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คํากลาวนํา 
 

พันธุพืชหรือเช้ือพันธุพืชเปนปจจยัสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุใหไดพันธุท่ีดโีดย
ใหผลผลิตสูง เหมาะสมกับดนิฟาอากาศ ตานทานโรคและศัตรูพืช ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย
ของประชาชน ตลอดจนมีคุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ แตปจจุบันพันธุพืชหรือเช้ือ
พันธุพืชตามธรรมชาติไดถูกทําลายลงจนใกลจะสูญพันธุโดยกิจกรรมของมนุษยและโดยภยัทางธรรมชาติ เชน 
ความแหงแลง ความหนาวเยน็ น้ําทวม ไฟปา เปนตน กรมวิชาการเกษตรไดตระหนกัถึงความสูญหายของพันธุ
พืชซ่ึงถูกทําลายลงไปเร่ือย ๆ จึงไดรณรงคใหมีการรวมมือกันอนุรักษพันธุพืชตามธรรมชาติใหคงอยูสภาพเดิม 
(in situ conservation) ตลอดจนสงเสริมใหมีการรวบรวมและอนุรักษพันธุพืชหรือเช้ือพันธุพืชไวตามศูนยวิจัย

และสถานีทดลองตางๆ (ex situ conservation) และนําเทคนิคใหมๆ เขามาใชในการเก็บรักษาเช้ือพันธุพืช การ

แลกเปล่ียนเช้ือพันธุพืชและขอมูลทางดานเช้ือพันธุพืช เพื่อจะไดนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุและ
ผสมพันธุใหไดพันธุพืชท่ีดใีหผลผลิตสูงและคุณภาพดีตอไป  

กรมวิชาการเกษตรไดตระหนักถึงความสําคัญของพันธุพืชและเช้ือพันธุพืชจึงไดจัดทํา “โครงการ

อนุรักษ พัฒนาพืชสมุนไพร พืชพื้นเมืองและจุลินทรีย” ข้ึนภายในกรมวิชาการเกษตร เพื่ออนุรักษและพัฒนา

พันธุพืชหรือเช้ือพันธุพืชใหเกิดประโยชสูงสุด ภายใตโครงการดังกลาว สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ได
จัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตรข้ึน เพื่อรวบรวมขอมูลเช้ือพนัธุพืชท่ีกระจัดกระจายหรือ
จัดเปนรูปแบบตางๆกัน ใหเปนฐานขอมูลท่ีเปนระเบียบและมีมาตรฐานสากล โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ชวยดําเนินการ กลาวคือ ใชระบบการจัดเก็บขอมูลทางคอมพิวเตอร ท่ีผานมาสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติได
รวมกับศูนยวจิัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจยัขาว ดําเนนิการจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุขาวไวสวนหนึ่ง 

พันธุขาวพื้นเมืองของประเทศไทย เอกสารวิชาการฉบับนี้ซ่ึงใชเวลาในการรวบรวมขอมูลมากกวา 60 ป

ซ่ึงนับวาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตนที่สําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําสูฐานขอมูลในสวนอ่ืนๆ อันไดแก การประเมินลักษณะ
ประจําพันธุของเช้ือพันธุขาวแตละชนิดและเพ่ือนํามาซ่ึงการใชประโยชนในดานการปรับปรุงพันธุขาวใหได
พันธุดี เปนตน นอกจากนีย้ังใชประโยชนในดานการคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542  เกี่ยวกบัพันธุขาวดวย ทางสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ไดเล็งเห็นประโยชนของขอมูล

เหลานี้ซ่ึงมีคามากมายมหาศาลประเมินคามิไดในปจจุบันจึงไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพเอกสาร
วิชาการเลมนี้ และขอแสดงความยินดีตอคณะผูดําเนินการจัดทําทุกทานทุกฝาย ท่ีชวยใหฐานขอมูลพันธุขาวของ
ประเทศไทย เปนเอกสารวิชาการ ออกสูสาธารณชนไว เปนสมบัติของชาติไทยสืบไป 
 

 

 

นายวิชา  ธิตปิระเสริฐ)       (
 

ผูอํานวยการสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ  
 



คํากลาวนํา 
 

สถาบันวิจัยขาวซ่ึงเปนแหลงขอมูลเร่ืองขาวในประเทศไทยไมเพยีงแตดําเนินงานวจิยัและคนควาเร่ือง
ขาวเพื่อเพ่ิมมูลคาขาวเทานัน้ สถาบันวจิัยขาวยังพัฒนาและเสนอพันธุขาวพันธุดีท่ีมีประสิทธิภาพในการใหผล
ผลิตและมีคุณภาพเมล็ดดตีอเกษตรกรเสมอมา การท่ีจะไดส่ิงเหลานี้จาํเปนจะตองมีแหลงพันธุกรรมขาวท่ีดีเพื่อ
ใชในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุขาวใหไดคุณสมบัติตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ขาวพันธุพื้นเมืองนับเปน
แหลงพันธุกรรมท่ีดี มีความหลากหลายโดยเฉพาะพันธุขาวพื้นเมืองของไทยไดมีการพัฒนา มายาวนาน    จึงมี
การเจริญเติบโตเหมาะสมในพ้ืนที่ตาง ๆ ของประเทศ  นอกจากนีย้ังมีคุณสมบัติท่ีเปน เอกลักษณเฉพาะ เหมาะท่ี
จะนํามาใชปรับปรุงพันธุขาวใหไดพนัธุใหม ๆ ตามตองการ เปนท่ีนาเสียดายถาพนัธุขาวเหลานีสู้ญพันธุไป  ถา
หากไมมีการเก็บรักษาหรือนุรักษไว 

หนังสือเลมนีท้านจะทราบชื่อพันธุขาวพืน้เมืองของไทยท่ีมีช่ือแตกตางกันประมาณ 6,000  ช่ือ  พันธุ

ขาวเหลานี้สถาบันวิจยัขาวไดรวบรวมและอนุรักษไวในศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาติ  
ศูนยวจิัยขาวปทุมธานี นอกจากจะทราบช่ือพันธุแลว ทานยังจะไดทราบขอมูลเบ้ืองตนซ่ึงระบุแหลงท่ีรวบรวม  
ชนิดของขาว  ชนิดการปลูก  หมายเลขประจําพันธุ (GS. No) ของขาวแตละพันธุดวย  ขอมูลเหลานี้นอกจากจะ

เปนประโยชนตอนักวจิัยเพื่อการวิจยัและพฒันาตอไปแลว ยังเปนหลักฐานหรือเอกสารอางอิงเพื่อประโยชนใน
การจดทะเบียนพันธุขาวในอนาคตตอไปดวย 

สถาบันวิจัยขาวหวังวาหนังสือเลมนี้จะชวยเพิ่มพูนความรูดานความหลากหลายของพนัธุกรรมขาวของ
ไทยใหผูอานไดอยางมาก และจะเปนแหลงขอมูลลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพันธุขาวแตละพันธุท่ี
รวบรวมไวเพือ่การใชประโยชนและอางอิงตอไป 

 
                                                                                                                  

         

 (นายสุเทพ  ล้ิมทองกุล) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจยัขาว  
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ขาวมีการววิัฒนาการจากขาวปามาเปนขาวปลูกมากกวา 7,000 ป หลักฐานท่ีมีการปลูกขาวในประเทศ
ไทยอายเุกาแกท่ีสุดมากกวา 5,500 ป นอกจากขาวปาจะมีวิวัฒนาการมาเปนขาวปลูกแลว มนษุยยังไดเรียนรูการ
เก็บรวบรวมเมล็ดไวใหไดปริมาณมากพอรวมท้ังจากการนําเมล็ดพันธุติดตัวไปเพ่ือเปนอาหารในการเดินทาง
เพื่ออพยพยายถ่ินฐาน ทําใหเกิดการเคล่ือนยายของพันธุขาวจากท่ีหนึง่ไปยังอีกท่ีหนึ่ง เม่ือมีพันธุขาวในแตละ
ทองถ่ินความหลากหลายของพันธุขาวก็เร่ิมเกิดข้ึน การเรียกช่ือพันธุขาวในแตละทองถ่ินตามถ่ิน กาํเนิดหรือตาม
ลักษณะเดนประจําพันธุหรือแมแตตามช่ือบุคคลก็เกิดตามมา กลายเปนช่ือท่ีเรียกขานกัน จนติดปากจนเปนช่ือ
พันธุขาวพื้นเมืองในท่ีสุด   

ประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรเช้ือพนัธุขาวท่ีสําคัญโดยเฉพาะพันธุขาวพื้นเมือง ซ่ึงมีความ
หลากหลายมากจนไมสามารถบอกไดวามีจาํนวนเทาใด ศูนยวจิัยขาวปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของพันธุ
ขาวพื้นเมืองหลานี้และไดมอบหมายให น.ส.ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ นกัวิชาการเกษตร 7 ประจําศูนยวจิัยขาว
ปทุมธานี รวบรวมรายช่ือพนัธุขาวพื้นเมืองไทยท่ีรวบรวมและอนุรักษไวในศูนยปฏิบัติการ และเก็บเมล็ดเช้ือ
พันธุขาวแหงชาติ เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาคนควาประวัตเิบ้ืองตนในความเปนมาของ พันธุขาวพื้นเมืองไทยแต
ละพันธุ รายช่ือพันธุขาวเหลานี้ไดเรียบเรียงตามลําดับตัวอักษร หมายเลขประจําพันธุ  ชนิดของขาว  ชนิดการ
ปลูก  และแหลงรวบรวม  โดยแยกพันธุท่ีช่ือไมซํ้ากันรวมท้ังหมด 5,928 พันธุ   และในอนาคตขางหนา ขาวพื้น
เมืองไทยเหลานี้จะเปนเอกสารอางอิงช่ือพันธุขาวในนามของกรมวิชาการเกษตรเพื่อไวเปนมรดกของชาวไทย
สืบไป 
 

         

  

 (นายวิชัย  หิรัญยูปกรณ) 

ผูอํานวยการศูนยวจิัยขาวปทุมธานี  
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 
 

พันธุขาวพื้นเมืองไทยนับวามีความหลากหลายทางดานพันธุกรรม (genetic diversity) อยางมากมาย 

เช้ือพันธุขาวเหลานี้นับวามีคุณคาและมีประโยชนมหาศาลตอการปรับปรุงพันธุขาวใหไดพนัธุดีในอนาคต จาก
อดีตถึงปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดมีการรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองไทยจากจังหวดัตาง ๆ ท่ัวประเทศโดย
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากศูนยวิจัยขาวและสถานทีดลองขาวท่ีสังกัดสถาบันวิจัยขาวและหนวยงานอื่น ๆ 
ชวยดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองและขอมูลให ปจจุบันไดเก็บรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวเหลานี้
ไว ณ ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพนัธุขาวแหงชาติ (genebank) ศูนยวจิัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจยัขาว 

เปนจํานวน 23,903  ตัวอยาง (genetic stock number)  โดยแยกเปนขาวพื้นเมือง 17,093  ตัวอยาง ขาวอ่ืน ๆ 

6,810 ตัวอยางในจํานวนนีม้ีพันธุขาวพื้นเมืองท่ีสามารถจําแนกช่ือโดยไมซํ้ากันไดประมาณ 5,928  ช่ือพันธุ  

หนังสือเลมนีผู้เรียบเรียงไดดําเนินการศึกษาและรวบรวมรายช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทยต้ังแตเร่ิมมีการ
รวบรวมเปนตนมาจนถึงปจจุบัน เห็นวาจะเปนประโยชนตอวงการวชิาการดานขาวและผูสนใจโดยท่ัวไปจึงได
เรียบเรียงรายชื่อพันธุขาวพืน้เมืองไทยจัดพิมพเปนเอกสารวิชาการข้ึนมา โดยเรียงลําดับตัวอักษรจาก ก ถึง ฮ 
และไดบอกเลขลําดับหมายเลขประจําพันธุ เพื่อสะดวกตอการคนควาและอางอิง บอกชนิดของขาว ชนิดการ
ปลูก ตลอดจนแหลงท่ีเก็บรวมรวมไวดวย ซ่ึงขอมูลเหลานี้ถึงแมจะเปนขอมูลเบ้ืองตน ผูเรียบเรียงคาดหวังวาจะ
เปนแนวทางท่ีจะนําไปสูขอมูลในสวนอ่ืน ๆ ตอไป อนึ่งเอกสารเลมนี้เปนเอกสารเลมแรก ผูเรียบเรียงยินดีนอม
รับคําแนะนําหรือแกไขจากทานผูรูและมีประสบการณ ซ่ึงหวังประโยชนสูงสุดในความถูกตองของขอมูล เพื่อ
ผลประโยชนแหงมวลชนชาวไทยสืบไป 

ผูเรียบเรียงขอขอบคุณผูท่ีเกีย่วของและชวยเหลือจากเจาหนาท่ี นักวิชาการ นักบริหารจากทุกศูนยวิจยั
ขาวและสถานทีดลองขาวทุกแหง ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ทุกทานท่ีมีสวนชวยเหลือท้ังโดยทางตรงและ
ทางออมในการรวบรวมและอนุรักษทรัพยากรเช้ือพันธุขาวไว และท่ีชวยใหหนังสือเลมนี้ปรากฏออกมาสูสายตา
ของทุกทาน ไว  ณ  ท่ีนี้ดวย 
 

 

 (นางสาวฉววีรรณ  วุฒิญาโณ) 

 ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาติ 

 ศูนยวจิัยขาวปทุมธานี 
 1  สิงหาคม  2543 

 

 

 

 



 

บทนํา 
 

การรวบรวมพนัธุขาวพื้นเมืองในประเทศไทยเร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2480 และกระทําอยางอยางจริงจังระหวาง
ป พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2493 โดยระยะแรกไดรวบรวมพันธุเพื่อคนหาและคัดเลือกหาขาวพันธุดีไวแนะนําให
เกษตรกรปลูกในนามขาวรัฐบาล ตอมาไดมีการรวบรวมบางแตไมมากนักจนกระท่ัง ในป พ.ศ. 2525 
สถาบันวิจัยขาวไดมีศูนยปฏิบัติการและเกบ็เมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาติ (genebank) โดยไดรับความสนับสนุน
ทางดานงบประมาณจากรัฐบาลญ่ีปุนเพื่อเปนศูนยรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุขาวไทย เนื่องจากพันธุขาวเดิม
เปนจํานวนมากท่ีรวบรวมไวไดเส่ือมพันธุไป ประกอบกับเกษตรกรนยิมปลูกขาวพนัธุใหมท่ีใหผลผลิตสูงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพนัธุขาวพื้นเมืองดั้งเดิมสูญพันธุไปอยางรวดเร็ว ถาไมรีบดําเนินการรวบรวมไวในอนาคต
อันใกลนี้จะไมมีพันธุขาวพืน้เมืองเหลืออีกตอไป สถาบันวิจยัขาวจึงต้ังโครงการรวบรวมพันธุขาวท่ัวประเทศ
ระหวางป 2525-2529 หลังจากนั้นไดมีการรวบรวมพันธุขาวอยางตอเนื่อง กรมวิชาการเกษตรไดตระหนกัถึง
เร่ืองดังกลาวจงึจัดต้ังโครงการรวบรวมและอนุรักษทรัพยากรเช้ือพนัธุขาวพื้นเมือง ข้ึนอีกคร้ังหนึ่งในป พ.ศ. 
2538 ถึง 2542 โดยสถาบันวิจัยขาวเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน ขณะนี้ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาว
แหงชาติไดรวบรวมพันธุขาวปลูกทุกชนดิ (Oryza spp L.) ไวจํานวน 23,903 ตัวอยาง (genetic stock number) 
จัดเปนขาวพ้ืนเมืองท่ัวประเทศ 17,093  ขาวสายพันธุด ี  2,335  ขาวสายพันธุตางประเทศ 3,391  ขาวปา (Oryza 
spp.) 1,065 ตัวอยาง และขาวอ่ืน ๆ  (Oryza glaberima) 19  ตัวอยางพนัธุ 

สําหรับพันธุขาวพื้นเมืองไทยท้ังหมดท่ีเกบ็รวบรวมไวจาก 76  จังหวดั โดยจําแนกช่ือในเบ้ืองตนท่ีไม
ซํ้ากันไดท้ังหมด 5,928 ช่ือพันธุ  จากความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองของประเทศไทยทําใหคาดเดาไดวา
นาจะมีพันธุขาวพื้นเมืองไทยมากกวานี ้ เพราะวาพนัธุขาวยังมีอีกหลายตัวอยางท่ียังไมไดทราบช่ือ (unknown) ท่ี
เก็บรวบรวมไวยังไมไดประเมินลักษณะประจําพันธุหรือจําแนกช่ือพันธุออกมา มีหลายหมายเลขท่ีมาจากแหลง
รวบรวมท่ีแตกตางกัน มีหลายหมายเลขที่มีช่ือซํ้ากัน อีกท้ังยังมีพนัธุขาวพื้นเมืองอีกมากท่ียังมิไดมีการศึกษามา
กอนหรือรวบรวมพันธุไวซ่ึงจะตองใชเวลาเพื่อศึกษาและคนควาตอไป 
 

ความสําคัญของพันธุขาวพ้ืนเมือง 
ความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองไทยนับวาเปนความหลากหลายทางดานพันธุกรรม (genetic 

diversity) ลักษณะดีบางอยางในพันธุขาวพื้นเมือง เชน ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช คุณภาพเมล็ด
หรือความทนทานตอสภาพแวดลอม เปนตน เปนฐานพันธุกรรมท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุ
ขาวใหไดพนัธุดีในอนาคต ถาพันธุขาวพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพดีหรือทนทานตอสภาพแวดลอมดีไดสูญพันธุไป ก็
จะไมสามารถสรางพันธุขาวมีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาดตอไปได 
 
 
 
 



 

การต้ังชื่อพันธุขาวพ้ืนเมืองไทย 
 จากการบันทกึขอมูลเบ้ืองตนพบวาการต้ังช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทยท่ีรวบรวมมาจากถ่ินเดิม แหลงตางๆ 
จะเปนการต้ังช่ือตามความพอใจของเจาของพันธุ โดยมิไดประเมินคุณลักษณะประจําพันธุทางดานวิชาการมา
กอนดังนัน้โอกาสท่ีจะเปนพนัธุท่ีซํ้ากันมีโอกาสเปนไปได สําหรับการต้ังช่ือพันธุจะต้ังตามสถานท่ีแหลงท่ีพบ
หรือสถานท่ีเกบ็รวบรวมมา ตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานท่ีพบ ตามจงัหวัด ตามช่ือคน ช่ือดอกไม    ช่ือผลไม  
ช่ือสัตว  ช่ือส่ิงของ  และช่ือท่ีบงบอกความหมาย  เปนตน  ตัวอยางช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทย ไดแก 
 

 1.  แสดงความรักชาต ิ : กูบานกูเมือง  กูเมืองหลวง  กษัตริย  ในหลวง  สมเด็จ      ฟาชาย    

 พระเทพ  ฯลฯ 

 2.  ชื่อบอกความหมาย : แขกท้ิงเคียว    ขอมใบลาน     พญาหยุดรถ     พญาหยุดชาง  สังขทอง             

 พมาแหกคุก    แมยายขํา     แมหมายคานหกั    ลายขอหอก   สําเภาลอย         
 ตะเภาทอง  ตะเภาแกว  ตะวนัข้ึน   เจกกระโดด  ฯลฯ 

 3.  ชื่อสถานท่ี :  กาฬสินธุ   ชัยนาท   ชุมพร  เชียงใหม   เพชรบูรณ  บางกอก   สงขลา 

 นครไชยศรี  นครนายก    นครพนม   มหาสารคาม    กันตงั    แกงคอย                                  
 นาโพธ์ิ    ตล่ิงชัน    บางพระ    บานนา    โคกโพธ์ิ   ฯลฯ 

 4.  เคร่ืองประดับ :  กําไล   เข็มเงิน    เข็มทอง   เข็มเพชร  ปนทอง   สังวาลย    ฯลฯ 

 5.  ลักษณะเมล็ด :  กนจดุ   กนงอน   ขาวปอม   ขาวลาย  เมล็ดส้ัน  เมล็ดเล็ก 

 เมล็ดยาว   ฯลฯ 

 6.  สีเปลือก :  ขาว  เขียว   แดง   ดํา  มวง  เหลือง  

 7.  ชื่อคน :  บุญมา   บุญมี   เฉ้ียง   อินตา   ตาเช้ือ    ตาเรือง   ตาแมน   สุรพล 

 เพชรา    เจ็กเฮง    จินตรา     จันทรา    คุณอาจ     ลุงฉอย    นางผุด 

 นางปรุง    นางฝาย    ฯลฯ 

 8. ชื่อผลไม :  ชอละมุด    ชอลางสาด    ชอมะพราว  มะขาม  มะมวง  มะปราง   ฯลฯ 

 9.  ชื่อดอกไม :  กระดังงา   มะลิ   ลําเจียก  จําปา  จําป  ดอกแกว  ดอกพยอม  ดอกพดุ 

 ดอกรัก    ดอกประดู   บัวหลวง   บัวขาว   บัวแดง  ฯลฯ 

 10.  ชื่อสัตว :  จิ้งหรีด     นกเขา     นกกระทา     นกเอ้ียง     ปลาซิวขาว    ปลาบู 

 ปลาหลด   ปลาไหล    หางกระรอก    หางชะมด    หางชาง     หางนกยงู 
 หางนาค   หางมา   หางหมาใน     หางหมู    ฯลฯ 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมิแสดงความแตกตางของชนิดการปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงความแตกตางชนิดของขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนพันธุขาวพ้ืนเมืองช่ือไมซ้ํา ที่รวบรวมมาจากจังหวัดตางๆ 

 

