


ท่ี รหัสแปลง ชื่อแปลงใหญ่ อําเภอ ตําบล ประเภทแปลง ผลผลิต
1 6021 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลท่าคล้อ อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

2 6823 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลสองคอน แก่งคอย สองคอน กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

3 6023 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลหินซ้อน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แก่งคอย หินซ้อน กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

4 633 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

5 6045 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หมู่ 7 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

6 6224 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลสร่างโศก บ้านหมอ สร่างโศก กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

7 6968 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลเขาวง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท เขาวง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

8 6046 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

9 10078 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท นายาว กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

10 6047 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท พุกร่าง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

11 9101 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท พุคําจาน กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

12 6048 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลห้วยป่าหวาย อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท ห้วยป่าหวาย กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

13 742 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

14 6226 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ปี 61 ตําบลซับสนุ่น มวกเหล็ก ซับสนุ่น กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

15 743 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

16 740 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

17 739 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําสมพุง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

18 741 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

19 5540 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลวังม่วง วังม่วง วังม่วง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

20 350 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วังม่วง แสลงพัน กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

แปลงใหญ่จังหวัดสระบุรี ปี 2559 – 2565 จํานวน 80 แปลง (จําแนกตามผลผลิต)
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21 737 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มนํ้ามันสระบุรี วิหารแดง หนองหมู กรมฯ ปาล์มนํ้ามัน

22 736 แปลงใหญ่เผือกหอมตําบลหรเทพ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บ้านหมอ หรเทพ กรมฯ เผือกหอม

23 11583 แปลงใหญ่พืชผักตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เขาดินพัฒนา กรมฯ พืชผัก

24 62 แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม กรมฯ พืชผัก

25 738 แปลงใหญ่พืชผักตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ กรมฯ พืชผัก

26 610 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลหินซ้อน แก่งคอย หินซ้อน กรมฯ มันสําปะหลัง

27 9207 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลลําพญากลาง มวกเหล็ก ลําพญากลาง กรมฯ มันสําปะหลัง

28 10691 ผู้ปลูกมันสําปะหลังโรงงานแบบแปลงใหญ่ตําบลลําสมพุง มวกเหล็ก ลําสมพุง กรมฯ มันสําปะหลัง

29 10692 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลคําพราน วังม่วง คําพราน กรมฯ มันสําปะหลัง

30 1039 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วังม่วง วังม่วง กรมฯ มันสําปะหลัง

31 1896 แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง กรมฯ อ้อยโรงงาน

32 6939 กลุ่มอ้อยโรงงานตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วังม่วง วังม่วง กรมฯ อ้อยโรงงาน

33 6824 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตําบลห้วยแห้ง แก่งคอย ห้วยแห้ง ข้าว ข้าว

34 6938 กลุ่มทํานาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเขาแย้ ตําบลห้วยแห้ง แก่งคอย ห้วยแห้ง ข้าว ข้าว

35 1892 แปลงใหญ่ข้าวตําบลผ้ึงรวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผ้ึงรวง ข้าว ข้าว

36 5532 แปลงใหญ่ข้าวตําบลดงตะงาว (กลุ่มโคกโพธ์ิสามัคคี) ดอนพุด ดงตะงาว ข้าว ข้าว

37 8684 นาแปลงใหญ่ชาวดงเข้มแข็งตําบลดงตะงาว ดอนพุด ดงตะงาว ข้าว ข้าว

38 5531 แปลงใหญ่ข้าวตําบลดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด ข้าว ข้าว

39 1881 แปลงใหญ่ข้าวตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บ้านหมอ บางโขมด ข้าว ข้าว

40 250 แปลงใหญ่ข้าวตําบลหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมืองสระบุรี หนองยาว ข้าว ข้าว
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41 5534 แปลงใหญ่ข้าวตําบลเจริญธรรม วิหารแดง เจริญธรรม ข้าว ข้าว

42 387 แปลงใหญ่ข้าวตําบลบ้านลํา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี วิหารแดง บ้านลํา ข้าว ข้าว

43 7346 แปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทํานาวิหารแดง วิหารแดง วิหารแดง ข้าว ข้าว

44 1880 แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ผู้ใช้นํ้าเสาไห้ จํากัด ตําบลต้นตาล อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ ต้นตาล ข้าว ข้าว

45 6479 กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ช้างไทยงาม ตําบลท่าช้าง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ ท่าช้าง ข้าว ข้าว

