
ล าดับที่ ช่ือ ชนิดสัตว์ สถานที่
1 ฟาร์มวินิดา เกล้ียงอุบล สุกร 64/1 ม. 3 ต.เขาชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
2 เพชรรัสส์ฟาร์ม สุกร 121 ม. 1 ต.เขาชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
3 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟาร์มกาญจนบรีุ สุกร 85 ม. 4 ต.สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
4 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มหนองรี) สุกร 19 ม. 3 ต.หนองรี อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
5 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด สุกร 99 ม. 9 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรีุ
6 บมจ.ซีพเีอพ (ประเทศไทย) ฟาร์มพระแก้ว สุกร 65/6 ม. 1 ต.พระแก้ว อ.ภาษี จ.พระนครศรีอยุธยา
7 บมจ.พระแก้วการเกษตร สุกร 65/7 ม. 1 ต.พระแก้ว อ.ภาษี จ.พระนครศรีอยุธยา
8 สถานีพอ่แม่พนัธ์ุสุกรของบริษัท ฟนิเนอร์-เอเชีย จํากัด สุกร 99/1 ม. 4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห ์จ.ชัยนาท
9 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟาร์มแสนไกร สุกร 42-43 ม. 3 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
10 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บอ่ทองฟาร์ม สุกร 19/2 ม. 10 ต.บอ่ทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
11 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟาร์มบา้นหมี่ สุกร 180 ม. 3 ต.ดอนดึง อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
12 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลพบรีุฟาร์ม สุกร 57 ม. 5 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
13 บริษัทเบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ฟาร์ม 5 สุกร 141 ม. 4 ต.มะนาวหนาว อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
14 บริษัทเบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ฟาร์ม 8 สุกร 68 ม. 11 ต.ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
15 บริษัทเบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ฟาร์ม 9 สุกร 98 ม. 4 ต.ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
16 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มวังม่วง สุกร 185 ม. 1 ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
17 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มรัตนะ สุกร 107 ม. 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
18 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มที.พี สุกร 109 ม. 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
19 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มเอ.ที สุกร 110 ม. 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
20 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มเอส.พี สุกร 106 ม. 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
21 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มคําพราน 1 สุกร 195 ม. 3 ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
22 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มแสลงพนั สุกร 218 ม. 5 ต.แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบรีุ
23 บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มพระพทุธบาท สุกร 129/2 ม. 5 ต.บา้นโปร่ง อ.หนองโคน จ.สระบรีุ
24 บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ฟาร์ม1) สุกร 323 ม. 9 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
25 บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ฟาร์ม2) สุกร 48/1 ม. 11 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
26 บริษัท ไทยเดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จํากัด สุกร 866 ม. 19 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
27 ฟาร์มสุพรรณบรีุ สุกร 275 ม. 14 ต.จรเข้สามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
28 ฟาร์มอู่ทอง สุกร 171 ม. 4 ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
29 นพรัตน์ฟาร์ม สุกร 200 ม. 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
30 รัตนฟาร์ม สุกร 37ม. 10 ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
31 ไพบลูย์ รุ่งเรืองฟาร์ม สุกร 42 ม. 10 ต.บา้นโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
32 แสงทองปศุสัตว์ (ฟาร์มสุกรขุนทองมณี) สุกร 247 ม. 11 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก
33 อภิศักด์ิฟาร์ม2 สุกร 128 ม. 6 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก
34 ขวัญอยู่ฟาร์ม สุกร 123 ม.11 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
35 สมพงษ-์สํารวยฟาร์ม สุกร 53 ม.11 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
36 สุวรรณาฟาร์ม สุกร 44 ม.10 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
37 เสริญฟาร์ม สุกร 63 ม.8 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
38 ทองล้วน-โฉมฉาย-อนุชาฟาร์ม สุกร 1 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
39 ดิเรกฟาร์ม สุกร 39 ม.8 ต.ทา่เรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
40 ธนเดชฟาร์ม สุกร 46 ม.12 ต.ปา่ขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก
41 สิทธิพงศ์ฟาร์ม สุกร 24 ม.12 ต.ปา่ขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก
42 สายันต์ฟาร์ม สุกร 119 ม.4 ต.ทา่เรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
43 สยามเคร่ืองชั่งฟาร์ม สุกร 49 ม.1 ต.เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.นครนายก
44 ปิน่ฤทยัฟาร์ม สุกร 48 ม. 11 ต.หวัโพธ์ิ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
45 กานต์ฟาร์ม สุกร 88 ม. 14 ต.ศรีสําราญ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
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46 ภัทรฟาร์ม 1 สุกร 63 ม. 13 ต.หวัโพธ์ิ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
47 ภัทรฟาร์ม 2 สุกร 190 ม. 6 ต.หวัโพธ์ิ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
48 ปญัยเทพฟาร์ม สุกร 102 ม. 3 ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ
49 สองพีน่้องฟาร์ม สุกร 16 ม. 1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบรีุ
50 บริษัทอธิบวรสุขฟาร์ม สุกร 145 ม. 19 ต.หน่อยสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
51 ลัดดาฟาร์ม สุกร 211 ม. 9 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
52 จักรกฤษฟาร์ม สุกร 262 ม. 7 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
53 ฟาร์มนวพร สุกร 162/14 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
54 ฟาร์มอานนท์ สุกร 162/13 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
55 ฟาร์มเจริญชัย สุกร 287/5 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
56 ฟาร์ม PHC สุกร 287/4 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
57 ฟาร์มชัยสิทธ์ิ สุกร 287/2 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
58 ฟาร์มกมลพร สุกร 89 ม. 6 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