จังหวัด จํานวนพันธุ จังหวัด จํานวนพันธุ จังหวัด จํานวนพันธุ 
 

กระบ่ี 101 ปตตานี 203 สมุทรสงคราม    4 

กรุงเทพมหานคร   72 พระนครศรีอยุธยา   66 สมุทรสาคร    4 

กาญจนบุรี 171 พะเยา   67 สระแกว  54 

กาฬสินธุ   61 พังงา   45 สระบุรี  45 

กําแพงเพชร   88 พัทลุง 272 สิงหบุรี    8 

ขอนแกน 101 พิจิตร   76 สุโขทัย 154 

จันทบุรี   50 พิษณุโลก 208 สุพรรณบุรี   95 

ฉะเชิงเทรา   91 เพชรบุรี   37 สุราษฎธานี   44 

ชลบุรี   67 เพชรบูรณ   16 สุรินทร   59 

ชัยนาท   38 แพร 211 หนองคาย   12 

ชัยภูมิ   80 ภูเก็ต   56 หนองบัวลําภู   17 

ชุมพร   45 มหาสารคาม   20 อางทอง   26 

เชียงราย 128 มุกดาหาร   41 อํานาจจริญ     5 

เชียงใหม 386 แมฮองสอน 194 อุดรธานี   66 

ตรัง   84 ยโสธร   39 อุตรดิตถ 143 

ตราด   78 ยะลา   63 อุทัยธานี 126 

ตาก   62 รอยเอ็ด   14 อุบลราชธานี   83 

นครนายก   90 ระนอง   19 รวมพันธุขาว 5,928 พันธุ 
นครปฐม   15 ระยอง   76 รวม     75 จังหวัด 

นครพนม 103 ราชบุรี   97 

นครราชสีมา 118 ลพบุรี   12 แบงตามชนิดการปลูก 

นครศรีธรรมราช 149 ลําปาง   71 นาสวน 3,893 พันธุ 
นครสวรรค   40 ลําพูน   14 ขาวไร 1,746 พันธุ 
นราธิวาส   83 เลย   69 ขึ้นนํ้า    289 พันธุ 

นาน 255 ศรีสะเกษ   25 รวม 5,928 พันธุ 
บุรีรัมย   10 สกลนคร   46 แบงตามชนิดขาว 

ปทุมธานี   49 สงขลา 114 ขาวเจา 3,905 พันธุ 
ประจวบคีรีขันธ   13 สตูล   93 ขาวเหนียว 2,023 พันธุ 

ปราจีน   87 สมุทรปราการ    4 รวม 5,928 พันธุ 
 



วิธีการใชหนังสือ 
 

หนังสือฉบับนี้ไดเรียงลําดบัรายช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทยตามลําดับตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย ตั้งแต  
ก  ถึง ฮ   ประกอบดวยหวัขอดังตอไปนี ้
 1.  ลําดับท่ี  หมายถึง  ลําดับ (listed) รายช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทย 

 2.  ชื่อพันธุ  หมายถึง  ช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทย (Thai name or local name) เรียงลําดับตาม 

 ตัวอักษร ก ถึง ฮ 

 3.  หมายเลข  หมายถึง  หมายเลขประจําเช้ือพันธุขาว (genetic stock number หรือ G.S. 

 number) ท่ีมีการเก็บรวบรวมไว ณ ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาติ 

 ศูนยวจิัยขาวปทุมธานี  
 4.  ชนิดขาว  หมายถึง  ชนิดของพันธุขาว (type) ไดแก  ขาวเหนียว  ขาวเจา  เปนตน 

 5.  ชนิดการปลูก  หมายถึง  ชนิดของการปลูกขาว (type of cultivated) ไดแก  ขาวนาสวน 

 (lowland rice)  ขาวไร (upland rice)  ขาวข้ึนน้ํา (deepwater rice)  เปนตน 

 6.  อําเภอ  จังหวัด  หมายถึง  สถานท่ีเก็บรวบรวมเช้ือพนัธุขาว (source of collection)  

 พันธุนั้น ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1 กกตาล 5367 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

2 กกมะพราว 05375 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

3 กกแล 11850 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4 กข 1 ดอ 22750 เหนียว นาสวน ศรีธาตุ อุดรธานี 

5 กข 10 ดอ 22199 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

6 กข 4 ดอ 23168 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

7 กข ดอ 21599 เหนียว นาสวน เชียงยืน มหาสารคาม 

8 กนแกว 06151 เจา นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

9 กนแกว 15 20382 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

10 กนงอน 12366 เจา นาสวน คลองใหญ ตราด 

11 กนงอนหนัก 21229 เจา ขึ้นนํ้า คลองใหญ ตราด 

12 กนจุด 06243 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 

13 กนจุดเบา 03773 เจา นาสวน พนมทวน กาญจนบุรี 

14 กนจุดหนัก 03741 เจา นาสวน บางปลามา สุพรรณบุรี 

15 กนดําเล็ก 22782 เหนียว นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

16 กนไตร 17662 เจา ขาวไร สังขละ สุรินทร 

17 กนทอง 09184 เจา ขึ้นนํ้า สรรคบุรี ชัยนาท 

18 กนนอง 08394 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

19 กนเน้ือ 15551 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

20 กนบ้ึง 07984 เหนียว นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

21 กนหนอง 08385 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

22 กรอกแง 13117 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

23 กรอเซาะ 12814 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

24 กรอบ 13548 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

25 กรอเฮาะ 12671 เหนียว นาสวน รามัน ยะลา 

26 กระจอก 21283 เจา ขาวไร โปงนํ้ารอน จันทบุรี 

27 กระจาง 13952 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

28 กระโชก 05479 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

29 กระเซิน 13973 เหนียว นาสวน ดงหลวง มุกดาหาร 

30 กระดังงา 09849 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
31 กระดาษ 09176 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

32 กระดาษทอง 05302 เจา นาสวน ก.แมพบพระ* ตาก 

33 กระดี่จั่น 06239 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

34 กระดูก 13223 เจา นาสวน ปราสาท สุรินทร 

35 กระดูกงู 04956 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

36 กระดูกชาง 08211 เจา นาสวน บานแหลม เพชรบุรี 

37 กระดูกเสือ 13233 เจา นาสวน ละหานทราย บุรีรัมย 

38 กระตุดเบา 21156 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

39 กระถิน 07089 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

40 กระเถื่อนขาว 09098 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

41 กระเถื่อนแดง 09132 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

42 กระทิง 20294 เจา ขาวไร บางเขน กรุงเทพฯ 

43 กระทิงแดง 08056 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

44 กระทิงทอง 22116 เจา ขึ้นนํ้า เมือง นครนายก 

45 กระโทก 06240 เจา ขึ้นนํ้า พรหมพิราม พิษณุโลก 

46 กระโทก 2 15900 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

47 กระโทก 3 15901 เจา นาสวน จักราช นครราชสีมา 

48 กระบอก 08983 เจา ขาวไร พรานกระตาย กําแพงเพชร 

49 กระบอกลอย 14292 เจา ขาวไร โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

50 กระเบื้องโยน 06758 เหนียว นาสวน ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

51 กระปอง 17979 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

52 กระปอง 1 20809 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

53 กระปอง 2 20810 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

54 กระเปา 06241 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

55 กระเหร่ียง 12963 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

56 กระโหลก 05429 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

57 กราเงาะ 15764 เจา นาสวน ยะหา ยะลา 

58 กรามเข 07483 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

59 กริชผสม 00226 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

60 กริมกระชาย 10164 เจา ขาวไร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
 



 

 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
61 กรุงเทพ 12686 เจา ขาวไร บันนังสตา ยะลา 

62 กรุป 08118 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

63 กลวย 12581 เหนียว นาสวน นาแหว เลย 

64 กลวยงาว 08350 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

65 กลวยงาวกลาง 08354 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

66 กลวยงาวดอ 08355 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

67 กลวยดอน 09244 เหนียว ขึ้นนํ้า แมสอด ตาก 

68 กลวยนํ้าไทย 05446 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

69 กลวยป 09262 เหนียว ขึ้นนํ้า แมสอด ตาก 

70 กลวยใหญ 10520 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

71 กลวยไฮ 13865 เหนียว นาสวน เสริมงาม ลําปาง 

72 กลาง 11610 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

73 กลางเกษตร 14057 เหนียว นาสวน ภูเวียง ขอนแกน 

74 กลางขาว 14056 เหนียว นาสวน ภูเวียง ขอนแกน 

75 กลางป 05690 เจา นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

76 กลางปหลวง 05700 เจา นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

77 กลางลาย 22590 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

78 กลาแซ 12812 เจา ขาวไร รามัน ยะลา 

79 กลาแต 22026 เหนียว นาสวน ก.ไมแกน* ปตตานี 

80 กลาย 07440 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

81 กลายนาทม 14407 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

82 กลายหมน 06642 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

83 กลํ่า 09284 เหนียว นาสวน ปาต้ิว ยโสธร 

84 กลํ่าเผือก 13849 เหนียว นาสวน วังเหนือ ลําปาง 

85 กลํ่าเฟอง 03206 เหนียว นาสวน ภูกระดึง เลย 

86 กลํ่าไร 10733 เหนียว ขาวไร เวียงปาเปา เชียงราย 

87 กลํ่าหอม 06626 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

88 กลีบบัว 10263 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

89 กลีบเมฆ 11829 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

90 กลีบเมฆเบา 15732 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
91 กลุมดํา 04435 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงราย 

92 กวงกะดาบ 17686 เจา ขาวไร กาบเชิง สุรินทร 

93 กวางทอง 03588 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

94 กวาดพอม 06250 เจา ขึ้นนํ้า วังทอง พิษณุโลก 

95 กษัตรย 10163 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

96 กอกลาง 06614 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

97 กอเขียว 07018 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

98 กองทราย 13073 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

99 กอโงง 09198 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

100 กอดพอม 02054 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

101 กอดอ 05168 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

102 กอเดียว 05448 เจา นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

103 กอเดียวเกษตร 10850 เจา นาสวน โพนทะเล พิจิตร 

104 กอเดียวเบา 10877 เจา นาสวน บางมูลนาก พิจิตร 

105 กอเดียวหนัก 13066 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

106 กอตะไคร 21318 เจา นาสวน เลาขวัญ กาญจนบุรี 

107 กอนแกว 06891 เจา นาสวน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 

108 กอนแกว 15 18216 เจา ขึ้นนํ้า วิเศษชัยชาญ อางทอง 

109 กอนแกวกนจุด 18217 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

110 กอนแกวหนัก 18218 เจา ขึ้นนํ้า วิเศษชัยชาญ อางทอง 

111 กอนจัน 04964 เจา ขาวไร คีรีมาศ สุโขทัย 

112 กอนทอง 06526 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ชัยนาท 

113 กอนทอง 15 18214 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

114 กอเบา 10840 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

115 กอปาลม 23502 เจา นาสวน เหนือคลอง กระบ่ี 

116 กอพง 15646 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

117 กอมอ 16596 เจา นาสวน ตะโหมด พัทลุง 

118 กอยบก 13221 เจา นาสวน จอมพระ สุรินทร 

119 กอลอ 06633 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

120 กอหัก 06793 เจา นาสวน บานนา นครนายก 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
121 กอแหละ 10183 เจา ขาวไร ตะโหมด พัทลุง 

122 กอใหญ 11508 เจา ขาวไร ไทรโยค กาญจนบุรี 

123 กะเจา 03335 เหนียว นาสวน สีชมพู ขอนแกน 

124 กะแจะ 11707 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

125 กะเซ็ง 12758 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

126 กะดะ 22007 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

127 กะโตม 07700 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

128 กะทิ 05565 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

129 กะทิ ลาฮูน 17605 เหนียว ขาวไร ควนใส สตูล 

130 กะเทย 06602 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

131 กะป 14160 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

132 กะลาแซ 10019 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

133 กะแสน 13966 เหนียว ขาวไร ดงหลวง มุกดาหาร 

134 กะเหร่ียง 06197 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

135 กันตัง 04033 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

136 กันตังเมล็ดสั้น 09654 เจา นาสวน ทาแซะ ชุมพร 

137 กันตังรวงยาว 17220 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

138 กัวปา 11160 เจา นาสวน ทับปุด พังงา 

139 กาคาบ 06874 เหนียว นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

140 กางปลา 10380 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

141 กางาม 12798 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

142 กาจา 05881 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

143 กาเตาะ 10026 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

144 กานชิง 13440 เหนียว นาสวน เมือง กระบ่ี 

145 กานซาง 11951 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

146 กานเดียว 06242 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

147 กานตาล 12091 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

148 กานพราว 04090 เหนียว นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

149 กานพลู 08890 เหนียว ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 

150 กานพลูแดง 08013 เหนียว นาสวน เมือง สมุทรสาคร 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
151 กานมะยม 21181 เจา นาสวน อรัญประเทศ สระแกว 

152 กานยาว 22038 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

153 กาบ 19010 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

154 กาบแกว 08185 เจา นาสวน เขายอย เพชรบุรี 

155 กาบเขียว 06553 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อางทอง 

156 กาบซาง 10732 เหนียว ขาวไร เวียงปาเปา เชียงราย 

157 กาบดํา 00202 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

158 กาบแดง 07411 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

159 กาบตาล 03829 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

160 กาบเตย 14445 เจา นาสวน ลานสะกา นครศรีธรรมราช 

161 กาบบัว 19586 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

162 กาบบัวหลวง 03195 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

163 กาบพราว 08378 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

164 กาบยาง 05740 เหนียว นาสวน ก.พระยืน* ขอนแกน 

165 กาบลาย 17697 เหนียว ขาวไร ดานขุนทด นครราชสีมา 

166 กาบหก 01862 เหนียว ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

167 กาบหมาก 12125 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

168 กาบออย 05142 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

169 กาย 06680 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

170 กายเหรียง 10267 เจา นาสวน กงหรา พัทลุง 

171 กาลามังแตก 21779 เจา นาสวน ปกธงชัย นครราชสีมา 

172 กาหงะห 22016 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

173 กาหลง 06621 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

174 กาหลา 04606 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

175 กาฬสินธุ 08068 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

176 กํ่า 05276 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

177 กํ่ากาดํา 17710 เหนียว ขาวไร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

178 กํ่าเกล้ียง 22209 เหนียว นาสวน เมือง หนองบัวลําภู 

179 กํ่าคัด 06919 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

180 กํ่าฉาง 16717 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 
 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
181 กํ่าดง 07648 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

182 กํ่าดอ 05243 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

183 กําดัดไร 03706 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

184 กํ่าดํา 11727 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

185 กํ่าต้ี 11875 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

186 กํ่านอย 20619 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

187 กํานันอยู 21232 เจา นาสวน บอไร ตราด 

188 กํ่านา 12589 เหนียว นาสวน เชียงคาน เลย 

189 กํ่าบ้ึง 17668 เหนียว ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

190 กํ่าปอ 17641 เหนียว ขาวไร ก.ภูผามาน* ขอนแกน 

191 กําปน 03466 เหนียว นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

192 กํ่าปูน 06726 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

193 กําผาย 05749 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

194 กําผายเมล็ดใหญ 22207 เหนียว ขึ้นนํ้า เมือง หนองบัวลําภู 

195 กําผายใหญ 22775 เหนียว นาสวน กุดจับ อุดรธานี 

196 กํ่าเผือก 11874 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

197 กํ่าพ้ืนเมือง 17696 เหนียว ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

198 กํ่าเพิง 05287 เหนียว ขาวไร หางดง เชียงใหม 

199 กําแพง 08406 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

200 กําแพงแกว 00858 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

201 กําแพงเพชร 10652 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

202 กํ่าแพร 13310 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

203 กํ่าเฟอง 04490 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

204 กํ่าเฟอย 23107 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

205 กํามะหย่ี 21601 เจา นาสวน เชียงยืน มหาสารคาม 

206 กํามะหลา 05325 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

207 กําแมะ 14381 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

208 กําโมมาช 16932 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

209 กํ่าไร 21697 เหนียว ขาวไร วังสะพุง เลย 

210 กํ่าลาง 12744 เจา นาสวน เมือง ยะลา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 
 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
211 กํ่าลูกเขย 22772 เหนียว นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

212 กํ่าเล้ียว 17652 เหนียว ขาวไร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

213 กําไลทอง 12635 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

214 กํ่าสาว 16440 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

215 กํ่าเหนียว 05860 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

216 ก่ิงลอ 02904 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

217 กิโล 22010 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

218 ก่ิวบาง 17328 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

219 กีตา 14171 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

220 กีบเขียว 13031 เจา นาสวน คลองขลุง กําแพงเพชร 

221 ก้ือ 06251 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

222 กือเซะขาว 07477 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

223 กือเซะดํา 12821 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

224 กือเดาะ 22183 เจา นาสวน ก.กะพอ* ปตตานี 

225 กือแต 12809 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

226 กุดปลาดํา 07701 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

227 กุนหยี 10359 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

228 กุลา 13992 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

229 กุลาหลุดหน้ี 17973 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

230 กุเหลา 14409 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

231 กูคํา 03268 เหนียว นาสวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 

232 กูนิง 09981 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

233 กูนิงจาและ 12862 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

234 กูนิงยาลอ 12733 เจา ขาวไร จะนะ สงขลา 

235 กูบานกูเมือง 23785 เจา ขาวไร ลําทับ กระบ่ี 

236 กูบี 22017 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

237 กูมุมิน 12676 เจา ขาวไร บันนังสตา ยะลา 

238 กูเมือง 05008 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

239 กูเมืองขาว 14321 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

240 กูเมืองแดง 14316 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
241 กูเมืองนา 14425 เจา นาสวน ก.ทุงตะโก* ชุมพร 

242 กูเมืองหลวง 14314 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

243 กูยิ 22180 เหนียว นาสวน มายอ ปตตานี 

244 กูหน้ี 19590 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

245 เกงหลาว 23593 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

246 เก็บดี 17135 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

247 เกยธง 11552 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

248 เกรอโท 11442 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

249 เกล็ดเตา 10825 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

250 เกล็ดทอง 09056 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

251 เกล็ดปลาชอน 22853 เจา นาสวน เสิงสาง นครราชสีมา 

252 เกล้ียงหอม 12578 เหนียว ขาวไร ภูเรือ เลย 

253 เกลียว 05075 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

254 เกลียวนอย 04947 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

255 เกวียน 11993 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

256 เกวียนหัก 06551 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อางทอง 

257 เกวียนหัก 2 15890 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

258 เกษตร 06246 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

259 เกษตร A 20808 เจา นาสวน ดงเจริญ พิจิตร 

260 เกษตรกลาง 05788 เหนียว นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

261 เกษตรกลางป 21374 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

262 เกษตรซางเหลือง 04945 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

263 เกษตรดอ 23189 เจา นาสวน หนองวัวซอ อุดรธานี 

264 เกษตรตาแดง 14679 เจา นาสวน บางมูลนาก พิจิตร 

265 เกษตรนอย 23592 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

266 เกษตรเบา 05485 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

267 เกษตรสิบ 06247 เจา นาสวน พรหมพิราม พิษณุโลก 

268 เกษตรหนัก 19971 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

269 เกษตรใหญ 23591 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

270 เกากลาง 06586 เหนียว นาสวน ลอง แพร 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
271 เกากอลอ 06693 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

272 เกาดอ 05184 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

273 เกานํ้าผ้ึง 01439 เจา นาสวน เมือง ลําปาง 

274 เกาป 05180 เจา นาสวน รองกวาง แพร 

275 เกาแปด 03322 เหนียว นาสวน บานไผ ขอนแกน 

276 เการวง 06479 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

277 เกาหลวง 09202 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

278 เกาหลี 06814 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

279 เกาะหมาก 10351 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

280 เกาะหมากขาว 11177 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

281 เกาะหมากดํา 10390 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

282 เกาะหมากลูกออน 13480 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

283 เกาะหมู 10233 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

284 เกิดแดง 22796 เหนียว ขาวไร ก.หนองหิน* เลย 

285 เก้ิบพาว 09071 เหนียว นาสวน อมกอย เชียงใหม 

286 เกิม 06962 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

287 เกียรสี่ 06510 เจา นาสวน หนองฉาง อุทัยธานี 

288 เก่ียว 09242 เจา นาสวน สามเงา ตาก 

289 แกงดาว 17933 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

290 แกงโพธ 14513 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

291 แกนกุง 14005 เหนียว นาสวน ดอนตาล มุกดาหาร 

292 แกนเคาะ 11905 เหนียว นาสวน ปว นาน 

293 แกนเคาะกลาง 12069 เหนียว นาสวน ก.สันติสุข* นาน 

294 แกนจันทร 04902 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

295 แกนจันทรเบา 09224 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

296 แกนจันทรหนัก 04926 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

297 แกนดอ 05248 เหนียว ขาวไร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 

298 แกนแดง 03315 เหนียว ขาวไร บานไผ ขอนแกน 

299 แกนแดงนอย 22742 เหนียว ขาวไร บานแทน ขอนแกน 

300 แกนแดงใหญ 22743 เหนียว ขาวไร บานแทน ขอนแกน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
301 แกนแตง 05748 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

302 แกนประดู 04909 เหนียว นาสวน เมือง สุโขทัย 

303 แกนฝาย 01785 เหนียว ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

304 แกนมะเกลือ 06214 เหนียว นาสวน เมือง ราชบุรี 

305 แกนลอหัก 10477 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

306 แกมทอง 17131 เจา นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

307 แกว 05114 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

308 แกวกลาง 08249 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

309 แกวขาว 06662 เหนียว นาสวน สอง แพร 

310 แกวคอหัก 06191 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

311 แกวโจ 05275 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

312 แกวเชียงคาน 11897 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

313 แกวดอ 00147 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

314 แกวดอใต 11972 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

315 แกวแดง 10427 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

316 แกวตนตํ่า 11888 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

317 แกวตํ่า 11987 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

318 แกวนอย 01433 เจา นาสวน เมือง ลําปาง 

319 แกวนํ้ามัน 11743 เหนียว ขาวไร สา นาน 

320 แกวเบา 05524 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

321 แกวป 11976 เหนียว นาสวน ทุงชาง นาน 

322 แกวเปยง 00158 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

323 แกวพุก 05254 เหนียว ขาวไร สันกําแพง เชียงใหม 

324 แกวฟาง 12006 เหนียว นาสวน แมจริม นาน 

325 แกวฟามืด 13817 เหนียว นาสวน แมเมาะ ลําปาง 

326 แกวเมืองดํา 10507 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

327 แกวแมโจ 10464 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

328 แกวไร 12009 เหนียว ขาวไร แมจริม นาน 

329 แกวลานชื่อ 19613 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

330 แกวลาย 05278 เหนียว ขาวไร หางดง เชียงใหม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
331 แกวลําเหลือง 06659 เหนียว นาสวน สอง แพร 

