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ดอกลีลาวดี (สีเดียว) 
　S  (〜5.5ซม.)　　1กล่อง 4ดอก・1กล่อง 8ดอก  
   M (ประมาณ 5.5ซม.〜7ซม.) 　1กล่อง 3ดอก・1กล่อง 5ดอก

ดอกลีลาวดี (สีธรรมชาติ) 
　S  (〜5.5ซม.)　　1กล่อง 4ดอก・1กล่อง 8ดอก
   M (ประมาณ 5.5ซม.〜7ซม.) 　1กล่อง 3ดอก・1กล่อง 5ดอก

ดอกลีลาวด(ีPL)

สีธรรมชาต(ิPL-9) สีชมพูเรนโบว(์PL-10)

สีตามธรรมชาติ

สีแดงเลือดหม(ูPL-7)สีเหลืองเขียว(PL-5) สีฟ้า(PL-6) สีม่วงอ่อน(PL-8)

สีเดียว

※อาจมีบางกรณีที่สีต่างกันเล็กน้อยเนื่องมาจากกระบวนการผลิตครั้งละปริมาณน้อย
　เฉดของสีอาจจะต่างกันตามความหนาของกลีบดอกไม้ส่วนตรงกลางอาจดูเข้มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความสว่าง

สีชมพูอ่อน(PL-3)สีขาว(PL-1) สีชมพ(ูPL-4)สีเขียวมินท(์PL-2)

สีเดียว



สีน้ำเงินเข้ม(JS-13) สีม่วงควันบุหรี(่JS-14)

สีพีช(JS-9) สีน้ำเงิน(JS-10) สีส้ม(JS-11) สีแดงเลือดหม(ูJS-12)

สีเหลืองเขียว(JS-6) สีเหลืองเนเปิ้ล(JS-7) สีชมพูอมส้ม(JS-8)สีฟ้า(JS-5)

สีขาว(JS-1) สีเขียวมินท(์JS-2) สีพีชอมส้ม(JS-3) สีม่วงอ่อน(JS-4)

ดอกมะล(ิJS)  

ดอกมะลิ (ประมาณ 3〜4ซม.）　1กล่อง 12ดอก
※อาจมีบางกรณีที่สีต่างกันเล็กน้อยเนื่องมาจากกระบวนการผลิตครั้งละปริมาณน้อย
　เราคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ดอกมะลิที่บานเต็มที่แล้วเท่านั้นในการทำดอกไม้อนุรักษ์ความสด 
　ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนดอกไม้สดล้วนแล้วแต่กระทำภายในบริษัทเราขนาดอาจแตกต่างกัน
　ตามฤดูกาล  



ดอกกุหลาบมาตรฐาน(RO)

สีขาว(RO-1)

สีฟ้า(RO-7)

4〜5ซม.

2〜3ซม.

4〜5ซม.

ขนาดMดอกกุหลาบมาตรฐาน
　S  (3〜4ซม.)  1แพ็ค 6ดอก
　M (4〜5ซม.)  1แพ็ค 5ดอก
　L  (5〜6ซม.)  1แพ็ค 4ดอก

※อาจมีบางกรณีที่สีต่างกันเล็กน้อยเนื่องมาจากกระบวนการผลิตครั้ง
　ละปริมาณน้อย
　แต่ละขนาดอาจมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
　เราใช้ดอกกุหลาบที่ผลิตในประเทศทั้งหมด

สีน้ำตาล(RO-16) สีม่วง(RO-17) สีแดงเลือดหมู
   (RO-19)

สีแดงอมชมพู
   (RO-20)

สีเหลือง (RO-18)

สีชมพูนม
(RO-12)

สีพีช(RO-13) สีชมพ(ูRO-14) สีแดง(RO-15)สีชมพูอ่อน
 (RO-11)

สีเหลืองเขียว
    (RO-2)

สีเหลืองอมส้ม
    (RO-5)

สีชมพูอมส้ม
  (RO-4)

สีเขียวมินท์
  (RO-6)

สีม่วงอ่อน
 (RO-8)

สีน้ำเงิน(RO-9) สีน้ำเงินเข้ม
  (RO-10)

สีเหลืองเนเปิ้ล
    (RO-3)



สีชมพูอ่อน(LP-2)สีขาว(LP-1) สีชมพ(ูLP-3) สีแดงเลือดหม(ูLP-4) สีม่วงอ่อน(LP-5)

ดอกชมพูพิมพ์ใจ(LP)

ดอกลิลลี่แห่งหุบเขา(LV)

ดอกลิลลี่แห่งหุบเขา　
　1กล่อง 5ต้น

สีขาว(LV-1) สีเขียวมินท(์LV-2) สีม่วงอ่อน(LV-3) สีฟ้า(LV-4) สีชมพ(ูLV-5)

โทงเทง
　1แพ็ค 6ชิ้น

โทงเทง(GC)

 สีเขียว
(GC-4)

  สีชมพู
 (GC-8)

สีเขียวมินท์
  (GC-3)

สีชมพูอ่อน
  (GC-7)

สีเหลืองอมเขียว
     (GC-2)

สีชมพูอมส้ม
   (GC-6)

สีเทาเงิน
 (GC-1)

  สีฟ้า
(GC-5)

ดอกชมพูพิมพ์ใจ
　1กล่อง 12ชิ้น



ดอกคิระระป๊อป(KP)

ดอกคิระระป๊อป  (ประมาณ1〜2ซม.） 25ดอก

จำพวกสีเข้ม(KP-7)

จำพวกสีน้ำเงิน(KP-2) จำพวกสีชมพ(ูKP-3) จำพวกสีเขียว(KP-4)