59 ฟาร์มกุหลาบ สุกร 99 ม. 5 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
60 ฟาร์มปทมุวัน สุกร 131 ม. 5 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
61 ฟาร์มสุชาวดี สุกร 42/4 ม. 5 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
62 สุชาดาฟาร์ม แอนด์ โค. จํากัด สุกร 65 ม. 8 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
63 ฟาร์มเธียรชัย สุกร 35 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
64 ฟาร์มบญุมี สุกร 258/2 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
65 ฟาร์มนิภา สุกร 162/11 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
66 ฟาร์มมะลุด สุกร 162/7 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
67 ฟาร์มวรพนัธ์ สุกร 162/5 ม. 1 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
68 ฟาร์มไอรดา สุกร 162/12 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
69 ฟาร์มกรรณิการ์ สุกร 162/9 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
70 ฟาร์มสาคร สุกร 162/17 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
71 ฟาร์มเดชา สุกร 162/8 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
72 พเิชษฐ์ฟาร์ม สุกร 68 ม. 4 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
73 ไพฑูรย์ฟาร์ม สุกร 102 ม. 2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
74 ตะวันฟาร์ม สุกร 184 ม. 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
75 เจ้าคุณฟาร์ม สุกร 250 ม. 3 ต.ชอนม่วง อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
76 สิทธิรักษ์ฟาร์ม สุกร 248 ม. 3 ต.ชอนม่วง อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
77 กนกวรรณฟาร์ม สุกร 143/2 ม. 5 ต.หว้ยโปง่ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
78 ฟาร์มวัชรพงษ์ สุกร 11 ม. 10 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
79 ฟาร์มสุปราณี สุกร 84 ม. 4 ต.ดีลัง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
80 ฟาร์มสุจินต์ สุกร 110/2 ม. 9 ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
81 ฟาร์มประโลม สุกร 147 ม. 9 ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
82 ฟาร์มเจริญทพิย์ สุกร 44/2 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
83 ฟาร์มมงคล สุกร 105 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
84 รติกรฟาร์ม สุกร 156 ม. 6 ต.บา้นเบกิ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
85 ศุภเสียงฟาร์ม สุกร 83/1 ม. 9 ต.บางคู้ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
86 ภควรรณฟาร์ม สุกร 83 ม. 9 ต.บางคู้ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
87 กองส่วนฟาร์ม สุกร 5 ม. 2 ต.หนิปกั อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
88 อารีย์ฟาร์ม สุกร 68 ม. 3 ต.ดอนดึง อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
89 ณัฐกาญจน์ฟาร์ม สุกร 133 ม. 8 ต.ชอนสมบรูณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
90 ชวนพศิฟาร์ม สุกร 134 ม. 8 ต.ชอนสมบรูณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
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91 หา้งหุน้ส่วนจํากัด โพธ์ิฟาร์ม สุกร 4 ม. 10 ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
92 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สุกร 26 ม. 4 อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
93 สนั่นฟาร์ม สุกร 277 ม. 2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
94 แสวง-ณรงค์ฟาร์ม สุกร 71 ม. 9 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
95 เอนกฟาร์ม สุกร 147 ม. 3 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
96 บญุทนัฟาร์ม สุกร 62/5 ม. 15 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
97 บริษัทโคราชไบโอฟาร์ม สุกร 125 ม. 5 ต.หวัทะเล อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
98 เล็กฟาร์ม สุกร 5 ม. 13 ต.หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
99 วชิระฟาร์ม สุกร 127 ม. 1 ต.ตลาดแร้ง อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภูมิ
100 ประวิทย์ฟาร์ม สุกร 17/2 ม. 3 ต.บา้นขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
101 หมูทองฟาร์ม สุกร 135/3 ม. 19 ต.พงัเทยีม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา
102 ชุติมาฟาร์ม สุกร 63 ม. 2 ต.ทา่ช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
103 วิเชียรฟาร์ม สุกร 100 ม. 3 ต.ช่อระกา อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา
104 สุภาภรณ์ฟาร์ม สุกร ม. 6 ต.บา้นปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
105 สหเจริญ สุกร 59 ม. 11 ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
106 พทิกัษ์ฟาร์ม สุกร 25 ม. 19 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
107 หจก.จิตร์เจริญดี สุกร 186 ม. 5 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
108 ปิน่เพชรฟาร์ม สุกร 111 ม. 3 ต.พงัเทยีม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา
109 ฟาร์มมะนาวหวาน สุกร 185 ม. 5 ต.หว้ยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
110 พศิาลฟาร์ม สุกร 131 ม. 11 ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
111 หจก.เอส พ ีฟาร์ม สุกร 9 ม. 8 ต.หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
112 ยวงทอง ฟาร์ม สุกร 29/4 ม. 10 ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
113 ภัทรภร ฟาร์ม สุกร 222 ม. 2 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
114 ประภัสสร ฟาร์ม สุกร 109 ม. 7 ต.ปา่หวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ
115 มีลาภฟาร์ม สุกร 16 ม. 12 ต.หว้ยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
116 ฟาร์มเบทาโกรไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด สุกร 94 ม. 5 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม
117 ฟาร์มวณิชชา 2 สุกร 82 ม. 10 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
118 กรุงเทพหมานดีฟาร์ม สุกร 99 ม. 7 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
119 ประสารฟาร์ม สุกร 56 ม. 5 ต.ทุง่ทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
120 วณิชชาฟาร์ม 1 สุกร 82 ม. 10 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
121 ยุทธพงศ์ฟาร์ม สุกร 91 ม. 7 ต.พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
122 วิศิษย์ฟาร์ม สุกร 61/5 ม. 6 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
123 ฤทยัรัตนฟาร์ม สุกร 113/5 ม. 12 ต.แสนตอ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ
124 ชาติฟาร์ม สุกร 8/3 ม. 7 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
125 ศรีนวลฟาร์ม 2 สุกร 55 ม. 8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
126 เกษมฟาร์ม สุกร 124 ม. 1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
127 พรหมภัสสรฟาร์ม สุกร 12/2 ม. 4 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
128 ชัยยุทธฟาร์ม 3 สุกร 189 ม. 8 ต.บา้นยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