332 แกวลุชื่อ 14901 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

333 แกวแลน 10486 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

334 แกวแวงหัก 11967 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

335 แกวสูง 11985 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

336 แกวหิน 06604 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

337 โกนจรูก 07705 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

338 ไกงอ 13719 เหนียว นาสวน เตางอย สกลนคร 

339 ไกเถื่อน 05921 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

340 ไกเทิง 01802 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

341 ไกฟา 22045 เจา นาสวน เมือง นครปฐม 

342 ไกรขาว 01934 เจา ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 

343 ไกรทอง 09167 เจา นาสวน พรานกระตาย กําแพงเพชร 

344 ไกให 01502 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

345 ขนกระดาษ 03613 เจา นาสวน นครไทย พิษณุโลก 

346 ขม 17117 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

347 ขมคา 04016 เจา ขาวไร ก.พะโตะ* ชุมพร 

348 ขมหญา 02514 เจา ขาวไร เมือง ประจวบคีรีขันธ 

349 ขม้ิน 10052 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

350 ขมุ 01377 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

351 ขวัญชัย 08023 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

352 ขวาง 01459 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

353 ขอขอ 21611 เหนียว นาสวน ทาคันโท กาฬสินธุ 

354 ขอขา 06982 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

355 ของขวัญ 04202 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

356 ขอม 09507 เจา นาสวน เมือง ตราด 

357 ขอมใบลาน 21044 เจา นาสวน เมือง ตราด 

358 ขอสี 21507 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

359 ขะมุน 07748 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

360 ขะแม 01860 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
361 ขะยอไห 23080 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

362 ขะหนาย 05829 เหนียว นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

363 ขะหนี 21527 เจา นาสวน เมือง เชียงราย 

364 ขัดนาโพธ์ิ 09212 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

365 ขัดมัน 06299 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

366 ขัดหิน 02694 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

367 ขันเงิน 09687 เจา นาสวน ละแม ชุมพร 

368 ขั้วเหนียว 03089 เจา นาสวน สามพราน นครปฐม 

369 ขาไก 06736 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

370 ขาโตะ 19573 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

371 ขาเลอ 21511 เจา ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

372 ขาว 05597 เหนียว นาสวน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

373 ขาว 1 20593 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

374 ขาว 5 06970 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

375 ขาว 7 06974 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

376 ขาวกง 09518 เจา นาสวน เมือง ตราด 

377 ขาวกนแกว 14459 เจา นาสวน ดอนพุด สระบุรี 

378 ขาวกนจุด 06220 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

379 ขาวกนดํา 22758 เหนียว นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

380 ขาวกระจาง 06779 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

381 ขาวกระดาน 07199 เจา ขึ้นนํ้า สัตหีบ ชลบุรี 

382 ขาวกระดาษ 06266 เจา นาสวน พรหมพิราม พิษณุโลก 

383 ขาวกระดูกชาง 04075 เจา นาสวน บานแหลม เพชรบุรี 

384 ขาวกระโดน 06267 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

385 ขาวกระบินทร 02027 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

386 ขาวกระบี่ 02051 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

387 ขาวกระพง 07255 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

388 ขาวกรุ 14295 เจา ขาวไร โพนทะเล พิจิตร 

389 ขาวกรุง 10684 เหนียว นาสวน นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

390 ขาวกลม 09521 เจา นาสวน เมือง ตราด 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
391 ขาวกลวย 22482 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

392 ขาวกลาง 05720 เหนียว นาสวน บานไผ ขอนแกน 

393 ขาวกลํ่า 09308 เหนียว นาสวน กุดชุม ยโสธร 

394 ขาวกล้ิง 09536 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

395 ขาวกล่ิน 09422 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

396 ขาวกลุม 15191 เหนียว ขาวไร แมจัน เชียงราย 

397 ขาวกอ 05428 เจา นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

398 ขาวกอ 21040 เจา นาสวน เมือง ตราด 

399 ขาวกอกลาง 13091 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

400 ขาวกอด 06807 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

401 ขาวกอเดียว 02372 เจา นาสวน เมือง สมุทรปราการ 

402 ขาวกอเดียวกลาง 06265 เจา ขึ้นนํ้า ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

403 ขาวกอเดียวเบา 04082 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

404 ขาวกอเดียวหนัก 04919 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

405 ขาวกอน 12481 เหนียว นาสวน หนองบัวแดง ชัยภูมิ 

406 ขาวกอหนัก 10845 เจา ขึ้นนํ้า ตะพานหิน พิจิตร 

407 ขาวกะเหร่ียง 06173 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

408 ขาวกันตัง 04077 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

409 ขาวกาลันตัน 03794 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

410 ขาวกําดัด 08158 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

411 ขาวกํานัน 14358 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

412 ขาวกํ่ายาง 15146 เหนียว นาสวน เตางอย สกลนคร 

413 ขาวกํ่ารวย 13086 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

414 ขาวก่ิง 09420 เจา นาสวน เมือง จันทบุรี 

415 ขาวก่ิว 03079 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

416 ขาวกุง 05671 เหนียว นาสวน มหาชนะชัย ยโสธร 

417 ขาวกุย 05461 เจา นาสวน โพนทะเล พิจิตร 

418 ขาวกุหลาบ 21909 เจา นาสวน โคกสําโรง ลพบุรี 

419 ขาวเกษตร 05476 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

420 ขาวเกษตรเบา 21223 เจา นาสวน บานแพว สมุทรสาคร 
 



 
 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
421 ขาวเกษตรหนัก 14660 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

422 ขาวเกาหลี 06268 เจา นาสวน บางกระทุม พิษณุโลก 

423 ขาวแกว 00214 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

424 ขาวแกวหนัก 18174 เจา นาสวน ปาโมก อางทอง 

425 ขาวขน 05715 เหนียว นาสวน ก.พระยืน* ขอนแกน 

426 ขาวขนาด 05812 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

427 ขาวขะนา 22062 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

428 ขาวขี้ควาย 09642 เจา นาสวน เมือง ชุมพร 

429 ขาวขีด 02035 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

430 ขาวขุน 15129 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

431 ขาวขุย 03674 เจา ขึ้นนํ้า อินทรบุรี สิงหบุรี 

432 ขาวเขี้ยวควาย 15145 เหนียว นาสวน ดงมะไฟ สกลนคร 

433 ขาวแขก 08022 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

434 ขาวไข 09520 เจา นาสวน เมือง ตราด 

435 ขาวคด 05807 เจา นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

436 ขาวคอย 14984 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

437 ขาวคัด 03857 เหนียว นาสวน แกลง ระยอง 

438 ขาวคัดซอน 06272 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

439 ขาวคัดหนัก 15951 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

440 ขาวคันนา 07165 เจา นาสวน สัตหีบ ชลบุรี 

441 ขาวคํา 10682 เหนียว นาสวน นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

442 ขาวคู 22081 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

443 ขาวโคก 02916 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

444 ขาวโคง 12630 เจา นาสวน จัตุรัส ชัยภูมิ 

445 ขาวโคราช 08050 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

446 ขาวไคล 15192 เจา ขาวไร แมจัน เชียงราย 

447 ขาวงวงชาง 07258 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

448 ขาวงวงติด 05080 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

449 ขาวงอน 12317 เจา นาสวน บอไร ตราด 

450 ขาวงาชาง 07292 เจา นาสวน ลําลูกกา ปทุมธานี 



 

 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
451 ขาวงาแซง 09596 เจา ขึ้นนํ้า เมือง นครปฐม 

452 ขาวงาม 06180 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

453 ขาวโงง 04997 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

454 ขาวจอก 06806 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

455 ขาวจัด 10836 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

456 ขาวจัน 00334 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

457 ขาวจําปา 07168 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

458 ขาวจิ้งหรีด 23059 เจา นาสวน เมือง ตราด 

459 ขาวจีน 05757 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

460 ขาวเจก 12425 เหนียว นาสวน พานทอง ชลบุรี 

461 ขาวเจ็กเฮง 23478 เหนียว นาสวน ทาตะโก นครสวรรค 

462 ขาวเจย 09453 เจา นาสวน เมือง ตราด 

463 ขาวเจริญ 08878 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

464 ขาวเฉลิม 06483 เจา นาสวน เมือง อุทัยธานี 

465 ขาวชลอ 05451 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

466 ขาวชวัช 06930 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

467 ขาวชอ 07104 เจา นาสวน ทาชนะ สุราษฎรธานี 

468 ขาวชอไฮ 02900 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

469 ขาวชัยนาท 06745 เจา นาสวน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

470 ขาวชาง 05781 เจา นาสวน ประทาย นครราชสีมา 

471 ขาวชางเผือก 21759 เจา นาสวน ปกธงชัย นครราชสีมา 

472 ขาวชาวโขง 15143 เจา นาสวน เมือง อุดรธานี 

473 ขาวชาวไร 05772 เจา นาสวน คง นครราชสีมา 

474 ขาวชุมพร 09666 เจา นาสวน สวี ชุมพร 

475 ขาวชูชาติ 12932 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

476 ขาวชูใบ 12286 เจา นาสวน ทาใหม จันทบุรี 

477 ขาวเชย 09577 เจา นาสวน กําแพงแสน นครปฐม 

478 ขาวซอน 09649 เจา นาสวน เมือง ชุมพร 

479 ขาวซิว 15161 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

480 ขาวซิวยาง 15177 เหนียว นาสวน สบปราบ ลําปาง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
481 ขาวซีตา 02523 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

482 ขาวโซเซ 21131 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

483 ขาวเฒา 09721 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

484 ขาวดกพัน 02919 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

485 ขาวดงขุย 06275 เจา ขึ้นนํ้า ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

486 ขาวดงรวน 07207 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

487 ขาวดอ 09304 เหนียว นาสวน หัวตะพาน อุบลราชธานี 

488 ขาวดอกขา 07195 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

489 ขาวดอกจาก 13482 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

490 ขาวดอกดู 14698 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

491 ขาวดอกมะลิ 00035 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

492 ขาวดอกมะลิเต้ีย 02238 เจา นาสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา 

493 ขาวดอกมะลิสูง 02239 เจา นาสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา 

494 ขาวดอน 04091 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

495 ขาวดอนตานิน 02548 เจา นาสวน พุทไธสง บุรีรัมย 

496 ขาวดายฟา 14690 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

497 ขาวดุหล่ัน 04324 เจา นาสวน เมือง สตูล 

498 ขาวเด 16765 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

499 ขาวแดง 23271 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 

500 ขาวตกบอ 02915 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

501 ขาวตกยก 07122 เจา นาสวน ทาฉาง สุราษฎรธานี 

502 ขาวตนแข็ง 22156 เจา นาสวน เมือง อยุธยา 

503 ขาวตระไคร 06498 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

504 ขาวตอ 22284 เจา นาสวน เมือง ตราด 

505 ขาวตอ 06747 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

506 ขาวตะกับ 08270 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

507 ขาวตะพง 09390 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

508 ขาวตะเภา 12977 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

509 ขาวตะเภาทอง 12972 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

510 ขาวตากอน 13038 เจา ขึ้นนํ้า พยุหะคีรี นครสวรรค 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
511 ขาวตากอย 21231 เจา นาสวน บอไร ตราด 

512 ขาวตาแขก 07203 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

513 ขาวตาคง 14207 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

514 ขาวตาคัด 07246 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

515 ขาวตาเคลือบ 06213 เจา นาสวน บางแพ ราชบุรี 

516 ขาวตาเจือ 05372 เจา นาสวน บานสราง ปราจีนบุรี 

517 ขาวตาชวง 17922 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

518 ขาวตาชู 10966 เจา นาสวน หนองแค สระบุรี 

519 ขาวตาเชย 09143 เจา ขึ้นนํ้า พยุหะคีรี นครสวรรค 

520 ขาวตาเชื้อ 07296 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

521 ขาวตาซะ 22146 เจา นาสวน หนองแค สระบุรี 

522 ขาวตาเซียง 12322 เจา นาสวน บอไร ตราด 

523 ขาวตาดิส 08949 เจา ขาวไร หนองฉาง อุทัยธานี 

524 ขาวตาตอม 12922 เจา ขึ้นนํ้า ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

525 ขาวตาต้ัว 07250 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

526 ขาวตาติด 12302 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

527 ขาวตาถั่ว 12292 เจา นาสวน ทาใหม จันทบุรี 

528 ขาวตาถึก 21380 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

529 ขาวตาทวม 12436 เจา ขึ้นนํ้า ศรีราชา ชลบุรี 

530 ขาวตานนท 08999 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

531 ขาวตานี 14361 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

532 ขาวตาเนียน 20935 เจา นาสวน อุทัย อยุธยา 

533 ขาวตาบัว 10841 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

534 ขาวตาเบา 22153 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

535 ขาวตาเบา 21166 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

536 ขาวตาปาน 07205 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

537 ขาวตาปน 21198 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

538 ขาวตาป 12925 เจา ขึ้นนํ้า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

539 ขาวตาเปยง 07194 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

540 ขาวตาไปล 10633 เจา นาสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
541 ขาวตาพุด 03026 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

542 ขาวตาแพ 21393 เจา นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

543 ขาวตาแพร 14464 เจา ขาวไร ดอนพุด สระบุรี 

544 ขาวตาโพ 10855 เจา นาสวน วังทรายพูล พิจิตร 

545 ขาวตามล 05695 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

546 ขาวตามิน 05537 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

547 ขาวตามี 10938 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

548 ขาวตาแมน 22068 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

549 ขาวตายก 09657 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

550 ขาวตายวน 09535 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

551 ขาวตารอง 08027 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

552 ขาวตารอด 12970 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

553 ขาวตาเรือง 12901 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

554 ขาวตาลอน 09433 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

555 ขาวตาเล่ียม 08971 เจา ขาวไร ลานสัก อุทัยธานี 

556 ขาวตาเล่ือม 08947 เจา ขาวไร หนองฉาง อุทัยธานี 

557 ขาวตาสังข 09145 เจา นาสวน พยุหะคีรี นครสวรรค 

558 ขาวตาหงส 04021 เจา ขาวไร ทาแซะ ชุมพร 

559 ขาวตาหนับ 20908 เจา นาสวน เมือง อยุธยา 

560 ขาวตาหยัด 07290 เจา ขึ้นนํ้า หนองเสือ ปทุมธานี 

561 ขาวตาหร่ัง 09419 เจา นาสวน เมือง จันทบุรี 

562 ขาวตาหลอ 08018 เจา ขึ้นนํ้า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

563 ขาวตาหวัด 09157 เจา ขึ้นนํ้า พยุหะคีรี นครสวรรค 

564 ขาวตาหิน 06789 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

565 ขาวตาแหง 00096 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

566 ขาวตาแหงเต้ีย 06773 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

567 ขาวตาแหงเบา 21739 เจา นาสวน ชุมพวง นครราชสีมา 

568 ขาวตาแหงรังสี 20987 เจา นาสวน บานหม่ี ลพบุรี 

569 ขาวตาแหงหนัก 06453 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

570 ขาวตาอู 00217 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
571 ขาวตาเอ็ก 10651 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

572 ขาวตาโอด 08233 เจา ขึ้นนํ้า บางประหัน อยุธยา 

573 ขาวตํ่า 06009 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

574 ขาวตุด 09647 เจา นาสวน เมือง ชุมพร 

575 ขาวตูดงอน 22718 เจา ขาวไร เทพสถิต ชัยภูมิ 

576 ขาวเต้ีย 06820 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

577 ขาวแตกกอ 22919 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

578 ขาวแตงโม 06533 เจา นาสวน หนองฉาง อุทัยธานี 

579 ขาวถอด 12631 เหนียว นาสวน บานแทน ชัยภูมิ 

580 ขาวทดลอง 00255 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

581 ขาวทรง 09637 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

582 ขาวทองสุข 07590 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

583 ขาวทองเหนียว 01902 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

584 ขาวทะเล 05310 เจา ขึ้นนํ้า วัดโบสถ พิษณุโลก 

585 ขาวทุง 03199 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

586 ขาวทุงสมอ 06201 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

587 ขาวทุย 06913 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

588 ขาวไทย 10940 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

589 ขาวไทร 14336 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

590 ขาวธรรมดา 09498 เจา นาสวน เมือง ตราด 

591 ขาวนกกระลิง 10852 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

592 ขาวนครไชยศรี 12424 เจา ขึ้นนํ้า พานทอง ชลบุรี 

593 ขาวนพเกา 08214 เจา นาสวน เมือง เพชรบุรี 

594 ขาวนมโค 12297 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

595 ขาวนวล 06425 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

596 ขาวนอย 05643 เหนียว นาสวน เมือง ยโสธร 

597 ขาวนา 12283 เจา นาสวน ทาใหม จันทบุรี 

598 ขาวนาง 08413 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

599 ขาวนางกอง 17313 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

600 ขาวนางเกา 15133 เหนียว นาสวน เมือง เลย 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
601 ขาวนางชม 12216 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

602 ขาวนางทอง 08412 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

603 ขาวนางนวล 06203 เจา นาสวน บางแพ ราชบุรี 

604 ขาวนางปรุง 12952 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

605 ขาวนางมล 09373 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

606 ขาวนางวัว 15132 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

607 ขาวนางหลง 09414 เจา นาสวน เมือง จันทบุรี 

608 ขาวนายเน่ือง 08235 เจา ขึ้นนํ้า บางไทร อยุธยา 

609 ขาวนายโพ 02929 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

610 ขาวนายหลง 04891 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุโขทัย 

611 ขาวนายหลวง 15142 เหนียว นาสวน เมือง อุดรธานี 

612 ขาวนํ้ากล้ิง 15943 เจา นาสวน ทาตะโก นครสวรรค 

613 ขาวนํ้าคลอง 08248 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

614 ขาวนํ้าคาง 04893 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุโขทัย 

615 ขาวนํ้าเค็ม 05687 เจา นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

616 ขาวนํ้าบอ 05061 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

617 ขาวนํ้าป 19159 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

618 ขาวนํ้าผ้ึง 05802 เหนียว นาสวน สูงเนิน นครราชสีมา 

619 ขาวนํ้าอาง 13302 เหนียว นาสวน ก.นามน* กาฬสินธุ 

620 ขาวนิพลวง 03083 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

621 ขาวโนนไร 13586 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

622 ขาวบอง 09646 เจา นาสวน เมือง ชุมพร 

623 ขาวบัวลอย 15534 เจา นาสวน ตะก่ัวปา พังงา 

624 ขาวบาเกิด 15126 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

625 ขาวบางพระ 07152 เจา นาสวน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

626 ขาวบานนา 07173 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

627 ขาวบานโภชน 19877 เจา นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

628 ขาวบาบอง 02914 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

629 ขาวบํารุง 06775 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

630 ขาวบิด 05347 เจา นาสวน บานสราง ปราจีนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
631 ขาวบุญมา 06280 เจา นาสวน บางกระทุม พิษณุโลก 

632 ขาวบุญมี 05792 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

633 ขาวเบอร 1 11065 เจา นาสวน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

634 ขาวเบา 09513 เจา นาสวน เมือง ตราด 

635 ขาวใบบาง 07196 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

636 ขาวใบลด 07186 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

637 ขาวใบเล 21740 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

638 ขาวใบสี 10832 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

639 ขาวใบหลง 17717 เจา ขาวไร บัวใหญ นครราชสีมา 

640 ขาวใบหลอบ 10925 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

641 ขาวปทุม 21043 เจา นาสวน เมือง ตราด 

642 ขาวประกวด 06535 เจา นาสวน สรรพยา ชัยนาท 

643 ขาวประจวบ 06899 เจา นาสวน อูทอง สุพรรณบุรี 

644 ขาวประจิม 21788 เจา นาสวน เมือง นครราชสีมา 

645 ขาวประทาน 08286 เจา นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

646 ขาวประทิว 08054 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

647 ขาวประมง 17945 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

648 ขาวประมูล 10839 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

649 ขาวปรัง 02082 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

650 ขาวปราจีน 05360 เจา ขึ้นนํ้า วัฒนานคร สระแกว 

651 ขาวปรุง 04095 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

652 ขาวปลาซิว 13250 เหนียว นาสวน นาดูน มหาสารคาม 

653 ขาวปลาไหล 07134 เจา นาสวน เมือง ฉะเชิงเทรา 

654 ขาวปลิก 16684 เจา นาสวน ละงู สตูล 

655 ขาวปอม 14655 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

656 ขาวปา 12623 เหนียว นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

657 ขาวปากกระบอก 06801 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

658 ขาวปากทอ 06509 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

659 ขาวปากทอ 21239 เจา นาสวน บอไร ตราด 

660 ขาวปากหมอ 00991 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
661 ขาวปนแกว 07206 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

662 ขาวปนตัง 11173 เจา นาสวน ตะก่ัวทุง พังงา 

663 ขาวปูตา 22259 เหนียว นาสวน ปง พะเยา 

664 ขาวเป 07660 เหนียว นาสวน คํามวง กาฬสินธุ 

665 ขาวเปลือกไข 06530 เจา ขึ้นนํ้า สรรพยา ชัยนาท 

666 ขาวแปดรวง 07977 เจา นาสวน โชคชัย นครราชสีมา 

667 ขาวโปงยางนอก 05925 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

668 ขาวผสม 11336 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

669 ขาวผักชี 11108 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

670 ขาวผาผ้ึง 04930 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

671 ขาวพงหนัก 12288 เจา ขึ้นนํ้า ทาใหม จันทบุรี 

672 ขาวพญาชม 14473 เจา นาสวน ดอนตูม นครปฐม 

673 ขาวพนมยง 12227 เจา นาสวน บานฉาง ระยอง 

674 ขาวพยุง 17034 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

675 ขาวพรหม 12299 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

676 ขาวพระนาย 15552 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

677 ขาวพระรถ 10655 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

678 ขาวพระราชทาน 12453 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ชลบุรี 

679 ขาวพระลอ 13028 เจา นาสวน พยุหะคีรี นครสวรรค 

680 ขาวพราหมณ 00860 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

681 ขาวพวง 00798 เจา นาสวน เมือง อยุธยา 

682 ขาวพวงกลาง 11124 เจา ขึ้นนํ้า ทาชาง สิงหบุรี 

683 ขาวพวงแกว 09602 เจา นาสวน สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

