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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

1 กรุงเทพมหานคร ขาว
แขวงคลองสิบสอง 

เขตหนองจอก

      1,433.00 53
1

2 กรุงเทพมหานคร ขาว
แขวงลําตอยติ่ง    

เขตหนองจอก

      1,202.00 50
1

3 กรุงเทพมหานคร ขาว

แขวงสามวา

ตะวันออก         

เขตคลองสามวา

      2,000.00 100

1

4 กรุงเทพมหานคร ขาว
แขวงขุมทอง      

เขตลาดกระบัง
1,120.00      42 1

5 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.4  ต.ทามะขาม  

อ.เมืองกาญจนบุรี       2,000.00 150

เกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี

 กรมสงเสริมการเกษตร 1

6 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.4  ต.ดอนแสลบ 

อ.หวยกระเจา
      2,000.00 50

เกษตรอําเภอหวยกระเจา 

กรมสงเสริมการเกษตร
1

7 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.2 ต.พงตึก       

อ.ทามะกา
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอทามะกา    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

8 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.8 ต.แสนตอ      

อ.ทามะกา
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอทามะกา    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

9 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

หมู 1,2,7,8,9     

ต.หนองผือ อ.เขาวง
   3,076.00           228

นายประดิษฐ ศิริกุล     

เกษตรอําเภอเขาวง       

กรมสงเสริมการเกษตร

043-873165     

043-873172     

098-1026027   

043-851176

1

10 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

ม.1,2,3,5,6,10,  

13,14,15,16        

ต.ลําพาน            

 อ.เมือง

      3,000.00 200

นายวิทยา เครือวัลย      

เกษตรอําเภอเมืองกาฬสินธุ 

กรมสงเสริมการเกษตร

043-812975

1

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ

สรุปขอมูลพื้นที่แปลงใหญสําหรับสินคาขาวรายแปลงจําแนกตามจังหวัด

ลําดับ จังหวัด
single 

command
สินคา

ที่อยู
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11 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

ม.2,3,6,8,16        

ต.กมลาไสย          

ม.5,6,15 ต.ธัญญา 

ม.1,5 ต.โคกสมบูรณ

 ม.5,11 ต.ดงลิง    

 ม.9 ต.หนองแปน   

     อ.กมลาไสย

      3,000.00 363

นายเมธา ใจทาน       

เกษตรอําเภอกมลาไสย   

กรมสงเสริมการเกษตร

043-899231

1

12 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,2,5,6,7,8,9, 

11,12,13          

ต.บอแกว           

อ.นาคู

      3,033.00 220

เกษตรอําเภอนาคู         

กรมสงเสริมการเกษตร
1

13 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,2,4,5,6,7     ต.

บึงนาเรียง       อ .

หวยเม็ก
      2,940.00 277

เกษตรอําเภอหวยเม็ก      

กรมสงเสริมการเกษตร 1

14 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,2,4,5,6,9,10 ต.

มหาไชย          ม .

3,14              ต.

แซงบาดาล      ม .

1,2,3,4,5,6,7,8    

ต.ศรีสมเด็จ        

อ.สมเด็จ

      2,327.00 200

เกษตรอําเภอสมเด็จ       

กรมสงเสริมการเกษตร

1

15 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.11  ต.สามัคคี    

อ.รองคํา
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอรองคํา         

กรมสงเสริมการเกษตร
1

16 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1 - 12             

ต.โนนสูง             

อ.เมืองกาฬสินธุ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอยางตลาด     

กรมสงสริมการเกษตร 1

17 กาฬสินธุ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,2,6,7,8        

ต.นาเชือก           

 อ.เมืองกาฬสินธุ
         600.00 42

เกษตรอําเภอยางตลาด     

กรมสงสริมการเกษตร 1
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18 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ต.มหาชัย            

อ.ไทรงาม       1,000.00 60

นายรังสิต  เครือคําหลอ

เกษตรอําเภอไทรงาม     

กรมสงเสริมการเกษตร

055-791113

1

19 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ต.ถ้ํากระตายทอง 

อ.พรานกระตาย       1,931.00 103

นายวีรวุฒิ  วุนอภัย      

เกษตรอําเภอพรานกระตาย 

กรมสงเสริมการเกษตร

055-761008

1

20 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ม.10 ต.สระแกว    

อ.เมืองกําแพงเพชร

      1,800.00 58

นายธงชัย  ประยงคหอม   

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัด

กําแพงเพชร   กรมการขาว

089-8607466

1

21 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ม.3 ต.วังบัว        

อ.คลองขลุง

      2,000.00 80

นายธงชัย  ประยงคหอม   

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัด

กําแพงเพชร   กรมการขาว

089-8607466

1

22 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ม.14 ต.เขาคีรีส    

อ.พรานกระตาย
      3,000.00 100

นายวัชรพงษ   วรรณวงศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัด

กําแพงเพชร   กรมการขาว

085-4824463

1

23 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ม.4  ต.หวยยั้ง     

อ.พรานกระตาย
      2,000.00 80

นายวัชรพงษ   วรรณวงศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัด

กําแพงเพชร   กรมการขาว

085-4824463

1

24 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ขาว

ม.2  ต.ประชาสุข

สันต                   

  อ.ลานกระบือ       1,500.00 60

นายวัชรพงษ   วรรณวงศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัด

กําแพงเพชร   กรมการขาว

085-4824463

1

25 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.8 ต.หนองตูม     

อ.เมืองขอนแกน
      3,000.00 200

นายสายันต เคาแคน 085-7435240
1
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26 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.4 ต.โนนทอง    

อ.หนองเรือ
      3,000.00 200

นายสมคิด  วงษวทัญู 098-2616491
1

27 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.11 ต.ชุมแพ     

อ.ชุมแพ
      3,000.00 200

นายสุวัจจ  ประทุมวงศ 098-2616492
1

28 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.8 ต.บัวใหญ      

อ.น้ําพอง
      3,000.00 200

นายธีรศักดิ์  สกุลไทย 089-7106371
1

29 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.7 ต.ใหมนาเพียง 

อ.แวงใหญ
      3,000.00 200

นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก 093-3281144
1

30 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.4 ต.โนนพะยอม 

อ.ชนบท
      3,000.00 200

นายปรีชา  ราชนา 098-2619391
1

31 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.3 ต.ในเมือง     

อ.บานไผ
      3,000.00 200

นายวีระ  สมัตถะ 081-7297004
1

32 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.3 ต.โคกสงา     

อ.พล
      3,000.00 200

นางหนูพิศ  วรเชษฐ 081-7173789
1

33 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.11 ต.วังเพิ่ม     

อ.สีชมพู
      3,000.00 200

วาที่รอยตรีลวน ประโยชนมี 081-3809748
1

34 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.7 ต.คึมชาด      

อ.หนองสองหอง
      3,000.00 200

นายเจริญ  จตุรบูรณ 086-8559433
1

35 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  กข 6  

มะลิ 105

ม.3 ต.เปอยใหญ   

อ.โนนศิลา
      3,000.00 200

นายประคอง  แสนประกอบ 080-1942965
1

36 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว เหนียว   

 มะลิ

ต.คูคํา ต.หวยเตย  

ต.กระนวน          

ต.บานโนน ต.ซําสูง 

อ.ซําสูง

      5,000.00 994

นายประจัญ  ขันพิมล 081-9754282

1

37 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวเหนียว

ม.2 ต.กุดน้ําใส    

อ.น้ําพอง
         500.00 40

นายสมควร  สีมะชัย 095-6684501
1

38 ขอนแกน
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวเหนียว กข

 6 (4,000 ไร)

 ขาวหอมมะลิ 

(1,000 ไร)

หมูที่ 1-4         

ต.บานโนน อ.ชําสูง
   1,050.00           132

นายประจัญ ขันพิมล    

กษตรอําเภอชําสูง            

กรมสงเสริมการเกษตร

043-261342     

043-261088   

043-261000   

081-9754282

1
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39 ฉะเชิงเทรา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมูที่ 1-6         

ต.คลองเขื่อน 

อ.คลองเขื่อน
   5,000.00           250

นายสมหมาย ศรีวิสุทธิ์    

ผอ.ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา 

กรมการขาว

038-824420-1  

038509077 1

40 ฉะเชิงเทรา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ดอนเกาะกา      

อ.บางน้ําเปรี้ยว       1,000.00 50

นายเรืองยศ ไพศาล    

เกษตรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  

กรมสงเสริมการเกษตร

038-581233

1

41 ชลบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หนองปรือ       

(ม.1,2,3,4,5)       

อ.พนัสนิคม
      1,000.00 80

นายปรีชา คงเกลี้ยง    

เกษตรอําเภอพนัสนิคม      

 กรมสงเสริมการเกษตร

038-461432

1

42 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ศูนยขาวชุมชนบาน

หางแขยง            

หมู 2 ต.หางน้ําสาคร

 อ.มโนรมย

      5,226.00 155

นายมาโนช เทียนขาว   

เกษตรอําเภอมโนรมย        

กรมสงเสริมการเกษตร

056-491229

1

43 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร

บานหนองตาดํา    

ต.นางลือ อ.เมือง

      1,000.00 50

นายชัด ขําเอี่ยม         

รักษาการเกษตรอําเภอเมือง

ชัยนาท                       

กรมสงเสริมการเกษตร

086-4455975

1

44 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมูที่ 10          

ต.แพรกศรีราชา 

อ.สรรคบุรี
   1,015.50 63

นางลมูล จันทรวงค

เกษตรอําเภอสรรคบุรี    

กรมสงเสริมการเกษตร

056-405009  

088-4355354 1

45 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.9 ต.สามงาม-ทา

โบสถ อ.หันคา

      1,500.00 75
1

46 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.3 บานออย       

ต.สรรพยา อ.สรรพยา

      1,500.00 80

1

47 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.5 บานใหม       

ต.โพงาม อ.สรรคบุรี

      3,000.00 200
1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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single 

command
สินคา

ที่อยู

48 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.14 บานหนองปาน

 ต.เสือโฮก       อ.

