Directory เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง
1. ผึ้งพันธุ์
1.1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ (สินค้า : น้้าผึ้งคุณภาพดีจากผึ้งพันธุ์ และจ้าหน่ายพันธุ์ผึ้ง)
ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ หมู่ 5 ต้าบลแม่อาย
อ้าเภอแม่อาย
แปลงใหญ่ผึ้งต้าบลน้้าปั้วอ้าเภอเวียงสา
แปลงใหญ่ผึ้ง หมู่ 4 ต้าบลวังธง อ้าเภอเมือง
สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จ้ากัด
แปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ หมู่ 9 ต้าบลบ้านกาด
อ้าเภอแม่วาง
แปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ หมู่ 5 ต้าบลบ้านกลาง
อ้าเภอสันป่าตอง
แปลงใหญ่ผึ้ง อ้าเภอเมืองล้าพูน
แปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ หมู่ 4 ต้าบลสารภี อ้าเภอ
สารภี

จังหวัด

ผู้จัดการแปลงใหญ่

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัดเชียงใหม่

นายอธิศักดิ์ ทองค้า

0956758375

จังหวัดน่าน
จังหวัดแพร่
จังหวัดเชียงใหม่

นายนคร ปัญญาเจริญ
นายเกียรติ เทียมแสน
นายชะอ้อน นิ่มพริก
นายรัฐเขตร เนตรสิทธิโชค

0819604610
0811113677
0895574143
0892627491

จังหวัดเชียงใหม่

นายอินถา ถาวร

0835741658

จังหวัดล้าพูน
จังหวัดเชียงใหม่

นางรัตนากร อินทะจักร์
นางณัฐญา ถิ่นธรรม

0895594544
0819986666

จังหวัดอุตรดิตถ์

1.2 เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ
1.2.1 ฟาร์มผึ้งกุนทน (สินค้า : น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกทานตะวัน เกสรผึ้ง ไขผึ้ง)
ที่อยู่ : 46/1 หมู่ 9 ต้าบลหนองแหย่ง อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. : 089-263 6689
1.2.2 น้้าผึ้งโปรดรัก (สินค้า : น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกไม้ป่า โลชั่นนมผึ้ง น้้าผึ้งผสมมะนาว)
ร้านขายน้้าผึ้งออนไลน์
ที่อยู่ : 100/1159 หมู่บ้านลานทอง ซอย 30 ถนนติวานนท์ บางพูด ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. : 084-1129562
1.2.3 สวนลุงนึง ฟาร์มผึ้ง (สินค้า : น้้าผึ้งดอกเงาะ)
ที่อยู่ : 120/8 หมู่ที่ 3 ต้าบลเพิ่มพูนทรัพย์ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. : 093- 576-0977
1.2.4 ฟาร์มผึ้งรุ่งทิพย์ (สินค้า : น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกเงาะ น้้าผึ้งยางพารา)
ที่อยู่ : 9/10 ม.5 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. : 081-8946081 , 083-5907728

1.2.5 กลุ่มน้้าผึ้งน้้าริด (สินค้า : น้้าผึ้งดอกล้าไย น้้าผึ้งดอกสาบเสือ)
ที่อยู่ : 83/1 ม.4 ต.น้้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร. : 085-2702287
1.2.6 Fora Bee (สินค้า : น้้าผึ้งหลากหลายชนิด เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ
และอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง)
ที่อยู่ : 193 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่–ล้าปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร
: 053-420-568
แฟกซ์ : 053-420-570
ติดต่อฝ่ายขาย : 086-654-9735 และ 098-749-6355
ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง : 093-032-8336
อีเมล์ : cmhealthyproduct@forabee.com
ร้านค้า : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.30 น.
ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง : เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
1.2.7 BigBee Farm (สินค้า : น้้าผึ้งหลากหลายชนิด เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : สวนผึ้งบิ๊กบี 41/10 หมู่ 3 ถนน พัทยา-ชลบุรี ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร : 038-172003 , 038-172004
อีเมล์ : bigbeefarm@hotmail.com
1.2.8 พัฒนกิจ ฟาร์มผึ้ง (แบรนด์ โกลเด้น บี) (สินค้า : น้้าผึ้งหลากหลายชนิด เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : 187 หมู่ 7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. : 053-422460 , 085-8666948
อีเมล์ : ptnk_2005@hotmail.com
1.2.9 จิรภา ฟาร์มผึ้ง (สินค้า : น้้าผึ้งดอกกาแฟ น้้าผึ้งดอกลิ้นจี่ น้้าผึ้งดอกสาบเสือ น้้าผึ้งดอกล้าไย รวงผึ้งสด
(Honey comb) เกสรผึง้ ไขผึ้ง นมผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : 46 ถนนเกากลาง ต้าบลหนองหอย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร : 053-803189 083-2044879
อีเมล์ : supawadee.jbf@gmail.com
1.2.10 สุภา ฟาร์มผึ้ง (สินค้า : น้้าผึ้งหลากหลายชนิด เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : 779 ต้าบล ริมใต้ อ้าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทร. : 053-297-329