สีผสม(KP-8)จำพวกสีอ่อน(KP-6)

จำพวกสีแดง(KP-1)

จำพวกสีเหลือง(KP-5)



สินค้าที่มีจำนวนจำกัด/ตามฤดู

ดอกเซอร์รูเรีย　(ประมาณ5〜6ซม.）1แพ็ค 4ดอก 

สีชมพูอมส้ม
   (BB-1)

สีเทาเงิน
 (BB-2)

สีเขียวอ่อนอมเหลือง
        (BB-3)

สีเหลืองขมิ้น
   (BB-4)

สีแดงชาด
  (BB-5) ดอกเซอร์รูเรียด้านข้าง

ดอกเซอร์รูเรีย(BB)

ดอกทิวลิป
  M（ก้านดอกยาวประมาณ 4ซม.〜5ซม./เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 2ซม.〜2.5ซม.) 1กล่อง 7ดอก
 L（ก้านดอกยาวประมาณ 5ซม.〜6ซม./เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 2.5ซม.〜3.5ซม.) 1กล่อง 6ดอก 

สีชมพูอ่อน(TU-4)สีเหลือง(TU-3) สีชมพ(ูTU-5) สีแดง(TU-6)สีขาว(TU-1) สีฟ้า(TU-2)

ดอกทิวลิป(TU)

ดอกคาซาบลังกา　　　　　　　
  S  (ประมาณ〜15ซม.)  1ดอก
  M (ประมาณ17ซม.)  1ดอก
  L  (ประมาณ20ซม.)  1ดอก

※สภาพหรือรูปร่างอา
　จต่างกันเล็กน้อยขึ้น
　อยู่กับลักษณะการบ
　านของกลีบดอก

สีขาว(LC-1) สีชมพูอ่อน(LC-2)

ดอกคาซาบลังกา(LC)

สับปะรดแคระ
　M (ประมาณ 5〜6ซม.)   1P  4ชิ้น
　L  (ประมาณ 10ซม.)    1กล่อง 4ชิ้น

สับปะรดแคระ (OA)

สีเหลืองอมส้ม(OA-2)สีเขียว(OA-1)

※“1P” ของขนาด M คือ “1 แพ็ค”

・



ต้นสไมแลกซ(์BC)

สีขาว(BC-1) สีเขียวอ่อน(BC-2) สีเขียว(BC-3)

สีขาว(HH-1) สีเขียวอ่อน(HH-2) สีเขียว(HH-3)

ต้นสไมแลกซ์
　ประมาณ50ซม.×3ต้น

วายร์แพลนต์(MC)

สีขาว(MC-1) สีเขียว(MC-2)

สีขาว(LF-1) สีเขียว(LF-2)

วายร์แพลนต์
　ประมาณ50ซม.×3ต้น

สีขาว(AF-1) สีเขียวมินท(์AF-2) สีเขียวอ่อน(AF-3) สีเขียว(AF-4) สีเขียวเข้ม(AF-5)

ต้นแอสพาราเบลล่า(AF)

ต้นแอสพาราเบลล่า
　ประมาณ50ซม.×5ต้น

ต้นไอวี(่HH)

ต้นไอวี่
　ประมาณ50ซม.×3ต้น

เฟิร์นใบหนัง(LF)

เฟิร์นใบหนัง
        3ใบ



ต้นพิตส์เบิร์ก
     　7กรัม

ต้นอีว่าเลส
　    7กรัม

ต้นพิตส์เบิร์ก(PT) ต้นอีว่าเลส(IV)

เฟิร์นลิ้นกวาง(AS)

เฟิร์นลิ้นกวาง 
　ประมาณ50〜60ต้น  1 ใบ

ไลโคโปเดียม(CM)

ไลโคโปเดียม
　1ถุง 30กรัม  (ประมาณ3〜4ต้น)     

ต้นพลูฉีก(MO) 

 

ต้นพลูฉีก
　S  (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 〜20ซม.) 1ใบ
　M (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20〜25ซม.) 1ใบ
　L  (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25〜30ซม.) 1ใบ

สีขาว(PT-1) สีเขียวอ่อน(PT-2) สีเขียว(PT-3) สีขาว(IV-1) สีเขียว(IV-2)

สีขาว(CM-1) สีเขียว(CM-2) สีแดงเลือดหม(ูCM-3) สีขาว(AS-1) สีเขียว(AS-2)

สีขาว(MO-1) สีเขียว(MO-2)



ดอกไม้อนุรักษ์ความสดของPrehana World 
ล้วนแล้วแต่ผลิตขึ้นภายในบริษัทเราทั้งสิ้น
บริษัทเราที่เดิมทีเป็นบริษัทผู้ผลิตดอกไม้สดก็ได้พยายามอยู่ตลอดที่จะผลิตสินค้าขึ้นจากดอกไม้สด
เราตามหาคุณภาพที่พิเศษเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อจากนี้ 
เรายังคงต้องการความคิดเห็นของลูกค้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าของเราอย่างเช่นเคย 
หากมีข้อสงสัยหรือความต้องการใดๆกรุณาติดต่อมาที่เราได้ทันที
“Prehana” ได้รับเครื่องหมายการค้าเลขที่ 5151349

บริษัทฟาร์มมินะมิฮะระจำกัด
เลขที่ 3265 คาชิวาระเมืองซัทสึมะ
เขตซัทสึมะจังหวัดคะโกะชิมะ
รหัสไปรษณีย์895-2104
Tel：0996-52-1525　Fax：0996-52-1526
URL　http://www.prehana.net
E-mail webmaster@prehana.net

Prehana World
บริษัทฟาร์มมินะมิฮะระจำกัด

หากท่านต้องการสั่งสินค้า