684 ขาวพวงเบา 09587 เจา ขึ้นนํ้า สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

685 ขาวพวงเมล็ดสั้น 11130 เจา ขึ้นนํ้า อินทรบุรี สิงหบุรี 

686 ขาวพวงหนัก 11125 เจา ขึ้นนํ้า ทาชาง สิงหบุรี 

687 ขาวพังภู 09584 เจา นาสวน สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

688 ขาวพันธุ 09510 เจา นาสวน เมือง ตราด 

689 ขาวพันธุหนัก 22349 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

690 ขาวพานทอง 10646 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
691 ขาวพานหลวง 10847 เจา นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

692 ขาวพิจิตร 06193 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

693 ขาวเพชรบูรณ 11088 เจา ขาวไร เมือง กาญจนบุรี 

694 ขาวเพิ่ม 06795 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

695 ขาวเพี้ย 13583 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

696 ขาวเพียง 05425 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

697 ขาวแพมบก 23685 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

698 ขาวโพธ์ิ 09391 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

699 ขาวภู 05800 เหนียว นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

700 ขาวภูเขา 22280 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

701 ขาวภูไท 13315 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

702 ขาวมล 21010 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

703 ขาวมะเขา 12306 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

704 ขาวมะยม 15152 เหนียว นาสวน เตางอย สกลนคร 

705 ขาวมะระ 21049 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

706 ขาวมะลิ 05826 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

707 ขาวมะลิหนัก 06569 เจา ขึ้นนํ้า สามโก อางทอง 

708 ขาวมานะ 05349 เจา นาสวน บานสราง ปราจีนบุรี 

709 ขาวมานะ 1 12935 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

710 ขาวมานะ 2 12953 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

711 ขาวมาเลย 20348 เจา ขาวไร เมือง ปตตานี 

712 ขาวมาเอง 21129 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

713 ขาวมีหาง 01353 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

714 ขาวมุสลิม 14263 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

715 ขาวมูก 02911 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

716 ขาวเม็ดยาว 08967 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

717 ขาวเม็ดลาย 15193 เจา ขาวไร แมจัน เชียงราย 

718 ขาวเม็ดเล็ก 09423 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

719 ขาวเม็ดเล็กกลาง 14158 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

720 ขาวเม็ดเล็กเบา 14157 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
721 ขาวเม็ดเล็กหนัก 14159 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

722 ขาวเม็ดใหญ 12364 เจา นาสวน คลองใหญ ตราด 

723 ขาวเมล็ดยาว 11201 เจา นาสวน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

724 ขาวเมล็ดเล็ก 02519 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

725 ขาวเมล็ดสั้น 01975 เจา นาสวน ควนกุฎ พัทลุง 

726 ขาวเมล็ดใหญ 09533 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

727 ขาวแมโจ 01890 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

728 ขาวแมเล 13077 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

729 ขาวยวน 05414 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ปราจีนบุรี 

730 ขาวยะลา 13581 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

731 ขาวยาง 02025 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

732 ขาวยายแกรง 09400 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

733 ขาวยายคล่ี 07197 เจา ขึ้นนํ้า พนัสนิคม ชลบุรี 

734 ขาวยายเบียบ 20963 เจา นาสวน นครหลวง อยุธยา 

735 ขาวยายเปา 02521 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

736 ขาวยายพวง 21080 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

737 ขาวยายพา 09526 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

738 ขาวยายเพียร 06202 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

739 ขาวยายมา 08059 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

740 ขาวยายมาก 11049 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

741 ขาวยายเลียง 20569 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

742 ขาวยายวุน 06287 เจา ขึ้นนํ้า วัดโบสถ พิษณุโลก 

743 ขาวยายเวง 09512 เจา นาสวน เมือง ตราด 

744 ขาวยายแวน 09514 เจา นาสวน เมือง ตราด 

745 ขาวยายสาย 09389 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

746 ขาวยายหร่ัง 12219 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

747 ขาวยายเหตุ 07256 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

748 ขาวยาว 06926 เจา ขึ้นนํ้า อูทอง สุพรรณบุรี 

749 ขาวยี 02925 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

750 ขาวเย่ือ 09416 เจา นาสวน เมือง จันทบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
751 ขาวรวง 09664 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

752 ขาวรวง 07124 เจา นาสวน ทาฉาง สุราษฎรธานี 

753 ขาวรวงเดียว 06216 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

754 ขาวรวงทอง 02755 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

755 ขาวรวงยาว 07099 เจา นาสวน พุนพิน สุราษฎรธานี 

756 ขาวรวงสั้น 11178 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

757 ขาวรวงหนัก 20571 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

758 ขาวรอดหน้ี 08020 เจา ขึ้นนํ้า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

759 ขาวรอย 06288 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

760 ขาวระยอง 06170 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

761 ขาวรังสี 20996 เจา นาสวน เมือง สิงหบุรี 

762 ขาวรากแหง 12470 เหนียว นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

763 ขาวราชินี 10810 เจา ขึ้นนํ้า อุทัย อยุธยา 

764 ขาวเรง 03084 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

765 ขาวเร้ือ 07248 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

766 ขาวไร 05472 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

767 ขาวลนยุง 09434 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

768 ขาวลพบุรี 06776 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

769 ขาวลม 03534 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

770 ขาวลอ 20376 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

771 ขาวลอดชอง 18173 เจา นาสวน สามโก อางทอง 

772 ขาวลอย 04886 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

773 ขาวลอยน้ํา 08057 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

774 ขาวลอยแพ 11047 เจา ขึ้นนํ้า เมือง กาญจนบุรี 

775 ขาวละเวง 03221 เจา ขาวไร หลมสัก เพชรบูรณ 

776 ขาวละหอย 02291 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

777 ขาวละออง 09631 เจา นาสวน ละอุน ระนอง 

778 ขาวล๊ัว 09006 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

779 ขาวลา 05689 เจา นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

780 ขาวลาง 05804 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
781 ขาวลาย 05269 เหนียว ขาวไร เมือง ลําพูน 

782 ขาวลายสั้น 03080 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

783 ขาวลาว 07955 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

784 ขาวลําพัน 09430 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

785 ขาวลําใย 06531 เจา ขึ้นนํ้า สรรพยา ชัยนาท 

786 ขาวล้ิน 06835 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

787 ขาวล้ี 07245 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ระยอง 

788 ขาวลืมหอม 03081 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

789 ขาวล้ือ 06618 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

790 ขาวลุงฉอย 21230 เจา นาสวน บอไร ตราด 

791 ขาวลูกหวาย 04315 เจา นาสวน เมือง สตูล 

792 ขาวเล็ก 11063 เจา นาสวน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

793 ขาวเล็บยาว 10871 เจา นาสวน บางมูลนาก พิจิตร 

794 ขาวเลือก 03510 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

795 ขาววง 21174 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

796 ขาววรรณา 04102 เหนียว นาสวน ทาใหม จันทบุรี 

797 ขาววัด 06873 เจา นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

798 ขาววิเชียร 12521 เหนียว นาสวน หนองบัวลําภู อุดรธานี 

799 ขาวเวียง 08924 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

800 ขาวไว 07270 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

801 ขาวเศรษฐี 06783 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

802 ขาวสงวน 06502 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

803 ขาวสนับ 22172 เจา นาสวน หนองแซง สระบุรี 

804 ขาวสบู 21209 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

805 ขาวสมนึก 10626 เจา นาสวน หนองแค สระบุรี 

806 ขาวสมุทร 20934 เจา นาสวน อุทัย อยุธยา 

807 ขาวสรอย 05713 เจา นาสวน พล ขอนแกน 

808 ขาวสลาง 07182 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

809 ขาวสวง 03444 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

810 ขาวสวัสดิ์ 20383 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
811 ขาวสวาง 08241 เจา ขึ้นนํ้า บางซาย อยุธยา 

812 ขาวสอางค 06300 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

813 ขาวสะเก็ด 08968 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

814 ขาวสะแก 15907 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

815 ขาวสะโตง 22281 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

816 ขาวสะบง 00199 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

817 ขาวสะหร่ัง 12404 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

818 ขาวสะแหม 14357 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

819 ขาวสะองค 00788 เจา นาสวน โคกสําโรง ลพบุรี 

820 ขาวสะอาด 00809 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

821 ขาวสะอ้ิง 22282 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

822 ขาวสาคร 06295 เจา ขึ้นนํ้า วัดโบสถ พิษณุโลก 

823 ขาวสามรวง 07193 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

824 ขาวสามารถ 13314 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

825 ขาวสายบัว 14678 เจา นาสวน ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 

826 ขาวสาหราย 20380 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

827 ขาวสําราญ 13000 เจา นาสวน พรานกระตาย กําแพงเพชร 

828 ขาวสี่รวง 09677 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

829 ขาวสุพรรณ 06233 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

830 ขาวสุราษฎร 09621 เจา นาสวน กะเปอร ระนอง 

831 ขาวสูง 06209 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

832 ขาวเสนห 14194 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

833 ขาวเสม็ด 12342 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

834 ขาวเสมอ 05795 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

835 ขาวเสวย 07583 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

836 ขาวเสื้อ 08048 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

837 ขาวหงษ 05354 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

838 ขาวหนองกระเด้ียง 10947 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

839 ขาวหนัก 06796 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

840 ขาวหมอก 15189 เจา ขาวไร เมือง เชียงราย 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
841 ขาวหมากแขก 09387 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

842 ขาวหมากซอ 03075 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

843 ขาวหมากบี้ 08037 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

844 ขาวหรีด 12371 เจา นาสวน คลองใหญ ตราด 

845 ขาวหลง 06291 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

846 ขาวหลงเมล็ดยาว 22110 เจา ขึ้นนํ้า ปากพลี นครนายก 

847 ขาวหลวง 05530 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

848 ขาวหลวง 1 18165 เจา นาสวน วิเศษชัยชาญ อางทอง 

849 ขาวหลวงเบา 06570 เจา ขึ้นนํ้า สามโก อางทอง 

850 ขาวหลวงหนัก 07601 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

851 ขาวหลอด 08046 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

852 ขาวหลุดหน้ี 13196 เจา นาสวน วัดเพลง ราชบุรี 

853 ขาวหอ 01849 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

854 ขาวหอม 02290 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

855 ขาวหอย 06562 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

856 ขาวหางมา 21236 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

857 ขาวหารวง 12969 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

858 ขาวหารอย 05538 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

859 ขาวหิน 06020 เหนียว นาสวน แมสรวย เชียงราย 

860 ขาวเหลือง 03783 เจา ขาวไร ไทรโยค กาญจนบุรี 

861 ขาวใหญ 05573 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

862 ขาวใหญกนดํา 22773 เหนียว นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

863 ขาวองุน 14259 เจา นาสวน เมือง ตราด 

864 ขาวอธิบดี 09530 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

865 ขาวออง 14437 เจา นาสวน ก.พะโตะ* ชุมพร 

866 ขาวออน 12305 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

867 ขาวออนกอเดียว 11171 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

868 ขาวออนไร 03648 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

869 ขาวอากาศ 05491 เจา นาสวน วังทรายพูล พิจิตร 

870 ขาวอีเจียก 09565 เจา นาสวน เมือง นครปฐม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
871 ขาวอีตอก 22220 เหนียว นาสวน นากลาง หนองบัวลําภู 

872 ขาวอีเต้ีย 15112 เหนียว นาสวน หนองเรือ ขอนแกน 

873 ขาวอีแนบ 08053 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

874 ขาวอีพุม 15153 เหนียว นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

875 ขาวอีเมา 21150 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

876 ขาวอุทัย 06519 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ชัยนาท 

877 ขาวอุบล 19848 เจา นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

878 ขาวเอเซีย 10643 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

879 ขาวเอียด 19535 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

880 ขาวไอทุย 20978 เจา ขึ้นนํ้า บางบาล อยุธยา 

881 ขาวซิว 05976 เหนียว นาสวน เมือง เชียงราย 

882 ขาวมูน 03074 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

883 ขาวกง 23054 เจา นาสวน บอไร ตราด 

884 ขาวกลม 19272 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

885 ขาวกลวย 17620 เหนียว ขาวไร สันกําแพง เชียงใหม 

886 ขาวกลาง 21225 เจา ขึ้นนํ้า อัมพวา สมุทรสงคราม 

887 ขาวกลํ่า 19772 เหนียว นาสวน ปาย แมฮองสอน 

888 ขาวกษัตรย 03301 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

889 ขาวกอด 06255 เหนียว นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

890 ขาวกา 06979 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

891 ขาวกาบ 13184 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

892 ขาวกาย 14790 เจา ขาวไร ปว นาน 

893 ขาวกํ่า 09103 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

894 ขาวกํ่า 1 22777 เหนียว นาสวน เมือง อุดรธานี 

895 ขาวกํ่า 2 22778 เหนียว นาสวน เมือง อุดรธานี 

896 ขาวก่ิว 06640 เจา นาสวน วังชิ้น แพร 

897 ขาวกุ 13957 เหนียว นาสวน นาแก นครพนม 

898 ขาวกุง 04350 เจา นาสวน เมือง ระนอง 

899 ขาวเกษตร 17982 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

900 ขาวเกิด 12698 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
901 ขาวเกียว 05352 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

902 ขาวแกน 04571 เจา ขาวไร อาวลึก กระบ่ี 

903 ขาวแกะ 14435 เจา ขาวไร ก.พะโตะ* ชุมพร 

904 ขาวขวาง 06021 เหนียว นาสวน เวียงชัย เชียงราย 

905 ขาวขอน 03860 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

906 ขาวขา 11768 เหนียว ขาวไร สา นาน 

907 ขาวขาว 21190 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

908 ขาวขาว 1 05929 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

909 ขาวขาว 2 05852 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

910 ขาวเข็ม 14401 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

911 ขาวเขมร 06925 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

912 ขาวแขก 09724 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

913 ขาวแข็ง 06469 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

914 ขาวไข 04401 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

915 ขาวคด 08259 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

916 ขาวคดขาวงอ 21405 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

917 ขาวครัว 12051 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

918 ขาวคลา 10274 เจา นาสวน นาทวี สงขลา 

919 ขาวคลึง 16418 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

920 ขาวควง 23268 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 

921 ขาวคัด 04982 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

922 ขาวคาย 14811 เจา ขาวไร สา นาน 

923 ขาวคูณ 11763 เหนียว ขาวไร สา นาน 

924 ขาวเคว็ด 07021 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

925 ขาวโคง 14808 เจา ขาวไร สา นาน 

926 ขาวงอ 11232 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

927 ขาวงา 14111 เหนียว ขาวไร แมริม เชียงใหม 

928 ขาวงาว 13884 เหนียว นาสวน แมสาย เชียงราย 

929 ขาวเงิน 14038 เหนียว ขาวไร นาแหว เลย 

930 ขาวแงน 10481 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
931 ขาวจีน 14379 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

932 ขาวเจะ 07489 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

933 ขาวเจา 07967 เจา นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

934 ขาวเจา 1 05864 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

935 ขาวเจา 2 13899 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

936 ขาวเจา 4 13614 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

937 ขาวเจา 6 05914 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

938 ขาวเจา 7 20628 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

939 ขาวเจาดํา 23186 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

940 ขาวแจะ 12059 เหนียว ขาวไร ก.นาหม่ืน* นาน 

941 ขาวชม 04266 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

942 ขาวชวัท 03721 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

943 ขาวชอ 17214 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

944 ขาวโชย 05346 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

945 ขาวซาง 20872 เหนียว ขาวไร เวียงสา นาน 

946 ขาวซาว 21696 เหนียว ขาวไร วังสะพุง เลย 

947 ขาวซิง 20871 เหนียว ขาวไร เวียงสา นาน 

948 ขาวซิม 02921 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

949 ขาวเซ 13766 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

950 ขาวแซะ 10407 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

951 ขาวไซ 04351 เจา นาสวน เมือง ระนอง 

952 ขาวดอ 05566 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

953 ขาวดอน 16947 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

954 ขาวดอย 19818 เจา ขาวไร แมสอด ตาก 

955 ขาวดัง 22347 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

956 ขาวดาง 03220 เจา ขาวไร หลมสัก เพชรบูรณ 

957 ขาวดํา 04055 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

958 ขาวแดง 05421 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

959 ขาวแดงจง 05867 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

960 ขาวแดงเบา 22141 เหนียว นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
961 ขาวแดงหนัก 22140 เหนียว นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

962 ขาวตนเต้ีย 23098 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

963 ขาวตัง 14669 เจา นาสวน ชุมแสง นครสวรรค 

964 ขาวตาลี 05343 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

965 ขาวตํ่า 11726 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

966 ขาวติด 17052 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

967 ขาวต้ี 10759 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

968 ขาวตุด 09671 เจา นาสวน สวี ชุมพร 

969 ขาวตู 11380 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

970 ขาวตูล 16929 เจา นาสวน ตะโหมด พัทลุง 

971 ขาวเต้ีย 11415 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

972 ขาวโต 23626 เหนียว ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

973 ขาวใต 08338 เจา นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

974 ขาวถอด 08032 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

975 ขาวถั่ว 07493 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

976 ขาวถุง 17741 เหนียว ขาวไร ล้ี ลําพูน 

977 ขาวทราย 04196 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

978 ขาวทิพย 12066 เหนียว นาสวน ก.สันติสุข* นาน 

979 ขาวเทวดา 05001 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

980 ขาวไทร 09952 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

981 ขาวไทรดํา 04558 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

982 ขาวนก 04477 เจา ขึ้นนํ้า หนองหาน อุดรธานี 

983 ขาวนก 1 06139 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

984 ขาวนก 2 06140 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

985 ขาวนก 3 06141 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

986 ขาวนก 4 06142 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

987 ขาวนก 5 06143 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

988 ขาวนก 6 06144 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

989 ขาวนก 7 06145 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

990 ขาวนกเมล็ดขาว 07486 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
991 ขาวนกเมล็ดเหลือง 09930 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

992 ขาวนอย 19776 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

993 ขาวนัง 07086 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

994 ขาวนา 17625 เจา ขาวไร แมแตง เชียงใหม 

995 ขาวนาน 11712 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

996 ขาวนาย 12462 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

997 ขาวน่ึง 05957 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

998 ขาวน่ึงแดง 22548 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

999 ขาวบง 14836 เหนียว ขาวไร สา นาน 

1000 ขาวบํ้า 14713 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

1001 ขาวเบล 23004 เหนียว ขาวไร เวียงแกน เชียงราย 

1002 ขาวเบอร 12346 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

1003 ขาวเบา 06486 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

1004 ขาวปง 13189 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1005 ขาวปน 19019 เจา นาสวน ลอง แพร 

1006 ขาวปรัง 15619 เจา นาสวน ก.ชัยบุรี* สุราษฎรธานี 

1007 ขาวปริง 16869 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1008 ขาวปลี 12594 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

1009 ขาวปอม 05454 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

1010 ขาวปง 19840 เจา นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

1011 ขาวปน 13158 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

1012 ขาวป 13781 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

1013 ขาวปก 11625 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1014 ขาวเปลือก 04100 เจา นาสวน ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

1015 ขาวเปย 04011 เจา ขาวไร เมือง ศรีสะเกษ 

1016 ขาวโป 16667 เจา นาสวน ละงู สตูล 

1017 ขาวผม 21460 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1018 ขาวผ้ึง 11611 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

1019 ขาวเผ 22971 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

1020 ขาวเผ่ือะ 23625 เหนียว ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1021 ขาวแผ 05771 เหนียว นาสวน โนนสูง นครราชสีมา 

1022 ขาวฝ 23571 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1023 ขาวพมา 07657 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

1024 ขาวพมา 1 22244 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

1025 ขาวพมา 2 22245 เจา ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1026 ขาวพรวด 07269 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

1027 ขาวพราหมฌ 05304 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

1028 ขาวพวง 05703 เจา ขึ้นนํ้า บางปะอิน อยุธยา 

1029 ขาวพันธุแผ 23210 เจา นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

1030 ขาวพ่ัว 05579 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

1031 ขาวพิจิตร 06831 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

1032 ขาวพิพ 13286 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

1033 ขาวเพิง 14025 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

1034 ขาวแพ 22328 เหนียว ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1035 ขาวแพน 15724 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

1036 ขาวแพร 06022 เหนียว นาสวน เชียงของ เชียงราย 

1037 ขาวแพร 2 05941 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1038 ขาวโพด 11592 เจา ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1039 ขาวโพดส้ัน 11599 เจา ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1040 ขาวเภา 14326 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1041 ขาวมง 22868 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

1042 ขาวมด 15679 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

1043 ขาวมะลิ 08120 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

1044 ขาวมัน 07427 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

1045 ขาวมาน 23553 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1046 ขาวมีด 14034 เหนียว ขาวไร ภูเรือ เลย 

1047 ขาวมืด 22106 เจา นาสวน โคกสูง สระแกว 

1048 ขาวม้ืม 14724 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

1049 ขาวมุม 05020 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

1050 ขาวเม็ดเล็ก 21255 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1051 ขาวเมล็ดดํา 04591 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

1052 ขาวเมล็ดยาว 00962 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

1053 ขาวเมอ 23766 เหนียว ขาวไร จอมทอง เชียงใหม 

1054 ขาวเมา 07727 เหนียว ขาวไร เชียงมวน พะเยา 

1055 ขาวแมว 14031 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 

1056 ขาวยน 11675 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

1057 ขาวย่ี 01906 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

1058 ขาวยุน 11679 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

1059 ขาวเยา 23482 เหนียว นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

1060 ขาวรวม 10154 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

1061 ขาวรอง 23510 เจา ขาวไร เขาพนม กระบ่ี 

1062 ขาวรอนสัน 04343 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

1063 ขาวระแหง 17953 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1064 ขาวริง 10236 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1065 ขาวไร 06467 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1066 ขาวไร 1 13640 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

1067 ขาวไร 2 15825 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

1068 ขาวไร 3 05904 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1069 ขาวไรสั้น 05926 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1070 ขาวไรเหนียว 20280 เจา ขาวไร พิมาย นครราชสีมา 

1071 ขาวลหุ 05164 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

1072 ขาวลอ 03175 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1073 ขาวลอย 05440 เจา ขึ้นนํ้า ตาพระยา สระแกว 