1.2.11 บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จ้ากัด (สินค้า : น้้าผึ้งหลากหลายชนิด เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : สาขา 1 : 187/12 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
โทร. : 053-982149 , 094-6269141
แฟกซ์ : 053-5982135
อีเมล์ : beeproducts063@gmail.com
1.2.12 Honey Hut Farm (สินค้า : น้้าผึ้งดอกทานตะวัน และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : กระท่อมทิพย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร. : 083 442 9329
แฟ็กซ์ : 036 - 298421
อีเมล์ : homesaraburi@gmail.com
1.2.13 ฟาร์มพีรพันธ์ (นายพีรพันธ์ พิมล) (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : 80/5 ม.17 ต.นาสัก อ. สวี จ.ชุมพร
โทร : 085-6554564
1.2.14 ธีรยุทธฟาร์ม (นายธีรยุทธ์ ชูลิชรัตน์) (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : 171/2 ม.13 ต.นาสัก อ. สวี จ.ชุมพร
โทร : 086-2796142
1.2.15 นายอโณทัย ชูลิชรัตน์ (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : 230 ม.13 ต.นาสัก อ. สวี จ.ชุมพร
โทร : 087-2698254
1.2.16 นายฐิติศักดิ์ ส้าเภาเงิน (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : ม.17 ต.นาสัก อ. สวี จ.ชุมพร
โทร : 062-1739183
1.2.17 นายไพรัตน์ ฤทธิชัย (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : 20 ม.8 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร : 084-7355899
1.2.18 นายเรวัฒน์ เดชมณี (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : ต.ป่าหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
โทร : 090-1686495

1.2.19 นายสมศักดิ์ นวลขาว (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร : 081-8946081
1.2.20 นายพายัพ ช่วยชูหนู (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : 23/1 ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร : 1.2.21 คุณชิตพงษ์ ทรงศิริ (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง)
ที่อยู่ : 170 หมูที่ 6 ต้าบลทุ่งสะโตก อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 087- 8430674
1.2.22 ฟาร์มผึ้งเทพภักดีจ้ากัด ฟาร์มผึ้ง (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง เกสรผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : 143/139 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพ
โทร : 086-3151355, 090-9948536
1.2.23 ฟาร์มผึ้งแสงผึ้ง (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : 174 หมู่ 12 ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน
โทร: 081-0266225
1.2.24 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากน้้าผึ้งป่าก๋อย (บุษราคัมฮันนี่) (สินค้า: น้้าผึ้ง/ผึ้งพันธุ์ ไขผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง
และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
ที่อยู่ : 43 หมู่ 8 ซอย 6 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงราย
โทร : 081-9984281, 081-9521359, 053-785385
1.2.25 เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ (สินค้า: น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ)
และอุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง
ที่อยู่ : 193 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปำง ต.สำรภี อ.สำรภี จ.เชียงใหม่
โทร : 087-513 0358

2. ผึ้งโพรง
2.1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรง (สินค้า : น้้าผึ้งคุณภาพดีจากผึ้งโพรง จ้าหน่ายพันธุ์ผึ้ง และอุปกรณ์)
ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งคา
วัด อ้าเภอละแม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลนาขา อ้าเภอ
หลังสวน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ 5 ต้าบลเทพ
เสด็จ อ้าเภอดอยสะเก็ด
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ 7 ต้าบลอ่าวตง
อ้าเภอวังวิเศษ
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ 5 ต้าบลปะ
เหลียน อ้าเภอปะเหลียน
แปลงใหญ่ผึ้ง ต้าบลคลองเส อ้าเภอถ้้า
พรรณรา
แปลงใหญ่ผึ้ง ต้าบลสระแก้ว อ้าเภอท่า
ศาลา
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลปันแต อ้าเภอ
ควนขนุน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ที่ 2 ต.ละอุ่นใต้
อ.ละอุ่น
วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ต้าบล
โคกม่วง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
แปลงใหญ่ผึ้ง หมู่ที่ 1 2 3 6 7 8 10
ต้าบลทุ่งสง หมู่ที่ 2 5 6 8 9 10 ต้าบล
นาบอน อ้าเภอนาบอน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลแม่ขรี อ้าเภอ
ตะโหมด
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลโคกสัก
อ้าเภอบางแก้ว
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง ต.เขา
คราม อ.เมืองกระบี่
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลปากตะโก
อ้าเภอทุ่งตะโก

