รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.๒๕๐๗-๒๕๕๙)

นางมะลิวลั ย์ กรปรียาวรวัฒน์
(จัมโบ้ฟาร์ม)
นายพูนสวัสดิ์ วัจนะรัตน์
(อิสรภาพฟาร์ม)

โทรศัพท์ /
โทรสาร
339/5 หมู่ 1 ตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล จังหวัด 081-7604717
ลพบุรี 15130
32 หมู่ 5 ตาบลวัดเพลง อาเภอ
081-9210324,
วัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
02-8910803

3

นายชัยกร เกตุเส็ง
(ฟาร์มเห็ดชัยกร)

250 หมู่ 2 ตาบลน้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
61000

092-6564795,
099-9265539

เชื้อเห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดภูฐาน เชื้อเห็ดฮังการี เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ
เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อโคน เชื้อเห็ดขอนดา เชื้อเห็ดนางรมดา เชื้อเห็ด
บด เชื้อเห็ดนางนวล

4

บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จากัด

24/1 หมู่ 2 ตาบลโคกสว่าง อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 180000

081-7015665

5

นายเสถียร ไชยสมนึก

218 หมู่ 9 บ้านท่าล้อ ตาบล
บ่อแฮ้ว อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100

081-8838634

6

นายวราศิลป์ คุณพาที

399/291 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

089-1231447

7

นายนรินทร์ มณีวงษ์

080-6622252

8

นายสารวล ประสงค์ธิชล

74/6 หมู่ 6 ตาบลศรีประจันต์ อาเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
112/1 หมู่ 11 ตาบลหนองขนาก อาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130

เชื้อเห็ดภูฏานดอกเล็ก เชื้อเห็ดภูฏานดอกใหญ่ เชื้อเห็ดขอน
ดอกเล็ก เชื้อเห็ดขอนดอกใหญ่ เชือ้ เห็ดฮังการี เชื้อเห็ดนางรม
เทา เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ เชื้อเห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดมิวกี้ เชื้อเห็ดหู
หนู เชื้อเห็ดหูช้าง เชื้อเห็ดหูหนูเผือก เชื้อเห็ดยานางิ เชื้อเห็ด
นางรมทอง เชื้อเห็ดนางนวล เชื้อเห็ดโคนน้อย เชื้อเห็ด
กระด้าง เชื้อเห็ดแครง
เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี่ เชื้อเห็ดนางรมดอย
เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ดขอนดา เชื้อเห็ดลม เชื้อเห็ดหอม
เชื้อเห็ดหูหนู
เชื้อเห็ดนางฟ้า เชื้อเห็ดนางรม เชื้อเห็ดขอน เชื้อเห็ดบดกระด้าง เชื้อเห็ดหลินจือ G2-G9 เชื้อเห็ดมิวกี้ เชื้อเห็ดโคน
ญี่ปุ่น(ยานางิ) เชื้อเห็ดฟาง(เฉพาะวุ้น)
เชื้อเห็ดฟาง

ลาดับ
1
2

ชื่อโรงงาน

ที่อยู่โรงงาน

081-5865699,
084-1544389

ผลิตภัณฑ์
เชื้อเห็ดฟาง
เชื้อเห็ดฟาง

เชื้อเห็ดฟาง

รายงาน ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.๒๕๐๗-๒๕๕๙)
ลาดับ

ชื่อโรงงาน

ที่อยู่โรงงาน
44/8 หมู่ 3 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 21130
53 หมู่ 11 ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ /
โทรสาร
089-7520368

ผลิตภัณฑ์

9

นายมนู จงเจียมจิตต์

10

นางสุเทียน ใจเมคา

11

นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล (วังเห็ด)

70 หมู่ 1 ตาบลท่าตะคร้อ อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี 76160

12

นายจักรกฤษ บุญธรรม
(สระบุรีฟาร์ม)

17/1 หมู่ 8 ตาบลหนองสรวง อาเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี 18150

089-7662583,
084-4047860

เชื้อเห็ดฟาง

13

นายบุญโชค ไทยทัตกุล
(ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก)