129 บริษัท ปฐม จํากัด สุกร 372 ม. 2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
130 บริษัท พี.ท.ีจิเนติกส์ จํากัด สุกร 4/42 ม. 5 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
131 พ.ีเอฟ. ฟาร์ม สุกร 55/3 ม.9 ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
132 บริษัท พี.เอฟ.อินเตอร์พกิ ฟาร์ม จํากัด สุกร 55/5 ม.9 ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ

133
บริษัท สุริยน แอนด์ เจ เอส พ ีจํากัด (ฟาร์มชัยภูมิ BOI) ซีพเีอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สุกร 220 ม.5 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
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134
บริษัท สุริยน แอนด์ เจ เอส พ ีจํากัด (ฟาร์มคอนสวรรค์ BOI)ซีพเีอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สุกร 147 ม.12 ต.หว้ยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

135 บริษัท ที.เจ. ฟาร์ม (ฟาร์มน้ําใส) สุกร 77 ม.11 ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
136 จันทร์เพญ็ฟาร์ม สุกร 169/3 ม.3 ต.หวัถนน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
137 ปณิตตาฟาร์ม สุกร 64/1 ม.6 ต.หวัหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
138 ศักด์ิดาฟาร์ม สุกร 64 ม.6 ต.หวัหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
139 จักรพงศ์ฟาร์ม สุกร 140 ม.2 ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์
140 วงษ์รักษ์ฟาร์ม สุกร 84/5 ม.8 ต.หวัถนน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
141 บริษัท ธารณ์ธนวัต จํากัด สุกร 139 ม. 2 ต.เบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
142 บริษัท กาญจนาไฮบริด จํากัด สุกร 61/2 ม. 8 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
143 พระลักษณ์ฟาร์ม สุกร 60 ม. 3 ต.น้ําพ ุอ.เมือง จ.ราชบรีุ
144 มณีรัตน์ฟาร์ม สุกร 55/2 ม. 5 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
145 ธาดาฟาร์ม สุกร 79 ม. 4 ต.หว้ยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
146 วันชัยฟาร์ม สุกร 99 ม. 9 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
147 อารีรัตน์ฟาร์ม สุกร 192 ม. 4 ต.หว้ยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
148 วิเชียรฟาร์ม สุกร 99/4 ม. 9 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
149 เสถียรฟาร์ม สุกร 70 ม. 2 ต.หว้ยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
150 อุดมเดชฟาร์ม สุกร 54/5 ม. 2 ต.หว้ยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
151 ชุนฟาร์ม สุกร 82 ม. 2 ต.น้ําพ ุอ.เมือง จ.ราชบรีุ
152 ธีระสัตยกุล สุกร 5 ม. 3 ต.น้ําพ ุอ.เมือง จ.ราชบรีุ
153 ธนวรรตฟาร์ม สุกร 39 ม. 3 ต.กองทลู อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
154 เกรียงไกรฟาร์ม สุกร 226 ม. 3 ต.กองทลู อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
155 ชัยวัฒน์ฟาร์ม สุกร 202 ม. 5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
156 กิตติวัฒน์ฟาร์ม สุกร 12 ม. 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
157 น้ําผ้ึงฟาร์ม สุกร 12 ม. 3 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์
158 สลวนฟาร์ม สุกร 5 ม. 7 ต.บา้นหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
159 ทองสาฟาร์ม สุกร 61 ม. 10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
160 ดีเด่นฟาร์ม สุกร 202/3 ม. 15 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
161 ดอกไม้ฟาร์ม สุกร 62/2 ม. 10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
162 อุ่นเรือนฟาร์ม สุกร 142/2 ม. 12 ต.หว้ยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์
163 วิศูนย์ฟาร์ม สุกร 65 ม. 10 ต.บา้นโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
164 คลังเศรษฐเสถียรฟาร์ม สุกร 8 ม. 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์
165 สยามฟาร์ม สุกร 305 ม. 3 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
166 ขวัญอุดรฟาร์ม สุกร 221/1 ม. 1 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
167 ปญัญาฟาร์ม สุกร 254 ม. 17 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
168 สุขใจฟาร์ม สุกร 122 ม. 1 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
169 ประเสริฐฟาร์ม สุกร 82/1 ม. 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
170 หมอพรมฟาร์ม สุกร 101/1 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
171 ธนัชพรฟาร์ม สุกร 4 ม.6 ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
172 รักฟาร์ม สุกร 17 ม.9 ต.พนุกยูง อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
173 เพชรแพรวฟาร์ม สุกร 157 ม.7 ต.บา้นพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
174 ฟาร์มสุเมธ สุกร 49 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ
175 ฟาร์มกฤษณสุ สุกร 2/8 ม.9 ต.พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
176 ฟาร์มพลอยภูมิ สุกร 110 ม.10 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
177 ธีวุฒิฟาร์ม สุกร 54 ม.13 ต.หวัสําโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
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178 ธนการฟาร์ม สุกร 2/2 ม.3 ต.ชอนม่วง อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
179 คะนองฟาร์ม สุกร 183 ม.3 ต.ชอนม่วง อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ
180 โสภีฟาร์ม สุกร 2/2 ม.3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
181 ปฐวีฟาร์ม สุกร 99 ม.3 ต.คลองเกตุ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
182 ชูฟาร์ม สุกร 212 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
183 สมใจฟาร์ม สุกร 54 ม.13 ต.หวัสําโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
184 สุภาวิมล สุกร 145/1 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
185 ปยิะธิดาฟาร์ม สุกร 287/1 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
186 ปาริชาติฟาร์ม สุกร 145/1 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
187 วิลัยพรฟาร์ม สุกร 268/4 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
188 บญุมาฟาร์ม สุกร 145/2 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
189 ไพรสิงหฟ์าร์ม1 สุกร 118 ม.2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
190 ไพรสิงหฟ์าร์ม2 สุกร 118 ม.2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบรีุ
191 โชคสุรชัยฟาร์ม สุกร 154/2 ม.11 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบร์ู
192 สมไกรฟาร์ม สุกร 60 ม.11 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบร์ู
193 ปยิมนฟาร์ม สุกร 154/1 ม.11 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบร์ู
194 บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ฟาร์ม 10 สุกร 99 ม.11 ต.ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
195 บริษัท คณาไฮบริด จํากัด สุกร 96/5 ม.2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