เมือง

      1,500.00 75

1

49 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.7 บานมะขามเฒา

 ต.มะขามเฒา      

ั ิ 

      1,500.00 80
1

50 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ตําบลทาชัย     

อําเภอเมือง
1,000.00      50

เกษตรอําเภอ
1

51 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

 ม.9 บ.หนองรังกา  

ต.โพนทอง อ.เมือง       1,000.00

นายไพจิตร ศรีไพจิตรวรกุล 

เกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ   

กรมสงเสริมการเกษตร

044-812380

1

52 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.7บ.ทาแตง       

ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัส       1,000.00

นางลําเยาว วงศสุขสิน 

เกษตรอําเภอจตุรัส        

กรมสงเสริมการเกษตร

044-851413

1

53 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.10 บ.นาแก       

ต.นาหนองทุม      

อ.แกงครอ
      3,000.00 200

นายชัยณรงค วิชัยวงศ 

เกษตรอําเภอแกงครอ       

กรมสงเสริมการเกษตร

044-882914

1

54 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.กุดเลาะ            

อ.เกษตรสมบูรณ

อยูระหวงจัดเก็บ

ขอมูล
1

55 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.เกาะมะนาว      

อ.บําเหน็จนรงค

อยูระหวงจัดเก็บ

ขอมูล
1

56 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ธาตุทอง          

อ.ภูเขียว

อยูระหวงจัดเก็บ

ขอมูล
1

57 ชัยภูมิ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

 ขาวไลเบอรรี่

 กข.6

ม.3 บ.นามน     

ต.ศรีสําราญ 

อ.คอนสวรรค
   2,674.00           171

นายภานุวัฒน ทิพยตา 

เกษตรอําเภอคอนสวรรค    

 กรมสงเสริมการเกษตร

044-830223-4  

089-5838811  

089-5662155
1

58 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.สันมะเค็ด อ.พาน

      3,400.00 220

นายเดชากร กาชัย      

เกษตรอําเภอพาน           

กรมสงเสริมการเกษตร

085-6261224

1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

59 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม. 5,19 ต.ตา    

อ.ขุนตาล    1,119.00           106

นายถาวร วงศชัย       

เกษตรอําเภอขุนตาล         

กรมสงเสริมการเกษตร

053-718790  

053-718970   

081-0250518
1

60 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ศรีดอนชัย         

อ.เชียงของ       2,000.00 202

นายกฤษณะ ดีปาละ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อการเกษตรกรรม

081-1112105

1

61 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ธารทอง          

ต.ทรายขาว        

อ.พาน
      1,000.00 100 1

62 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ดอยลาน           

อ.เมืองเชียงราย
      3,000.00 224 1

63 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.เวียงเหนือ        

อ.เวียงชัย
      1,060.00 100 1

64 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ผางาม             

อ.เวียงชัย
      3,000.00 300 1

65 เชียงใหม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.รองวัวแดง ต.ออน

ใต อ.สันกําแพง

      1,000.00 200
1

66 เชียงใหม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.แมอาย ต.แมนา

วาง อ.แมอาย

      1,000.00 200
1

67 เชียงใหม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หารแกว อ.หางดง       1,000.00 200
1

68 เชียงใหม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 8,16  ต.สัน

ทราย  อ.ฝาง        

หมู 2,14,20 ต.เวียง

 อ.ฝาง

300.00         21

เกษตรอําเภอ

1

69 เชียงใหม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 1,2,8,12 และ 

17 ต.ปาไผ           

  อ.สันทราย
1,500.00      120

เกษตรอําเภอ

1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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single 
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สินคา

ที่อยู

70 เชียงใหม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวมะลิ 105

ม. 4,5,7,15      

ต.สันทราย

อ.พราว    1,396.00            87

นายจํารูญวิทย จันนรานนท 

นักวิชาการสงเสริมสหกรณ

ชํานาญการพิเศษ          

กรมสงเสริมสหกรณ

053-324015-8

1

71 ตรัง
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.นาขาวเสีย        

อ.นาโยง       1,200.00 143

นายเสนห ทองเกลี้ยง   

เกษตรอําเภอนาโยง       

กรมสงเสริมการเกษตร

086-2695314

1

72 ตราด เกษตรจังหวัด ขาว

ม. 2,3,4          

ต.หนองคันทรง 

อ.เมืองตราด
   1,000.00            56

นางวาสนา บุญพรอมอาสา

เกษตรอําเภอเมืองตราด     

 กรมสงเสริมการเกษตร

039-522862-3  

039-5122322 1

73 ตาก เกษตรจังหวัด ขาว ชัยนาท 1

ม.1-11 ต.ตากตก   

อ.บานตาก       2,779.00 204

นายวิมล วรพันธ         

เกษตรอําเภอบานตาก       

กรมสงเสริมการเกษตร

055-591034

1

74 นครนายก ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ม. 3,4,5,12      

ต.ศรีษะกระบือ

อ.องครักษ
   3,660.00            95

นายสุจินต ชวยบํารุง   

เกษตรอําเภอองครักษ       

 กรมสงเสริมการเกษตร

037-313612-3  

037-391295 1

75 นครนายก ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ม.8 ต.เขาพระ      

อ.เมืองนครนายก
      1,288.00 60

นายไพฑูรย น้ําทิพย    

เกษตรอําเภอเมืองนครนายก

กรมสงเสริมการเกษตร

037-312139

1

76 นครนายก ปศุสัตวจังหวัด

ขาว  กข 31 

กข 47  กข 49

 ขาวหอมมะลิ

 105

ต.พิกุลออก          

อ.บานนา
      1,450.00 75

นางละมัย  ปลื้มใจ      

เกษตรอําเภอบานนา         

 กรมสงเสริมการเกษตร

081-9826385

1

77 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม. 9 ต.หินมูล    

อ.บางเลน
   1,099.00            50

นายยงยุทธ ทองมุณี    

รักษาการเกษตรอําเภอ    

บางเลน                     

กรมสงเสริมการเกษตร

034-340038  

034-391115
1
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single 

command
สินคา

ที่อยู

78 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

 ม.4  ต.มหาสวัสดิ์  

อ.พุทธมณฑล          440.00 18

นายกมล ฤทธิเหมาะ   

เกษตรอําเภอพุทธมณฑล    

กรมสงเสริมการเกษตร

02-4410837

1

79 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.8 ต.แหลมบัว    

อ.นครชัยศรี

      3,000.00 200
1

80 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.6 ต.ดอนนางหงษ

อ.ธาตุพนม    1,173.00 135

นายสุรชิต แสงจันทร   

เกษตรอําเภอธาตุพนม     

กรมสงเสริมการเกษตร

042-515556  

061-0196447  

085-0075844
1

81 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.บานแกง อ.นาแก

      1,000.00 134

นางสาวกนกอร สายมณี

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรปฏิบัติการ     

กรมสงเสริมการเกษตร

042-571236

1

82 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ทาเรือ อ.นาหวา

      1,000.00

นายตอศักดิ์ วงคตาผา

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร

042-597080

1

83 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.4 บานหนองซน 

ต.หนองซน อ.นาทม

      3,000.00 200
1

84 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.7 บานนาขาม    

ต.นาขาม อ.เรณูนคร

      3,000.00 200
1

85 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.15 บานคําเตย   

ต.คําเตย อ.เมือง

      3,000.00 200
1

86 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.5,6 บานวังยาง   

ต.วังยาง อ.วังยาง

      3,000.00 200
1

87 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.6 บานนามะเขือ 

ต.นามะเขือ         

อ.ปลาปาก

3,000.00      200

1

88 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.1 บานอุมเหมา 

ต.อุมเหมา อ.ธาตุ

พนม

3,000.00      200

1
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89 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวชัยนาท 1

ม.3  ต.ทาเยี่ยม     

อ.โชคชัย

นายศักดิ์ศรี ลอมไธสง      

เกษตรอําเภอโชคชัย       

กรมสงเสริมการเกษตร
1

90 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ม. 1,3,6,7,9,11 

ต.กระเบื้องใหญ 

อ.พิมาย    5,435.00           151

นายมานิตย สอพิมาย   

เกษตรอําเภอพิมาย          

กรมสงเสริมการเกษตร

044-253633  

044-242063  

044-253206   

093-3190705

1

91 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ต.ตลาดไทร         

อ.ประทาย       1,292.00 49

นายธีระพงศ  เลือดกระโทก

เกษตรอําเภอประทาย     

กรมสงเสริมการเกษตร

044-479390

1

92 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ต.เทพาลัย อ.คง

      1,083.00 57

นายอนุสรณ ฉมารัตน   

เกษตรอําเภอคง              

กรมสงเสริมการเกษตร

044-459026

1

93 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ต.มะเกลือใหม     

อ.สูงเนิน       1,365.00 80

นายวีระชน ทองธีระ    

เกษตรอําเภอสูงเนิน       

กรมสงเสริมการเกษตร

044-419204

1

94 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ต.มะขามเฒา       

อ.โนนสูง       1,000.00 40

นายไพรัช แกวน้ําใส    

เกษตรอําเภอโนนสูง         

กรมสงเสริมการเกษตร

044-379269

1

95 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ม.10                 

 ต.โนนทองหลาง   

อ.บัวใหญ
         914.00 43

นายอุทัย  มาลําโกน         

 ประธานวิสาหกิจชุมชนบัว

ใหญมั่นคง
1

96 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.1 ต.สัมฤทธิ์      

อ.พิมาย

นายมนิตย  สอพิมาย        

เกษตรอําเภอพิมาย        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

97 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.2 ต.ดงใหญ     

อ.พิมาย

นายมนิตย  สอพิมาย        

เกษตรอําเภอพิมาย        

กรมสงเสริมการเกษตร
1
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ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

