
ตารางสรปุที่ตัง้แปลงใหญย่างพารารายจงัหวดั/รายป ีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ล าดบั
ที ่

ชือ่แปลงใหญ ่ ที่ตั้งแปลง ขนาด
แปลง 

 

ผูจ้ัดการแปลง 
 

1 กาญจนบุรี ต.หนองลู        อ.สังขละบุรี S เกษตรอ าเภอสังขละบุรี 
2 ขอนแก่น ม.9 ต.บ้านฝาง    อ.กระนวน s สหกรณ์การเกษตรนิคมดงมูลสอง 
3 จันทบุรี ม.2  ต.เขาวงกต      อ.แก่งหางแมว s เกษตรอ าเภอแก่งหางแมว 
4 ชุมพร ม.1 ต.เขาไชยราช   อ.ปะทิว L ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ปะทิว 
5 ชุมพร ม.4 ต.ชุมโค       อ.ปะทิว s นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6 ชุมพร ม.9 ต.เขาไชยราช   อ.ปะทิว M ผู้จัดการสหกรณ์ 
7 ชุมพร ม.13 ต.ชุมโค       อ.ปะทิว s ผู้จัดการสหกรณ์ 
8 ตราด ต.บางปิด            อ.แหลมงอบ s เกษตรอ าเภอแหลมงอบ 
9 นราธิวาส ต.ลุโบ๊ะบายะ       อ.ยี่งอ L เกษตรอ าเภอยี่งอ 
10 บึงกาฬ ม.6 ต.โป่งเปือย   อ.เมืองบึงกาฬ S เกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
11 บึงกาฬ ม.3 ต.นาค าด ี     อ.เมืองบึงกาฬ S เกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
12 บึงกาฬ ม.4 ต.ไคสี          อ.เมืองบึงกาฬ S เกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
13 บึงกาฬ ม.2 ต.โคกก่อง     อ.เมืองบึงกาฬ L เกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
14 บึงกาฬ ม.12 ต.ชัยพร       อ.เมืองบึงกาฬ S เกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
15 บึงกาฬ ม.4 ต.ถ้ าเจริญ     อ.โซ่พิสัย S เกษตรอ าเภอโซ่พิสัย 
16 บึงกาฬ ม.5 ต.โคกกว้าง    อ.บุ่งคล้า S เกษตรอ าเภอบุ่งคล้า 
17 บึงกาฬ ม.6 ต.โพธ์ิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง S เกษตรอ าเภอบึงโขงหลง 
18 บึงกาฬ ม.8 ต.ศรีวิไล      อ.ศรีวิไล S เกษตรอ าเภอศรีวิไล 
19 บึงกาฬ ม.9 ต.นาแสง     อ.ศรีวิไล S เกษตรอ าเภอศรีวิไล 
20 บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด  อ.แคนดง L - 
21 บุรีรัมย์ ม.5 ต.ดงอีจาน      อ.โนนสุวรรณ M - 
22 บุรีรัมย์ ม.16 ต.ปะเคียบ    อ.คูเมือง M - 
23 พะเยา อ.ภูซาง M  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ 
24 เลย สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จ ากัด ต.

ผาอินทร์แปลง    อ.เอราวัณ 
M ผอ.กยท.สาขาวังสะพุง 

25 เลย กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านเพ่ิม  ต.เพิ่ม 
อ.ผาขาว 

S ผอ.กยท.สาขาวังสะพุง 

26 เลย ต.น้ าสวย อ.เมืองเลย S ผอ.กยท.สาขาเลย 
27 สุราษฎร์ธานี ต.พ่วงพรมคร   อ.เคียนซา S ผู้จัดการสหกรณ์ 
28 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี L - 
29 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก จ ากัดม.14  

ต.น้ าโสม  อ.น้ าโสม    
M 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
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ผูจ้ัดการแปลง 
 

30 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางชุมชนโนนสวรรค์ จ ากัด 
ม.14 ต.น้ าโสม อ.น้ าโสม  M 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

31 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนายูง จ ากัด ม.9     
ต.นายูง อ.นายูง  M 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

32 อุดรธานี สหกรณ์การเกษตรพอเพียง จ ากัด ต.โนนสะอาด    
อ.โนนสะอาด   XL 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

33 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยทราย จ ากัด     
ม.3 ต.นายูง อ.นายูง  M 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

34 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยาง ต าบลเสลเพลอ จ ากัด      
ม.10 ต.เสลเพลอ อ.กุมภวาปี  L 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

35 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางต าบลบ้านยวด จ ากัด     
ม.5 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม  M 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

36 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งฝนพัฒนา จ ากัด       
ม.12  ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน  S 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

37 อุดรธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองวัวซอ  จ ากัด  ม.
6  ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ  XL 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

38 อุดรธานี สหกรณ์การเกษตรบ้านก้อง ม.3 ต.บ้านก้อง      
อ.นายูง  L 

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

  รวม 38 แปลง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