3/1 หมู่ 8 ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73220

081-0101342,
02-4419263

เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดนางรมดา เชื้อเห็ดภูฏาน ครีม
เชื้อเห็ดภูฐานดา เชื้อเห็ดภูฐานเกษตร เชื้อเห็ดขอนขาวดา
เชื้อเห็ดขอนขาวใหญ่ เชื้อเห็ดขอนขาวป่า เชื้อเห็ดบด(เห็ดลม)
เชื้อเห็ดแครง (เห็ดตีนตุ๊กแก) เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อครีม เชื้อเห็ด
เป๋าฮื้อญี่ปุ่น เชื้อเห็ดหูหนูสีน้าตาล เชื้อเห็ดหูหนูเผือก เชื้อ
เห็ดยานางิสีน้าตาล เชื้อเห็ดยานางิสีขาว เชื้อเห็ดมิลค์กี้(เห็ด
หิมะ) เชื้อเห็ดหลินจือ(เห็ดหมื่นปี Gl 2) เชื้อเห็ดกระถินพิมาน
เชื้อเห็ดตีนแรด(เห็ดตับเต่าขาว) เชื้อเห็ดนางรมทอง เชื้อเห็ด
หัวลิง(เห็ดภูมาลา60) เชื้อเห็ดนางนวล เชื้อเห็ดอรัญญิก เชื้อ
เห็ดหอม เชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง เชื้อเห็ดเรืองแสง

14

นางขวัญเมือง รัตนัง
(ปรีชาฟาร์ม99)

144 หมู่ 5 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

089-5535268

เชื้อเห็ดภูฎาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อ
เห็ดลม เชื้อเห็ดหอม

053-848362,
086-9175262,
087-7867202
081-8311560

เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดขอนดา เชื้อเห็ดฮังการี่ เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ
เชื้อเห็ดหลินจือ
เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ เชื้อเห็ด
ขอนขาวเชื้อเห็ดขอนดา เชื้อเห็ดกระด้าง เชื้อเห็ดหอม เชื้อ
เห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดนางนวล
เชื้อเห็ดฟาง เชื้อเห็ดหูหนู เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อครีม เชื้อเห็ดนางรม
เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดแครง เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ดลม
เชื้อเห็ดบด เชื้อเห็ดกระด้าง เชื้อเห็ดหลินจือ

รายงาน ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.๒๕๐๗-๒๕๕๙)
ลาดับ

ชื่อโรงงาน

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์ /
โทรสาร
089-9546601,
089-5542325

ผลิตภัณฑ์

15

นางจิระพันธ์ มุกดา
(จิระวัฒน์ฟาร์มเห็ด)

273 หมู่ 11 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 50290

16

นายสมบัติ ปราณีโชติรส
(ฟาร์มเห็ด ช.พาณิชย์)

90 หมู4่ ตาบลไผ่ขวาง อ.บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

085-9592958,
036-395859

17

นางประภาวรินทร์ ปีติตระกูล
(สวนเห็ดกรรณิกา)

71 หมู1่ ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100

081-8308059

18

นายภาสกร ไชยองค์การ
(สยามเห็ดฟาร์ม)

3/2 หมู่ 5 ตาบลดอนแก้ว อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 50140

086-6700482

เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดนางรมดา เชื้อ
เห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดหอม เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ เชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น
(ยานางิ) เชื้อเห็ดนางรมสีทอง

19

บริษัท เอเวอร์ไทย แอกริโปรดักส์
จากัด

55,55/1 หมู่ 3 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

02-0248395,
092-6463541

เชื้อเห็ดเข็มทอง

20

นายศักดิ์ชัย พลชัย
(สวนเห็ดตระการ)

108 หมู่ 7 ตาบลขามเปี้ย อาเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130

045-252696,
099-2351545

เชื้อเห็ดบด เชื้อเห็ดหูหนู เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ เชื้อเห็ดยานางิ เชื้อ
เห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดภูฏานดา เชื้อเห็ดนางรมดา เชื้อเห็ด
นางรมฮังการี เชื้อเห็ดขอนขาวป่า เชื้อเห็ดขอนขาวดา เชื้อ
เห็ดนางฟ้า

21

นายวิเชียร คาศรี
(ฟาร์มเห็ดบ้านหนองปรือ)

14/1 หมู่ 7 บ้านหนองปรือ ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอ 081-3190373
หนองกี่ จังหวัดบุรรี ัมย์ 31210

เชื้อเห็ดยานางิ เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมดา เชื้อเห็ด
นางรมฮังการี เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ดกระด้าง

22

นางสาวนาริน พวงทอง
(ฟาร์มเห็ดพระสมุทรเจดีย์)

118/8 หมู่ 4 ตาบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง เชื้อเห็ดถั่งเช่าหิมะ