1074 ขาวลางหน้ี 03002 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1075 ขาวลาย 05951 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1076 ขาวลาว 05417 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

1077 ขาวล้ี 10509 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1078 ขาวเล็ก 11433 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1079 ขาวเลน 14791 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1080 ขาวเล็บ 00243 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1081 ขาวเลิง 14999 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1082 ขาวเลิน 13186 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1083 ขาวเลือก 01898 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

1084 ขาวไล 22996 เหนียว ขาวไร เวียงแกน เชียงราย 

1085 ขาวไว 23058 เจา นาสวน เมือง ตราด 

1086 ขาวสตูล 19547 เจา นาสวน ทับปุด พังงา 

1087 ขาวสม 14599 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

1088 ขาวสมัน 21899 เจา นาสวน วังหิน ศรีสะเกษ 

1089 ขาวสระ 07504 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1090 ขาวสลิด 05416 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

1091 ขาวสอย 13222 เจา นาสวน ปราสาท สุรินทร 

1092 ขาวสาร 16741 เจา นาสวน เมือง สตูล 

1093 ขาวสูน 00069 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

1094 ขาวหนอง 06010 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

1095 ขาวหนอน 11660 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

1096 ขาวหนัก 12119 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

1097 ขาวหนักเบา 03756 เจา ขึ้นนํ้า สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

1098 ขาวหมอ 05202 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1099 ขาวหมอก 17699 เหนียว ขาวไร ล้ี ลําพูน 

1100 ขาวหมี 06468 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1101 ขาวหมุย 17019 เจา ขาวไร ทุงหวา สตูล 

1102 ขาวหยวก 11632 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1103 ขาวหยี 09936 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

1104 ขาวหร่ัง 05295 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

1105 ขาวหลง 06006 เหนียว นาสวน เชียงแสน เชียงราย 

1106 ขาวหลม 21711 เหนียว นาสวน ทาล่ี เลย 

1107 ขาวหลวง 05724 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

1108 ขาวหลวงแจก 03718 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

1109 ขาวหลี 16774 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

1110 ขาวหลุง 21539 เจา นาสวน แมสรวย เชียงราย 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1111 ขาวหวัด 03749 เจา นาสวน อูทอง สุพรรณบุรี 

1112 ขาวหวี 04933 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

1113 ขาวหอ 11628 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1114 ขาวหอม 07064 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

1115 ขาวหอมมะลิ 07209 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

1116 ขาวหารอย 03851 เจา นาสวน บางพลี สมุทรปราการ 

1117 ขาวเหน็บ 22540 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

1118 ขาวเหนียว 05785 เหนียว นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

1119 ขาวเหนียวกํ่า 23082 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

1120 ขาวเหนียวแผ 23091 เหนียว ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

1121 ขาวเหมย 06025 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 

1122 ขาวเหลือง 23506 เจา ขาวไร เหนือคลอง กระบ่ี 

1123 ขาวแหลง 23535 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

1124 ขาวใหญ 04503 เจา นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

1125 ขาวใหม 22243 เจา ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

1126 ขาวอิฐ 14343 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1127 ขาวเอก 14404 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1128 ขาวแอว 13126 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

1129 ขาวโอชา 23289 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

1130 ขาวฮาว 05625 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

1131 ขาวโฮก 05927 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1132 ขาสุไม 15601 เจา นาสวน ทุงหวา สตูล 

1133 ขี้ควาย 07938 เจา นาสวน ประทาย นครราชสีมา 

1134 ขี้ควายขาว 04040 เจา นาสวน ก.ทุงตะโก* ชุมพร 

1135 ขี้ควายแดง 04041 เจา นาสวน ก.ทุงตะโก* ชุมพร 

1136 ขี้ชาง 13634 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

1137 ขี้ตม 05593 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

1138 ขี้ตมกลาง 12477 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

1139 ขี้ตมกํานัล 07627 เหนียว นาสวน ยางตลาด กาฬสินธุ 

1140 ขี้ตมขาว 05746 เหนียว นาสวน บานไผ ขอนแกน 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1141 ขี้ตมงัน 17987 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

1142 ขี้ตมดอ 07639 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

1143 ขี้ตมดํา 05747 เหนียว นาสวน บานไผ ขอนแกน 

1144 ขี้ตมแดง 05706 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

1145 ขี้ตมแดงนอย 04069 เหนียว นาสวน พังโคน สกลนคร 

1146 ขี้ตมนอย 03598 เหนียว นาสวน นครไทย พิษณุโลก 

1147 ขี้ตมนาค 04485 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

1148 ขี้ตมป 08339 เหนียว นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

1149 ขี้ตมพัน 16048 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

1150 ขี้ตมพู 21766 เหนียว นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

1151 ขี้ตมเมืองหลวง 04070 เหนียว นาสวน พังโคน สกลนคร 

1152 ขี้ตมแร 08357 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

1153 ขี้ตมลาย 07662 เหนียว นาสวน คํามวง กาฬสินธุ 

1154 ขี้ตมหลวง 03371 เหนียว นาสวน พิบูลยมังสาหาร อุบลราชธานี 

1155 ขี้ตมหอม 02720 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

1156 ขี้ตมหางนาค 07616 เหนียว นาสวน วานรนิวาส สกลนคร 

1157 ขี้ตมใหญ 10699 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

1158 ขี้เถา 11608 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

1159 ขี้นก 14522 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

1160 ขี้เปด 12767 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1161 ขี้เมืองนอกไร 13582 เหนียว ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

1162 ขี้แมว 02691 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

1163 ขี้วัว 12115 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

1164 ขึ้นนํ้า 05065 เจา ขึ้นนํ้า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

1165 ขืนดิน 04290 เจา นาสวน เมือง สตูล 

1166 ขื๊อกิ 08142 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

1167 ขุนเขา 02741 เจา นาสวน หลมเกา เพชรบูรณ 

1168 ขุนแดง 11950 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1169 ขุนสะอาด 06221 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

1170 ขุนแสง 23642 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1171 ขุนหลวง 01903 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

1172 เข็ม 14385 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1173 เข็มเงิน 07324 เจา ขาวไร เคียนซา สุราษฎรธานี 

1174 เข็มเงินเข็มทอง 19235 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1175 เข็มทอง 08066 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

1176 เข็มเพชร 16697 เจา ขาวไร เมือง ตรัง 

1177 เขมรควาย 15889 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

1178 เขากอ 21388 เจา นาสวน เลาขวัญ กาญจนบุรี 

1179 เขาควาย 05667 เหนียว นาสวน พนา อุบลราชธานี 

1180 เขาชวา 05445 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

1181 เขาชิด 23051 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

1182 เขาตะคัดลาย 14211 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

1183 เขานอย 04306 เจา นาสวน เมือง สตูล 

1184 เขาลาน 09753 เจา นาสวน ฉวาง นครศรีธรรมราช 

1185 เขียมควน 11650 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1186 เขียว 05894 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1187 เขียวเกษตร 10837 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

1188 เขี้ยวแกว 07035 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1189 เขี้ยวงู 22705 เหนียว นาสวน พนา อํานาจเจริญ 

1190 เขียวจง 12701 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

1191 เขียวดํา 11594 เจา ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1192 เขียวนกกระลิง 06818 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

1193 เขียวนางนวล 07228 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

1194 เขียวนํ้าแหง 15866 เจา นาสวน โนนสูง นครราชสีมา 

1195 เขียวเบา 04920 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 

1196 เขียวใบต้ัง 09211 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

1197 เขียวใบสี 18358 เจา นาสวน นครหลวง อยุธยา 

1198 เขียวประจิม 06301 เจา ขึ้นนํ้า บางกระทุม พิษณุโลก 

1199 เขียวปลิว 21604 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

1200 เขียวปนแกว 14683 เจา ขึ้นนํ้า กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1201 เขียวแปด 03538 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1202 เขียวมรกต 08243 เจา ขึ้นนํ้า บางไทร อยุธยา 

1203 เขียวลอยนํ้า 04895 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุโขทัย 

1204 เขียวละออ 08951 เจา ขาวไร สวางอารมณ อุทัยธานี 

1205 เขียวล้ือ 03133 เจา นาสวน แมสรวย เชียงราย 

1206 เขียวเล็ก 14699 เจา ขึ้นนํ้า ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 

1207 เขียวสรอยทอง 11028 เจา นาสวน พระพุทธบาท สระบุรี 

1208 เขี้ยวเสือ 10043 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

1209 เขียวหนัก 04940 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

1210 เขียวหางนาค 12510 เหนียว นาสวน ทาบอ หนองคาย 

1211 เขียวหางมา 02063 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

1212 เขียวใหญ 13026 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

1213 เขือ 10091 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1214 แข 09095 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1215 แขก 10100 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1216 แขกทิ้งเคียว 03822 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

1217 แขงแดง 08908 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1218 แขงไร 11407 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1219 แขงวัด 08922 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1220 แขนนาง 05430 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

1221 แขมปง 05306 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

1222 แขแมว 03105 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

1223 แขวิง 21396 เหนียว นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

1224 ไขจรเข 09221 เจา ขึ้นนํ้า คีรีมาศ สุโขทัย 

1225 ไขจิ้งหรีด 09437 เจา นาสวน เมือง ตราด 

1226 ไขบานกาน 22196 เหนียว ขาวไร นากลาง หนองบัวลําภู 

1227 ไขปลาไหล 11044 เหนียว นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

1228 ไขเปด 17021 เจา นาสวน ทุงหวา สตูล 

1229 ไขมด 15635 เจา นาสวน เคียนซา สุราษฎรธานี 

1230 ไขมดแดง 12762 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1231 ไขมดร้ิน 07069 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1232 ไขแมงดา 02050 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

1233 คดขาว 06302 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

1234 คนลาว 09941 เจา ขาวไร รือเสาะ นราธิวาส 

1235 คนเห็น 01841 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1236 คร่ึงบกคร่ึงน้ํา 11971 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

1237 ครูสิต 04604 เจา นาสวน เกาะลันตา กระบ่ี 

1238 คลองตานี 06303 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

1239 คลองทราย 09172 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

1240 คลองรากไทร 14664 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

1241 คลองสะแก 14174 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

1242 คลองเสียด 13465 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

1243 คลา 09910 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

1244 คลายาว 07458 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1245 คลาหนัก 09934 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

1246 ควบโลก 01417 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1247 ควายหาย 20870 เหนียว ขาวไร เวียงสา นาน 

1248 คอคลา 13617 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

1249 คอดํา 13490 เจา ขาวไร อาวลึก กระบ่ี 

1250 คอเด่ียว 04334 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

1251 คอน 10363 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

1252 คอปรีดํา 11194 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

1253 คอยลูกเขย 03560 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1254 คอยอเนะ 22998 เหนียว ขาวไร พาน เชียงราย 

1255 คอยาว 09832 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

1256 คอรวงดํา 23817 เจา ขาวไร นาทวี สงขลา 

1257 คอสั้น 03693 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

1258 คัดดอ 11865 เจา นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

1259 คัดเบา 05486 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

1260 คันนา 06442 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1261 คันแห 14601 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

1262 คันแหดํา 12114 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

1263 ค่ัวมะเขือ 12027 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

1264 คางหวาย 19055 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

1265 คาจะ 21531 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

1266 คายไผ 07023 เหนียว นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1267 คํ้าฉาง 09931 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

1268 คําผาย 22309 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1269 ค้ิวนาง 10210 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

1270 คือโดะ 01988 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

1271 คือพาดา 21568 เจา นาสวน เชียงดาว เชียงใหม 

1272 คุณแม 05752 เจา ขึ้นนํ้า เมือง นครพนม 

1273 คุณยา 16417 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

1274 คุณอาจ 11056 เจา ขึ้นนํ้า เมือง กาญจนบุรี 

1275 คู 14913 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

1276 คูขาว 11955 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1277 คูถนน 12713 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1278 คูเมือง 21795 เจา นาสวน เสิงสาง นครราชสีมา 

1279 เครอะดัง 22882 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

1280 แคฝงเบ้ียว 19842 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

1281 แค็มป 06603 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

1282 แควปาสัก 03058 เจา นาสวน เมือง อุทัยธานี 

1283 แคสัก 03574 เจา ขึ้นนํ้า บางกระทุม พิษณุโลก 

1284 แคะ 09126 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1285 โคกกระตาย 06821 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

1286 โคกกลอย 04333 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

1287 โคกโดน 08031 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

1288 โคกตา 09916 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

1289 โคกปรง 21921 เหนียว นาสวน โคกสําโรง ลพบุรี 

1290 โคกโพธ์ิ 07476 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1291 โคนแดง 19680 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

1292 ไคล 05205 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1293 งวงชาง 05387 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

1294 งวงตาล 06781 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

1295 งวงใหญ 05107 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

1296 งอปน 19787 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

1297 งอหอม 22322 เจา ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1298 งันขาว 13990 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

1299 งันดง 12120 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

1300 งันเลย 14507 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

1301 งัวราง 09075 เจา นาสวน บานโฮง ลําพูน 

1302 งา 07480 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1303 งาโงง 05042 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

1304 งาชาง 06587 เจา นาสวน ลอง แพร 

1305 งาชางไร 15626 เจา นาสวน พนม สุราษฎรธานี 

1306 งาแซง 02399 เจา นาสวน เมือง ศรีสะเกษ 

1307 งาไทร 13436 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

1308 งามงอน 00772 เจา นาสวน โคกสําโรง ลพบุรี 

1309 งาวป 19598 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

1310 งาเห็น 23543 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1311 งาเหลือง 19237 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

1312 เงาะถอดรูป 02037 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

1313 เง้ียวฟอน 14126 เหนียว ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

1314 โงง 09227 เจา นาสวน ศรีนคร สุโขทัย 

1315 จงกล 06304 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

1316 จมูกหมูสังข 10248 เหนียว นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1317 จอแป 09120 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1318 จะกอลอ 23149 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1319 จะกุมปอ 23561 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1320 จะกูปอ 22594 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 
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1321 จะเคอะ 22234 เจา ขาวไร พาน เชียงราย 

1322 จะงีกุย 23569 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1323 จะงีสึ 23576 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1324 จะเงะ 23564 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1325 จะเจาะแอ 23153 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1326 จะฉือฉือ 23156 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1327 จะช ิ 23594 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1328 จะซือคา 23655 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1329 จะเซียะ 22589 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1330 จะแซ 23562 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1331 จะดามะ 23164 เจา ขาวไร พราว เชียงใหม 

1332 จะเต 22237 เหนียว ขาวไร พาน เชียงราย 

1333 จะแตนะ 21554 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

1334 จะแตะแนะ 21555 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

1335 จะนอชิ 01839 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1336 จะนอนะ 01838 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1337 จะนอไน 21475 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1338 จะนอบือ 21524 เหนียว ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1339 จะนอมึ 22596 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1340 จะนอมือ 23656 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1341 จะนอยี 23047 เหนียว ขาวไร แมอาย เชียงใหม 

1342 จะนอย่ี 11260 เหนียว ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

1343 จะนอสี 23572 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1344 จะนอหยี 21476 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1345 จะนอเหมย 23565 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1346 จะนุ 21571 เหนียว นาสวน เชียงดาว เชียงใหม 

1347 จะนุฉือฉือ 23157 เจา ขาวไร แมแตง เชียงใหม 

1348 จะนุแนะแนะ 23163 เจา ขาวไร พราว เชียงใหม 

1349 จะบือ 22230 เหนียว ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1350 จะบือกึย 21479 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 
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1351 จะปูมา 23046 เจา ขาวไร แมอาย เชียงใหม 

1352 จะมาฆอ 22188 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

1353 จะยี 1 05917 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1354 จะยีแอ 21523 เจา ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1355 จะเยียละ 22233 เจา ขาวไร พาน เชียงราย 

1356 จะเย่ือะ 23150 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1357 จะแย 23045 เจา ขาวไร แมอาย เชียงใหม 

1358 จะลิ 21538 เจา ขาวไร แมสรวย เชียงราย 

1359 จะลือ 22599 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1360 จะลุลุ 23154 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1361 จะแวะ 22595 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1362 จะสิมา 23653 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1363 จะหลอยนะ 23152 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1364 จะอ้ีนอย 06976 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1365 จะอือ 21565 เจา นาสวน แมแตง เชียงใหม 

1366 จะแอ 21474 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1367 จังวายปะเดา 14231 เจา นาสวน โปงนํ้ารอน จันทบุรี 

1368 จังหวัด 05208 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1369 จังหวัดขาว 17093 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

1370 จังหวัดเบา 04636 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

1371 จังหวัดลูกลาย 07077 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

1372 จันติ 23291 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

1373 จันเตะ 09811 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

1374 จันทร 11793 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

1375 จันทรหอม 12331 เจา นาสวน บอไร ตราด 

1376 จันทรา 10862 เจา นาสวน วังทรายพูล พิจิตร 

1377 จากอรอย 11311 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

1378 จากอลอ 11292 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

1379 จากาลัก 02883 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1380 จาโก 02884 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 
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1381 จาขอมาหา 23042 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

1382 จาคะเฟย 23659 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1383 จางดอไฮ 14927 เจา ขาวไร วังชิ้น แพร 

1384 จางิซิ 23031 เจา ขาวไร เชียงดาว เชียงใหม 

1385 จาเจาะ 21540 เจา นาสวน แมสรวย เชียงราย 

1386 จาชิคดูลายูโนวีไอ 02933 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1387 จาชิคบอ 02897 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1388 จาชิช 02879 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1389 จาชิชิ 02898 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1390 จาซา 02895 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1391 จาซีซ ี 23026 เจา ขาวไร เวียงแหง เชียงใหม 

1392 จาเดะ 12723 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

1393 จาตอกู 05912 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1394 จาตาลากู 05897 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1395 จาตาลากู 1 06973 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1396 จาเตะ 10021 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

1397 จาเตะกูนิง 09901 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

1398 จาทีสุ 02899 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1399 จานแจ 16928 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1400 จานอนะ 06954 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1401 จานอนะ 1 05943 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1402 จานอนะ 2 20607 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1403 จานอแนะ 05954 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1404 จานอย่ี 05946 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1405 จานอโล 05944 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1406 จานอหย่ี 22586 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1407 จานากุ 02886 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1408 จานาเก 02885 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1409 จานูดามา 02892 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1410 จานูเนะ 02893 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 
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1411 จาโน 02887 เหนียว ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1412 จาโนชิ 02891 เหนียว ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1413 จาโนนอย 02890 เหนียว ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1414 จาโนนะ 21526 เจา ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1415 จาโนรุ 05949 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1416 จาโนหนัก 02889 เหนียว ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1417 จาบัว 05861 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

1418 จาบือ 06955 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1419 จาบูแอ 01844 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1420 จาเบะเบะ 23035 เจา ขาวไร พราว เชียงใหม 

1421 จาปากอ 10016 เจา ขาวไร เมือง ปตตานี 

1422 จาปากอกูนิง 12770 เจา ขาวไร จะนะ สงขลา 

1423 จาปาบายุ 02894 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1424 จาปูมา 13643 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

1425 จาพูมา 23657 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1426 จาฟามา 02881 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1427 จาฟามาลู 02882 เจา ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

1428 จาฟูมา 21522 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

1429 จาเฟอเว 23040 เจา ขาวไร แมอาย เชียงใหม 

1430 จามากอ 10018 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

1431 จายอตะแอ 23041 เจา ขาวไร แมอาย เชียงใหม 

1432 จาย่ี 20592 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1433 จาเยอะ 11270 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

1434 จาแย 23043 เจา ขาวไร แมอาย เชียงใหม 

1435 จาโลมา 11703 เจา ขาวไร สอง แพร 

1436 จาอ้ี 11275 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

1437 จาอ้ี 1 05939 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1438 จาอ้ี 3 05911 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1439 จําปา 06540 เจา ขึ้นนํ้า สรรคบุรี ชัยนาท 

1440 จําปากอ 15783 เจา นาสวน ตากใบ นราธิวาส 
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1441 จําปาแก 16805 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

1442 จําปาแกว 04233 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

1443 จําปาขาว 06537 เจา ขึ้นนํ้า สรรพยา ชัยนาท 

1444 จําปาจีน 00797 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

1445 จําปาซอน 04925 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

1446 จําปาดะ 15898 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

1447 จําปาทอง 06558 เจา ขึ้นนํ้า บางประหัน อยุธยา 

1448 จําปาทองนอย 05326 เจา ขึ้นนํ้า ทาสองยาง ตาก 

1449 จําปาเป 06567 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

1450 จําปาศักดิ์ 05432 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

1451 จําปาหนัก 03736 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

1452 จําปาหวาย 19111 เหนียว ขึ้นนํ้า วังชิ้น แพร 

1453 จําปาเหลือง 14449 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

1454 จําปูไหล 15561 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

1455 จิ๊กโก 11963 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

1456 จิกีวา 17743 เจา ขาวไร ล้ี ลําพูน 

1457 จิ้งหรีด 19262 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1458 จินดา 06658 เหนียว นาสวน สอง แพร 

1459 จินตหรา 21141 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

1460 จี่เดา 21478 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1461 จีนขาว 15715 เจา นาสวน เมือง สงขลา 

1462 จีนแดง 17152 เจา นาสวน เมือง สงขลา 

1463 จี๋มะโอ 09200 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

1464 จือนารอ 07479 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

1465 จือลาเงาะ 12810 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

1466 จุกขาว 13458 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

1467 จุกแดง 13474 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

1468 จุกเทียม 04239 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

1469 จุกเทียมเหลือง 14320 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1470 จุดเทียน 17146 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 
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1471 จุดมอญ 06870 เจา นาสวน อูทอง สุพรรณบุรี 

