�มบาํรุงผิว  
Hb Extract Brightening Anti-Wrinkie Serum

        เซรั�มบาํรุงผวิหนา้ คืนความอ่อนเยาวใ์หผ้วิหนา้ ริ�วรอยแลดู
จางลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ผวิหนา้กระจา่งใส เรยีบเนยีนโดยใช้
เทคโนโลยสีารสกัดยางพารา Hb Extract



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 100มล/1290บาท ,

30มล/450บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

The First Care Para

Activating Essence

      เอสเซนสเ์นื�อบางเบาสาํหรบับาํรงุผวิหนา้ มคีณุสมบติัเด่นใน
การชว่ยควบคมุความมนับนใบหนา้ลดโอกาสการเกิดสวิใหมใ่หม่
ทําใหผ้วิแขง็แรงขึ�นพรอ้มใหค้วามกระจา่งใส



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 90มล/ 690 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

Relaxing Cleansing Oil

     ใชส้าํหรบัทําความสะอาดเครื�องสาํอางบนใบหน้ามสีว่นผสม
จากนํ�ามนัเมล็ดยางพาราและนํ�ามนัจากพชืนานาชนิดมาพรอ้ม
กลิ�นหอมผอ่นคลายจากธรรมชาติ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 30g/ 590 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
      1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

Intensive Moisturizing Gel

       ฟ�� นฟูผวิที�อ่อนแอใหก้ลับมาสดใสอีกครั�งชว่ยใหผ้วิขาวกระจา่ง
ใส ใหค้วามชุม่ชื�นแต่เนื�อสมัผสัที�บางเบาสบายผวิ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 17ml./ 390 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เซรั�มเวชสาํอางนวตักรรมโพรไบโอติก

         ผลิตภัณฑ์บาํรุงผวิหนา้นวตักรรมโพรไบโอติก คัดสรรสารสกัด
อันทรงคณุค่าจากธรรมชาติ จบทกุป�ญหาสวิ ใหค้วามกระจา่งใส
ควบคมุความมนั พรอ้มกระชบัรขุูมขน ชว่ยปกป�องผวิจากการเกิดสวิ
ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ  และคืนความแขง็แรงใหกั้บผวิ เป�นนวตักรรม
ใหมลิ่ขสทิธิ�เดยีวในไทย



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 30 แคปซูล = 690 บาท/กล่อง

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารในรูปแบบแคปซูลเจล
นํ�ามนัมะพรา้วผสมสารสกัดจากขมิ�นชนั  

CoCool-mine

           โคคลูมนีเป�นผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารในรปูแบบแคปซูลเจลนํ�า
มนัมะพรา้วผสมสารสกัดจากขมิ�นชนั  โดย 1 แคปซูลใหป้รมิาณสารเค
อรค์มูนิสงูถึง 25 mg. ซึ�งสารเคอรค์มูนิม ีคณุสมบติัที�เดน่ชดัใน
เรื�องของการบรรเทาอาการ อักเสบของโรคขอ้เขา่เสื�อมและโรคไขขอ้
อักเสบ 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 1 กล่อง ม ี10 ซอง 

ราคา 890 บาท/กล่อง 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
     2.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา

ผลิตภัณฑ์เมด็อมโพรไบโอติกส์
ป�องกันฟ�นผ ุแบรนด์Probident

         เมด็อมโพรบเิดนท์ เมด็อมปราศจากนํ�าตาลรสมนิท์ ที�มโีพรไบ
โอติกส ์ ชว่ยปรบัสมดลุแบคทีเรยีในชอ่งปาก ลดเชื�อฟ�นผ ุลดกลิ�น
ปากที�เกิดจากฟ�นผ ุพรอ้มปกป�องฟ�นดีใหค้ณุตลอด 24 ชั�วโมง โดย
ใชก้ารใช ้โพรไบโอติกสายพนัธุใ์หม ่มาเป�นสว่นผสมที�สาํคัญของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ�งเกิดจากงานวจิยัที�ได้รบัสทิธบิตัรจากมหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร์



