
ล าดับที่ ช่ือ ชนิดสัตว์ สถานที่
1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สุกร 26/2 ม.7 ต.นครเนือ่งเขต จ.ฉะเชงิเทรา
2 บริษัท บางคล้า พัฒนา จ ากัด สุกร 163/1 ม. 1 ต. หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชงิเทรา 
3 บริษัท คิวเอ็มเอ จ ากัด สุกร 140/1 ม. 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
4 บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด สุกร 210 ม. 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
5 บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด สุกร 91/1 ต.ง้ิวราย อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม
6 บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด (มหาชน) สุกร 11/1 ม. 3  ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
7 บริษัท เพรสโก้ ฟู้ด จ ากัด (ประสิทธ์ิฟาร์ม) สุกร 5 ซอย 111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
8 บริษัท พี ซี ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด สุกร-โค 77 ม. 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9 สุธีรา ตันติธัญกร สุกร 1 ม. 5 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
10 บริษัท สมชายซีฟู้ดส์ จ ากัด สุกร 24/38 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
11 บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จ ากัด สุกร-โค 37 ม.1 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
12 บริษัท หมูนุม่ จ ากัด สุกร 69/292 ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
13 บริษัท พี แอนด์พี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด สุกร 999,999/1 ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
14 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พจน์โรมัน สุกร 36/1 ม.5 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
15 บริษัท ครัวคุณย่า อินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด สุกร 284/4 ม. 8 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
16 บริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชยีล จ ากัด สุกร 1028 ม. 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
17 บริษัท แหนมดอนเมือง เจริญศรีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด สุกร 8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
18 บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จ ากัด สุกร 8/5 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
19 บริษัท ก.แสนไทยฟู๊ด จ ากัด สุกร 17/17 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
20 บริษัท ซูกิช ิอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด สุกร-โค 335/35 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
21 บริษัท คอมพานี บี จ ากัด โค 18 ซอยรามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
22 บริษัท อินชา 786 จ ากัด โค-กระบือ 45/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
23 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) โค-แกะ 54/6 ม. 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 บริษัท ฟู้ดแพชชัน่ จ ากัด สุกร-โค 101/113 ม. 20 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
25 สหกรณ์เครือขา่ยโคเนือ้ จ ากัด โค 17 ม. 7 ต.สระส่ีมุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม
26 บริษัท สไมล์ บีฟ จ ากัด โค 119/1 ม.7 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
27 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม สุกร 333 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
28 บริษัท ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลาย จ ากัด สุกร 227/24 หมู ่2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
29 บริษัท สินธร มีท ซัพพลาย จ ากัด โค 21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
30 บริษัท เกรทเอ็มเพอร์เร่อร์ฟู้ดส์ จ ากัด สุกร-โค 107 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
31 บริษัท สหนนท์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จ ากัด สุกร 10/14 หมู ่7 ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
32 บริษัท เอ-วัน ฟู้ดโปรดักส์ จ ากัด สุกร 649/2 หมู ่14 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
33 บริษัท อินชา บีฟ จ ากัด โค 88 หมู ่2 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
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