1472 เจกกระโดด 07271 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

1473 เจกกวาดพอม 10838 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

1474 เจกกุย 08006 เจา นาสวน แกงครอ ชัยภูมิ 

1475 เจกเชย 06868 เจา นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

1476 เจกเชยกาบแดง 10939 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

1477 เจกเชยขาว 10945 เจา นาสวน พระพุทธบาท สระบุรี 

1478 เจกเชยแดง 13809 เจา นาสวน เมือง สระบุรี 

1479 เจกเชยเต้ีย 20337 เจา นาสวน ดอนพุด สระบุรี 

1480 เจกเชยเบา 05759 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

1481 เจกเชยเสาไห 02421 เจา ขึ้นนํ้า เสาไห สระบุรี 

1482 เจกตะครุบ 21770 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

1483 เจกเต้ีย 13080 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

1484 เจกรอง 21426 เจา นาสวน สังขละบุรี กาญจนบุรี 

1485 เจกเล้ียง 14091 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

1486 เจกเล้ียว 03307 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

1487 เจกสรร 13527 เจา นาสวน กะปง พังงา 

1488 เจกเหยียบ 02043 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

1489 เจ็ดรวง 04990 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

1490 เจ็ดรวงเกษตร 06474 เจา นาสวน เมือง อุทัยธานี 

1491 เจ็ดรวงแดง 19483 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

1492 เจ็ดรวงเบา 05471 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

1493 เจ็ดรวงสุพรรณ 06568 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อางทอง 

1494 เจ็ดรอย 18202 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

1495 เจ็ดสิบ 06305 เจา ขึ้นนํ้า บางกระทุม พิษณุโลก 

1496 เจ็ดสิบวัน 07726 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

1497 เจ็ดสิบสามวัน 03095 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

1498 เจ็ดสูน 17936 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1499 เจหวา 13590 เหนียว ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

1500 เจะแต 09972 เหนียว นาสวน เมือง ยะลา 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1501 เจะบินตัน 15603 เจา ขาวไร ทุงหวา สตูล 

1502 เจะมาหลี 15596 เจา ขาวไร ควนกาหลง สตูล 

1503 เจะมิเดาะ 09807 เหนียว นาสวน เมือง นราธิวาส 

1504 เจะสันต 13538 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

1505 เจะหลี 07450 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1506 เจะอาร 13542 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

1507 เจา 2 13638 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

1508 เจา 4 01894 เจา ขาวไร เมือง ขอนแกน 

1509 เจา 5 06964 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1510 เจากลวย 00228 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

1511 เจากาย 14906 เจา ขาวไร ลอง แพร 

1512 เจากําแพงเพชร 22989 เจา นาสวน ก.ดอยหลวง* เชียงราย 

1513 เจาขาว 01783 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

1514 เจาขาว 1 05869 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1515 เจาขาว 2 05888 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1516 เจาขาวใหญ 22208 เจา นาสวน เมือง หนองบัวลําภู 

1517 เจาขี้ควาย 12110 เจา นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

1518 เจาเขียว 22337 เจา ขาวไร นํ้าปาด อุตรดิตถ 

1519 เจาคง 03340 เจา นาสวน ภูเขียว เลย 

1520 เจาคุณ 10393 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

1521 เจางาชาง 05144 เจา ขาวไร สอง แพร 

1522 เจาจีน 07939 เจา นาสวน ประทาย นครราชสีมา 

1523 เจาเจหวา 04574 เจา ขาวไร อาวลึก กระบ่ี 

1524 เจาซอย 13962 เจา นาสวน ดงหลวง มุกดาหาร 

1525 เจาดอ 07754 เจา นาสวน เชียงคํา พะเยา 

1526 เจาดอกขาว 03285 เจา นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

1527 เจาดอกรัก 06011 เจา นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

1528 เจาดอย 05913 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1529 เจาดอยยาว 05905 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงราย 

1530 เจาดอยเย็น 05908 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1531 เจาดํา 09015 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

1532 เจาแดง 05576 เจา นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

1533 เจาแดงไร 10147 เจา ขาวไร ดานซาย เลย 

1534 เจาแดงใหญ 21717 เจา นาสวน บานผือ อุดรธานี 

1535 เจาเต้ีย 11387 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

1536 เจาทาหินงม 22845 เจา ขาวไร เมือง ชัยภูมิ 

1537 เจาเทพราช 13589 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

1538 เจาธรรมดา 02480 เจา ขาวไร หนองหาน อุดรธานี 

1539 เจานก 10487 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1540 เจานอง 05796 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

1541 เจานอย 05358 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

1542 เจานา 11935 เจา ขาวไร ปว นาน 

1543 เจานายพล 21742 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

1544 เจาบือ 01683 เจา ขาวไร บางเขน กรุงเทพฯ 

1545 เจาเบา 10035 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

1546 เจาประทาน 07986 เจา นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

1547 เจาปลาลูกคลอก 12473 เจา นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

1548 เจาเป 19715 เจา ขาวไร เมือง นาน 

1549 เจาผาหม 05977 เจา นาสวน เมือง เชียงราย 

1550 เจาแผ 05909 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1551 เจาพวงเงิน 09499 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ตราด 

1552 เจาพวงมาลัย 04495 เจา นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

1553 เจามวย 05880 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1554 เจามะลิ 04487 เจา นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

1555 เจามาร้ัง 19023 เจา นาสวน ลอง แพร 

1556 เจามุม 01445 เจา นาสวน เมือง ลําปาง 

1557 เจาเม็ดแงน 05984 เจา นาสวน แมสรวย เชียงราย 

1558 เจาเมล็ดใหญ 05906 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1559 เจาแมงหม่ี 10143 เจา ขาวไร ดานซาย เลย 

1560 เจาแมว 10148 เจา ขาวไร ภูเรือ เลย 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1561 เจายาว 06963 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1562 เจายําเมล็ดใหญ 01935 เจา ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 

1563 เจายําสารขาว 14402 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1564 เจายําสารแดง 04551 เจา ขาวไร อาวลึก กระบ่ี 

1565 เจารากไผ 13871 เจา นาสวน สบปราบ ลําปาง 

1566 เจารากแหง 12492 เจา นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 

1567 เจาไร 11894 เจา ขาวไร เมือง นาน 

1568 เจาลพบุรี 12482 เจา นาสวน หนองบัวแดง ชัยภูมิ 

1569 เจาลอย 05419 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สระแกว 

1570 เจาลอยสายบัว 19958 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

1571 เจาลาดยาว 14096 เจา นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

1572 เจาลาย 09128 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1573 เจาลีซอ 06972 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1574 เจาลืมมา 1 05871 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1575 เจาลืมมา 2 13588 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

1576 เจาสงวน 03636 เจา นาสวน เกาเล้ียว นครสวรรค 

1577 เจาสรอย 03595 เจา นาสวน นครไทย พิษณุโลก 

1578 เจาสามเดือน 07965 เจา นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

1579 เจาเสวย 05391 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

1580 เจาหงาย 14802 เจา ขาวไร สา นาน 

1581 เจาหญาคา 22985 เจา ขาวไร แมจัน เชียงราย 

1582 เจาหนอหญา 15816 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

1583 เจาหยาง 07523 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1584 เจาหลงป 12543 เจา นาสวน บานผือ อุดรธานี 

1585 เจาหลวง 09096 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1586 เจาหลวย 09080 เจา นาสวน เมือง ลําพูน 

1587 เจาหอม 06981 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1588 เจาหอม 2 13615 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

1589 เจาเหมย 10434 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1590 เจาเหรียญทอง 04505 เจา นาสวน หนองหาน อุดรธานี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1591 เจาเหลือง 05705 เจา นาสวน ชนบท ขอนแกน 

1592 เจาเหลืองทอง 23221 เจา นาสวน เมือง หนองบัวลําภู 

1593 เจาเหลืองเบอร 1 12490 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

1594 เจาเหลืองสันปาตอง 17709 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1595 เจาเหลืองใหญ 22212 เจา นาสวน เมือง หนองบัวลําภู 

1596 เจาใหญ 14044 เจา นาสวน คอนสวรรค ชัยภูมิ 

1597 เจาอินตา 09118 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1598 เจาฮอ 06994 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

1599 เจียมคาย 14864 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1600 แจก 12637 เจา ขาวไร จะนะ สงขลา 

1601 แจกสรร 13506 เจา นาสวน ตะก่ัวปา พังงา 

1602 แจกัน 12507 เจา นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

1603 แจมจันทร 02545 เจา นาสวน ประทาย นครราชสีมา 

1604 แจหม 06583 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

1605 แจะแมะมอและ 17062 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

1606 แจะแมะมูแย 12708 เจา ขาวไร รามัน ยะลา 

1607 แจะสัน 15536 เจา ขาวไร ตะก่ัวปา พังงา 

1608 แจะอาลี 12805 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1609 เฉ้ียง 21976 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

1610 ชนแดน 09223 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

1611 ชบล้ีชโบลกล้ัง 01828 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1612 ชบาสราล 07709 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

1613 ชลิกขาว 09623 เจา นาสวน กะเปอร ระนอง 

1614 ชอ 12641 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1615 ชอกระดังงา 09992 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1616 ชอกระดังงาขาว 09945 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1617 ชอกานดํา 17177 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1618 ชอกาบดํา 17090 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1619 ชอกํ่า 07033 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1620 ชอกํ่าพรึด 09726 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1621 ชอกุล 10217 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

1622 ชอแกว 15684 เจา นาสวน ทุงสง นครศรีธรรมราช 

1623 ชอขาว 07407 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

1624 ชอขิง 23881 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1625 ชอไขเปด 15585 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

1626 ชอง 07467 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1627 ชองนาง 07418 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1628 ชองนางเบา 04526 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1629 ชองเบา 16585 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1630 ชองพลุ 12694 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1631 ชองรี 17106 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

1632 ชอจังหวัด 07080 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

1633 ชอจําปา 07016 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

1634 ชอจําป 12729 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

1635 ชอชบา 13524 เจา นาสวน กะปง พังงา 

1636 ชอชุก 12638 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1637 ชอชุมพร 10225 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1638 ชอดง 12722 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1639 ชอดอกพราว 12664 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1640 ชอดอกหวา 09967 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

1641 ชอดอดํา 19276 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1642 ชอดังงา 10280 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

1643 ชอดํา 16956 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1644 ชอดําพฤกษ 17116 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1645 ชอแดง 12725 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1646 ชอตอ 07096 เจา นาสวน พนม สุราษฎรธานี 

1647 ชอตานี 07475 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1648 ชอทิพ 11168 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

1649 ชอนาง 07049 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

1650 ชอนางคล่ี 12653 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 
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1651 ชอนางดํา 17189 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1652 ชอนางทิม 12650 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

1653 ชอนางเอ้ือง 12772 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1654 ชอนารี 15667 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

1655 ชอนิมิต 07037 เจา นาสวน ทุงสง นครศรีธรรมราช 

1656 ชอบางกอก 12776 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

1657 ชอบานสวน 04510 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1658 ชอบายศรี 12730 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

1659 ชอบุรี 16649 เจา นาสวน ควนกาหลง สตูล 

1660 ชอเบา 07048 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

1661 ชอปริง 07027 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1662 ชอปลอง 13533 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

1663 ชอปลี 10241 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1664 ชอปลีขาว 09742 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

1665 ชอปลีดํา 10308 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1666 ชอปนแกว 09692 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

1667 ชอฝาย 04139 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1668 ชอพยอม 06915 เหนียว นาสวน เมือง สุพรรณบุรี 

1669 ชอพราว 13565 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

1670 ชอพลี 16979 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

1671 ชอพลีขาว 17083 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

1672 ชอพวง 19474 เจา นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

1673 ชอพุด 10295 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1674 ชอไพร 10205 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1675 ชอฟา 07071 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

1676 ชอไฟ 10229 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1677 ชอมพลี 04265 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

1678 ชอมวง 19473 เจา นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

1679 ชอมะกอก 05468 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

1680 ชอมะกอกกลาง 02044 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 
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1681 ชอมะพราว 10283 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

1682 ชอมะเฟอง 12423 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

1683 ชอมะมวง 12960 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

1684 ชอมะลิ 10859 เจา นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

1685 ชอมะลิดํา 17196 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1686 ชอมะลิหนัก 11091 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

1687 ชอมะอุด 17500 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

1688 ชอมุก 15641 เจา นาสวน เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

1689 ชอมุด 09636 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

1690 ชอมุดขาว 09641 เจา นาสวน เมือง ชุมพร 

1691 ชอไมแกน 19279 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1692 ชอไมไผ 09688 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

1693 ชอลอกอ 01980 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1694 ชอละมัย 07412 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1695 ชอละมุด 10402 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

1696 ชอลางสาด 10341 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

1697 ชอลายเขาใหญ 02901 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1698 ชอลําเจียก 09707 เจา นาสวน ฉวาง นครศรีธรรมราช 

1699 ชอลี 16598 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

1700 ชอลีแดง 16911 เจา นาสวน ละงู สตูล 

1701 ชอลุง 07470 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

1702 ชอลุงหนัก 17037 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

1703 ชอลุมพลี 07087 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

1704 ชอสะตอ 14395 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1705 ชอสะไบ 09856 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

1706 ชอสาลี 07410 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

1707 ชอไสว 21193 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

1708 ชอหนวยนาว 19286 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1709 ชอหนัก 17145 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

1710 ชอหนู 09719 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 
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1711 ชอหางมา 22029 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1712 ชอใหม 12824 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

1713 ชอไอดํา 17036 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

1714 ชะมด 04024 เจา นาสวน ทาแซะ ชุมพร 

1715 ชะมาน 17667 เจา ขาวไร เมือง สุรินทร 

1716 ชัยนาม 09188 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

1717 ชัยภูมิ 12319 เจา นาสวน บอไร ตราด 

1718 ชางแดง 19121 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

1719 ชางยาง 08403 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

1720 ชางลาก 04928 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

1721 ชางอุม 07459 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1722 ชายควน 16808 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

1723 ชายเดน 03456 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

1724 ชายทะเล 05006 เจา ขึ้นนํ้า คีรีมาศ สุโขทัย 

1725 ชาวเขา 07975 เจา ขาวไร โชคชัย นครราชสีมา 

1726 ชาวเรือ 17181 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1727 ชาวไร 09528 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

1728 ชาววัง 05805 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

1729 ชุมพร 09675 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

1730 ชูชาติ 05379 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

1731 ชูใบเบา 05396 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

1732 เชียงคาน 03161 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

1733 เชียงดาว 05141 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1734 เชียงราย 19006 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

1735 เชียงแสน 06594 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

1736 เชียงใหม 06254 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

1737 เชี่ยว 10977 เจา นาสวน แกงคอย สระบุรี 

1738 ซอนกล่ิน 08963 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

1739 ซอนตํ่า 07029 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1740 ซอนใบ 13093 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1741 ซอนเมล็ด 09204 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

1742 ซะรือเนาะ 15777 เจา นาสวน แวง นราธิวาส 

1743 ซังดํา 10223 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1744 ซังหอถวย 04127 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1745 ซังเหลือง 02038 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

1746 ซังออย 22384 เจา ขาวไร เมือง แพร 

1747 ซาไก 10025 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

1748 ซาง 12063 เหนียว ขาวไร ก.นาหม่ืน* นาน 

1749 ซาโยะบูเตะ 22036 เจา นาสวน ย่ีงอ นราธิวาส 

1750 ซาริบูกันตัง 04297 เจา นาสวน เมือง สตูล 

1751 ซาวน่ึง 05699 เหนียว นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

1752 ซาอุ 09863 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

1753 ซาเฮาะ 22184 เจา นาสวน ก.กะพอ* ปตตานี 

1754 ซาโฮะ 21998 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

1755 ซิม 07329 เหนียว ขาวไร จุน พะเยา 

1756 ซิมขาว 07334 เหนียว ขาวไร เทิง เชียงราย 

1757 ซิมไซ 01386 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

1758 ซิมดอ 07720 เหนียว ขาวไร เชียงมวน พะเยา 

1759 ซิมดํา 05980 เหนียว ขาวไร เวียงปาเปา เชียงราย 

1760 ซิมแดง 07508 เหนียว ขาวไร ก.เมืองปาน* ลําปาง 

1761 ซิว 05167 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

1762 ซิวเกลี้ยง 12559 เหนียว ขาวไร ภูเรือ เลย 

1763 ซิวขาว 06307 เหนียว ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1764 ซิวดอ 05993 เหนียว ขาวไร เชียงของ เชียงราย 

1765 ซิวดํา 06003 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงราย 

1766 ซิวแดง 05856 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1767 ซิวทอง 10755 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

1768 ซิวนอย 07330 เหนียว ขาวไร จุน พะเยา 

1769 ซิวเมือง 11788 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

1770 ซิวแมจัน 05889 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 
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1771 ซิวลาย 06017 เหนียว ขาวไร เวียงปาเปา เชียงราย 

1772 ซิวลาว 11794 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

1773 ซิวหยวก 10724 เหนียว ขาวไร จุน พะเยา 

1774 ซิวหลวง 07497 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1775 ซีซ ี 21764 เจา นาสวน ปกธงชัย นครราชสีมา 

1776 ซีบูกาแต 09913 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

1777 ซีรีปปา 12690 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1778 ซือโคบะ 23646 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1779 ซือเด็ง 22034 เจา นาสวน ย่ีงอ นราธิวาส 

1780 ซือโนนะ 23687 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1781 ซือโนนิ 23645 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1782 ซือรา 12854 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

1783 ซือหนอฟุย 23686 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1784 ซุปเปอร A 14169 เจา ขึ้นนํ้า บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

1785 ซูปอมิง 12813 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

1786 เซ 06606 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

1787 เซเชียงดาว 05145 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1788 เซซะ 11702 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1789 เซเน 21517 เหนียว นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

1790 เซเบี๊ยะ 21533 เจา ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1791 เซะนะ 22232 เจา ขาวไร พาน เชียงราย 

1792 เซียคู 21530 เจา ขาวไร เมือง เชียงราย 

1793 เซี๊ยะละ 21569 เจา นาสวน เชียงดาว เชียงใหม 

1794 แซสะ 21513 เหนียว ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

1795 โซลา 22182 เจา นาสวน ก.ไมแกน* ปตตานี 

1796 ญาไทร 16602 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

1797 ดงขุย 06316 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1798 ดงขุย 1 17942 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1799 ดงขุย 2 17943 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1800 ดนุสึสึ 23579 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 
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1801 ดยาโฉ 22602 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1802 ดยาชิเชียะ 21464 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1803 ดยาซะซะ 23590 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1804 ดยาสึสึ 21482 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1805 ดยาหนุ 21484 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

1806 ดยาหละ 21463 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1807 ดยาหล่ี 21457 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1808 ดยาแหนะแหนะ 23589 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1809 ดยุแหนะแหนะ 23581 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

1810 ดราซิซิ 23036 เจา ขาวไร พราว เชียงใหม 

1811 ดราแนะแนะ 23039 เจา ขาวไร เวียงปาเปา เชียงราย 

1812 ดราฟูฟู 23038 เจา ขาวไร พราว เชียงใหม 

1813 ดลเค่ียว 04384 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

1814 ดวงแกว 00233 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

1815 ดวงจันทร 05675 เหนียว นาสวน พนา อุบลราชธานี 

1816 ดอ 06317 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

1817 ดอ 16 21929 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

1818 ดอ 2 04413 เหนียว นาสวน เมือง เชียงราย 

1819 ดอ 3 06975 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1820 ดอ 85 10444 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1821 ดอ กข 22289 เหนียว นาสวน ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 

1822 ดอกกลอย 16746 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

1823 ดอกกล่ิน 17005 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

1824 ดอกแกว 06309 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

1825 ดอกขนาด 02540 เจา นาสวน พุทไธสง บุรีรัมย 

1826 ดอกขา 05761 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

1827 ดอกขาว 02487 เจา ขาวไร กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

1828 ดอกขาวนอย 09093 เจา นาสวน เมือง แมฮองสอน 

1829 ดอกครุฑ 13316 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

1830 ดอกคลา 15581 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 
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1831 ดอกแง 05267 เหนียว ขาวไร เมือง ลําพูน 

1832 ดอกแงขาว 10417 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1833 ดอกจัน 05586 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

1834 ดอกจาก 15554 เจา นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

1835 ดอกจิก 21992 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

1836 ดอกซอน 09297 เหนียว นาสวน หัวตะพาน อุบลราชธานี 

1837 ดอกแซะ 15736 เจา นาสวน สะเดา สงขลา 

1838 ดอกดํา 14543 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

1839 ดอกดู 03351 เจา นาสวน เมือง ศรีสะเกษ 

1840 ดอกเดียว 13207 เจา นาสวน ไพรบึง ศรีสะเกษ 

1841 ดอกโด 06998 เหนียว นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

1842 ดอกโดน 22089 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

1843 ดอกตะแบก 17958 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

1844 ดอกต้ิว 05730 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

1845 ดอกเต็ง 08401 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

1846 ดอกเตย 16441 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

1847 ดอกบัว 11870 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

1848 ดอกประดู 07058 เหนียว นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

1849 ดอกปอ 11629 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1850 ดอกไผ 09705 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

1851 ดอกพง 06311 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 

1852 ดอกพยอม 06313 เจา นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

1853 ดอกพยอมนา 04513 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1854 ดอกพยอมไร 23846 เจา ขาวไร เมือง ตรัง 

1855 ดอกพราว 07460 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

1856 ดอกพวง 10062 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

1857 ดอกพิกุล 09754 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

1858 ดอกพุด 06687 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

1859 ดอกพุดกลาง 10519 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

1860 ดอกพุดขาว 06649 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 
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1861 ดอกพุดเจา 03506 เจา นาสวน เมือง แมฮองสอน 

1862 ดอกพุดเชียงแสน 08291 เหนียว นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

1863 ดอกพุดดํา 08282 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

1864 ดอกพุดแดง 08288 เหนียว นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

1865 ดอกพุดเต้ีย 09246 เหนียว นาสวน บานตาก ตาก 

1866 ดอกพุดป 06637 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

1867 ดอกพุดยาง 01473 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1868 ดอกพุดไร 14333 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1869 ดอกพุดลาย 01437 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1870 ดอกพุดหลวง 01814 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1871 ดอกมะขาม 11073 เจา นาสวน ไทรโยค กาญจนบุรี 

1872 ดอกมะเขือ 09063 เหนียว นาสวน ฮอด เชียงใหม 

1873 ดอกมะคา 17645 เจา ขาวไร บัวชด สุรินทร 

1874 ดอกมะพราว 16918 เจา นาสวน เมือง สงขลา 

1875 ดอกมะมวง 21977 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

1876 ดอกมะลิ 06314 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

1877 ดอกมุด 23845 เจา ขาวไร เมือง ตรัง 

1878 ดอกไม 07461 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

1879 ดอกไมขาว 01910 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

1880 ดอกไมจีน 22122 เจา ขึ้นนํ้า ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 