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 350บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา

ผลิตภัณฑ์ยางรองสน้เท้า
แบรนด์ PY

         ผลิตจากยางพาราแท้ ทนทานและยดืหยุน่ สามารถรองรบัการ
กระแทก การเสยีดสไีดด้กีวา่ยางชนดิอื�น ลดและกระจายแรงกดที�สน้เท้า
ไดม้ากกวา่ 60% ถกูออกแบบมาใหเ้หมาะกับสรรีะของเท้าโดยเฉพาะ ชว่ย
ใหเ้กิดสมดลุในการยนื การเดนิ การวิ�ง สวมใสส่บาย
        การออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ยนวตักรรมดา้นชวีกลศาสตร ์Double

Waffle Layer Pattern สาํหรบัเท้ามนษุยแ์ต่ละขา้งโดยเฉพาะ เพื�อใหเ้ขา้
กับลักษณะทางกายภาพของเท้าซา้ยและขวา ซึ�งจะลงนํ�าหนกัในจุดที�แตก
ต่างกัน 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 159 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
     2.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา
     3.ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาสฟี�นสมุนไพร
จากต้นมสีวาก

         ผลิตภัณฑ์ยาสฟี�นสมุนไพรจากต้นมสีวาก ซึ�งเป�นสมุนไพรจาก
ตะวนัออกกลาง เป�นสว่นผสมหลัก ชว่ยให้
1. ป�องกันฟ�นผุ
2. ป�องกันและลดอาการเหงือกอักเสบ
3. ทําใหฟ้�นขาวสะอาด
4. ลดกลิ�นปาก ทําใหล้มหายใจสดชื�น

มาตรฐาน : อย  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 250บาท/ชุด

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

แชมพูหลินจอืงาดํา

         ชุดแชมพูหลินจอืงาดํา ชว่ยแก้ผมเสยี ลดผมรว่ง ขจดัรงัแค
ชว่ยเรง่ผมยาวและชะลอผมงอก โดยใชเ้ทคโนโลย ีNatural

Extracts สารสกัดธรรมชาติ มกีารควบคมุคณุภาพตลอด
กระบวนการผลิต

มาตรฐาน : อย  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 250บาท/ชุด

แชมพูนมผึ�ง ทรทีเมน้คาราติน

         แชมพูนมผึ�ง ชว่ยฟ�� นฟูผมที�ผา่นการทําเคมสีะสม เชน่ ผา่นการ
ทําส ีดัด ยดืยอ้ม และเจอความรอ้นบอ่ยๆ เรง่ใหผ้มยาวและเกิดใหม่
นมผึ�งจะชว่ยบาํรุงใหเ้กล็ดผมเงา ทรทีเมน้คาราติน ชว่ยใหเ้สน้ผมตรง
เรยีบ ไมแ่หง้ฟู 

มาตรฐาน : อย และ GMP 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 150บาท/ขวด

เจลอาบนํ�าผสมกลีบดอกมะลิ 

         เจลอาบนํ�า มองเหน็กลีบดอกมะลิแขวนลอย ไมจ่มนอนก้นขวด
คัดสรรสว่นผสมจากธรรมชาติ ไมใ่ชส้ารเคม ีสตูรเจลอาบนํ�าอ่อน ฟอง
ละเอียด สมัผสันุม่ มใีหเ้ลือก 5 กลิ�นไดแ้ก่ กลิ�นมะลิ กลิ�นตะไคร ้กลิ�น
กหุลาบ กลิ�นลาเวนเดอร ์และกลิ�นธรรมชาติ โดยใชเ้ทคโนโลยNีatural

