รายชื่อสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ชนิดผลผลิตหลักที่มี
การจาหน่าย

1

สวนยายดา-เจ้บุญชื่น

ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ
Facebook : สวนยายดา - เจ๊บุญชื่น
(Suan-Yai-Da) / คุณบุญชื่น โพธิ์แก้ว
โทร 089-0991297, 089-0431330

2

สวนคุณไพบูลย์

ทุเรียนนกกระจิบ

ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง

Facebook : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนคุณไพบูลย์
website : www.paiboonrayong.com

จังหวัดระยอง

คุณสุภาภรณ์ อรัญนารถ
โทร 089-5357008, 082-2100188

3

สวนลุงทองใบ

ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนลุงทองใบ
นายสมยศ กลิ่นขจร
โทร 089-8106411, 083-7696172

4

สวนผู้ใหญ่สมควร

มังคุด ทุเรียน

ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนผู้ใหญ่สมควรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นางสมควร ศิริภักดี
โทร 081-7619497

5

สวนปาหนัน

ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนปาหนันโฮสเตย์
คุณอณัญญา นามจ้ารัสกุล
โทร 062 6492426

6

สวนลาดวน

ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนลาดวน
คุณลาดวน ธรรมสุนธร
โทร 089-9333798

7

สวนผู้ใหญ่เสวตร

ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนผู้ใหญ่เสวตร
คุณเสาวลักษณ์ กันทะสอน
โทร 081-8132469, 084-8708238

8

สวนแสงแดด
ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ทุเรียน มังคุด

Facebook : สวนแสงแดด
คุณสุภัตรา เทสนา
โทร 081-5901700, 086-1239201

รายชื่อสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ชนิดผลผลิตหลักที่มี
การจาหน่าย

9

สวนเรไร

ลองกอง มังคุด

ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ
Facebook : สวนเรไร-สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คุณเรไร คุ้มญาติ
โทร 080-600-1218

10

สวนคุณทวด

มะปรางหวาน ทุเรียน Facebook : สวนคุณทวด

ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คุณเรณู แก่กล้า (น้าผึ้ง)
โทร 089-227-5401

11

สวนงามสุข

ทุเรียน มังคุด ลองกอง Facebook : สวนผลไม้ สวนงามสุขโฮมสเตย์

ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คุณภานุพล งามสุข
โทร 085-951-7616, 081-945-7174

12

สวนหอมมีสขุ
ตาบลกะเฉด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ทุเรียน มังคุด ลองกอง Facebook : Mesook Farm
สละ มะยงชิด มะม่วง คุณพิกุล กิตติผล
แปรรูปไม้กฤษณา

13

สวนสละ คุณประสงค์

สละ

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง

โทร 08-1889-0331
Facebook : สละลอยแก้วเพื่อเกษตร - สวนสละ
คุณประสงค์ Salacca Garden

จังหวัดระยอง

คุณประสงค์ สุวรรณราย
โทร 086-822-2039

14

สวนวิเศษ

ทุเรียน มังคุด

ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง
15

สวนช่อฟ้า

โทร 081-431-1986
ทุเรียน มังคุด

ตาบลสานักทอง อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง
16

คุณนิศาชล เอียตระกูล
คุณแตน โทร 081-7820700
คุณตั้ม โทร 087-130-0337

สวนคุณตุ้ม-คุณตู่

ทุเรียน มังคุด

Facebook : สวนคุณตุ้ม-คุณตู่

ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง

เงาะ ลองกอง

ID Line: tudtu9624

จังหวัดระยอง

คุณประไพพิศ ไชยวัฒนะ
โทร 091-4072049, 088-9303094

17

สวนเรือนแก้ว
ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง

ทุเรียน มังคุด

Facebook : สวนเรือนแก้ว
คุณลักษิกา คงทรัตน์
โทร 094-5161442, 099-2499545

รายชื่อสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ชนิดผลผลิตหลักที่มี
การจาหน่าย

18

สวนมีสบาย

ทุเรียน

ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง
19

สวนนิมิต

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ
คุณเกรียงศักดิ์ มีสบาย
โทร 084-5668546

ทุเรียน มังคุด

ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนนิมิต ผักปลอดสาร สลัดปลอดภัย
คุณนิมิต แจ้งชัด
โทร 094-4844175

20

สวนสง่าสินธุ

มังคุด

ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนสง่าสินธุ ระยอง
suansangasinthu
คุณสมใจ สง่าสินธุ์ โทร 082-3338614

21

สวนลุงยิ่ง

ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
22

สวนลุงประเสริฐ

โทร 086-1451560, 063-2289242
ทุเรียน มังคุด

ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
23

Facebook : สวนลุงยิ่ง ตาบลตะพง
Facebook : สวนลุงประเสริฐ
โทร 085-2770684, 082-8584402

สวนในฝัน De Kachate'

ทุเรียน มังคุด

ตาบลกะเฉด อาเภอเมืองระยอง

พืชผัก

จังหวัดระยอง

Facebook : สวนในฝัน ณ กะเฉด : de Kachaté
Website: สวนในฝัน.com
คุณธัชนันทยา ม่วงแพร
โทร 091-8821837, 081-1513718