196 ฟาร์มชุมพวง สุกร 137 ม.17 ต.ทา่ลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
197 ฟาร์มนครราชสีมา สุกร 17 ม.12 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
198 กาญจนาฟาร์ม (สาขาหนองลังกา) สุกร 1/1 ม. 3 ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
199 กาญจนาฟาร์ม (สาขาไพรสะเดา) สุกร 91/1 ม. 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
200 บริษัท กาญจนาไฮบริด จํากัด สุกร 194 ม. 11 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
201 บริษัท เค.พ.ีเค ฟาร์ม จํากัด สุกร 100 ม. 9 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
202 อนันต์ฟาร์ม สุกร 189 ม. 7 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรี
203 ไร่ส้มสุกิจฟาร์ม 2 สุกร 101 ม. 2 ต.หว้ยไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
204 ไทยรุ่งโรจน์ ฟาร์ม สุกร 172 ม. 7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
205 เทพนิมิตรฟาร์ม สุกร 80/2 ม. 4 ต.บอ่กระดาน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
206 สุรินทร์ ฟาร์ม สุกร 60/1 ม. 3 ต.น้ําพ ุอ.เมือง จ.ราชบรีุ
207 หนองบวัฟาร์ม แอนด์คันทรีโฮมวิลเลจ สุกร 180 ม. 1 ต.บอ่กระดาน อ.เมือง จ.ราชบรีุ
208 นิพฒัน์ฟาร์ม สุกร 75 ม. 6 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
209 บญุยอด - ลักษิกาฟาร์ม สุกร 4/2 ม. 6 ต.โคกเพชรพฒันา อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
210 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ศิริลักษณ์เทพสถิตฟาร์ม สุกร 86 ม. 10 ต.หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
211 หา้งหุน้ส่วนจํากัด รัชนีฟาร์ม 2008 สุกร 210 ม. 5 ต.หนองบวัใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
212 ฟาร์มชวลิต สุกร 66 ม. 10 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
213 สมชาย ฟาร์ม สุกร 288 ม. 6 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
214 สนิท ฟาร์ม สุกร 470 ม. 15 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
215 เสทือ้นฟาร์ม สุกร 80 ม. 4 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
216 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาฟาร์มไพรน้อย) สุกร 88 ม. 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
217 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาหวัเขาจีน 1) สุกร 27 ม. 1 ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
218 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาลางพวง) สุกร 79/1 ม. 1 ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
219 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาหวัเขาจีน 2) สุกร 119 ม. 1 ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
220 วีระชัยฟาร์ม (สาขารางหวาย) สุกร 147/1 ม. 4 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
221 สมบรูณ์ฟาร์ม สุกร 56/2 ม. 5 ต.เบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
222 บญุมีฟาร์ม สุกร 54 ม. 6 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ
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223 อภิชาติฟาร์ม สุกร 179 ม. 7 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
224 สิโรตม์ฟาร์ม สุกร 24/3 ม. 6 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
225 ภูดิสฟาร์ม สุกร 99 ม. 9 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ
226 บริษัท สามพรานฟาร์ม จํากัด สุกร 88 ม. 1 ต.สร้อยฟา้ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
227 บริษัท สามพรานฟาร์ม จํากัด สาขา3 (เขาเสด็จ) สุกร 156 ม. 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
228 โรงสีพรเจริญฟาร์ม สุกร 20 ม. 3 ต.หนิกอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ
229 บริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จํากัด สุกร 29/2 ม. 9 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
230 เก้าพีน่้องฟาร์ม สุกร 144 ม. 11 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
231 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาฟาร์มปากช่อง) สุกร 138 ม. 3 ต.ปากช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
232 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาฟาร์มดอนทราย) สุกร 125 ม. 8 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
233 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาฟาร์มรางโบสถ)์ สุกร 94 ม. 7 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
234 ทรงพลฟาร์ม สุกร 61/1 ม. 4 ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
235 อภิชาติฟาร์ม สุกร 124 ม. 8 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
236 บริษัท พี.ท.ีพกิ ฟาร์ม จํากัด สุกร 115 ม. 6 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ
237 เอกราชฟาร์ม สุกร 219 ม. 10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
238 น้ําผ้ึงฟาร์ม สุกร 138 ม. 1 ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
239 บงัอรฟาร์ม สุกร 31 ม. 12 ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
240 ปาลิดาฟาร์ม สุกร 44 ม. 5 ต.โนนเหล็ก อ.เมือง จ.อุทยัธานี
241 ลออฟาร์ม สุกร 27 ม. 5 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ
242 มหาราชฟาร์ม สุกร 253 ม. 2 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
243 บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ฟาร์ม 7 สุกร 67 ม. 10 ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
244 สามชายฟาร์ม สุกร 68/1 ม. 3 ต.พงัเทยีม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา
245 เจนฟาร์ม สุกร 9/10 ม. 1 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
246 บริษัท ปฐมเกษตร จํากัด สุกร 112/1 ม. 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
247 บญุเลิศฟาร์ม สุกร 223 ม. 7 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
248 สุดใจฟาร์ม สุกร 69 ม. 14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
249 ล้วนฟาร์ม สุกร 95 ม. 14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
250 พยอมฟาร์ม สุกร 182 ม. 15 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
251 สุทรฟาร์ม สุกร 6 ม. 10 ต.วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
252 ทองสุขฟาร์ม สุกร 49 ม. 10 ต.วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
253 ประจักร์ฟาร์ม สุกร 151/2 ม. 14 ต.ระหาน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
254 คุณภัทรฟาร์ม สุกร 11 ม. 10 ต.ระหาน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
255 ออมสินออมทรัพย์ฟาร์ม สุกร 84/1 ม. 14 ต.วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
256 วงษ์รักษ์ฟาร์ม 2 สุกร 160/1 ม. 3 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
257 ทนิกรฟาร์ม สุกร 96 ม. 14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
258 ทรัพย์สามัคคีฟาร์ม สุกร 32 ม. 2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
259 จีรศักด์ิฟาร์ม สุกร 17/1 ม. 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