089-134-1655

เชื้อเห็ดภูฎาน เชื้อเห็ดนางรม เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ด
กระด้าง เชื้อเห็ดต่งฝน เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ เชื้อเห็ดหอม
เชื้อเห็ดภูฎาน เชื้อเห็ดฮังการี เชื้อเห็ดขอนดาหูหนู เชื้อเห็ด
หลินจือ เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ดนางรมดา เชื้อเห็ดโคนน้อย
เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ
เชื้อเห็ดภูฐาน เชื้อเห็ดฮังการี และเชื้อเห็ดนางรม

รายงาน ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.๒๕๐๗-๒๕๕๙)
ลาดับ

ชื่อโรงงาน

ที่อยู่โรงงาน

โทรศัพท์ /
โทรสาร
081-310-2721

ผลิตภัณฑ์

23

นายสมชาย เอีย่ มมนัสสกุล
(ฟาร์มนพนรา)

99/199 หมู่ 9 ซอยลุงทิม ตาบลในคลองบางปลากด
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เชื้อเห็ดภูฏาน, เชื้อเห็ดฮังการี, เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ, เชื้อเห็ด
นางนวลชมพู, เชื้อเห็ดขอน, เชื้อเห็ดนางรมเทา, เชื้อเห็ด
หลินจือ, เชื้อเห็ดมิวกี,้ เชื้อเห็ดโคนน้อย และเชื้อเห็ดร่างแห
เชื้อเห็ดฟาง

24

นางสาวเต็มตรอง อินยาศรี
(ป่าตันฟาร์ม ลาปาง)

85 หมู่ 7 ตาบลป่าตัน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
52150

081-8841207,
097-3166609

25

หจก.ฟาร์มเส้นทางเห็ด

193 หมู่ 11 ตาบลท่าโพธิ์ อาเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000

081-9715155,
055-333229

26

นางจรินทร์ อินทภาพ
(ฟาร์มเห็ดจรินทร์)

22 หมู่ 3 ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 089-9770794
96110

27

นายธีระยุทธ วงศ์ษา
(ฟาร์มเห็ดเขาหมาก)

159/5 หมู่ 16 ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

081-8226588

เชื้อเห็ดภูฎาน เชื้อเห็ดฮังการี เชื้อเห็ดหูหนู เชื้อเห็ดแครง

28

นางกาญจนา บุตรรักษ์
(เห็ดศรีทอง)

2/5 หมู่ 6 ตาบลบ่อพลับ อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 73000

062-3642426

29

นายบุญมาก อุ่ยจักรแก้วสกุล
(ฟาร์มเห็ดเชษฐบ้านเลือก)

25/1 หมู่ 4 ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 70120

081-9471965,
085-8242394

30

นายสมจิตร์ จันทร์แตน
(ฟาร์มเห็ดฟาง บัวทอง-บัวขาว)

21/6 หมู่ 8 ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 40110

081-8049060/
02-9036765

เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อ
เห็ดกระด้าง เชื้อเห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดยานางิ เชื้อเห็ดหูหนู
เชื้อเห็ดนางรมดา
เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดฮังการี เชื้อเห็ดหูหนู
เชื้อเห็ดหลินจือ เชื้อเห็ดกระด้าง เชื้อเห็ดนางนวล เชื้อเห็ด
นางรมดา เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ดขอนดา เชื้อเห็ดยานางิ
เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อไทย เชื้อเห็ดหอม
เชื้อเห็ดฟาง

เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดนางนวล
เชื้อเห็ดขอนขาว เชื้อเห็ดหูหนูสีนาตาล
้
เชื้อเห็ดหูหนูเผือก
เชื้อเห็ดนางรมสีทอง เชื้อเห็ดยานางิ เชื้อเห็ดหัวลิง เชื้อเห็ด
ตีนแรด เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ เชื้อเห็ดแครง เชื้อเห็ดหลินจือ เชื้อ
เห็ดกระด้าง
เชื้อเห็ดภูฐาน เชื้อเห็ดนางรม เชื้อเห็ดหูหนู
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รายชื่อฟาร์มที่ผ่านการรับรองหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.๒๕๐๗-๒๕๕๙)
ลาดับ
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ชื่อโรงงาน
นางสาวมาลินี แช่ฉั่ว
(สวนเห็ดรุ่งเรือง)

ที่อยู่โรงงาน
111 หมู่17 ตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ /
โทรสาร
081-0470772

ผลิตภัณฑ์
เชื้อเห็ดภูฏาน เชื้อเห็ดนางรมฮังการี เชื้อเห็ดขอน
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