98 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.7  ต.บัวลาย     

อ.บัวลาย

นายประเด็น มณีจันทึก      

เกษตรอําเภอบัวลาย        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

99 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.3  ต.สามเมือง   

อ.สีดา

นายพงษศักดิ์  เริ่มสูงเนิน   

เกษตรอําเภอสีดา          

กรมสงเสริมการเกษตร
1

100 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.6  ต.เมืองนาท   

อ.ขามสะแกแสง

นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย   

เกษตรอําเภอขามสะแกแสง 

กรมสงเสริมการเกษตร
1

101 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.12  ต.เมืองยาง   

อ.เมืองยาง

นายธีระศักดิ์ บุตรซน   

เกษตรอําเภอเมืองยาง    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

102 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.8  ต.ประสุข     

อ.ชุมพวง

นายคณกร  ทองสุกนอก   

เกษตรอําเภอชุมพวง      

กรมสงเสริมการเกษตร
1

103 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.6  ต.ขุย           

อ.ลําทะเมนชัย

นายฉลาด  ศรีทานอย   

เกษตรอําเภอลําทะเมนชัย   

กรมสงเสริมการเกษตร
1

104 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.14  ต.โนนแดง   

 อ.โนนแดง

นายภิรมย  รอดยอย      

เกษตรอําเภอโนนแดง     

กรมสงเสริมการเกษตร
1

105 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.1  ต.ทองหลาง  

อ.จักราช

นายมานพ  ผินงูเหลือม      

เกษตรอําเภอจักราช       

กรมสงเสริมการเกษตร
1

106 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.2  ต.ชางทอง     

อ.เฉลิมพระเกียรติ

นายอุดม  โทไธสง      

เกษตรอําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ กรมสงเสริมการเกษตร 1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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single 

command
สินคา

ที่อยู

107 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.3  ต.สะแกราช  

อ.ปกธงชัย

นายธีระวัฒน  บุษสระเกษ   

 เกษตรอําเภอปกธงชัย    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

108 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

105

ม.14  ต.งิ้ว          

 อ.หวยแถลง

นายสุขดี บุญลํายู        

เกษตรอําเภอหวยแถลง    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

109 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอมมะลิ 

106

ม.3  ต.ธารปราสาท

 อ.โนนสูง

นายไพรัช  แกวน้ําใส    

รักษาการเกษตรอําเภอโนน

สูง กรมสงเสริมการเกษตร
1

110 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ไสหมาก           

อ.เชียรใหญ       6,330.25 307

นายสมโชค ทองเทพ   

เกษตรอําเภอเชียรใหญ      

 กรมสงเสริมการเกษตร

075-386092

1

111 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 41

ต.ทาเรือ             

 อ.เมือง

นครศรีธรรมราช
      2,500.00 250

เกษตรอําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช            

กรมสงเสริมการเกษตร
1

112 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 55

ต.แหลม             

อ.หัวไทร
      2,500.00 250

เกษตรอําเภอหัวไทร        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

113 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ปาระกํา           

อ.ปากพนัง       2,500.00 250

นายชาญวิทย  สมศักดิ์  

เกษตรอําเภอปากพนัง    

กรมสงเสริมการเกษตร

075-517173

1

114 นครสวรรค
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.4 ต.บึงปลาทู 

อ.บรรพตพิสัย    1,767.00            57

นายประดิษฐ ชินตาพรหม

เกษตรอําเภอบรรพตพิสัย   

 กรมสงเสริมการเกษตร

056-803520  

056-803589  

081-0454757
1

115 นครสวรรค
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.2 ต.เมือง         

อ.ลาดยาว       1,922.00 50

นายธีระชาติ วิสมกา   

เกษตรอําเภอลาดยาว        

กรมสงเสริมการเกษตร

056-882260

1

116 นครสวรรค
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.12 ต.หนองกลับ 

อ.หนองบัว       1,960.00 59

นายสมควร ไชยมหา   

เกษตรอําเภอหนองบัว       

 กรมสงเสริมการเกษตร

056-876066

1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

117 นครสวรรค
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.6 ต.ทาตะโก     

อ.ทาตะโก       1,649.00 54

นายประทีป โตสงคราม

เกษตรอําเภอทาตะโก       

กรมสงเสริมการเกษตร

056-249415

1

118 นครสวรรค ขาว

ม.4 บานโคกมะขาม

งาม ต.ไพศาลี       

อ.ไพศาลี

      4,250.00 200

1

119 นครสวรรค ขาว

ม.5 บานหวยรวม 

ต.หวยรวม อ.หนอง

บัว

      3,000.00 200

1

120 นครสวรรค ขาว ต.ทาไม อ.ชุมแสง       1,032.00 50 1

121 นนทบุรี สหกรณจังหวัด ขาว

หมูที่ 6-8 ต.ขุนศรี

 อ.ไทรนอย    1,419.50            58

นายนรินทร อินทวงค  

เกษตรอําเภอไทรนอย        

กรมสงเสริมการเกษตร

02-589972    

085-0847038 1

122 นนทบุรี สหกรณจังหวัด ขาว
ม.6 ต.ทวีวัฒนา     

อ.ไทรนอย

      1,186.00 59
1

123 นนทบุรี สหกรณจังหวัด ขาว
ม.4 ต.บานใหม    

อ.บางใหญ

      1,067.00 110
1

124 นราธิวาส
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวหอม

กระดังงา

อินทรีย

ต.พรอน อ.ตากใบ

         200.00 35

นายสุทัศน  นอยสราง 

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร

073-581591

1

125 นาน เกษตรจังหวัด

ขาว (เพื่อผลิต

เปนเมล็ดพันธุ

ขาว)

บ.ดอนตัน ต.ศรีภูมิ 

อ.ทาวังผา บ.ตนฮาง

 ต.ปาคา อ.ทาวังผา

 บ.วัวแดง ต.แมสา  

 อ.เวียงสา บ.มวงตึ้ด

 อ.ภูเพียง

         648.00 208

นายทองมา มานะกุล      

ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาว

แพร กรมการขาว

081-9340063

1

126 บึงกาฬ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.1,3,7 ต.หอคํา    

อ.เมือง

      1,684.00 200
1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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single 

command
สินคา

ที่อยู

127 บึงกาฬ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.5 ต.นาสิงห      

อ.ศรีวิไล

      2,843.00 219
1

128 บึงกาฬ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวพันธ กข 6

 กข 15      

มะลิ 105

ม. 1,3 ต.พรเจริญ 

อ.พรเจริญ    1,041.25            86

นายชาญ ยอดบุนอก   

เกษตรอําเภอพรเจริญ       

กรมสงเสริมการเกษตร

042-492466  

042-478162  

089-5694461
1

129 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.7 บานโคกลาม   

ต.โคกลาม           

อ.ลําปลายมาศ

      3,000.00 200

1

130 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.3 บานเมืองแฝก 

ต.เมืองแฝก         

อ.ลําปลายมาศ

      3,000.00 200

1

131 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.3 บานตลาดโพธิ์ 

ต.ตลาดโพธิ์         

อ.ลําปลายมาศ

      3,000.00 200

1

132 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.6 บานบุขี้เหล็ก 

ต.แสลงพัน          

 อ.ลําปลายมาศ

      3,000.00 200

1

133 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.3 บานหนองโดน 

ต.หนองโดน        

อ.ลําปลายมาศ

      3,000.00 200

1

134 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.6 บานสระแร    

ต.หนองกระทิง     

อ.ลําปลายมาศ

      3,000.00 200

1

135 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

บานหนองชัยศรี   

ต.หนองชัยศรี      

อ.หนองหงส

      3,000.00 200

1

136 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

บานหนองบัวคํา    

ต.ไทยสามัคคี       

อ.หนองหงส

      3,000.00 200

1
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single 
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สินคา

ที่อยู

137 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.8 บานขาม       

ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง

      3,000.00 200
1

138 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.7 บานจอม       

ต.สองชั้น อ.กระสัง

      3,000.00 200
1

139 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.8 บานสี่เหลี่ยม 

ต.หนองโสน        

อ.นางรอง

      3,000.00 200

1

140 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

บานมวงหวาน      

ต.จันดุม             

อ.พลับพลาชัย

      3,000.00 200

1

141 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.6 ต. จรเขมาก    

 อ. ประโคนชัย
500.00         100

เกษตรอําเภอ
1

142 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 4 ต. บานจาน อ.

 พุทไธสง
500.00         100

เกษตรอําเภอ
1

143 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 2 ต. โคกเหล็ก 

อ. หวยราช
500.00         100

เกษตรอําเภอ
1

144 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 3 ต. กระสัง อ. 