Extracts สารสกัดธรรมชาติและกระบวนการอบแหง้ดอกไมส้ด

มาตรฐาน : อย ฮาลาลและ GMP

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : ชุด 6 ชั�น 600 บาท

กระถางปลกูพชืแนวตั�ง
         กระถางปลกูพชื Star-Stacเป�นนวตักรรมการออกแบบภาชนะ
ปลกู ที�ชว่ยลดขอ้จาํกัดการปลกูพชืในแนวราบที�ต้องใชพ้ื�นที�ในการปลกู
จาํนวนมาก มลัีกษณะมั�นคง แขง็แรง สามารถพลิกแพลงการปลกูให้
เหมาะสมกับพชืหลายชนิด ปลกูไดทั�งวสัดปุลกู และ ไฮโดรโปนิกส ์   

 พชืตั�งแต่อายรุ ะหวา่ง 3 เดือน ถึง 1 ป� 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : ชุด 6 ชั�น 600 บาท

กระถางปลกูพชืแนวตั�ง
         กระถางปลกูพชื I-Stack มลัีกษณะเบา โปรง่ แสงสอ่งได้จาก
ทกุทาง เหมาะสมกับการปลกูพชือายุสั�น เชน่ ผกักินใบ อายุไมเ่กิน 3

เดือน โดยชุดปลกูพชืแบบแนวตั�งสามารถปลกูพชืได้ใ้นพื�นที�แคบๆ
เป�นนวตักรรมการออกแบบภาชนะปลกู ที�ชว่ยลดขอ้จาํกัดการปลกู
พชืในแนวราบที�ต้องใชพ้ื�นที�ในการปลกูจาํนวนมาก 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 5 L 50 บาท

วสัดเุพาะกล้า CocoPeat Plus

         ขุยมะพรา้วละเอียดที�ผา่นกระบวนการปรบัสภาพทางด้าน
กายภาพ และคณุสมบติั ต่างๆ เพื�อใหเ้หมาะกับการนาไปใชเ้พาะกล้า
พชื ผกัเป�นวสัดตุอนกิ�ง วสัดปุลกูหญา้และปลกูพชืทกุชนิด เสรมิสรา้ง
ใหต้้นกล้ามรีากที�แขง็แรง เจรญิเติบโตไดด้ ีพฒันาสตูรแรธ่าตทีุ�มี
ความเหมาะสมสาํหรบัการเพาะกล้าโดยใชว้ตัถดุบิหลักจากวสัดเุศษ
เหลือทางการเกษตร มกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 1 L 60 บาท

วสัดปุลกูแคคตัส
           ขุยมะพรา้วละเอียดที�ผา่นกระบวนการปรบัสภาพทางด้าน
กายภาพ และ คณุสมบติัต่างๆ เพื�อใหม้คีณุสมบติัเหมาะกับการ
เพาะเลี�ยงแคคตัส การพฒันาสตูรแรธ่าตทีุ�มคีวามเหมาะสมสาํหรบั
แคคตัสโดยใชว้ตัถดุบิหลักจากวสัดเุศษเหลือทางการเกษตร      

 มกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 30 เม็ด 1590 บาท

ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารจาก
สารสกัดเห็ดถังเชา่ หลินจอื

         ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารจากสารสกัดเหด็ถังเชา่ หลินจอื ชว่ยใน
การเสรมิสรา้งภมูคิุ้มกันของรา่งกายใหแขง็แรงกระบวนการเพาะเลี�ยง
เหด็ถังเชา่ ในระบบป�ดมาตรฐาน GAP มคีณุภาพดีสมํ�าเสมอทําให้
วตัถดุิบหลักมค่ีาสารทางยาที�สงูกวา่เหด็ถังเชา่ที�เก็บจากธรรมชาติ
ทั�วไป ถึง 6 เท่ามกีารควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อย ฮาลาลและ GMP