260 เดชณรงค์ฟาร์ม สุกร 116 ม. 2 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
261 มรดกฟาร์ม สุกร 272 ม. 2 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรค์
262 ศิริโชคฟาร์ม สุกร 38/13 ม. 1 ต.หนองหลวง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
263 รําเพยฟาร์ม สุกร 34 ม. 5 ต.วังน้ําลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
264 ทศันะฟาร์ม สุกร 9 ม. 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
265 สมปองฟาร์ม สุกร 58 ม. 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
266 พษิณุฟาร์ม สุกร 64 ม. 12 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
267 บวัทองฟาร์ม สุกร 46 ม. 1 ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
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268 ระวีฟาร์ม สุกร 255/4 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
269 รัฐภูมิฟาร์ม สุกร 268/1 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
270 บรรจงฟาร์ม สุกร 10/1 ม. 5 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ
271 ลําพงึฟาร์ม สุกร 52/5 ม. 5 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบรีุ จ.ลพบรีุ
272 กวินวรรณชัยฟาร์ม สุกร 185 ม. 4 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
273 ทศันะฟาร์ม 2 (โชคประเสริฐ) สุกร 122 ม. 1 ต..หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
274 อุทยัปศุสัตว์ฟาร์ม สุกร 109 ม. 7 ต.ตลกดู่ อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี
275 เจริญทรัพย์ฟาร์ม สุกร 28 ม. 11 ต.เขาทราย อ.ทบัคล้อ จ.พจิิตร
276 เจริญทรัพย์ฟาร์ม สุกร 143 ม. 14 ต.วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
277 ฟาร์มเจริญภัณฑ์หนองไผ่ สุกร 99/9 ม. 1 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
278 ฟาร์มเจริญภัณฑ์น้ําโจน 1 สุกร 99/9 ม. 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
279 ฟาร์มเจริญภัณฑ์น้ําโจน 2 สุกร 99/9 ม. 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ
280 ฟาร์มฐาปนี สุกร 195 ม. 4 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
281 สามพรานฟาร์ม สุกร 33/1 ม. 5 ต.ทา่ข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
282 ประกอบฟาร์ม สุกร 3 ม. 5 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบรีุ
283 วินัยฟาร์ม สุกร 4 ม. 5 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบรีุ
284 พกิุลและฤทยัรัตน์ฟาร์ม สุกร 5/1 ม. 5 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบรีุ
285 บริษัท วีพเีอฟ กรุ๊ป (1973) จํากัด สุกร 130/1 ม. 16 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพนู
286 บริษัท เอสทเีค ฟาร์ม จํากัด โคเนื้อ 84/4 ม. 6 ต.นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
287 ปราณบรีุฟาร์ม โคเนื้อ 1/5 ม. 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
288 วรศิลปฟ์าร์ม โคเนื้อ 536 ม. 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
289 นันทน์ภัสฟาร์ม สุกร 114 ม. 9 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
290 ฟาร์มปญัญา 2 สุกร 254/4 ม. 17 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
291 สิทธิรักษ์ฟาร์ม สุกร 333 ม. 20 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
292 น้ําทพิย์ฟาร์ม สุกร 222 ม. 11 ต.หนองหลวง อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
293 พรปวีณ์ฟาร์ม สุกร 15 ม. 7 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
294 รุ่งอรุณฟาร์ม สุกร 140 ม. 3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบรีุ จ.สิงหบ์รีุ
295 ฟาร์มบญุชัย สุกร 321 ม. 5 ต.ถ้ําวัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภูมิ
296 ชัยยุทธฟาร์ม 2 สุกร 72 ม. 11 ต.บา้นยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
297 ปรีชาฟาร์ม สุกร 109 ม. 9 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
298 ยอดสุริยาฟาร์ม สุกร ม. 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
299 ทรงศักด์ิฟาร์ม สุกร 1 ม. 7 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
300 วิชัยฟาร์ม สุกร 97/3 ม. 4 ต.บา้นสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
301 จรินทร์พรฟาร์ม สุกร 199/1 ม. 9 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
302 สุรีรัตน์ฟาร์ม สุกร 100/1 ม. 4 ต.บา้นสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ
303 บา้นใต้ฟาร์ม สุกร 45 ม. 2 ต.บา้นใหม่คลองเคียน อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
304 อุดมฟาร์ม สุกร 134 ม. 2 ต.บา้นหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
305 ศรีนวลฟาร์ม 1 สุกร 8 ม. 8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
306 รุ่งเรืองฟาร์ม สุกร 33/1 ม. 12 ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
307 บริษัท สามพรานฟาร์ม จํากัด สาขา4 (จอมบงึ) สุกร 111 ม. 9 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
308 บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซ่ิง จํากัด สุกร 42/2 ม. 6 ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
309 ภัควิภาฟาร์ม สุกร 136/2 ม. 1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
310 สุนทรฟาร์ม สุกร 133 ม. 3 ต.หว้ยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
311 ทรัพย์ศิริฟาร์ม สุกร 221 ม. 10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
312 จิวเล็กแรนซ์ฟาร์ม โคเนื้อ 155 ม. 3 ต.สระพงัทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ
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313 อาณาจักรธงชัยฟาร์ม สุกร 71 ม. 7 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
314 อรสา เคนบฟูาร์ม สุกร 136 ม. 4 ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น
315 สีผาฟาร์ม สุกร 74 ม. 2 ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
316 เชาวลิตย์ฟาร์ม สุกร 34 ม. 4 ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
317 ลําดวนฟาร์ม สุกร 75 ม. 7 ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
318 กิตติพฒัน์ฟาร์ม สุกร 316 ม. 2 ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
319 วัชนีฟาร์ม สุกร 83 ม. 7 ต.พระธาตุบงัพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
320 เสาวลักษณ์ฟาร์ม สุกร 116 ม. 6 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
321 สิทธิโชคฟาร์ม สุกร 267 ม. 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
322 สุนทรฟาร์ม สุกร 54 ม. 1 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
323 กรรณิกาฟาร์ม สุกร 454 ม. 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
324 อาวุธฟาร์ม สุกร 64 ม. 1 ต. อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
325 อุทยัฟาร์ม สุกร 64 ม. 1 ต. อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
326 สงัดฟาร์ม สุกร 23 ม. 6 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
327 ชัยวัฒน์ฟาร์ม สุกร 51 ม. 6 ต.บา้นตาด อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี
328 ทนงฤทธ์ิฟาร์ม สุกร 249 ม. 8 ต. กลางใหญ่ อ. บา้นผือ จอุดรธานี
329 นาวินฟาร์ม สุกร ม. 7 ต.กลางใหญ่ อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี
330 โกศลฟาร์ม สุกร 82 ม. 5 ต.นาทม อ.ทุง่ฝน จ.อุดรธานี
331 คมสันต์ฟาร์ม สุกร 86 ม. 5 ต.นาทม อ. ทุง่ฝน จ.อุดรธานี
332 น้ําฝนฟาร์ม สุกร 10 ม. 10 ต.กู่ทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม
333 กิตติศักด์ิฟาร์ม สุกร 25 ม. 8 ต.หว้ยเตย อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม
334 สําราญฟาร์ม สุกร 85 ม. 10 ต. เลิงแฝก อ. กุดรัง จ.มหาสารคาม
335 ลําดวนฟาร์ม สุกร 3 ม. 8 ต.หว้ยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
336 ปริญญาฟาร์ม สุกร 129 ม. 1 ต.ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น
337 เอมิกาฟาร์ม สุกร 127 ม. 1 ต.ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น
338 วิยะดาฟาร์ม สุกร 209 ม. 1 ต.คําแคน อ.มัญจาศรี จ.ขอนแก่น
339 รณกร บรุพนัธ์ฟาร์ม สุกร 104 ม. 4 ต.น้ําอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
340 สุกัญญา รสหอมฟาร์ม สุกร 151 ม. 2 ต.หว้ยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
341 นิธิภัทรฟาร์ม สุกร 94 ม. 1 ต.ขามปอ้ม อ.เปอืยน้อย จ.ขอนแก่น
342 คําตันฟาร์ม สุกร 61 ม. 6 ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น
343 คําปองฟาร์ม สุกร 217 ม. 4 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
344 ศรชัยฟาร์ม สุกร 218 ม. 5 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม
345 พณภณฟาร์ม สุกร 27/5 ม. 4 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
346 สุกัญญาฟาร์ม สุกร 27/6 ม. 4 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
347 จันทาฟาร์ม สุกร 74 ม. 12 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
348 นงลักษณ์ฟาร์ม สุกร 225/1 ม. 1 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
349 ศูนย์วิจัยและพฒันาสุกร สุกร 78 ม. 13 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
350 กัญญ์ญาภัคฟาร์ม สุกร 107 ม. 9 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
351 สงัดฟาร์ม สุกร 98/2 ม. 6 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
352 สุดฤทธ์ิฟาร์ม สุกร 98/3 ม. 6 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
353 ชยพลฟาร์ม สุกร 98/3 ม. 6 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
354 วลีวรรณฟาร์ม สุกร 98/3 ม. 6 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
355 มะลิวัลย์ฟาร์ม สุกร 202 ม. 2 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
356 ศศิมาฟาร์ม สุกร 190 ม. 6 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
357 ศศิกิจฟาร์ม สุกร 14/2 ม. 5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
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358 สนิทฟาร์ม สุกร ม. 2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
359 มัธยมฟาร์ม สุกร 21/7 ม. 9 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
360 บริษัท แหลมทอง ไฮบริด จํากัด สุกร 283 ม. 2 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
361 บริษัท เอพเีอ็ม อะโกร จํากัด สุกร 119 ม. 7 ต.เบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ
362 บริษัท เอสพเีอ็มอาหารสัตว์ จํากัด (สาขาหวัเขาจีน 3) สุกร 121 ม. 1 ต.หว้ยยางโทน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ
363 วุฒิพงษ์ฟาร์ม สุกร 333 ม. 4 ต.ทา่ขมิ้น อ.โพทะเล จ.พจิิตร
364 ดํารงฟาร์ม สุกร 333 ม. 4 ต.ทา่ขมิ้น อ.โพทะเล จ.พจิิตร
365 อดิศักด์ิฟาร์ม สุกร 98 ม. 8 ต.โพธ์ิไทรงาม อ.บงึนาราง จ.พจิิตร
366 ล้ีสุวรรณฟาร์ม สุกร ม. 8 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พจิิตร
367 สันต์ิฟาร์ม สุกร 143 ม. 9 ต.วังชะโอน อ.บงึสามัคคี จ.กําแพงเพชร
368 พพิชิพลฟาร์ม สุกร 125/3 ม. 1 ต.ไร่พฒันา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
369 ฟา้ศิริฟาร์ม สุกร ม. 2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
370 สุนทรฟาร์ม สุกร 84 ม. 3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
371 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง สุกร 200 ม. 17 ต.พชิัย อ.เมือง จ.ลําปาง
372 สมภพฟาร์ม สุกร 348 ม. 4 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง
373 เหล่าปญัญาโชติฟาร์ม สุกร 239 ม. 7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
374 ธัญญาฟาร์ม สุกร 339 ม. 7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
375 ยุพนิฟาร์ม สุกร 200 ม. 10 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง
376 ช.ย่ิงเจริญฟาร์ม สุกร 187/1 ม. 10 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง
377 พฒันาฟาร์ม สุกร 196 ม. 3 ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง
378 อังครินทร์ฟาร์ม สุกร 275 ม. 1 ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
379 ผัดฟาร์ม สุกร 146/1 ม. 8 ต.ปงยางคก อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง
380 บญุทมิฟาร์ม สุกร 266 ม. 1 ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
381 ดํารงค์ฟาร์ม สุกร 284 ม. 7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง
382 ฟาร์มโชคมั่นคง สุกร 10/2 ม. 4 ต.ทุง่ทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
383 สมทรงฟาร์ม สุกร 6/1 ต.คลองพระยาบนัลือ อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
384 พรประเสริฐฟาร์ม สุกร 49 ม.14 ต.บา้นปรือ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์
385 บริษัท ฟาร์มบญุส่งเสริม จํากัด สุกร 18 ม.14 ต.บา้นปรือ อ.กระสัง จ.บรีุรัมย์
386 อุดมสุขฟาร์ม โคเนื้อ 176/5 หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
387 เกียรติศักด์ิฟาร์ม สุกร 204 ม.2 ต.โคกล่าม อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
388 คําเกิดฟาร์ม สุกร 116 ม.4 ต.น้ําใส อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
389 ศิริวรรณฟาร์ม สุกร  - ม.4 ต.น้ําใส อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
390 วิษณุกรฟาร์ม สุกร 155 ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
391 สุรศักด์ิฟาร์ม สุกร 152 ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
392 สมศักด์ิฟาร์ม สุกร 158 ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
393 อภาพรฟาร์ม สุกร  - ม.10 ต.ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
394 ทองเหรียญฟาร์ม สุกร  - ม.10 ต.ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
395 อัมพรฟาร์ม สุกร  - ม.10 ต.ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
396 คําบอนฟาร์ม สุกร  - ม.10 ต.ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
397 สุณีย์ฟาร์ม สุกร  - ม.10 ต.ปา่สังข์ อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด
398 จันทร์เพญ็ฟาร์ม สุกร 94 ม.2 ต.ดงคร่ังใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
399 ธนวุฒิฟาร์ม สุกร 126 ม.8 ต.เมืองบวั อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
400 ปนัดดาฟาร์ม สุกร 28 ม.10 ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