จังหวัด
จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการแปลงใหญ่
นายเอกชัย ค้ายา

เบอร์โทรศัพท์
0944089176

จังหวัดชุมพร

นายประทีป เกิดพุ่ม

0878811537

จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอชิรญา ชนะเลิศ 0651587762

จังหวัดตรัง

นายประยูร หนูเหมือน

0843049370

จังหวัดตรัง

นายพรชัย ขั้นสกุล

0979469969

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง

นายทนงศิลป์ ไชยฤกษ์

-

นายพิสณห์ สายทอง

-

นายวีระพล ห้วนแจ่ม

0918068881

จ.ระนอง

นายสมศักดิ์ ไชยนาสัก

0994073930

จ.สงขลา

นายปานเทพ สุวรรณ
มาลา
นายบุญตั่น เรืองสังข์

0882950682

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

จังหวัดพัทลุง

นายหมีนหยาน เหล็มลุย 0935755549

จังหวัดพัทลุง

นายทวี เสนแก้ว

0862863720

จ.กระบี่

นายสุธีร์ ปานขวัญ

0818730064

จังหวัดชุมพร

นายทศพล บุศชาพิศ

062211411

ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ที 4 ต้าบลทุ่ง
ค่าย อ้าเภอย่านตาขาว
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต้าบลนาบอน
อ้าเภอนาบอน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต้าบลแก้วแสน
อ้าเภอนาบอน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ม.9 ต.พงศ์
ประศาสน์ อ.บางสะพาน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลตะโหมด
อ้าเภอตะโหมด
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลคลองเฉลิม
อ้าเภอกงหรา
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลพรุไทย อ้าเภอ
บ้านตาขุน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลอ่าวลึกเหนือ
อ้าเภออ่าวลึก
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลอ่าวลึกน้อย
อ้าเภออ่าวลึก
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลสินปุนและ
ต้าบลโคกหาร อ้าเภอเขาพนม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลโคกยาง
อ้าเภอเหนือคลอง
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านเขาค้อม ต้าบล
เขาคราม อ้าเภอเมืองกระบี่
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลห้วยยูง อ้าเภอ
เหนือคลอง
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านนาทุ่งกลาง
ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ที่ 2 ต้าบลควน
เมา อ้าเภอรัษฎา
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ต้าบลบางขัน
อ้าเภอบางขัน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลหารเทา
อ้าเภอปากพะยูน
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลคลอง
ทรายขาว อ้าเภอกงหรา