46 5535 แปลงใหญ่ข้าวตําบลบ้านยาง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ บ้านยาง ข้าว ข้าว

47 8683 แปลงใหญ่ข้าวสันประดู่รวมใจตําบลบ้านยาง เสาไห้ บ้านยาง ข้าว ข้าว

48 1890 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ้าชลประทานเกษตรตําบลม่วงงาม อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ ม่วงงาม ข้าว ข้าว

49 384 แปลงใหญ่ข้าวตําบลเมืองเก่า อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ เมืองเก่า ข้าว ข้าว

50 1883 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ้าชลประทานการเกษตรตําบลเมืองเก่า อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ เมืองเก่า ข้าว ข้าว

51 1882 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ้าชลประทานการเกษตรตําบลเริงราง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ เริงราง ข้าว ข้าว

52 1888 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ้าการเกษตรตําบลสวนดอกไม้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ ข้าว ข้าว

53 1884 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้นํ้าชลประทานการเกษตรตําบลเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ เสาไห้ ข้าว ข้าว

54 11107 แปลงใหญ่ข้าวตําบลโคกแย้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค โคกแย้ ข้าว ข้าว

55 6221 แปลงใหญ่ข้าวตําบลไผ่ต่ํา อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค ไผ่ต่ํา ข้าว ข้าว

56 6216 แปลงใหญ่ข้าวตําบลหนองแขม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค หนองแขม ข้าว ข้าว

57 6058 สหกรณ์การเกษตรหนองแค จํากัด หนองแค หนองแค ข้าว ข้าว

58 6017 กลุ่มนาแปลงใหญ่ตําบลหนองจรเข้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค หนองจรเข้ ข้าว ข้าว

59 58 แปลงใหญ่ข้าวตําบลห้วยขม้ิน อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค ห้วยขม้ิน ข้าว ข้าว

60 5537 แปลงใหญ่ข้าวตําบลไก่เส่า (กลุ่มเกษตรพัฒนา) หนองแซง ไก่เส่า ข้าว ข้าว
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61 5538 แปลงใหญ่ข้าวตําบลไก่เส่า (กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่) หนองแซง ไก่เส่า ข้าว ข้าว

62 5539 แปลงใหญ่ข้าวตําบลไก่เส่า (กลุ่มบ้านใหม่พัฒนา) หนองแซง ไก่เส่า ข้าว ข้าว

63 596 แปลงใหญ่ข้าวตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี หนองแซง โคกสะอาด ข้าว ข้าว

64 597 แปลงใหญ่ข้าวตําบลม่วงหวาน อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี หนองแซง ม่วงหวาน ข้าว ข้าว

65 5536 แปลงใหญ่ข้าวตําบลหนองแซง หนองแซง หนองแซง ข้าว ข้าว

66 5533 แปลงใหญ่ข้าวตําบลหนองโดน หนองโดน หนองโดน ข้าว ข้าว

67 5514 แปลงใหญ่ปลาดุกตําบลหนองแก พระพุทธบาท หนองแก ประมง ปลาดุก

68 7344 กลุ่มผู้เล้ียงปลาดุกแปลงใหญ่อําเภอวังม่วง วังม่วง วังม่วง ประมง ปลาดุก

69 1899 แปลงใหญ่กระบือ แก่งคอย ชะอม ปศุสัตว์ กระบือ

70 405 แปลงใหญ่การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ตําบลห้วยแห้ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แก่งคอย ห้วยแห้ง ปศุสัตว์ ไก่พ้ืนเมือง

71 5844 แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองอําเภอหนองแซง หนองแซง โคกสะอาด ปศุสัตว์ ไก่พ้ืนเมือง

72 6042 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จํากัด ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม ปศุสัตว์ โคนม

73 6044 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จํากัด ตําบลซับสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น ปศุสัตว์ โคนม

74 6039  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จํากัด ตําบลซับสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น ปศุสัตว์ โคนม

75 6035 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จํากัด ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ ปศุสัตว์ โคนม

76 6254 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด มวกเหล็ก มิตรภาพ ปศุสัตว์ โคนม

77 145 แปลงใหญ่นํ้านมโคตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง ปศุสัตว์ โคนม

78 6032 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลําพญากลาง) จํากัด ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง ปศุสัตว์ โคนม

79 5541 แปลงใหญ่แพะตําบลลําสมพุง มวกเหล็ก ลําสมพุง ปศุสัตว์ แพะ

80 11106 แปลงใหญ่แพะ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ ปศุสัตว์ แพะ