401 สงค์ฟาร์ม สุกร 1 ม.10 ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
402 สมพรฟาร์ม สุกร 19 ม.10 ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
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403 ธนัญญาฟาร์ม สุกร 82 ม.12 ต.กําแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
404 กิตติศักด์ิฟาร์ม สุกร  - ม.2 ต.สิงหโ์คก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
405 วิลัยฟาร์ม สุกร 103 ม.12 ต.เมืองบวั อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
406 นวลจันทร์ฟาร์ม สุกร 45 ม.13 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
407 พชิัยฟาร์ม สุกร 185 ม.13 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
408 ทวีศักด์ิฟาร์ม สุกร 96 ม.4 ต.ทา่ม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
409 ทองสุขฟาร์ม สุกร  - ม.13 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
410 พนาวัลย์ฟาร์ม สุกร 165 ม.6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบรีุ จ.ร้อยเอ็ด
411 เรืองศิลปฟ์าร์ม สุกร 93 ม.1 ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
412 บญุธรรมฟาร์ม สุกร 103 ม.6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
413 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มโคกสําโรง1) สุกร 222/2 ม. 2 ต.ดงมะรุม อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
414 เมธาฟาร์ม สุกร 85 ม.3 ต.สําโรง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
415 รัฐศักด์ิฟาร์ม สุกร 145/3 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
416 ธัชชัยฟาร์ม สุกร 287/1 ม.1 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
417 คายุฟาร์ม สุกร 120 ม.6 ต.ทา่ดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
418 สุทนิฟาร์ม สุกร 29/1 ม.6 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
419 สัมฤทธ์ิฟาร์ม สุกร 69 ม.7 ต.หนิฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์
420 ลักษณ์ยมฟาร์ม สุกร 9 ม.13 ต.เมืองการุ้ง อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี
421 บริษัท ลุงเชาว์ฟาร์ม จํากัด โคเนื้อ 120/1 ม.2 ต.หวันา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบรีุ
422 บญุทนัฟาร์ม สุกร 51 ม.12 ต.เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม
423 ถวิลฟาร์ม สุกร 80 ม.4 ต.เสือโก้ก อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม
424 ดอนยอฟาร์ม สุกร 168 ม.5 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
425 ฟาร์มไทยเรด โคเนื้อ 105 ม.4 ต.หว้ยราช อ.หว้ยราช จ.บรีุรัมย์
426 บริษัท สระบรีุฟาร์ม จํากัด สุกร 92,92/1 ม.2 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ
427 แสงทองปศุสัตว์ (ฟาร์มสุกรขุน217) สุกร 303 ม. 11 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก
428 ฟาร์ม 712 สุกร 198 ม.7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ
429 เรืองศิริฟาร์ม สุกร 92 ม.5 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
430 วัชระฟาร์ม สุกร 138 ม.1 ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
431 ปาณิศาฟาร์ม สุกร 288 ม.7 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ
432 บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จํากัด (ฟาร์ม 157) สุกร 30 ม.5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
433 บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) สุกร 212 ม.5 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรีุ
434 วรรณพงษ์ฟาร์ม สุกร 69/2 ม.10 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
435 วนิดาและฐิติภรณ์ฟาร์ม สุกร 21 ม.9 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
436 พงศ์เทพฟาร์ม สุกร 47 ม.9 ต.บา้นขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
437 ส.วาสนาฟาร์ม สุกร 53 ม.9 ต.บา้นขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
438 เจียรเกษมฟาร์ม สุกร 186 ม.3 ต.ดอน อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
439 ปวิดาฟาร์ม สุกร 59 ม.18 ต.บลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราสีมา
440 ช่วงชัยฟาร์ม สุกร 17 ม.4 ต.สําโรง อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา
441 พฒันกิตตินันทฟ์าร์ม สุกร 207 ม.5 ต.บา้นวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
442 บริษัท โวชองฟาร์ม จํากัด สุกร 99/9 ม.1 ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบรีุ
443 จิรดา ฟาร์ม สุกร 90 ม.1 ต.ทุง่กระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
444 ธนปรัชญ์ ฟาร์ม สุกร 314 ม.1 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
445 ธนดลฟาร์ม สุกร 149 ม.4 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
446 นวลศรีฟาร์ม สุกร 61/1 หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
447 ฟาร์มสําคัญ สุกร 109 หมู่ 9 ต.บา้นโคก อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์
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448 ธีรยุทธฟาร์ม สุกร 43 หมู่ 6 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
449 ญาณพฒัน์ฟาร์ม สุกร 84/2 หมู่ 6 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
450 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (ฟาร์มสระโบสถ)์ สุกร 44 หมู่ 2 ต.หว้ยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ
451 ขวัญฤทยัฟาร์ม สุกร 181 หมู่ 1 ต.หวัถนน อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
452 ไพลินฟาร์ม สุกร 42/2 หมู่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
453 ฟาร์มสําราญ สุกร 105 หมู่ 9 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
454 วาสนาฟาร์ม สุกร 42/1 หมู่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบรีุ
455 ฟาร์มวิชัย สุกร 122 หมู่ 8 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบรีุ
456 สมคิดฟาร์ม สุกร 19/2 หมู่ 4 ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
457 หนึ่งนิรันดร์ฟาร์ม สุกร 55/66 หมู่ 1 ต.ดงมะรุม อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
458 ธีรวุฒิฟาร์ม 2 สุกร 54/2 หมู่ 13 ต.หวัสําโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
459 เจนจิราฟาร์ม สุกร 151 หมู่ 13 ต.หวัสําโรง อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
460 รติกรฟาร์ม 2 สุกร 156/1 หมู่ 6 ต.บา้นเบกิ อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ
461 จิราทพิย์ฟาร์ม สุกร หมู่ 7 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
462 สิงหป์ระเสริฐฟาร์ม สุกร 69 หมู่ 14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค์
463 มานะฟาร์ม สุกร หมู่ 7 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
464 พะยอมฟาร์ม สุกร 182 หมู่ 15 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
465 สุกัญญาฟาร์ม สุกร 9 หมู่ 4 ต.ทํานบ อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์
466 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (ฟาร์ม 11) สุกร 99/11 หมู่ 11 ต.ศิลาทพิย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ
467 จันทร์เจ้าฟาร์ม สุกร 165 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
468 ลูกหว้าฟาร์ม สุกร 19/1 หมู่ 1 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
469 ฟาร์มโคเนื้อ บริษัท พรีเมี่ยม บฟี จํากัด โคเนื้อ 171/2 หมู่ 2 ต.ไร่พฒันา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
470 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มเขาไร่) สุกร 36 หมู่ 11 ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พษิณุโลก
471 สุรัตน์ฟาร์ม สุกร 69/3 หมู่ 5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหนิ จ.พจิิตร
472 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - ฟาร์มสุโขทยั  สุกร 98 หมู่ 7 ต.ปา่ง้ิว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทยั
473 ชูชาติฟาร์ม สุกร 16/1 หมู่ 7 ต.คุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร
474 บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มพษิณุโลก 2) สุกร 199 หมู่ 9 ต.หนิลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พษิณุโลก
475 วังนาเฉลียงฟาร์ม สุกร 1 หมู่ 9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์
476 พบโชคฟาร์ม สุกร 190 หมู่ 1 ต.ทุง่อรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
477 สมจิตรฟาร์ม สุกร 424 หมู่ 8 ต.ทองหลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
478 สิทธิชัยฟาร์ม สุกร 111 หมู่ 3 ต.พงัเทยีม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา
479 ณัฏฐกรฟาร์ม สุกร 47 หมู่ 7 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
480 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มโคกสําโรง 1) สุกร 222/2 หมู่ 2 ต.ดงมะรุม อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
481 ธนโชติฟาร์มรุ่งเรือง สุกร 89 หมู่ 4 ต.วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
482 จิดาภาฟาร์ม สุกร 120 หมู่ 10 ต.สําโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
483 บริษัท รุ่งธนโชคฟาร์ม จํากัด สุกร 133 หมู่ 10 ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
484 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มหว้ยแถลง) สุกร 173 หมู่ 11 ต.หว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
485 ผู้ใหญ่อภิสิทธ์ิฟาร์ม สุกร 7/9 หมู่ 2 ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
486 พณิสุวรรณ ฟาร์ม สุกร 2/8 หมู่ 9 ต.พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ
487 หจก. สิณเพช็ร ฟาร์ม สุกร 111/1 หมู่ 13 ต.ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
488 ชาญณรงค์ฟาร์ม สุกร 38/3 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ
489 หจก. บญุพรชัย ฟาร์ม สุกร 9/1 หมู่ 13 ต.ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
490 อําไพฟาร์ม สุกร 9/15 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ
491 กณิศกิจฟาร์ม สุกร 15/2 หมู่ 4 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
492 โสภา ฟาร์ม สุกร 128 หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
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493 หจก. ส.เพิม่พนูทวี เจริญฟาร์ม สุกร 133/1 หมู่ 13 ต.ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
494 มัณฑนณาแมดเด็นฟาร์ม สุกร 187 หมู่ 11 ต.แชะ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
495 ฟาร์มนิคม สุกร 154 หมู่ 3 ต.แหลมทอง อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสีมา
496 บริรักษ์ฟาร์ม 1 สุกร 151 หมู่ 4 ต.พดุซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
497 หา้งหุน้ส่วนจํากัด โชคไพศาลฟาร์ม สุกร 44 หมู่ 5 ต.แหลมทอง อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสีมา
498 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มโคกสําโรง 2) สุกร 222/2 หมู่ 1 ต.ดงมะรุม อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
499 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มโคกสําโรง 3) สุกร 222/2 หมู่ 4 ต.หว้ยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบรีุ
500 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มโคกสําโรง 5) สุกร 222/2 หมู่ 2 ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ
501 บริษัท ไทยฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์ม ชัยนาท 1 เนินขาม) สุกร 53 หมู่ 1 ต.สุขเดือนหา้ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
502 วนัสนันทฟ์าร์ม สุกร 188 หมู่ 4 ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
503 ส.ปศุสัตว์ฟาร์ม สุกร 44 หมู่ 2 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
504 บริษัท ไทย ฟูด้ส์ สไวน ฟาร์ม จํากัด (ฟาร์มเขากะลา) สุกร 23 หมู่ 3 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
505 จารุพนัธ์ ฟาร์ม สุกร 99 หมู่ 11 ต.สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
506 ทองอเนกอนันต์ฟาร์ม สุกร 159 หมู่ 10 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ
507 หจก.เจริญสุขอินเตอร์ สุกร 10/9 หมู่ 7 ต.สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรีุ
508 มนชัยฟาร์ม สุกร 100/3 หมู่ 2 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ
509 สมอฟาร์ม สุกร 56/2 หมู่ 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ
510 หจก.ผู้ใหญ่พยงค์ฟาร์ม สุกร 62/2 หมู่ 3 ต.หนองกุ่ม อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
511 สายฝนฟาร์ม สุกร 269/1 หมู่ 6 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
512 อาณัติฟาร์ม สุกร 22 หมู่ 7 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
513 ส.สมบรูณ์ทรัพย์ ฟาร์ม 2 สุกร 68/2 หมู่ 11 ต.ทุง่กระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
514 ผูใหญ่ธงชัย ฟาร์ม 2 สุกร 87/1 หมู 11 ต.ทุง่กระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
515 ลักษณ์ แอนด์ เปย้ ฟาร์ม สุกร 59/3 หมู่ 11 ต.ทุง่กระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
516 หจก.สุขดี 2016 ฟาร์ม สุกร 8 หมู่ 12 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
517 จารวีฟาร์ม สุกร 72 หมู่ 4 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
518 ศักดาฟาร์ม สุกร 31 หมู่ 7 ต.ช่องด่าน อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
519 หจก.พกิพาวเวอร์ฟาร์ม สุกร 812/20 หมู่ 1 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
520 อาทติย์ฟาร์ม สุกร 61/2 หมู่ 6 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
521 วุฒินันทฟ์าร์ม สุกร 289 หมู่ 1 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
522 หจก.น้องใหม่ฟาร์ม สุกร 269 หมู่ 5 ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ
523 ฟาร์มสุกรพอ่แม่พนัธ์ุ เอไอ กาญจนบรีุ สุกร 109 หมู่ 13 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ
524 เจดีย์แลนด์ ฟาร์ม โคเนื้อ 376 หมู่ 6 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ
525 ซารินฟาร์ม โคเนื้อ 44 หมู่ 2 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์