24

สวนธรรมเจริญ

มังคุด ทุเรียน

ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนธรรมเจริญ
นายประวิทย์ ธรรมเจริญ
โทร 086-0998638

25

สวนวรินทร

ทุเรียน มังคุด

ตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง
26

ภัทรวินท์ฟาร์ม

โทร 092-9596462, 096-9479292
เมล่อน แตงโม

ตาบลทับมา อาเภอเมืองะระยอง จังหวัดระยอง
27

สวนบ้านเรา
ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนวรินทร
นายบวรศักดิ์ พรรณรังษี
โทร 093-2158899

ทุเรียน

Facebook : สวนบ้านเรา, ID Line suanbanrao
นายขจร พฤติสขุ นิรันดร์
โทร 081-8044169

รายชื่อสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ชนิดผลผลิตหลักที่มี
การจาหน่าย

28

สวนสละคุณพิชัย

ทุเรียน, สละ

ตาบลชากโดน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ
Facebook : สวนสละคุณพิชัย
นายพิชัย ก้องเสนาะ
โทร 087-6860418, 081-7824645

29

สวนคุณน้อย

ทุเรียน

ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

Facebook : สวนคุณน้อย
นางมาริน สมคิด
โทร 081-9404384, 0890255259

30

สวนลุงเสริม

ทุเรียน

ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

Facebook : พงษ์ศักดิ์ แนมใส
นายเสริมศักดิ์ เปรมกมล
โทร 089-8332880

31

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง

ทุเรียน มังคุด

อนุรักษ์กระแสบน

Facebook : ตลาดชุมชนริมน้า at กระแสบน
โทร 082-1721546, 082-4844452

ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
32

สวนสุภัทราแลนด์
ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

ทุเรียน มังคุด เงาะ Facebook : สวนสุภัทราแลนด์
ลองกอง ชมพู่ สละ Line : @สวนสุภัทราแลนด์
มะม่วง ลาไย ฝรั่ง

โทร 038-892048, 089-9365933

พุทรา มะพร้าว
33
34

35

สวนประสมทรัพย์

ทุเรียน มังคุด

นายประจวบ จาเนียรศรี

ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เงาะ ลองกอง

โทร 081-3773056, 081-4816598

สวนมังคุดไทย

มังคุด

Facebook : สวนมังคุดไทย

(สวนคุณปัญญา)

นางวราภรณ์ สุขสว่าง

ตาบลหนองตะพาน อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โทร 081-4211277

สวนป้าเพียร

ทุเรียน มังคุด

นางเพียร แก้วกล้า

ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เงาะ ลองกอง

ID Line : 096-8133737
โทร 087-6920730

36

Pin Green Farm
ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เมล่อน บัตเตอร์นัท Website : Pin Green Farm
เพียวไวท์ ฮอกไกโด Facebook : Saipin Mpk
ข้าวโพด

โทร 081-6841648

รายชื่อสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ชนิดผลผลิตหลักที่มี
การจาหน่าย

37

ไร่บ้านอ้อ

สับปะรดผลสด

ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ
Website : ไร่บ้านอ้อ สับปะรดผลสด
ID Line = Janikarn_aor
โทร 0876075415

38

สวนลาไยหินสามชั้น

ลาไย

ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
39

สวนละไม

โทร 061-7495644
ทุเรียน

ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
40

นางสรีพร นิจรัญ
Facebook : สวนละไม / Suan Lamai
โทร. 093-595-9393, 098-737-4983

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรตาบลชุมแสง

ทุเรียน มังคุด

Facebook : SunitPen Dungkong

ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เงาะ ลองกอง

ID Line : SunitPen Dungkong
โทร. 084-5665647

41

สวนศิวดุลย์
ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ทุเรียน มังคุด

Facebook : สวนทุเรียนศิวดุลย์

เงาะ ลองกอง,ขนุน นายสมชาย จูงาม
โทร. 084-5665647, 090-0030426

42

บ้านสวนกลชาญ

ทุเรียน

Facebook : บ้านสวนกลชาญ
นายกลชาญ อรัญวงค์

ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โทร. 090-2879542, 095-2264987
43

สวนเถ้าแก่น้อย ทุเรียนระยอง

ทุเรียน

ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
44

สวนคุณยาย
ตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

Facebook : สวนทุเรียนแก่น้อยทุเรียนวังจันทร์
โทร. 087-5877559

ทุเรียน มังคุด

Facebook : ทุเรียนสวนคุณยาย
นางสาวดารณี นิโรรัมย์
โทร 081-9699936, 095-2936220

"เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง"
"เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย"