 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : ขนาด 70g 120 บาท

ผลิตภัณฑ์สบูส่มุนไพรตาน

       ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรตาน มีส่วนผสมจากการสกัดสมุนไพร
ที�มีสารสาํคัญในการช่วยป�องกัน และยับยั�งการเจรญิเติบโตของ
ไวรสัสาเหตุของการเกิดอีสุอีใสช่วยป�องกันและบรรเทาอาการ
อักเสบ ติดเชื�อต่างๆ

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มาตรฐาน : อย  



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

LOTION PROBIOTICS 

โลชั�น โปรไบโอติก

ราคา : 170 บาท

         สูตรเฉพาะ ด้วยสาร Active หลักสุดเล่อค่า โปรตีนสกัดเข้มข้น จาก
จุลินทรยี์โปรไบโอติก 1พันล้านตัว ช่วยให้ผิวไม่แห้งกรา้น ลดอาการระคาย
เคืองผิว พรอ้มปกป�องผิวจากแบคทีเรยี และต้านอนุมูลอิสระชั�นเยี�ยม ลด
การเกิดฝ�หนอง Vitamin C,E,B3 ให้ผิวเเข็งแรง กระจ่างใสออรา่ ช่วยให้
ผิวมีความชุ่มชื�น ช่วยระบบการผลัดเซลส์ผิวทํางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพื�อเผยผิวใหม่ ที�กระจ่างใสกว่า AHA สกัดจากธรรมชาติ
ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ผิวสดใส พรอ้มขจัดรอยด่างดําต่าง ๆ
เผยผิวออรา่กว่าที�เคย                                     

         Aloe vera ช่วยลดรอยแดง รอยด่างดาํ ช่วยผิวถูกเผาไหม้จาก
แสงแดด ผลักดันความชุ่มชื�นลึกลงไปในผิวที�แห้งและเติมเต็ม ความชุ่ม
ชื�น ช่วยป�องกันแบคทีเรยีและเชื�อราตามธรรมชาติอีกด้วย

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา 

มาตรฐาน : อย 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ราคา : 750 บาท

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
     1.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา 

เซรั�มเวชสาํอาง”นวตักรรมโพรไบโอติก
         ผลิตภัณฑ์บาํรุงผวิหนา้นวตักรรมโพรไบโอติก คัดสรรสาร
สกัดอันทรงคณุค่าจากธรรมชาติ จบทกุป�ญหาสวิ ใหค้วามกระจา่ง
ใส ควบคมุความมนั พรอ้มกระชบัรขุูมขน ชว่ยปกป�องผวิจากการ
เกิดสวิได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ  และคืนความแขง็แรงใหกั้บผวิ เป�น
นวตักรรมใหมลิ่ขสทิธิ�เดยีวในไทย

มาตรฐาน : อย 

 



ติดต่อ/สอบถามได้ที�
☎ Tel. 0-7485-9500

FB: STSPInnomart

ผลิตภัณฑ์เจลลี�ที�มี
สว่นผสมของกระชาย

ราคา : 78 บาท
มาตรฐาน : อย 

 

การใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
    1.ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา 

         ผลิตภัณฑ์เจลลี�ที�มสว่นผสมของกระชายสาํหรบัผูอ้อกกําลัง
โดยทั�วไปกระชายจะถกูนาํมาแปรรปูเป�นผงชงดื�ม โดยกระชายมรีส
เผด็รอ้นและขมทําใหย้ากต่อการบรโิภค จงึเล็งเหน็ความสาํคัญ
ของการพฒันาผลิตภัณฑ์จากกระชายใหม้รีสชาติที�ดแีละสะดวกต่อ
การรบัประทาน จงึคิดพฒันาเจลลี�กระชายมกีารนาํวติามนิและสาร
สาํคัญเพิ�มเติมมาผสมในผลิตภัณฑ์เจลลี� เพื�อใหผู้ที้�ออกกําลังการ
ไดร้บัประทานอาหารที�มปีระโยชนแ์ละอุดมไปดว้ยคณุค่าทาง
โภชนาการ