กระสัง
500.00         100

เกษตรอําเภอ
1

145 บุรีรัมย
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
 ขาวมะลิ 105

ม.4 ต.บานปรือ  

อ.กระสัง    1,000.00           100

นายไพบูรณ ซารัมย    

เกษตรอําเภอกระสัง      

กรมสงเสริมการเกษตร

044-666532  

044-691041  

080-7201271
1

146 ปทุมธานี สหกรณจังหวัด ขาว

ต.บางคูวัด           

อ.เมืองปทุมธานี       1,850.00 57

นายพินิจ สระบุรินทร   

เกษตรอําเภอเมืองปทุมธานี 

กรมสงเสริมการเกษตร

02-5815830

1

147 ปทุมธานี สหกรณจังหวัด ขาว

ม.7 ต.บึงกาสาม 

อ.หนองเสือ    1,331.00            52

นายประกอบ วรเจริญ  

เกษตรอําเภอหนองเสือ      

 กรมสงเสริมการเกษตร

02-5933517      

02-5934351      

02-5491058
1

148 ปทุมธานี ขาว
ม.14 ต.บึงทองหลาง

 อ.ลําลูกกา

      3,000.00 205
1
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149 ปทุมธานี ขาว
ม.6 ต.คลองพระ

อุดม อ.ลาดหลุมแกว

      3,000.00 205
1

150 ปราจีนบุรี เกษตรจังหวัด ขาว

ต.โคกปบ            

อ.ศรีมโหสถ       2,000.00 100

นางปรารถนา แกวพรอม

เกษตรอําเภอศรีมโหสถ      

กรมสงเสริมการเกษตร

037-276491

1

151 ปราจีนบุรี เกษตรจังหวัด ขาว

ม. 4 ต.นาแขม 

อ.กบินทรบุรี    3,000.00           200

นางพิมพา ดวงประชา  

เกษตรอําเภอกบินทรบุรี     

กรมสงเสริมการเกษตร

037-454042-3  

081-4518338 1

152 ปราจีนบุรี เกษตรจังหวัด ขาว
ต.บานนา            

อ.กบินทรบุรี
      4,000.00 300

นางพิมพม  ดวงประชา  

เกษตรอําเภอกบินทรบุรี
1

153 ปตตานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.คอกกระบือ      

อ.ปะนาเระ
      2,500.00 400

นายณัฏฐชัย รัตนไพบูลย     

เจาหนาที่การเกษตร

ศูนยวิจัยขาวปตตานี         

กรมการขาว

1

154 ปตตานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ควนโนรี           

อ.โคกโพธิ์
      1,500.00 250

นายณัฏฐชัย รัตนไพบูลย     

เจาหนาที่การเกษตร

ศูนยวิจัยขาวปตตานี         

กรมการขาว

1

155 ปตตานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวคุณภาพดี

ต.ดอนรัก         

อ.หนองจิก      527.50           117

นายชินวัฒน พรหมมาณพ

หัวหนาฝายวิศวกรรม         

 กรมชลประทาน

073-336547-8  

073-331087 1

156 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หันสัง ต.บานมา 

ต.ขวัญเมือง         

ต.บางปะหัน        

อ.บางประหัน

      3,000.00 80

นายพิชัย เข็มเงิน      

เกษตรอําเภอบางปะหัน     

กรมสงเสริมการเกษตร

035-381636     

081-9495858
1

157 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ชางใหญ อ.บางไทร

      3,025.00 96

นายบัญทูล กรหมี      

เกษตรอําเภอบางไทร       

กรมสงเสริมการเกษตร

035-3711242

1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

158 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หัวเวียง           

ต.บานโพธิ์           

อ.เสนา
      3,265.00 105

นายสุรสีห เรือนทอง   

เกษตรอําเภอเสนา         

กรมสงเสริมการเกษตร

035-201297

1

159 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.โรงชาง ต.บางนา 

อ.มหาราช       3,150.00 112

นายพิพัฒน จันทนา    

เกษตรอําเภอมหาราช       

กรมสงเสริมการเกษตร

035-389126

1

160 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม. 1,4 ต.สิงหนาท

อ.ลาดบัวหลวง

   1,070.00           110

นางละออ ศรีผาน       

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร

และการปฏิรูปที่ดิน 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

035-336655-6  

089-5118558

1

161 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ตลาดเกรียบ     

อ.บางปะอิน
3,097.00      81

นายบรรจง สิดารักษ     

เกษตรอําเภอบางปะอิน

035-261162
1

162 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.สนามไชย        

ต.บานแปง          

อ.บางไทร
3,030.00      90

นายบัญฑูล  กรหมี       

เกษตรอําเภอบางไทร

035-381636

1

163 พระนครศรีอยุธยา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ลาดบัวหลวง      

อ.ลาดบัวหลวง
2,014.00      58

นางละออ  ศรีผาน       

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

089-5118558
1

164 พะเยา ประมงจังหวัด ขาว

ต.บานตุน            

อ.เมืองพะเยา       2,770.50 382

น.ส.นริชรา วงศไชย    

เกษตรอําเภอเมืองพะเยา  

กรมสงเสริมการเกษตร

054-887055-7  

093-1303217 1

165 พะเยา ประมงจังหวัด ขาว
ต.ปาแฝก            

อ.แมใจ
      3,504.25 332 1

166 พะเยา ประมงจังหวัด ขาว
ต.ทุงรวงทอง        

อ.จุน
      5,614.25 350 1

167 พะเยา ประมงจังหวัด ขาว

ม.1-17 ต.จุน อ.จุน

   2,767.25 235

นายสุภชัย ศูนยกลาง  

นายกเทศมนตรีตําบลจุน  

เทศบาลรีตําบลจุน

054-411218-9  

089-7005196 1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

168 พัทลุง ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.ปนแต อ.ควนขนุน

      2,607.00 55

นายวิจารย บุษรานนท 

เกษตรอําเภอควนขนุน       

กรมสงเสริมการเกษตร

074-681772

1

169 พัทลุง ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.2 ต.ชัยบุรี         

อ.เมืองพัทลุง

เกษตรอําเภอเมืองพัทลุง    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

170 พัทลุง ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.3  ต.ดอนทราย 

อ.ปากพะยูน

เกษตรอําเภอปากพะยูน     

กรมสงเสริมการเกษตร 1

171 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.41

ม.5 ต.ทับหมัน 

อ.ตะพานหิน

   1,500.00            70

นายสุรพงษ ภักดี       

เกษตรอําเภอตะพานหิน    

กรมสงเสริมการเกษตร

056-612495  

056-614990  

081-9713442  

089-9618066  

056-623440

1

172 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.41 

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.9 ต.รังนก         

อ.สามงาม       1,505.00 70

เกษตรอําเภอสามงาม     

กรมสงเสริมการเกษตร 1

173 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.41 

พิษณุโลก 2

ม.8 ต.ดงปาคํา      

อ.เมืองพิจิตร       1,545.00 70

นางนนทยา ไตรยุทธวงศ

เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร    

กรมสงเสริมการเกษตร

056-612144

1

174 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.42

ม.5 ต.บานนอย     

อ.โพทะเล       1,650.00 68

นางอุรา ตันฉวน        

เกษตรอําเภอโพทะเล      

กรมสงเสริมการเกษตร

056-681179

1

175 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.49 

กข.61

ม.2 ต.วังโมข  

อ.วชิรบารมี
      1,650.00 73

เกษตรอําเภอวชิรบารมี     

กรมสงเสริมการเกษตร
1

176 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.2 ต.วังตะกู       

อ.บางมูลนาก
      2,600.00 70

เกษตรอําเภอบางมูลนาก   

กรมสงเสริมการเกษตร
1

177 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.จอมทอง           

อ.เมืองพิษณุโลก
      2,000.00 200

ศูนยเมล็ดพันธุขาวพิษณุโลก

 กรมการขาว
1

178 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ทาชาง            

อ.พรหมพิราม
      3,000.00 250

ศูนยเมล็ดพันธุขาวพิษณุโลก

 กรมการขาว
1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

179 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ทางาม            

อ.วัดโบสถ

สํานักงานเกษตรจังหวัด

พิษณุโลก                      

กรมสงเสริมการเกษตร
1

180

พิษณุโลก (เพิ่ม

เกษตรกร

กลุมเปาหมาย)

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม. 2,6,10         

ต.ดงประคํา

อ.พรหมพิราม    1,630.00           101

นายพูนศักดิ์ เหลืองหิรัญ    

หัวหนากลุมสงเสริมและ

พัฒนาการผลิต             

กรมสงเสริมการเกษตร

055-253023-4  

055-369054
1

181 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ถ้ํารงค             

ต.ไรมะขาม         

ต.สมอพลือ ต.ทา

เสน ต.หนองกระเจ็ด

   อ.บานลาด

      3,000.00 200

นายณรงค สําแดงเดช   

เกษตรอําเภอบานลาด       

 รวมกับศูนยเมล็ดพันธขาว

ราชบุรี                      

กรมสงเสริมการเกษตร

032-586576

1

182 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หนองขนาน      

ต.นาพันสาม         

อ.เมืองเพชรบุรี
      3,000.00 200 1

183 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หนองจอก        

อ.ทายาง
      3,000.00 200 1

184 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ไรโคก              

ต.บานทาน         

อ.บานลาด
      3,000.00 200 1

185 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.วังไคร             

อ.ทายาง
         500.00 200 1

186 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.31

ม. 2 ต.ทาไมรวก 

อ.ทายาง    1,000.00            50

นายวิลาศ จันทรศรี       

เกษตรจังหวัดเพชรบุรี     

กรมสงเสริมการเกษตร

032-461299  

086-1402556 1

187 เพชรบูรณ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.1-12 ต.บานติ้ว   

ม.1-12 ต.หวยไร  

อ.หลมสัก
      1,000.00 200

นายนพรัฐ ลาไชย         

เกษตรอําเภอหลมสัก     

กรมสงเสริมการเกษตร

056-824291

1

188 เพชรบูรณ ขาว
ต.ทาอิบุญ           

อ.หลมสัก

      3,000.00 250
1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
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คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