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่

1 แปลงใหญ่มังคุดตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง

ชนิดสินค้า
มังคุด

จังหวัดระยอง
2 แปลงใหญ่มังคุดตาบลนาตาขวัญ อาเภอเมืองระยอง

มังคุด

ทุเรียน

ทุเรียน

ทุเรียน

ทุเรียน

ทุเรียน

ทุเรียน

ทุเรียน

จังหวัดระยอง

Facebook : ทุเรียนหมอนทองสวนบ้านบ่อทอง
โทร 086-1414369

ทุเรียน

จังหวัดระยอง
11 แปลงใหญ่ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง

Facebook : Chob Chuen Farm
โทร 065-6174477

จังหวัดระยอง
10 แปลงใหญ่ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง

Facebook : SeedA Farm
โทร. 098-5171523

จังหวัดระยอง
9 แปลงใหญ่ตาบลสองสลึง (3) อาเภอแกลง

นายไพศาล พูลสนอง
โทร. 089-5351838

จังหวัดระยอง
8 แปลงใหญ่ตาบลสองสลึง (2) อาเภอแกลง

Facebook : สวนคุณน้อย
โทร. 081-9404384

จังหวัดระยอง
7 แปลงใหญ่ตาบลสองสลึง (1) อาเภอแกลง

นายสมชาย ชนะศึก
โทร 085-9325173

จังหวัดระยอง
6 แปลงใหญ่ตาบลพังราด อาเภอแกลง

นายวิหาญ สุวรรณราย
โทร. 099-2194281

จังหวัดระยอง
5 แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 1 อาเภอแกลง

นายประวิทย์ ธรรมเจริญ
โทร. 086-0998638

จังหวัดระยอง
4 แปลงใหญ่ทุเรียนตาบลกะเฉด อาเภอเมืองระยอง

นางสมควร ศิริภักดี
โทร. 081-7619497

จังหวัดระยอง
3 แปลงใหญ่ทุเรียนตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ

Facebook : สวนเล็ก - เนตร บ้านจารุง
โทร 089-9361214

มังคุด

นางชูศรี รุ่งเรือง
โทร 081-1765110

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่

12 แปลงใหญ่มังคุดตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย

ชนิดสินค้า
มังคุด

จังหวัดระยอง

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ
นางผกาพันธ์ วัฒนปาณี โทร.088-0069569
นางเพียร แกล้วกล้า โทร.096-8133737
นางสาวช่อฉัตร สว่างฉาย โทร.061-4265692
นายสว่าง ชูไสว โทร.086-8442997
นายสมคิด ฆวีววงศ์ โทร.0861464948
นายประจวบ จาเนียรศรี โทร.081-3773056

13 แปลงใหญ่มังคุดตาบลตาขัน อาเภอบ้านค่าย

มังคุด

จังหวัดระยอง

นายบุญธรรม คชรินทร์ โทร.087-6039454,
สวนจรรญา โทร.081-8625717,
นายสุนันท์ ศรัณยุตม์ โทร.089-4519540,
นางพิม พลพิทักษ์ โทร.089-6040019,
นายชาลี จันทร์แสง โทร.095-9626195
นายโกมิน พลพิทักษ์ โทร.086-1387710
นายวินัย มนต์ประสิทธิ์ โทร.081-9836030,

14 แปลงใหญ่มังคุดตาบลชากบก อาเภอบ้านค่าย

มังคุด

สวนเบญจมาศ โทร. 086-1434383
สวนสกุลนอก โทร. 092-3371692

จังหวัดระยอง

สวนศรีโยธี โทร. 087-1284858,
นายสว่าง ยมหา โทร.090-9522740,
นายพานิช ยมหา โทร.098-9152663
นายสามรารถ ศรีสมโภชน์ โทร.093-1389797,
นางสนอ เจริญสุข โทร.085-2799735,
15 แปลงใหญ่สบั ปะรดตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง

สับปะรด

น.ส.จณิกาญจน์ รัชภูมิพิพัฒน์ โทร087-6075415
นายธีรศักดิ์ คงจรัส โทร 091-7838885

จังหวัดระยอง

น.ส.พรรัตน์ แซ่โก๊ว โทร 086-5251869
16 แปลงใหญ่สบั ปะรดตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สับปะรด

นายนิวัฒน์ ไพรสิงห์ขรณ์
โทร 087-1102725

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่จาหน่ายผลผลิตออนไลน์ ปี 2564
ที่

ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่

17 แปลงใหญ่ทุเรียนตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์

ชนิดสินค้า
ทุเรียน

จังหวัดระยอง
18 แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ตาบลวังจันทร์

ทุเรียน
ทุเรียนนอกฤดู

อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

นายสุเทพ จรูญชนม์
โทร 099-6203201

ทุเรียน

จังหวัดระยอง
21 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตาบลวังจันทร์

นายจรูญ โพธิ์ทอง
โทร 081-4066080

อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
20 วิสาหกิจชุมชนวังทุเรียน อาเภอวังจันทร์

นายถาวร โตอาจ
โทร 064-44988241

จังหวัดระยอง
19 แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนนอกฤดู

ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook,
ID Line , Shoppee, Lazada, เบอร์โทรและ
อื่น ๆ

นางปริยะพร แซ่จึง
โทร 094-415-446

ทุเรียน

นายสมาน พรหมมา
โทร 063-6935354

"เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง"
"เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย"