จังหวัด
จังหวัดตรัง

ผู้จัดการแปลงใหญ่
นายสุธน ง่วนสน

เบอร์โทรศัพท์
0825134112

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายสมพงษ์ ร่างเล็ก

0810830386

นายชิตร์ ขาวเผือก

818589242

จังหวัดพัทลุง

นายปรีชา ศรีสุวรรณ

0897291191

จังหวัดพัทลุง

นายฉ่าฝีอี เพ็งโอ

0936063088

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอินทโชติ สุชาติ

0937822431

จังหวัดกระบี่

นายปรีชา ส่งแสง

0937821318

จังหวัดกระบี่

นายวีระศักดิ์ หมิ่นโต

0894831663

จังหวัดกระบี่

นางจันทนา อินทรสาร

0616769825

จ.กระบี่

นางสาวจุลจิรา ชนะกุุล

0918498931

จังหวัดกระบี่

นายสันต์ สมบรูณ์

0862832286

จังหวัดกระบี่

นายถวิล กาสังข์

0635346827

จังหวัดกระบี่

นายสมเดช สมันบุตร

0872725307

จังหวัดตรัง

นายปราโมทย์ ไชยมณี

0848629687

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง

นายภูวสิษฏ์ ทองสง

0628953993

กันตินันท์ กิมาคม

0980855779

จังหวัดพัทลุง

นายศักดิ์ชาย พุมนวล

0988757284

นายสิทธิพร พรหมเมือง 0848520638

ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ม.5 ต.หงาว อ.เมือง
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ม.5 ต.ราชกรูด อ.
เมือง
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงอ้าเภอนาหม่อม ม.6
ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงอ้าเภอสะเดา ม.3 ต.
ท่าโพธิ์ อ.สะเดา
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลปลักหนู ม.1
ต.ปลักหนู อ.นาทวี
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลท่าหมอไทร ม.
9 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านท่าหมอไชย ม.3
ต.ทุ่งต้าเสา อ.หาดใหญ่
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลท่าประดู่ ม.3
ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต้าบลฉลุง อ้าเภอ
เมือง
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง ต้าบลบ้าน
ใต้ อ้าเภอเกาะพะงัน

จังหวัด
จ.ระนอง
จ.ระนอง

ผู้จัดการแปลงใหญ่
นางจันทร์ รอดพล
นายอรุณ หอมหยก

เบอร์โทรศัพท์
0810848230
0815355621

จ.สงขลา

นายประพันธ์ แซ่เตียว

081-7985547

จ.สงขลา

นายอารีย์ จินดามณี

088-2988380

จ.สงขลา

นางสมพร แสนราชค้า

0913104509

จ.สงขลา

นายณฐพล หมานอะ

0872894621

จ.สงขลา

นายประคอง โลหะกูล

0936545094

จ.สงขลา

นายสุรินทร์ หมานหวัง

0869573469

จังหวัดสตูล

ร่าเหม ยังหาด

062-2318316

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณรงค์ ศรีพงัน

0872667576

2.2 เกษตรกร (สินค้า : น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/อุปกรณ์)
ชื่อ สกุล

ที่อยู่

เบอร์โทร

หมายเหตุ

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านเขา
ค้อม (แปลงใหญ่)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหน
หนัง
เลี้ยงผึ้งโพรงบ้านเขาค้อม

46/1 หมู่ 6 ถ. - ต.เขาคราม อ.
เมืองกระบี่ จ.กระบี่
53/1 ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่
46/1 ม.6 ต.เขาคราม อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่

086-2832286

กลุ่มการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงผึ้ง
โพรงหมู่3บ้านคลองก้า

39 ม.3 ต.คลองประสงค์ อ.
เมืองกระบี่ จ.กระบี่

085-7987439

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/
อุปกรณ์
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/
อุปกรณ์

087-8941901
086-2832286

ชื่อ สกุล

ที่อยู่

เบอร์โทร

หมายเหตุ

ผึ้งโพรงไทยบ้านทุ่งทับเชือก

124 ม. 4 ต.เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่

080-8896579

กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านกอตง

101 ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่

082-2803529

กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอนุรักษ์ขยายพันธุ์ผึ้ง
หน้าเขา

13 ม.4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม
จ.กระบี่

080-8853821

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/
อุปกรณ์
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/
อุปกรณ์
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/
อุปกรณ์
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง/
อุปกรณ์
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง

แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลสินปุนและโคก 73 ม. 8 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.
หาร
กระบี่
กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ต้าบลนาขา
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านห้วยใหญ่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงปะ
เหลียน
กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่
วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทย คลองเส
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย
อ้าเภอนาบอน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง และ
ชันโรงต้าบลปันแต
กลุ่มเลี้ยงผึ้ง บ้านคลองนุ้ย
กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสน
กลุ่มเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรต้าบลโคกเคียน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง
มุสลิมทุ่งพญา

32 ม. 11, ต.นาขา อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
204 ม. 2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร
9/1 ม. 5 ถนน ต.ปะเหลียน อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง
291 ม. 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง
1/2 ม.4 ต.คลองเส อ.ถ้้าพรรณ
รา จ.นครศรีธรรมราช
ม.3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.
นครศรีธรรมราช
235 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช
102 ม .11 ต. ปันแต อ. ควน
ขนุน จ. พัทลุง
ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.
พัทลุง
24/4 ม. 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด
จ.พังงา
26 ม. 6 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่ว
ป่า จ.พังงา
171 ม. 14 ต. ฉลุง อ. เมือง จ.
สตูล

087-8811537
087-8961539
095-4286110

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
084-3049370 น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
084-8980482 น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
083-5084769 น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
094 793 2282 น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
091-8038881 น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
087 477 0668 น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง
064-1582956