189 แพร เกษตรจังหวัด ขาว

ต.หวยมา          

อ.เมืองแพร    1,063.00 115

นายเที่ยง คาระโก      

เกษตรอําเภอเมืองแพร     

กรมสงเสริมการเกษตร

054-521043    

084-8035858 1

190 แพร เกษตรจังหวัด ขาว

ต.รองกาศ อ.สูงเมน

      1,000.00

นายธนพนธ พิมสาร    

เกษตรอําเภอสูงเมน       

กรมสงเสริมการเกษตร

054-541484

1

191 แพร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.9 ต.หัวเมือง และ

 ต.หวยหมาย อ.สอง       1,500.00

นายประดิษฐ สลีหลา   

เกษตรอําเภอสอง         

กรมสงเสริมการเกษตร

054-591644

1

192 มหาสารคาม ขาว

ม.10,11,13,14,16 

ต.ดงใหญ อ.วาปปทุม

      3,000.00 213

1

193 มหาสารคาม ขาว
ม.2,11 ต.หนองบัว

แกว อ.พยัคฆภูมิพิสัย

      3,500.00 245
1

194 มหาสารคาม ขาว

ม.

1,3,4,7,9,11,12,15

 ต.หวยเตย อ.กุดรัง

      3,000.00 235

1

195 มหาสารคาม ขาว
ม.6,8,9 ต.เลิงใต อ.

โกสุมพิสัย

      4,061.00 278
1

196 มหาสารคาม ขาว
ม.1,10 ต.หนองบัว 

อ.โกสุมพิสัย

3,000.00      250
1

197 มหาสารคาม ขาว
ม.1,4,5,7 ต.พระธาตุ

 อ.นาดูน

      3,059.00 203
1

198 มหาสารคาม ขาว
หมู 13  ต. เสือโกก 

อ.วาปปทุม
1,100.00      150

เกษตรอําเภอ
1

199 มหาสารคาม ขาว
หมู 12  ต. เม็กดํา 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย
1,100.00      150

เกษตรอําเภอ
1

200 มหาสารคาม ขาว
หมู 22  ต. ขามเรียง

 อ. กันทรวิชัย
1,100.00      200

เกษตรอําเภอ
1
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single 

command
สินคา

ที่อยู

201 มหาสารคาม ขาว
หมู 3  ต. นาทอง อ.

 เชียงยืน
1,200.00      200

เกษตรอําเภอ
1

202 มุกดาหาร ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.คําชะอี อ.คําชะอี

      1,000.00 200

นายสนอง ศรีประสาน 

เกษตรอําเภอคําชะอี        

กรมสงเสริมการเกษตร

042-691095

1

203 มุกดาหาร ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.กกแดง            

อ.นิคมคําสรอย       1,000.00 250

นายประมวล ปททุม   

เกษตรอําเภอนิคมคําสรอย  

 กรมสงเสริมการเกษตร

042-681050

1

204 มุกดาหาร ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ม.1,2,3,9         

ต.ชะโนดนอย     

อ.ดงหลวง
   2,000.00           280

นายชัย คํามุงคุณ       

เกษตรอําเภอดงหลวง      

กรมสงเสริมการเกษตร

042-613582  

089-5705939  

093-3215577
1

205 มุกดาหาร ขาว
ต.หนองสูงใต       

อ.หนองสูง

      3,000.00 266
1

206 แมฮองสอน เกษตรจังหวัด ขาว

ม.1,3 ต.ปางหมู  

อ.เมืองแมฮองสอน
   1,042.00 118

นายจรัส ไชยวรรณ     

เกษตรอําเภอเมือง

แมฮองสอน กรมสงเสริม

การเกษตร

098-7463060

1

207 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.5 บ.สีสุก        

ต.ดูลาด อ.ทรายมูล       1,006.00 50

นายอดิศักดิ์ ราวินิต     

เกษตรอําเภอทรายมูล       

กรมสงเสริมการเกษตร

045-787052     

098-1058987 1

208 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.3 ต.บึงแก      

อ.มหาชนะชัย    1,009.00            61

นางสุภาวดี ณ ระนอง  

เกษตรอําเภอมหาชนะชัย  

กรมสงเสริมการเกษตร

045-714073-4  

085-2086799  

098-1058959
1

209 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.8 บ.นาเรียง      

ต.ไผ อ.ทรายมูล       3,000.00 200

นายสมลักษณ มอญขาม   

ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาว

รอยเอ็ด  กรมการขาว

081-3934239

1

210 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.1  ต.กูจาน       

อ.คําเขื่อนแกว       3,000.00 200

นางวรินทร นาถาบุตร     

เจาพนักงานเกษตร       

ชํานาญงาน กรมการขาว

091-8322898

1
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211 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.2 ต.ดูทุง           

อ.เมืองยโสธร
      3,000.00 200

นายอาทิตย  มหาพจน      

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร

085-7019486

1

212 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.1 ต.ฟาหวน       

อ.คอวัง
      3,000.00 200

นางลักขณา  นิลาลาด      

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ       

 กรมสงเสริมการเกษตร

086-0784918

1

213 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.1 ต.สงยาง       

อ.มหาชนะชัย
      3,000.00 200

นายสัมฤทธิ์  เจริญชัย    

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ       

 กรมสงเสริมการเกษตร

085-7659068

1

214 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.8 ต.คําไผ          

อ.ไทยเจริญ
      3,000.00 200

นายเสรี  พยุงวงศ         

นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ       

 กรมสงเสริมการเกษตร

091-8322898

1

215 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาวอินทรีย

ต.กําแมด  อ.กุดชุม

      2,240.00 180

นายวิชาญ  ปนะเก   

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

089-6187017

1

216 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาวอินทรีย

ต.หนองแหน อ.กุดชุม

      1,300.00 80

นายวิชาญ  ปนะเก   

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

089-6187017

1

217 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาวอินทรีย

ต.โพนงาม อ.กุดชุม

         260.00 20

นายวิชาญ  ปนะเก   

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

089-6187017

1

218 ยโสธร เกษตรจังหวัด ขาวอินทรีย

ต.โคกสําราญ        

อ.เลิงนกทา       1,500.00 70

นายวิชาญ  ปนะเก   

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

089-6187017

1
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219 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู  8,11,12        

 ต. หินกอง           

 อ. สุวรรณภูมิ
1,300.00      150

เกษตรอําเภอ

1

220 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.3 ต.ปาสังข       

อ.จตุพักรพิมาน
      2,400.00 220 1

221 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.5 ต.เมืองทอง    

อ.เมืองรอยเอ็ด
      3,200.00 220 1

222 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.6 ต.กําแพง       

 อ.เกษตรวิสัย
      3,200.00 220 1

223 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.1 ต.เมยวดี        

อ.เมยวดี
      3,200.00 210 1

224 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.3 ต.หนองแกว   

อ.เมืองรอยเอ็ด
      3,490.00 220 1

225 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.10 ต.บัวแดง    

อ.ปทุมรัตน
      3,200.00 220 1

226 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.4 ต.บึงนคร       

อ.ธวัชบุรี
      2,884.00 160 1

227 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.10 ต.ทุงกุลา     

อ.สุวรรณภูมิ
      2,200.00 160 1

228 รอยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

ม. 3,12           

ต.ดงครั่งนอย     

 ม. 1,2,3          

ต.ดงครั่งใหญ 

อ.เกษตรวิสัย

 10,576.00           500

นายพงษศักดิ์  ลาภา   

เกษตรอําเภอเกษตรวิสัย    

กรมสงเสริมการเกษตร

043-527863-4   

043-589249

1

229 ราชบุรี สหกรณจังหวัด ขาว

ต.เจดียหัก           

อ.เมืองราชบุรี          833.25 30

นางยุพา คงวัฒนกุล    

เกษตรอําเภอเมืองราชบุรี    

กรมสงเสริมการเกษตร

032-337470

1

230 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.โคกเจริญ          

อ.โคกเจริญ       2,429.00 150

นายวสันต เปยมฤกษ   

เกษตรอําเภอโคกเจริญ   

กรมสงเสริมการเกษตร

092-2502662   

089-2403821 1
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231 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.บานเบิก          