1881 ดอกไมไทร 10300 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1882 ดอกไมลาย 17992 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

1883 ดอกไมหอม 01924 เจา ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 

1884 ดอกระเถื่อนลาย 09109 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1885 ดอกรัก 16428 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

1886 ดอกริม 12154 เหนียว นาสวน กุดชุม ยโสธร 

1887 ดอกลวย 10746 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

1888 ดอกละมุด 16754 เจา นาสวน เมือง สตูล 

1889 ดอกลาง 08420 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

1890 ดอกลาย 17687 เหนียว ขาวไร ล้ี ลําพูน 
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1891 ดอกเลา 07715 เหนียว นาสวน ก.โนนคูน* ศรีสะเกษ 

1892 ดอกสน 09882 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

1893 ดอกสนวน 21898 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

1894 ดอกเสม็ด 19291 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

1895 ดอกหญา 12655 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1896 ดอกหมาก 10172 เจา ขาวไร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

1897 ดอกหวา 07426 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

1898 ดอกหวาย 17206 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

1899 ดอกหอม 01911 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

1900 ดอกโหนด 12757 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

1901 ดอกอเดียว 22708 เจา นาสวน เลิงนกทา ยโสธร 

1902 ดอกอน 14841 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

1903 ดอกออ 08343 เจา นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

1904 ดอกออก 05014 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

1905 ดอกากเพชร 05963 เหนียว นาสวน เชียงแสน เชียงราย 

1906 ดอกาย 18991 เจา นาสวน รองกวาง แพร 

1907 ดอกํ่า 13961 เหนียว ขาวไร ดงหลวง มุกดาหาร 

1908 ดอก่ึม 05638 เหนียว นาสวน กุดชุม ยโสธร 

1909 ดอเกวียน 19704 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

1910 ดอเกษตร 08004 เหนียว นาสวน แกงครอ ชัยภูมิ 

1911 ดอเกากลาง 06707 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

1912 ดอแกนฝาย 10736 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

1913 ดอแกว 11816 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

1914 ดอไกขาว 01794 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

1915 ดอขมุ 07718 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

1916 ดอขัดเบา 19580 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

1917 ดอขาว 05584 เหนียว นาสวน มหาชนะชัย ยโสธร 

1918 ดอขาวนอย 07782 เหนียว นาสวน หนองพอก รอยเอ็ด 

1919 ดอขาวโพดเม็ดขาว 11598 เจา ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

1920 ดอแขน 14938 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1921 ดอแคะ 09116 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

1922 ดอโคน 09294 เหนียว นาสวน โขงเจียม อุบลราชธานี 

1923 ดองาชาง 10738 เจา นาสวน จุน พะเยา 

1924 ดองาย 05191 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1925 ดองาว 12047 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

1926 ดอจรวด 21564 เหนียว นาสวน แมแตง เชียงใหม 

1927 ดอแจม 01457 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1928 ดอชางดาว 06632 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

1929 ดอเชียงราย 11938 เหนียว นาสวน ปว นาน 

1930 ดอเชียงใหม 11980 เหนียว นาสวน ทุงชาง นาน 

1931 ดอซิว 06595 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

1932 ดอดง 12209 เหนียว นาสวน เมือง รอยเอ็ด 

1933 ดอดอกขา 21927 เหนียว นาสวน วารินชําราบ อุบลราชธานี 

1934 ดอดอกแง 05247 เหนียว ขาวไร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 

1935 ดอดอกจันทร 12466 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

1936 ดอดอกบวบ 12026 เหนียว ขาวไร สา นาน 

1937 ดอดอกพราว 10750 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

1938 ดอดอกพุด 05985 เหนียว นาสวน ปาแดด เชียงราย 

1939 ดอดอกไม 03200 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

1940 ดอดอกหมาก 22701 เหนียว นาสวน ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

1941 ดอดํา 05614 เหนียว นาสวน คําเขื่อนแกว ยโสธร 

1942 ดอแดง 05568 เหนียว นาสวน คําเขื่อนแกว ยโสธร 

1943 ดอต๋ัน 03125 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 

1944 ดอตาบม 11992 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

1945 ดอตํ่า 07752 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

1946 ดอเตาบม 09065 เหนียว นาสวน ฝาง เชียงใหม 

1947 ดอเต้ีย 22293 เหนียว นาสวน พนา อํานาจเจริญ 

1948 ดอใต 11890 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

1949 ดอทม 07712 เหนียว นาสวน ก.โนนคูน* ศรีสะเกษ 

1950 ดอทอง 05611 เหนียว นาสวน คอนสวรรค อุบลราชธานี 
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1951 ดอทันใจ 05661 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1952 ดอทาขาม 06688 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

1953 ดอเทวี 13821 เหนียว นาสวน งาว ลําปาง 

1954 ดอเทียน 06679 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1955 ดอแทน 05997 เหนียว นาสวน เชียงของ เชียงราย 

1956 ดอธรรมดา 05270 เหนียว ขาวไร ปาซาง ลําพูน 

1957 ดอน 10250 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

1958 ดอนก 19703 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

1959 ดอนกแกน 05973 เหนียว ขาวไร เวียงชัย เชียงราย 

1960 ดอนกจอก 12039 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

1961 ดอนทราย 16930 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

1962 ดอนเมือง 04894 เจา นาสวน บานดานลานหอย สุโขทัย 

1963 ดอนวล 12144 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

1964 ดอนอย 05268 เหนียว ขาวไร เมือง ลําพูน 

1965 ดอนางเกา 05132 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

1966 ดอนางนวล 05610 เหนียว นาสวน คําเขื่อนแกว ยโสธร 

1967 ดอนางนอย 05719 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

1968 ดอนางนี 07766 เหนียว นาสวน เสลภูมิ รอยเอ็ด 

1969 ดอนางสวน 21612 เหนียว นาสวน หนองเรือ ขอนแกน 

1970 ดอนาน 07717 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

1971 ดอนาปรัง 07764 เหนียว นาสวน ธวัชบุรี รอยเอ็ด 

1972 ดอนํ้าขุน 05996 เหนียว นาสวน เชียงของ เชียงราย 

1973 ดอนํ้าจวด 19109 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

1974 ดอนํ้าปว 11931 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

1975 ดอนํ้าผ้ึง 00020 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 

1976 ดอนํ้าแพร 05994 เหนียว ขาวไร เชียงของ เชียงราย 

1977 ดอนํ้ามันวัว 03888 เหนียว ขาวไร เมือง สกลนคร 

1978 ดอนํ้าแมกุย 17612 เจา ขาวไร เมือง เชียงราย 

1979 ดอนํ้าเย็น 07735 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

1980 ดอนํ้าราด 08260 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
1981 ดอนํ้าเหมย 06615 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

1982 ดอนิง 07434 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

1983 ดอโนน 07783 เหนียว นาสวน หนองพอก รอยเอ็ด 

1984 ดอบัวเงิน 03122 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

1985 ดอบาเหมย 07750 เหนียว นาสวน จุน พะเยา 

1986 ดอบุญมา 05659 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

1987 ดอปง 01453 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1988 ดอปน 14516 เหนียว นาสวน นาหวา นครพนม 

1989 ดอประหลาด 01416 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1990 ดอปลาแข็ง 03212 เหนียว นาสวน วังสะพุง เลย 

1991 ดอปลาซิว 05733 เหนียว นาสวน หนองสองหอง ขอนแกน 

1992 ดอปลาหมอ 03884 เหนียว ขาวไร ภูเขียว ชัยภูมิ 

1993 ดอปองแอว 02725 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

1994 ดอปว 12007 เหนียว นาสวน แมจริม นาน 

1995 ดอปขาว 07105 เจา นาสวน ทาชนะ สุราษฎรธานี 

1996 ดอปูแกว 05975 เหนียว นาสวน เทิง เชียงราย 

1997 ดอปูต๋ัน 01408 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

1998 ดอปูทา 13797 เหนียว ขาวไร สา นาน 

1999 ดอเปา 01829 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

2000 ดอเปดนํ้า 02584 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

2001 ดอเปยง 06593 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

2002 ดอผัวเมีย 04013 เหนียว ขาวไร เมือง นครพนม 

2003 ดอผา 19603 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

2004 ดอผาจี้ 09245 เจา นาสวน แมสอด ตาก 

2005 ดอผูใหญลี 13404 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

2006 ดอฝุน 19711 เหนียว นาสวน ก.สันติสุข* นาน 

2007 ดอพรหมมา 05974 เหนียว นาสวน เวียงชัย เชียงราย 

2008 ดอพราว 06597 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

2009 ดอพลู 10104 เหนียว นาสวน คอนสวรรค ชัยภูมิ 

2010 ดอพวง 01431 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2011 ดอพะเยา 13851 เหนียว นาสวน วังเหนือ ลําปาง 

2012 ดอพาน 11939 เหนียว นาสวน ปว นาน 

2013 ดอพุด 05179 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

2014 ดอเพชร 03129 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 

2015 ดอเพียไฮ 09237 เหนียว นาสวน แมสอด ตาก 

2016 ดอแพร 05990 เหนียว นาสวน ก.พญาเม็งราย* เชียงราย 

2017 ดอโพน 03887 เหนียว ขาวไร เชียงยืน มหาสารคาม 

2018 ดอไฟไหม 01444 เจา นาสวน เมือง ลําปาง 

2019 ดอมะกอก 04994 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

2020 ดอมะขาม 21925 เหนียว นาสวน พิบูลยมังสาหาร อุบลราชธานี 

2021 ดอมะเขือ 10739 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

2022 ดอมะตาล 05979 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

2023 ดอมะต๊ิน 07755 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

2024 ดอมะนอย 08283 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

2025 ดอมะนํ้า 01400 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

2026 ดอมะไฟ 12073 เหนียว นาสวน ก.บานหลวง* นาน 

2027 ดอมะมวย 19717 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

2028 ดอมะมุน 12023 เหนียว นาสวน สา นาน 

2029 ดอมะยม 11899 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

2030 ดอมะและ 11904 เหนียว นาสวน ปว นาน 

2031 ดอมะฮิ 19076 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

2032 ดอมัน 11777 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

2033 ดอมันเปา 21694 เหนียว นาสวน ผาขาว เลย 

2034 ดอมันวัว 13935 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

2035 ดอมานะ 03101 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2036 ดอมาลาย 03308 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

2037 ดอมาแหงน 17615 เหนียว ขาวไร เมือง พะเยา 

2038 ดอมืด 13759 เหนียว นาสวน ก.พญาเม็งราย* เชียงราย 

2039 ดอมือ 12530 เหนียว นาสวน หนองบัวลําภู อุดรธานี 

2040 ดอมุม 10440 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2041 ดอเมืองฝาง 00690 เหนียว นาสวน โคกสําโรง ลพบุรี 

2042 ดอเมืองพาน 10824 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

2043 ดอเมืองลาว 05656 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

2044 ดอแมว 13148 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2045 ดอแมสุ 09104 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2046 ดอแมหวย 13839 เหนียว นาสวน แจหม ลําปาง 

2047 ดอยน 07335 เหนียว ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

2048 ดอยวน 05626 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

2049 ดอยาง 01463 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

2050 ดอยานวล 09099 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2051 ดอยาว 22304 เหนียว นาสวน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

2052 ดอยี 05662 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

2053 ดอโยน 21598 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

2054 ดอรากไผ 06004 เหนียว นาสวน เชียงแสน เชียงราย 

2055 ดอรากแหง 03296 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

2056 ดอเรง 17981 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

2057 ดอโรงบม 13807 เหนียว นาสวน ฝาง เชียงใหม 

2058 ดอลอ 19534 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

2059 ดอล๊ัวะ 09046 เหนียว นาสวน เชียงดาว เชียงใหม 

2060 ดอลา 11960 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

2061 ดอลาย 05250 เหนียว ขาวไร สันกําแพง เชียงใหม 

2062 ดอลาว 05971 เหนียว นาสวน เวียงชัย เชียงราย 

2063 ดอลําปาง 19577 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

2064 ดอล้ือ 11914 เหนียว นาสวน ปว นาน 

2065 ดอเล็ก 09057 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2066 ดอเล็บชาง 05183 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

2067 ดอเลย 01627 เจา นาสวน เมือง อางทอง 

2068 ดอแลน 11731 เหนียว ขาวไร วังชิ้น แพร 

2069 ดอโลเล 09124 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2070 ดอวัง 11998 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2071 ดอวี 21640 เหนียว นาสวน เซกา หนองคาย 

2072 ดอแวงหัก 05273 เหนียว ขาวไร บานโฮง ลําพูน 

2073 ดอสกล 07653 เหนียว นาสวน สมเด็จ กาฬสินธุ 

2074 ดอสรอยพราว 03295 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

2075 ดอสระ 10827 เหนียว ขาวไร เชียงมวน พะเยา 

2076 ดอสลาก 03115 เหนียว นาสวน แมสะเรียง แมฮองสอน 

2077 ดอสะเดา 06000 เหนียว นาสวน เทิง เชียงราย 

2078 ดอสันปาตอง 21941 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

2079 ดอสันยี 22709 เหนียว นาสวน เลิงนกทา ยโสธร 

2080 ดอสามเดือน 05242 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2081 ดอสายันต 21620 เหนียว นาสวน เมือง มหาสารคาม 

2082 ดอสีใจ 06706 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

2083 ดอสูง 06682 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

2084 ดอแสงมะพราว 12463 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

2085 ดอหนองคาย 07993 เหนียว นาสวน จัตุรัส ชัยภูมิ 

2086 ดอหนอพราว 10488 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

2087 ดอหมอก 07758 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

2088 ดอหลง 13857 เหนียว นาสวน เสริมงาม ลําปาง 

2089 ดอหลม 12032 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

2090 ดอหลวง 07770 เหนียว นาสวน อาจสามารถ รอยเอ็ด 

2091 ดอหวัน 05156 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

2092 ดอหอม 05569 เหนียว ขาวไร คําเขื่อนแกว ยโสธร 

2093 ดอหอมน้ําผ้ึง 05245 เหนียว ขาวไร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 

2094 ดอหัวชาง 07772 เหนียว นาสวน พนมไพร รอยเอ็ด 

2095 ดอหางนาค 05633 เหนียว นาสวน ปาต้ิว ยโสธร 

2096 ดอหางยี 02585 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

2097 ดอหางวี 22715 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

2098 ดอหางฮี 22306 เหนียว นาสวน ชานุมาณ อํานาจเจริญ 

2099 ดอหิน 07741 เหนียว นาสวน จุน พะเยา 

2100 ดอเห็น 01401 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2101 ดอเหนียว 21578 เหนียว นาสวน บานฝาง ขอนแกน 

2102 ดอเหมย 06665 เหนียว นาสวน สอง แพร 

2103 ดอเหลือง 05969 เหนียว นาสวน แมจัน เชียงราย 

2104 ดอเหลืองนํ้าผ้ึง 00117 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2105 ดอใหญ 05613 เหนียว นาสวน คําเขื่อนแกว ยโสธร 

2106 ดอออ 05998 เหนียว นาสวน เชียงของ เชียงราย 

2107 ดอออน 10821 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

2108 ดออาง 13997 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

2109 ดออินตก 07623 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

2110 ดออิสาน 22977 เหนียว นาสวน สองแคว นาน 

2111 ดออิฮี 19607 เหนียว นาสวน เชียงของ เชียงราย 

2112 ดออีโพน 13276 เหนียว นาสวน เขาวง กาฬสินธุ 

2113 ดออีมวย 10758 เหนียว นาสวน จุน พะเยา 

2114 ดออีเห็น 19727 เหนียว ขาวไร เชียงของ เชียงราย 

2115 ดออุง 06024 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 

2116 ดอโอ 11907 เหนียว นาสวน ปว นาน 

2117 ดอไอ 19614 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

2118 ดอฮี 09281 เหนียว นาสวน ปาต้ิว ยโสธร 

2119 ดอแฮ 01892 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

2120 ดอไฮ 06624 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2121 ดะนุสึสึ 23587 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2122 ดะยีสึ 23584 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2123 ดะแหละ 23588 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2124 ดันหญา 15614 เจา นาสวน ทาชนะ สุราษฎรธานี 

2125 ดากุฟุ 11263 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2126 ดาง 13593 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

2127 ดาซิสิ 21566 เจา นาสวน เวียงแหง เชียงใหม 

2128 ดาดฟา 09162 เจา นาสวน ลานกระบือ กําแพงเพชร 

2129 ดาวญวน 21671 เหนียว นาสวน ก.โพนสวรรค* นครพนม 

2130 ดาวดึงษ 10823 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

  



พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2131 ดาวรวง 08399 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2132 ดํา 11602 เจา ขาวไร ก.เขาคอ* เพชรบูรณ 

2133 ดําขาว 13515 เจา นาสวน กะปง พังงา 

2134 ดําขี้ควาย 13939 เจา นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

2135 ดํางอ 22350 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

2136 ดําเจะ 12728 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

2137 ดําชอ 14418 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

2138 ดําดาง 14521 เหนียว นาสวน นาแก นครพนม 

2139 ดําดาน 11842 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

2140 ดําตับหมู 09380 เหนียว นาสวน แกลง ระยอง 

2141 ดําตาแดง 11887 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2142 ดําตาหลอ 19489 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

2143 ดําทรง 09630 เจา นาสวน ละอุน ระนอง 

2144 ดํานกลา 23840 เหนียว ขาวไร เมือง ตรัง 

2145 ดํานวล 13546 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

2146 ดํานอย 04970 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

2147 ดําเบา 13535 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

2148 ดําปากตลาด 14419 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

2149 ดําปูน 09864 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

2150 ดําแประ 15609 เจา นาสวน ละงู สตูล 

2151 ดํามะเกลือ 09377 เหนียว นาสวน แกลง ระยอง 

2152 ดําเมล็ดยาว 13650 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

2153 ดําเมล็ดเล็ก 17226 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

2154 ดําเมล็ดใหญ 01896 เหนียว ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

2155 ดํายอดมวง 07118 เจา นาสวน เมือง สุราษฎรธานี 

2156 ดํารวง 23792 เจา ขาวไร ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

2157 ดํารวงยาว 19469 เจา ขาวไร เมือง กระบ่ี 

2158 ดํารอยรวง 14396 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

2159 ดําริเล้ือย 15527 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

2160 ดําไร 23295 เจา ขาวไร ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 
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2161 ดําลุง 23782 เจา ขาวไร ลําทับ กระบ่ี 

2162 ดําลูกขอ 04356 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

2163 ดําหมน 08409 เหนียว ขาวไร ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2164 ดําหมากมิด 03201 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

2165 ดําหมากหวาย 22798 เหนียว ขาวไร ก.หนองหิน* เลย 

2166 ดําหอม 23509 เจา ขาวไร เขาพนม กระบ่ี 

2167 ดีงูเหลือม 19117 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2168 ดีแยะและ 11293 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2169 ดีเล 16973 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

2170 ดีสี่ 08434 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

2171 ดีหน่ึง 22756 เหนียว นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

2172 ดีหมี 16761 เจา นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

2173 ดุนหญา 09676 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

2174 ดูกงู 22723 เหนียว ขาวไร โพนพิสัย หนองคาย 

2175 เดินดง 12076 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

2176 เดือนจันทร 07433 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2177 แดง 08372 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

2178 แดงกลาย 17217 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

2179 แดงกอเดียว 12222 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

2180 แดงกอน 12139 เหนียว นาสวน นาแก นครพนม 

2181 แดงโก 12045 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

2182 แดงคด 13149 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2183 แดงชายทะเล 16941 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2184 แดงชุก 13457 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

2185 แดงแดก 09680 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

2186 แดงตอย 01640 เจา นาสวน เพ็ญ อุดรธานี 

2187 แดงตาดํา 11868 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2188 แดงนวล 15566 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

2189 แดงนอย 06207 เจา นาสวน บางแพ ราชบุรี 

2190 แดงนา 10330 เจา นาสวน เมือง ตรัง 
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2191 แดงน้ําเค็ม 16623 เจา นาสวน ควนกาหลง สตูล 

2192 แดงน้ําหมาก 13882 เหนียว นาสวน แมสาย เชียงราย 

2193 แดงน้ําหลาก 01811 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2194 แดงบาน 17261 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

2195 แดงเบา 11014 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

2196 แดงปลาไหล 12060 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

2197 แดงปากนก 13544 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

2198 แดงปุแคะ 12050 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

2199 แดงพมา 05059 เหนียว นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

2200 แดงมะไฟ 13133 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2201 แดงมา 17438 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

2202 แดงเม็ดปอม 05117 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

2203 แดงเมล็ดยาว 15668 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

2204 แดงเมล็ดใหญ 11318 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

2205 แดงเมือง 13717 เหนียว นาสวน เตางอย สกลนคร 

2206 แดงแมว 13895 เหนียว ขาวไร พาน เชียงราย 

2207 แดงยาฉุน 21780 เจา นาสวน เสิงสาง นครราชสีมา 

2208 แดงรวงยาว 17097 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

2209 แดงรอยวัน 10299 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2210 แดงไร 03649 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

2211 แดงลาย 13155 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2212 แดงเล็ก 15009 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2213 แดงสั้น 16817 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2214 แดงสันติ 04319 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2215 แดงสารขาว 11162 เจา นาสวน ทับปุด พังงา 

2216 แดงสีเลือด 11280 เหนียว ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

2217 แดงหมากอึ 14613 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

2218 แดงหลวง 10669 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

2219 แดงหอม 05932 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2220 แดงแหลม 04934 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 
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2221 แดงใหญ 05835 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

2222 ตชด 19861 เจา นาสวน เมือง ขอนแกน 

2223 ตนกกดอกกก 03224 เจา นาสวน หลมสัก เพชรบูรณ 

2224 ตนขม 10656 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

2225 ตนขาว 13144 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2226 ตนแข็ง 06669 เหนียว นาสวน สอง แพร 

2227 ตนดํา 10331 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

2228 ตนดิบ 06641 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2229 ตนเดียว 11093 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

2230 ตนแดง 07422 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

2231 ตนตาล 15013 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2232 ตนเต้ีย 11338 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