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง

081-0813447

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง

086-3089155

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง

ชื่อ สกุล
กลุ่มเลี้ยงผึ้งพรุไทย ฮันนี่บี
กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงต้าบลโคกม่วง
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงบ้านควนหมาก
รักษ์ผึ้งโพรงและชันโรงอ้าเภอนา
หม่อม

ที่อยู่

เบอร์โทร

หมายเหตุ

ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุ
ราษฎร์ธานี
15 ม. 5 ต.โคกม่วง อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา
115 ม. 3 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.
สงขลา
2/9 ม. 5 ต.คลองหรัง อ.นา
หม่อม จ.สงขลา

093-7822431
086-2888445
083-6588741
087-6321223

น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
น้้าผึ้ง/พันธุ์ผึ้ง/
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

3. ชันโรง
3.1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ชันโรง (สินค้า : น้้าผึ้งชันโรง พรอพอลิส ผลิตภัณฑ์แปรรูป จ้าหน่ายพันธุ์ชันโรง
และอุปกรณ์)
ชื่อแปลงใหญ่
แปลงใหญ่ชันโรง หมู่ 10 ต้าบล
วังแซ้ม อ้าเภอมะขาม
แปลงใหญ่ชันโรง/ทุเรียนอ้าเภอ
เกาะช้าง
แปลงใหญ่ชันโรงต้าบลสะตอ
อ้าเภอเขาสมิง
แปลงใหญ่ชันโรง หมู่ที่ 4 ต้าบล
เหมืองใหม่ อ้าเภออัมพวา
แปลงใหญ่ชันโรง ต้าบลปาก
พะยูน อ้าเภอปากพะยูน
แปลงใหญ่ชันโรงเบตง หมู่ 7
ต้าบลยะรม อ้าเภอเบตง
แปลงใหญ่ชันโรงบางกล่้า

จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี

ผู้จัดการแปลงใหญ่
นายสวัสดิ์ จิตตเจริญ

เบอร์โทรศัพท์
0811552126

จังหวัดตราด

นายสมหวัง ภรินทนันท์

0868352840

จังหวัดตราด

นายเจริญ สินศิริ

0861587272

จังหวัด
สมุทรสงคราม
จังหวัดพัทลุง

นายวสันต์ ภูผา

089-2241134

นายพิณทร ชัยหลีเจริญ

0829422448

จังหวัดยะลา

นายรวิน กัยวิกัยมาศ

0864836345

จังหวัดสงขลา

นายคมคาย เพชรมุณี

0612532874

3.2 เกษตรกร (สินค้า : พันธุ์ชันโรง น้้าผึ้ง และผลิตภัณฑ์)
ชื่อ สกุล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง และ
ชันโรงต้าบลปันแต
ธนาคารผึ้งโพรงไทยและชันโรงบาง
แก้ว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้าน
เกาะแลหนัง ฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งชันโรงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบ้านกาะแลหนัง
บ้านชันโรงเกาะยอ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
บ้านแกลง
กลุ่มชันโรง นาดาฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่อยู่
102 ม .11 ต, ต้าบล ปันแต อ้าเภอ ควน
ขนุน พัทลุง
27 ม. 3 บ้านม่วงธง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บาง
แก้ว จ.พัทลุง

091-8038881

63 หมู่ที่ 3 ถนน ต้าบลปากบาง อ้าเภอเทพา
จังหวัดสงขลา

082 634 7088

37 ม.3 ต.ปากบาง อ้าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา
ม.7 เกาะยอ เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา
คุณศิขริน 61 ม.3 ต.แสลง อ.เมือง จ.
จันทบุรี
413 ต.ก้าเเพงเพรช อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
105/8 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

กลุ่มชันโรงบูโด ยี่งอ

105/8 ม. 4 บ้านบูเก๊ะปาลัส ต.ยี่งอ อ้าเภอยี่งอ
จ.นราธิวาส

ภูผาฟาร์มชันโรง
กลุ่มรักษ์ผึ้งโพรงและชันโรงอ้าเภอนา
หม่อม
กลุ่มเลี้ยงอุงและญิงยวนบางกล่้า

ต. เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครม
2/9 ม. 5 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม
จ.สงขลา
19 ม. 2 ต.บางกล่้า อ.บางกล่้า จ.สงขลา

เบอร์โทร

090-3988635

081-0776878
086-425 6491
089-935-5643
082-2664985
093-7476622
093-7476622
089-2241134
087-6321223
061-2532874