อ.ทาวุง       3,067.00 200

วาที่รอยตรีวุฒศิษฐ วงษเนตร

เกษตรอําเภอทาวุง        

กรมสงเสริมการเกษตร

092-2501661  

089-0855321 1

232 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.สนามแจง        

อ.บานหมี่       3,060.00 116

นายประทีป อยูสุข      

เกษตรอําเภอบานหมี่     

กรมสงเสริมการเกษตร

092-2496664   

081-7583621 1

233 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.คลองเกตุ         

อ.โคกสําโรง
      3,315.00 173 1

234 ลําปาง
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.สบปาด ต.เมเมาะ

 อ.แมเมาะ       1,136.00 200

นายทองดี หาญใจ      

เกษตรอําเภอแมเมาะ     

กรมสงเสริมการเกษตร

054-266125

1

235 ลําปาง
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม. 4 ต.หัวเสือ    

อ.แมทะ    1,011.00           200

นางศรีวรรณ รูปงาม   

เกษตรอําเภอแมทะ         

กรมสงเสริมการเกษตร

054-265067  

0898505877 1

236 ลําปาง
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.แมกัวะ            

อ.สบปราบ       1,196.50 200

นายไพโรจน จินากุล    

เกษตรอําเภอสบปราบ     

กรมสงเสริมการเกษตร

054-296128

1

237 ลําพูน ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.บานธิ อ.บานธิ

      1,200.00 80

นายอลงกต ขันติสิทธิ์   

เกษตรอําเภอบานธิ         

กรมสงเสริมการเกษตร

085-6946169

1

238 ลําพูน ปศุสัตวจังหวัด ขาว
อ.ปาซาง

      3,000.00 300
เกษตรอําเภอปาซาง       

กรมสงเสริมการเกษตร
1

239 เลย เกษตรจังหวัด ขาว

ต.นาชาว           

อ.เชียงคาน    1,050.00           110

นายกองสิน อวนดํา     

เกษตรอําเภอเชียงคาน       

กรมสงเสริมการเกษตร

042-814872  

081-8721840 1

240 เลย เกษตรจังหวัด ขาว
ต.น้ําสวย             

 อ.เมืองเลย
      1,929.00 236

นายวิรัตน  วงศศรีรักษ     

เกษตรอําเภอเมืองเลย
1

241 เลย เกษตรจังหวัด ขาว

ต.ภูกระดึง          

ต.ศรีฐาน             

อ.ภูกระดึง
      2,024.00 284

นายวิชัย  กิ่งมณี         

เกษตรอําเภอภูกระดึง 1
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242 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.โคกจาน           

อ.อุทุมพรพิสัย
      5,000.00 490

นายวิชัย มะลิมาตย 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร  

กรมการขาว

1

243 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.1 ต.ผักไหม    

อ.หวยทับทัน    2,000.00           150

นายประธาน นวโลหะเกษตร

อําเภอหวยทับทัน         

กรมสงเสริมการเกษตร

045-622923-4  

081-7259478 1

244 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.5 ต.รุงระวี        

อ.น้ําเกลี้ยง       1,000.00 100

นางรัตดา คอสีไพร     

เกษตรอําเภอน้ําเกลี้ยง      

กรมสงเสริมการเกษตร

045-609040

1

245 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.9,16 ต.สมปอย อ.

ราษีไศล       1,000.00 100

นายประวิทย ขุนพรหม 

เกษตรอําเภอราษีไศล       

กรมสงเสริมการเกษตร

045-681256

1

246 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.พราน             

อ.ขุนหาญ
      2,870.00 162 1

247 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.โคกตาล           

อ.ภูสิงห
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอภูสิงห       

กรมสงเสริมการเกษตร
1

248 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ละลม             

อ.ภูสิงห
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอภูสิงห       

กรมสงเสริมการเกษตร
1

249 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ตะเคียรราม     

อ.ภูสิงห
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอภูสิงห       

กรมสงเสริมการเกษตร
1

250 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.กันทรารมย      

อ.ขุขันธ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอขุขันธ        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

251 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ใจดี               

อ.ขุขันธ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอขุขันธ        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

252 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ปรือใหญ         

อ.ขุขันธ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอขุขันธ        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

253 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.หมากเขียบ        

อ.เมืองศรีสะเกษ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ

 กรมสงเสริมการเกษตร
1
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ที่อยู

254 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ตะดอบ            

 อ.เมืองศรีสะเกษ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ

 กรมสงเสริมการเกษตร
1

255 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.น้ําคํา              

 อ.เมืองศรีสะเกษ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ

 กรมสงเสริมการเกษตร
1

256 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.โพนขา             

อ.เมืองศรีสะเกษ
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ

 กรมสงเสริมการเกษตร
1

257 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ทุงไชย             

อ.อุทุมพรพิสัย
      3,000.00 200

เกษตรอําเภออุทุมพรพิสัย   

กรมสงเสริมการเกษตร
1

258 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ดู                   

 อ.ราษีไศล
     20,000.00      1,258

เกษตรอําเภอราษีไศล        

กรมสงเสริมการเกษตร
1

259 สกลนคร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.4 บานโพนใหญ 

ต.บานโพน อ.โพน

นาแกว

      1,000.00 100

1

260 สกลนคร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.3 บานดอกบัวบาน

  ต.หนองบัว        

 อ.นิคมน้ําอูน

      1,000.00 100

1

261 สกลนคร เกษตรจังหวัด ขาว

ม.1 บานบะนกทา 

ต.หนองสนม อ.

วานรนิวาส

      1,000.00 100

1

262 สกลนคร เกษตรจังหวัด
ขาว กข.6  

ขาวมะล1ิ05

ต.ไฮหยอง        

อ.พังโคน    2,369.00           224

นางกาญจนา อินธิกาย       

เกษตรอําเภอพังโคน       

กรมสงเสริมการเกษตร

088-5620920

1

263 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.ทาหิน อ.สทิงพระ

      1,046.00 80

นางฐาปชา ถาวรโรจน  

เกษตรอําเภอสทิงพระ       

 กรมสงเสริมการเกษตร

074-397062

1

264 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.3 ต.บานขาว    

อ.ระโนด    1,300.00            66

นางอรุณ หนูพุก        

เกษตรอําเภอระโนด       

กรมสงเสริมการเกษตร

074-313904   

074-314623 1

265 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ
      1,007.00

นางนงเยาว ไผสีดํา     

เกษตรอําเภอรัตภูมิ          

074-389187
1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ
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ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)
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ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

266 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวขาว

ม.6 ต.ควนรู         

อ.รัตภูมิ
1,093.00      166

นางนงเยาว ไผสีดํา    

เกษตรอําเภอรัตนภูมิ

081-3887353
1

267 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาวขาว

ม.2 ต.บางเขียด   

อ.สิงหนคร
1,000.00      120

นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ 

เกษตรอําเภอสิงหนคร

089-7383952
1

268 สตูล ประมงจังหวัด ขาว

ม.1,4,6 ต.กําแพง 

อ.ละงู       1,267.00 205

นายวรวิทย  เพชรทรัพย    

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง

091-8245065

1

269 สตูล ประมงจังหวัด ขาว

ม.3,5 ต.ควนโพธิ์   

อ.เมืองสตูล       1,001.00 151

นายวรวิทย  เพชรทรัพย     

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวพัทลุง

091-8245065

1

270 สมุทรปราการ สหกรณจังหวัด ขาว

ม. 7               

ต.คลองสวน      

ม.5                

ต.คลองนิยมยาตรา

อ.บางบอ

   1,726.00            98

นางแจมจันทร ทองภิรมย

เกษตรอําเภอบางบอ         

กรมสงเสริมการเกษตร

02-3895865-67  

089-5282732  

081-8462653 1

271 สมุทรสงคราม ประมงจังหวัด ขาว

ต.แพรกหนามแดง 

อ.อัมพวา          200.00

นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ  

ขาวจังหวัดสมุทรสงคราม  

กรมสงเสริมการเกษตร

034-711711

1

272 สระแกว ขาว
ต.วัฒนานคร อ.

วัฒนานคร

         500.00 50
1

273 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.หวยขมิ้น          

อ.หนองแค       1,946.00 67

นายปรีชา สายแสง     

เกษตรอําเภอหนองแค      

กรมสงเสริมการเกษตร

036-263850

1

274 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.หนองยาว         

 อ.เมืองสระบุรี       1,544.00 54

นายโกมุท ใจเย็น       

เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี   

 กรมสงเสริมการเกษตร

036-221633

1

275 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาว ต.เมืองเกา อ.เสาไห       2,000.00 120 1

276 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ต .มวงหวาน       

อ.หนองแซง

      2,000.00 100
1
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ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

277 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ต.โคกสะอาด       

อ.หนองแซง

      2,000.00 150
1

278 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาว ต.บานลํา อ.วิหารแดง       2,000.00 100 1

279 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาว ปทุมธานี

 1

ต.หัวไผ               

อ.เมืองสิงหบุรี
      1,000.00 50

เกษตรอําเภอเมืองสิงหบุรี   

 กรมสงเสริมการเกษตร
1

280 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาว ปทุมธานี

 1

ต.หวยชัน            

อ.อินทรบุรี
      1,000.00 60

เกษตรอําเภออินทรบุรี    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

281 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาว ปทุมธานี

 1

ต.บานหมอ         

อ.พรหมบุรี
      1,500.00 74

เกษตรอําเภอพรหมบุรี    

กรมสงเสริมการเกษตร
1

282 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด

ขาว ปทุมธานี

 1 (ใชเครื่อง

โรยเมล็ดพันธุ)

ต.ทางาม          

อ.อินทรบุรี    1,850.00            82

นายโอรินทร หิรัญญาภรณ 

เกษตรอําเภออินทรบุรี      

กรมสงเสริมการเกษตร

036-539413-4  

081-9485413 1

283 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาว ปทุมธานี

 1 (นาหวาน)

ต.ประศุก อ.อินทรบุรี

      1,000.00 70

นายโอรินทร หิรัญญาภรณ

เกษตรอําเภออินทรบุรี       

กรมสงเสริมการเกษตร

081-9485413

1

284 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาว ปทุมธานี

 1 (นาหวาน)

ต.พักทัน อ.บางระจัน

      2,200.00 98

นายไพฑูรย  ภูยาธร    

เกษตรอําเภอบางระจัน      

กรมสงเสริมการเกษตร

089-8013978

1

285 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาว ปทุมธานี

 1 (นาหวาน)

ต.ทาขาม            

อ.คายบางระจัน       1,000.00 68

นายชมภู ทองขาว       

เกษตรอําเภอคายบางระจัน 

 กรมสงเสริมการเกษตร

081-9485476

1

286 สิงหบุรี เกษตรจังหวัด
ขาวหอมมะลิ 

105

ต.ทับยา อ.อินทรบุรี

      1,540.00 65

นายโอรินทร หิรัญญาภรณ

เกษตรอําเภออินทรบุรี      

กรมสงเสริมการเกษตร

081-9485413

1

287 สุโขทัย ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ต.วังทองแดง        

อ.เมืองสุโขทัย
      1,303.00 50

เกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย    

 กรมสงเสริมการเกษตร
1

288 สุโขทัย ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ต.คลองมะพลับ    

อ.ศรีนคร          579.00 42

นายธีระพล สวัสดิวิทยะยง

ผอ.นิคมสหกรณสวรรคโลก  

กรมสงเสริมสหกรณ
1
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ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

289 สุโขทัย ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ม. 7                

ต.ปากุมเกาะ 

อ.สวรรคโลก
   1,132.00            50

นายเตี่ยน สวัสดิสลุง    

เกษตรอําเภอสวรรคโลก     

กรมสงเสริมการเกษตร

055-610560  

055-610689  

081-0377051
1

290 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว  ปทุมธานี

 1

ต.บางงาม          

อ.ศรีประจันต
      3,200.00 200

นายวัชรินทร  ยอดปราง     

เกษตรอําเภอศรีประจันต

089-9515156
1

291 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 41

ต.ไรรถ อ.ดอนเจดีย

      3,000.00 200

นาอรุณี  อนันตเวชานุวัฒน  

 เกษตรอําเภอดอนเจยดี     

 กรมสงเสริมการเกษตร

035-591061    

092-2474483 1

292 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 41

ต.มะขามลม 

อ.บางปลามา    3,000.00           200

นายฐิติภัทร  มีบุบผา   

เกษตรอําเภอบางปลามา    

 กรมสงเสริมการเกษตร

035-535424-5 

089-0920090 1

293 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.41

ต.หนองผักนาก     

อ.สามชุก
      3,000.00 200

นายสรรคชัย  สมแกว        

 เกษตรอําเภอสามชุก

085-8474855
1

294 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.41

ต.บานดอน         

อ.อูทอง
      1,500.00 130

นายภิญโญ  โพธิ์ศรี     

เกษตรอําเภออูทอง

081-0087917
1

295 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.41 

ปทุมธานี 1

ต.สวนแตง           

อ.เมืองสุพรรณบุรี       3,000.00 200

นายไพทูรย  ตองาม          

 เกษตรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

085-2168979

1

296 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.41 

ปทุมธานี 1

ต.บานชาง          

ต.บางตาเถร        

อ.สองพี่นอง
      3,000.00 140

นางสาวปวีณภัสร สุขจารุวิชช 092-5506949

1

297 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.41 

ปทุมธานี 1

ต.ดอนเจดีย        

อ.ดอนเจดีย
      3,000.00 200

นายวสันต  จี้ปูคํา             

เกษตรอําเภอดอนเจดีย

081-8361570
1

298 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.47 

ปทุมธานี 1

ต.เดิมบาง            

อ.เดิมบางนางบวช       5,000.00 173

นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี          

 เกษตรอําเภอเดิมบางนาง

บวช กรมสงเสริมการเกษตร

035-578061     

092-2474503 1

299 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข.57   

 ปทุมธานี 1

ต.หนองโพธิ์        

อ.หนองหญาไซ
      3,000.00 125

นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์     

เกษตรอําเภอหนองหญาไซ

092-2474508
1

300 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 7 ตําบลไผ 

อําเภอรัตนบุรี
500.00         25

เกษตรอําเภอ
1
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301 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 3 ตําบลแจน

แวน อําเภอศรีณรงค
500.00         25

เกษตรอําเภอ
1

302 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

หมู 5 ตําบลสะกาด 

อําเภอสังขะ
500.00         25

เกษตรอําเภอ
1

303 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาว กข 15 

(ผลิตเปน

เมล็ดพันธขาว

และขาว

คุณภาพดี)

ม.1 บานตาอ็อง 

ม.2 บานจังเอิญโค

 ม.11 บานโนนจิก

 ม.12 บานใตฆอง

ม.15บานแสง

ตะวัน ต.ตาอ็อง   

อ.เมืองสุรินทร

   5,000.50           289

นายดํารง สอนตะคุ     

เกษตรอําเภอเมืองสุรินทร   

กรมสงเสริมการเกษตร

044-040137-8   

093-3190272  

086-4608460

1

304 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.6 ต.เมืองที        

อ.เมืองสุรินทร
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

305 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.13 ต.พรมเทพ   

อ.ทาตูม
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

306 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.1 ต.บานจารย   

อ.สังขะ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

307 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.12 ต.ทับทัน   

อ.สังขะ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

308 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.15 ต.พระแกว   

อ.สังขะ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

309 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.14 ต.ตรวจ       

อ.ศรีณรงค
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

310 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.7 ต.หนองขวาว 

อ.ศีขรภูมิ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

311 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.2 ต.จารพัต       

อ.ศีขรภูมิ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

312 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.1 ต.ชางป        

อ.ศีขรภูมิ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1



Page 31

แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

313 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.4 ต.หนองฮะ    

อ.สําโรงทาบ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

314 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.8                   

ต.หนองบัวบาน     

อ.รัตนบุรี
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456

1

315 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.13 ต.นาหนองไผ 

อ.ชุมพลบุรี
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

316 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.9  ต.อาโพน     

อ.บัวเชด
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

317 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.4  ต.หนองสนิท 

อ.จอมพระ
      3,000.00 200

นายสมนึก  จงเสริมตระกูล  

กรมการขาว

085-3122456
1

318 สุรินทร
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 

105

ม.2 ต.เพี้ยราม      

อ.เมือง
      3,000.00 200

เกษตรอําเภอเมือง        

กรมสงเสริมการเกษตร

044-515016
1

319 หนองคาย เกษตรจังหวัด ขาว

ม.4 บ.เดื่อ          

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย       1,029.00 203

นายเดชา  กิตติตระกูล  

เกษตรอําเภอโพนพิสัย      

กรมสงเสริมการเกษตร

042-471329

1

320 หนองคาย เกษตรจังหวัด ขาว

ม.2,3,4 ต.สระใคร

 ม. 7,8 ต.บานฝาง

 อ.สระใคร
   1,442.00           120

นายอดุลย  วงศสระคู   

เกษตรอําเภอสระใคร      

กรมสงเสริมการเกษตร

042-422841-2  

042-491058 1

321 หนองคาย เกษตรจังหวัด ขาว

ม.1,2,3 บ.โพธิ์ตาก 

ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก
      1,029.00 222

นางสุบิน  สิงหนาครอง

รักษาการเกษตรอําเภอ     

โพธิ์ตาก                     

กรมสงเสริมการเกษตร

042-483040

1

322 หนองบัวลําภู เกษตรจังหวัด ขาว
หมู 7 ต. บานขาม อ.

 เมือง
1,000.00      100

เกษตรอําเภอ
1

323 หนองบัวลําภู เกษตรจังหวัด ขาว
หมู 13   ต.ฝงแดง 

อ. นากลาง
1,000.00      30

เกษตรอําเภอ
1

324 หนองบัวลําภู เกษตรจังหวัด ขาวเหนียว

ม. 3,4,14,16    

ต.ศรีบุญเรือง  

อ.ศรีบุญเรือง
   1,000.00           175

นายจํานงค ขันกสิกรรม

เกษตรตําบลศรีบุญเรือง     

กรมสงเสริมการเกษตร

042-316704-5   

042-353764 1
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325 หนองบัวลําภู เกษตรจังหวัด ขาวเหนียว

ต.หนองสวรรค       

 อ.เมืองหนองบัวลําภู
      1,000.00 200

นายเสนีย  ฤทธิสุนทร 

เกษตรอําเภอเมือง

หนองบัวลําภู              

กรมสงเสริมการเกษตร

1

326 หนองบัวลําภู เกษตรจังหวัด
ขาวเหนียว 

GAP

บ.เกากลอย          

ต.เกากลอย          

อ.นากลาง
         420.00 46

นายวินัย จะระนิล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม จ.หนองบัวลําภู

 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อการเกษตรกรรม

1

327 อางทอง เกษตรจังหวัด ขาว

ต.วังน้ําเย็น         

อ.แสวงหา       3,000.00 100

นายมงคล กลอมนัทธี   

เกษตรอําเภอแสวงหา       

กรมสงเสริมการเกษตร

035-695284

1

328 อางทอง เกษตรจังหวัด ขาว

ต.เทวราช            

อ.ไชโย       1,163.50 36

นายสมหมาย  ทัศนกิจ      

เกษตรอําเภอไชโย        

กรมสงเสริมการเกษตร

086-1306281

1

329 อางทอง เกษตรจังหวัด ขาว
ต.ศาลาแดง         

อ.เมืองอางทอง
      1,002.00 42

นางนิภาภรณ สนิทพันธุ      

เกษตรอําเภอเมืองอางทอง

035-611203    

090-3103558
1

330 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.2,14 ต.เสนาง    

อ.เสนางคนิคม

      3,000.00 200
1

331 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ต.บานหวยไร        

อ.เมือง

      3,000.00 200
1

332 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ต.หนองมะแขว      

อ.เมือง

      3,000.00 200
1

333 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.5 ต.รัตนวารี     

อ.หัวตะพาน

      3,000.00 200
1

334 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.8 ต.หวย          

อ.ปทุมราชวงศา

      3,000.00 200
1

335 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.1 บานหนองแห 

ต.นายม อ.เมือง

      3,000.00 200
1
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336 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ม.2,5 บานเสารีก  

ต.พระเหลา         

อ.พนา

      3,000.00 200

1

337 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว

ม.6 บานเนินกุง     

ต.หนองสามสี       

อ.เสนางคนิคม

      3,000.00 200

1

338 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
ม.4 บานผึ้ง ต.จา

หลาน อ.พนา

      3,000.00 200
1

339 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
หมู 9 ต.นาเวียง    

อ.เสนางคนิคม
1,000.00      100

เกษตรอําเภอ
1

340 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ขาว
หมู 7 ต.โพนเมือง

นอย อ.หัวตะพาน
1,000.00      100

เกษตรอําเภอ
1

341 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

อินทรีย

กลุมนิคม

การเกษตรบูรณา

การขาว ต.คําพระ

 อ.หัวตะพาน
   2,500.00 300

น.ส.จริยา วงศวีระ          

ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน  

เพื่อการเกษตรกรรม

045-523091-2   

085-0438090

1

342 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด
ขาวหอมมะลิ

อินทรีย

กลุมผูผลิตขาว

อินทรียบานนาผาง 

อ.ปทุมราชวงศา
      1,000.00 100

นายสถาพร คําวงศปน    

เกษตรอําเภอปทุมราชวงศา  

 กรมสงเสริมการเกษตร

090-3711395

1

343 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

ม.5,11  ต.บานผือ 

อ.บานผือ
      3,002.00 200

นายนิวัตร  วรรณมะกอก 089-5776383
1

344 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

ม.3,10,9,1         

ต.นาบัว    อ.เพ็ง
      3,000.00 200

นางพิณนา  วงศศิลป 098-5849326
1

345 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

ม.1,2,3,4,7,8,10,

 12,13             

ต.เชียงเพ็ญ       

อ.กุดจับ

   3,000.00           200

นายเนตร นักบุญ        

เกษตรอําเภอกุดจับ         

กรมสงเสริมการเกษตร

042-325936   

042-326161   

085-4799102 1
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346 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข 6

ม.1,2,3,4,5,6       

ต.คอใหญ           

อ.กูแกว
      3,000.00 200

นางสุดารัตน คําภูออน 

เกษตรอําเภอกูแกว        

กรมสงเสริมการเกษตร

087-2312271

1

347 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.8,11,15,17,18  

ต.เสอเพลอ          

อ.กุมภวาป
      3,000.00 200

นางปุณยานุช สอนไทสงค 098-5087119

1

348 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.2,3,4,8,9        

ต.พังงู  อ.หนองหาน
      3,000.00 200

นางสาวปยะพร  นิครสุวรรณ 084-3939564
1

349 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,2,3,4,5,7,9,  

10,11 ต.ดอนกลอย

 อ.พิบูลยรักษ
      3,000.00 200

นายประดิษฐ  ลีจํานงค 081-7233199    

089-6194867 1

350 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.4,6,15             

ต.บานแดง          

อ.พิบูลยรักษ
      3,000.00 200

นางณภาภรณ  ขันแข็ง 089-9418272

1

351 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,3,4,6,8         

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน
      3,000.00 200

นายมณเทียน รูกิจ 081-5327968
1

352 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,3,7,8,10,12,  

14,15,19            

ต.เขียงยืน           

 อ.เมืองอุดรธานี

      3,000.00 200

นายชํานาญ คลสมบูรณ 089-5721015

1

353 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม. 1-18             

ต.บานจันทร       

อ.บานดุง
      3,000.00 200

นายทินรัตน นามแสง 086-7172257

1

354 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,2,3,4,10,  

11,12               

ต.หนองหลัก         

อ.ไชยวาน

      3,000.00 200

นางราตรี แสงทอง 089-5715359

1

355 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว กข.6

ม.1,3,6,7           

ต.หนองแสง        

อ.หนองแสง
      3,000.00 200

นายบุญโฮม  พันธนะบูรณ 081-2603053

1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

356 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

ม.5 ต.บานแกง    

อ.ตรอน          523.50 36

นายไกรรุทธ พงศพันธุ  

เกษตรอําเภอตรอน          

กรมสงเสริมการเกษตร

055-491010

1

357 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

ม.3 ต.คุงตะเภา     

อ.เมืองอุตรดิตถ       3,600.00 370

นายกําจร อยูเจริญกิจ  

เกษตรอําเภอเมืองอุตรดิตถ  

 กรมสงเสริมการเกษตร

055-414170

1

358 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

สหกรณการเกษตร

เมืองอุตรดิตถ จํากัด

 ม.1 ต.ทาเสา       

อ.เมือง

      3,000.00 200

1

359 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

สหกรณการเกษตร

เมืองตรอน ม.11   

ต.วังแดง อ.ตรอน

      3,000.00 200

1

360 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

สหกรณการเกษตร

เมืองลับแล ม.13   

ต.ฝายหลวง อ.ลับแล

      3,000.00 200

1

361 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

สหกรณการเกษตร

ทองแสนขัน ม.9    

ต.บอทอง            

อ.ทองแสนขัน

      3,000.00 200

1

362 อุตรดิตถ สหกรณจังหวัด ขาว

ต.ทามะเฟอง      

ต.คอลุม 

ต.พญาแมน อ.พิชัย
 20,000.00           770

นายเรืองศักดิ์ กงลอม

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ

พิชัย  กรมสงเสริมสหกรณ

055-415927-8

1

363 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด ขาว

ต.หาดทนง          

 อ.เมืองอุทัยธานี
      1,500.00 63

นายโสภณ เชี่ยวธัญกิจ       

สํานักงานเกษตรจังหวัด

อุทัยธานี                    

กรมสงเสริมการเกษตร

087-2096753

1

364 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด ขาว

ม.3                   

ต.เขาบางแกรก    

อ.หนองฉาง
      3,000.00 200

ศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท 

กรมการขาว 1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

365 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด ขาว
ม.1 ต.ทัพทัน      

อ.ทัพทัน
      3,000.00 200

ศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท 

กรมการขาว
1

366 อุทัยธานี ขาว
ม. 8 ตําบลทัพทัน  

อําเภอทัพทัน
300.00         20

เกษตรอําเภอ
1

367 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

ม.4,7                 

ต.ยางสักกะโพหลุม 

อ.มวงสามสิบ
      1,250.00 81

นายประหยัด โคตรรัตน

เกษตรอําเภอมวงสามสิบ    

กรมสงเสริมการเกษตร

045-489180

1

368 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

อ.เดชอุดม บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง
1

369 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
ขาว

อ.วารินชําราบ บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง
1

370 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.10  ต.นาพิน    

อ.ตระการพืชผล
      2,000.00 100

กรมการขาว
1

371 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.1,2,3,10,12,  

13,14,15           

ต.บัวงาม             

อ.เดชอุดม

      1,000.00 105

กรมการขาว

1

372 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.7,9,10,11,16    

ต.กลาง  อ.เดชอุดม
      1,494.00 104

กรมการขาว
1

373 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.1,2,3,4,5,6,7,8 

ต.สะพือ             

อ.ตระการพืชผล
      2,700.00 123

นายประสิทธิ์ สิทธิ์ชา    

เกษตรอําเภอตระการพืชผล  

 กรมสงเสริมการเกษตร

045-481379

1

374 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105

ม.3,5,8,15,16     

ต.สระหมิง          

อ.วารินชําราบ
      1,060.00 80

นางเพ็ญพิศ  สมใสวิจิตรกุล

เกษตรอําเภอวารินชําราบ  

กรมสงเสริมการเกษตร

045-322020

1

375 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105     

กข5

ม.1,2,3,4,6,8,   

12,13  ต.หนองขอน

 อ.เมือง
      1,034.00 80

นายสํารวย เฉลยบุญ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

 กรมการขาว
1
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แปลงทั่วไป แปลงตนแบบ  แปลงทั่วไป
 แปลง

ตนแบบ

แปลง

ทั่วไป

แปลง

ตนแบบ

 ขนาดพื้นที่ (ไร) จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
ลําดับ จังหวัด

single 

command
สินคา

ที่อยู

376 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105     

กข6

ม. 1,2,3,4,8 

ต. นาเยีย อ.นาเยีย    1,249.00            82

นายไพโรจน ศรีทานันท

เกษตรอําเภอนาเยีย        

กรมสงเสริมการเกษตร

045-313070  

045-312606  

085-4799102
1

377 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวขาวดอก

มะลิ 105     

กข6

ม.1,2,15,16         

ต.สรางถอ           

 อ.เขื่องใน
      1,000.00 80

นายปกรณ ไทยตรง    

เกษตรอําเภอเขื่องใน        

กรมสงเสริมการเกษตร

045-391118

1
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