2233 ตนเต้ียกวยนุ 08153 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2234 ตนเต้ียขาว 11385 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2235 ตนเต้ียเหลือง 11470 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2236 ตนยาว 14721 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2237 ตนลาย 13145 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2238 ตนเล็ก 13830 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

2239 ตนสด 06321 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

2240 ตนสูง 03530 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2241 ตม 09250 เหนียว นาสวน แมสอด ตาก 

2242 ตมขาว 05811 เหนียว นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

2243 ตมดอ 04502 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

2244 ตมดํา 06732 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2245 ตมพันธุ 23213 เจา นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

2246 ตมเมืองหลวง 22784 เหนียว นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

2247 ตมหลวง 23212 เจา นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

2248 ตระกรอ 00074 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

2249 ตรังมาโร 17060 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

2250 ตล่ิงชัน 09431 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 
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2251 ตองแดง 04238 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

2252 ตอโนน 10688 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

2253 ตอแบ 23668 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

2254 ตอไม 01962 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2255 ตอยดํา 11953 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

2256 ตอแหล 09277 เจา นาสวน สามเงา ตาก 

2257 ตะก่ัวปา 13597 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

2258 ตะโกสิน 10833 เหนียว นาสวน เมือง พิจิตร 

2259 ตะเข็บ 06508 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

2260 ตะโขงเจียม 17731 เจา ขาวไร เมือง สุรินทร 

2261 ตะเปยก 17685 เจา ขาวไร ขุขันธ ศรีสะเกษ 

2262 ตะเภา 19828 เจา นาสวน เมือง ตาก 

2263 ตะเภาแกว 02026 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

2264 ตะเภาทอง 12927 เจา ขึ้นนํ้า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

2265 ตะเภาลม 03057 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

2266 ตะลอมกอ 10636 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

2267 ตะวันขึ้น 03489 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2268 ตับเหมย 14561 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

2269 ตับเหมยขาว 14577 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

2270 ตับเหมยดํา 14572 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

2271 ตากแดด 10848 เจา ขึ้นนํ้า ตะพานหิน พิจิตร 

2272 ตากแหง 05450 เจา นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

2273 ตากาวาแข 12755 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

2274 ตากุด 22386 เจา นาสวน เมือง แพร 

2275 ตากุย 06566 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

2276 ตาขุย 03416 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุโขทัย 

2277 ตาแขก 09203 เจา นาสวน บานดานลานหอย สุโขทัย 

2278 ตาคด 04944 เจา ขึ้นนํ้า ศรีสําโรง สุโขทัย 

2279 ตาคน 06800 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2280 ตาคํา 06318 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2281 ตางประเทศ 05011 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

2282 ตาโงง 04984 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

2283 ตาเจือ 05545 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

2284 ตาใจ 05794 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

2285 ตาเช้ือ 06452 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

2286 ตาเต 07683 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

2287 ตาเตะ 10866 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

2288 ตาเต้ีย 13353 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

2289 ตาโตะ 08257 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

2290 ตาถั่ว 03861 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2291 ตาโถน 10631 เจา นาสวน อรัญประเทศ ปราจีนบุรี 

2292 ตาทวม 03818 เจา นาสวน เมือง ชลบุรี 

2293 ตาเทียน 08028 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2294 ตาธง 03869 เจา นาสวน เมือง จันทบุรี 

2295 ตานวย 06809 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2296 ตาน่ิม 04879 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

2297 ตาเนียน 03470 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

2298 ตาบาน 06319 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2299 ตาบือยะ 10071 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

2300 ตาปล้ิน 05398 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

2301 ตาป 03686 เจา นาสวน หันคา ชัยนาท 

2302 ตาปบ 08035 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2303 ตาเป 03724 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

2304 ตาเปยง 06276 เจา ขึ้นนํ้า บางกระทุม พิษณุโลก 

2305 ตาแปะ 04969 เจา ขึ้นนํ้า คีรีมาศ สุโขทัย 

2306 ตาผาด 04602 เจา นาสวน เกาะลันตา กระบ่ี 

2307 ตาพุด 03751 เจา ขึ้นนํ้า สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

2308 ตาเพชร 05368 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

2309 ตาแพร 02957 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

2310 ตาฟู 05210 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2311 ตามาย 21947 เหนียว นาสวน เลิงนกทา ยโสธร 

2312 ตามิน 06770 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2313 ตาแมน 06794 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

2314 ตายก 09679 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

2315 ตายอย 08324 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

2316 ตาลวน 04065 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

2317 ตาสวน 11070 เจา นาสวน ไทรโยค กาญจนบุรี 

2318 ตาสอน 03086 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2319 ตาเสียง 22053 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

2320 ตาหงส 13596 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

2321 ตาหนอน 09946 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2322 ตาหมาย 13727 เหนียว นาสวน เตางอย สกลนคร 

2323 ตาหอม 17003 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

2324 ตาเหมย 05642 เหนียว นาสวน เมือง ยโสธร 

2325 ตาเหมยขาว 12104 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

2326 ตาเหมยดํา 12103 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

2327 ตาเหวียน 09021 เจา ขาวไร คีรีมาศ สุโขทัย 

2328 ตาแห 00794 เจา นาสวน เมือง อยุธยา 

2329 ตาแหงเบา 20984 เจา นาสวน เมือง ลพบุรี 

2330 ตาแหวง 11402 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2331 ตาแหวน 21296 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2332 ตาอ้ืน 13006 เจา นาสวน พรานกระตาย กําแพงเพชร 

2333 ตาอู 04906 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

2334 ตํ่า 05125 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

2335 ตํ่า 1 09275 เจา นาสวน แมสอด ตาก 

2336 ตํ่า 2 09276 เจา นาสวน แมสอด ตาก 

2337 ตํ่าบง 06668 เหนียว นาสวน สอง แพร 

2338 ตํ่าแพง 12061 เหนียว ขาวไร ก.นาหม่ืน* นาน 

2339 ตําเมไหร 16402 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2340 ตํ่าสูง 06582 เหนียว นาสวน ลอง แพร 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2341 ต่ิงมันแกว 14041 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

2342 ตีงิง 12681 เจา นาสวน บันนังสตา ยะลา 

2343 ตีนเตา 03397 เหนียว นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

2344 ตีนโต 08335 เหนียว นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

2345 ตีหม่ีจา 21477 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

2346 ตือลง 09924 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

2347 ตุหยัน 13452 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

2348 ตูกะ 09897 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

2349 ตูดงอน 06940 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

2350 ตูรถไฟ 14074 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

2351 ตูล 16454 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2352 ตูลกลาง 17038 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

2353 ตูลขาว 17022 เจา นาสวน ทุงหวา สตูล 

2354 ตูลแดง 17091 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2355 ตูลหญา 17219 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

2356 เตาเต้ียอ่ัว 11448 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2357 เตาราง 09801 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

2358 เต้ีย 08904 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2359 เต้ียขาว 08164 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2360 เต้ียแดง 04262 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

2361 เตียน 20601 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

2362 เต่ือย 11944 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

2363 แตงออน 04936 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

2364 แตนา 06634 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2365 โตซูยะ 11269 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2366 โตนด 04908 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

2367 โตนดหลวง 03472 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

2368 ไตหวัน 06824 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

2369 ถนนขาด 05434 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

2370 ถนอม 07462 เจา นาสวน เทพา สงขลา 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2371 ถวยทอง 10230 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2372 ถอด 12621 เหนียว นาสวน คอนสาร ชัยภูมิ 

2373 ถอดลาย 21595 เหนียว นาสวน ก.ภูผามาน* ขอนแกน 

2374 ถั่ว 09800 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

2375 ถั่วปา 19532 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

2376 ถุงเงิน 04301 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2377 ถุงทอง 09629 เจา นาสวน ละอุน ระนอง 

2378 ถุงนํ้าบง 14844 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

2379 เถาลาย 15049 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2380 เถิน 19092 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2381 โถเต้ีย 08129 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2382 โถเต้ียอ่ัว 08126 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2383 โถไม 17659 เจา ขาวไร เมือง สงขลา 

2384 ทนแดด 21747 เจา นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

2385 ทนแดน 05036 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

2386 ทรงแก 12644 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2387 ทรงขาว 09638 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

2388 ทราย 17092 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2389 ทรายขาว 10090 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2390 ทรายขาวไร 19256 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

2391 ทรายชอ 07451 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

2392 ทรายแดง 11147 เจา นาสวน เมือง พังงา 

2393 ทรายสารขาว 04582 เจา ขาวไร คลองทอม กระบ่ี 

2394 ทรายสารแดง 04595 เจา ขาวไร คลองทอม กระบ่ี 

2395 ทรายไหล 07534 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2396 ทลายหมาก 17713 เจา ขาวไร ดานขุนทด นครราชสีมา 

2397 ทวมขาว 09239 เหนียว นาสวน แมระมาด ตาก 

2398 ทอง 07737 เหนียว ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

2399 ทองคํา 03452 เจา ขึ้นนํ้า กงไกรลาศ สุโขทัย 

2400 ทองดี 07442 เจา นาสวน ตากใบ นราธิวาส 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2401 ทองแดง 16926 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

2402 ทองเตรียม 07026 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

2403 ทองบายศรี 21196 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

2404 ทองใบ 06497 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

2405 ทองใบยุง 06534 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ชัยนาท 

2406 ทองใบสี 02987 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

2407 ทองพัน 09667 เจา นาสวน สวี ชุมพร 

2408 ทองพูน 15540 เจา นาสวน กุยบุรี พังงา 

2409 ทองเพียร 11036 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

2410 ทองมวน 06323 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2411 ทองมะแขก 20576 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

2412 ทองมา 16907 เจา นาสวน ละงู สตูล 

2413 ทองมาโล 12333 เหนียว ขาวไร บอไร ตราด 

2414 ทองมาเอง 22111 เจา ขึ้นนํ้า ปากพลี นครนายก 

2415 ทองมาเองหนัก 04965 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

2416 ทองมาเองเหลือง 10648 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2417 ทองเม็ดบ่ิน 05344 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

2418 ทองยอย 09214 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

2419 ทองรวง 07108 เจา นาสวน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 

2420 ทองรอง 04672 เจา นาสวน ทาฉาง สุราษฎรธานี 

2421 ทองระยา 22094 เจา นาสวน อรัญประเทศ สระแกว 

2422 ทองระยาดํา 00235 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2423 ทองรากชาย 13040 เจา นาสวน พยุหะคีรี นครสวรรค 

2424 ทองรากไทร 05458 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

2425 ทองรี 17163 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2426 ทองลาย 16901 เจา นาสวน ละงู สตูล 

2427 ทองสาย 02289 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2428 ทองเสมอ 07277 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2429 ทองแส 12300 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

2430 ทองหนัก 17192 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2431 ทองหอม 16429 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2432 ทองเหนียว 07072 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

2433 ทองเหนียวหอม 11203 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

2434 ทองเหลือง 03878 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

2435 ทองไหล 17158 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2436 ทองอิน 07325 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2437 ทันแขก 00570 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2438 ทันใจ 05589 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

2439 ทันลาด 07050 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

2440 ทับคลอ 03523 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2441 ทา 06607 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

2442 ทางหวาย 09722 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2443 ทางไหล 15640 เจา นาสวน เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

2444 ทานตะวัน 03485 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2445 ทาประชุม 21153 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

2446 ทายจีน 05198 เจา นาสวน รองกวาง แพร 

2447 ทายจุด 16421 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2448 ทายดํา 07117 เจา นาสวน เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

2449 ทายีแอ 09013 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2450 ทาเรือ 19052 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

2451 ทาโลง 03475 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

2452 ทิพย 12540 เหนียว นาสวน ก.สรางคอม* อุดรธานี 

2453 ทิพยขาว 14568 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

2454 ทิพยรส 08404 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2455 ท่ีสอง 03508 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2456 ท่ีหน่ึง 02518 เจา นาสวน ครบุรี นครราชสีมา 

2457 ทุงทอง 04347 เจา นาสวน เมือง ระนอง 

2458 ทุงโพธ์ิ 06481 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

2459 ทุงเศรษฐี 07241 เหนียว นาสวน เมือง ระยอง 

2460 ทุงสง 10192 เจา นาสวน กันตัง ตรัง 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2461 ทุงหวา 07413 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

2462 ทุงแหลม 11509 เจา ขาวไร ไทรโยค กาญจนบุรี 

2463 ทูลฉลอง 05335 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

2464 เทพประทิพย 12142 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

2465 เทพรส 06908 เจา นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

2466 เทพราช 09604 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

2467 เทพี 05423 เจา นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

2468 เทวดา 06012 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

2469 เทหอ 21767 เจา นาสวน โนนสูง นครราชสีมา 

2470 แทงดินสอ 12338 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

2471 ไทยอุดม 07671 เหนียว นาสวน ทาคันโท กาฬสินธุ 

2472 ไทร 09672 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

2473 ไทรกลาย 17174 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2474 ไทรดํา 14410 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

2475 ไทรตัน 04568 เจา ขาวไร อาวลึก กระบ่ี 

2476 ไทรบุกหญา 13518 เจา นาสวน ทับปุด พังงา 

2477 ไทรโบก 16855 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2478 ไทรไร 14331 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

2479 ไทรสารขาว 04556 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

2480 ไทรหอม 19554 เจา นาสวน ทับปุด พังงา 

2481 ไทรเหลือง 13534 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

2482 ธรรมดา 07611 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

2483 นกกระทา 06325 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

2484 นกกระหร่ืง 08039 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2485 นกแกน 11678 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

2486 นกเขา 13891 เจา นาสวน แมสาย เชียงราย 

2487 นกเขาบินหลน 14403 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

2488 นกแขก 05426 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

2489 นกงอ 21639 เหนียว นาสวน เซกา หนองคาย 

2490 นกบินหลง 14432 เจา ขาวไร ก.พะโตะ* ชุมพร 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2491 นกบินหลน 17600 เจา ขาวไร เคียนซา สุราษฎรธานี 

2492 นกล้ี 06667 เจา นาสวน สอง แพร 

2493 นกเอ้ียง 13307 เหนียว นาสวน คํามวง กาฬสินธุ 

2494 นคร 15571 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

2495 นครกันฑ 02097 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

2496 นครชัยศรี 12212 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

2497 นครไทย 05004 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

2498 นครนายก 12945 เจา ขึ้นนํ้า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

2499 นครพนม 21341 เจา นาสวน อูทอง สุพรรณบุรี 

2500 นงขน 08931 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2501 นพเกา 04061 เจา นาสวน เมือง เพชรบุรี 

2502 นวลแกว 16443 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2503 นวลขาว 12088 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

2504 นวลจันทร 11111 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

2505 นวลดอกปอ 01394 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

2506 นวลมาลี 11141 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

2507 นวลหมี 11137 เจา นาสวน เมือง พังงา 

2508 นอนทุง 06869 เจา นาสวน พนมทวน สุพรรณบุรี 

2509 นอย 12480 เหนียว นาสวน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 

2510 นอยนาฮี 03286 เหนียว นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

2511 นอยบุญมา 07647 เหนียว นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

2512 นอยหนา 06331 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2513 นะตะบิง 22006 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

2514 นะที 08400 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2515 นังแดง 04147 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2516 นากระจุย 07934 เจา นาสวน คง นครราชสีมา 

2517 นากลาง 21494 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

2518 นากาน 22470 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

2519 นาเกลือ 13557 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

2520 นาขวัญ 05022 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2521 นางกก 09503 เจา นาสวน เมือง ตราด 

2522 นางกด 17381 เจา นาสวน กงหรา พัทลุง 

2523 นางกรูด 12310 เจา นาสวน โปงนํ้ารอน จันทบุรี 

2524 นางกลวย 21284 เจา ขาวไร โปงนํ้ารอน จันทบุรี 

2525 นางกลาย 09731 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2526 นางกล่ิน 14387 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

2527 นางกอง 09714 เจา นาสวน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

2528 นางกองทุง 15793 เจา นาสวน บาเจาะ นราธิวาส 

2529 นางกอบ 04289 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2530 นางกาย 05283 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2531 นางกําผาย 14045 เหนียว นาสวน คอนสาร ชัยภูมิ 

2532 นางกุน 02748 เหนียว นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

2533 นางกุย 05824 เจา นาสวน จัตุรัส ชัยภูมิ 

2534 นางเก็บ 12314 เจา นาสวน บอไร ตราด 

2535 นางเกา 08371 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

2536 นางเกาดอ 06717 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

2537 นางเกาพุก 19007 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

2538 นางเกิด 07007 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

2539 นางเกิน 03670 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

2540 นางแก 05297 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

2541 นางแกง 05370 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สระแกว 

2542 นางขอม 12324 เจา นาสวน บอไร ตราด 

2543 นางขาว 07014 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

2544 นางขาวชอ 10296 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2545 นางขาวเฒา 07078 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

2546 นางขาวเบา 12323 เจา นาสวน บอไร ตราด 

2547 นางขาวใหญ 17199 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2548 นางเขาเตา 17373 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2549 นางเขียว 07294 เจา ขึ้นนํ้า หนองเสือ ปทุมธานี 

2550 นางแขก 09608 เจา ขึ้นนํ้า สองพี่นอง สุพรรณบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2551 นางไข 17365 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2552 นางไขเปด 10240 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2553 นางคง 07706 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2554 นางคัด 08228 เหนียว นาสวน วัดเพลง ราชบุรี 

2555 นางคําผาย 06326 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2556 นางงาม 06907 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

2557 นางจอย 14447 เจา นาสวน ลานสะกา นครศรีธรรมราช 

2558 นางจัน 10001 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2559 นางแจม 06327 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

2560 นางแจมเจา 20898 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

2561 นางฉลอง 01706 เหนียว ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

2562 นางชอย 10287 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2563 นางชิน 09933 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

2564 นางซอน 17087 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2565 นางดง 05437 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

2566 นางดํา 10181 เจา นาสวน ตะโหมด พัทลุง 

2567 นางดํานอย 03348 เหนียว นาสวน ศรีขรภูมิ สุรินทร 

2568 นางเดียว 07707 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2569 นางแดง 12555 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

2570 นางตม 00605 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2571 นางตะคุย 21758 เจา นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

2572 นางตานี 05658 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

2573 นางติด 09732 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2574 นางทอง 07055 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

2575 นางทิพย 14591 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

2576 นางเทาแขน 19541 เจา ขาวไร ปลายพระยา กระบ่ี 

2577 นางนวล 05478 เหนียว ขึ้นนํ้า โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

2578 นางนอย 14609 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

2579 นางนาค 07431 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

2580 นางนี 05655 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2581 นางนูน 04954 เจา ขึ้นนํ้า ศรีสําโรง สุโขทัย 

2582 นางเนียม 17490 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

2583 นางบ่ัว 09312 เหนียว นาสวน กุดชุม ยโสธร 

2584 นางบุญมา 08008 เหนียว นาสวน บานแทน ชัยภูมิ 

2585 นางบุญมี 05399 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

2586 นางปรุง 08024 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

2587 นางปอม 16422 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2588 นางปน 16908 เจา นาสวน ละงู สตูล 

2589 นางเปด 15180 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

2590 นางแปด 05032 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

2591 นางผาด 10281 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2592 นางผุด 10208 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2593 นางฝาย 07484 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

2594 นางพญา 06512 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ชัยนาท 

2595 นางพญาเต้ีย 05685 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

2596 นางพิม 10272 เจา นาสวน นาทวี สงขลา 

2597 นางพิมพา 00155 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2598 นางโพน 12188 เหนียว นาสวน มหาชนะชัย ยโสธร 

2599 นางเฟอง 10204 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2600 นางเฟองขาว 04543 เจา นาสวน ตะโหมด พัทลุง 

2601 นางเฟองแดง 04157 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2602 นางภาส 16604 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2603 นางมล 08389 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2604 นางมลเกษตร 03223 เจา นาสวน หลมสัก เพชรบูรณ 

2605 นางมลชาวบาน 03497 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2606 นางมลดง 06329 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

2607 นางมลเบา 06487 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

2608 นางมลหนัก 09153 เจา นาสวน พยุหะคีรี นครสวรรค 

2609 นางมลหอม 03705 เจา นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

2610 นางมัจฉา 12284 เจา ขึ้นนํ้า ทาใหม จันทบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2611 นางมัด 17229 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

2612 นางมา 17151 เจา นาสวน เมือง สงขลา 

2613 นางมุย 17200 เจา นาสวน ก.กระแสสินธุ* สงขลา 

2614 นางยวน 06515 เจา นาสวน หันคา ชัยนาท 

2615 นางยวนขาว 09700 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

2616 นางยวนแดง 09718 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2617 นางยี 13926 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

2618 นางแยม 20884 เจา นาสวน ทุงชาง นาน 

2619 นางรอย 13219 เจา นาสวน จอมพระ สุรินทร 

2620 นางรอยเล็ก 17664 เจา ขาวไร ขุขันธ ศรีสะเกษ 

2621 นางรอยใหญ 17727 เจา ขาวไร ขุขันธ ศรีสะเกษ 

2622 นางไร 10249 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2623 นางลอย 05415 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

2624 นางลอยนอย 03347 เจา นาสวน ศรีขรภูมิ สุรินทร 

2625 นางลาย 07704 เจา นาสวน ขุขันธ ศรีสะเกษ 

2626 นางล้ือ 01663 เจา นาสวน ปราสาท สุรินทร 

2627 นางเล็ก 14206 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2628 นางเลือก 12315 เจา นาสวน บอไร ตราด 

2629 นางเวียง 14524 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

2630 นางสง 14344 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

2631 นางสม 22085 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2632 นางสวน 07614 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

2633 นางสอ 05389 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

2634 นางสอง 10003 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2635 นางสอน 06681 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

2636 นางสะแก 07976 เจา นาสวน โชคชัย นครราชสีมา 

2637 นางสะอาด 07698 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2638 นางสาย 10080 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

2639 นางสาวไทย 17190 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2640 นางสาวนอย 16442 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2641 นางสาวรี 16938 เจา นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

2642 นางเสมอ 07242 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2643 นางเสมอขาว 14219 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2644 นางเสมอลาย 14212 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2645 นางเสวย 09456 เจา นาสวน เมือง ตราด 

2646 นางหก 05632 เหนียว นาสวน เมือง ยโสธร 

2647 นางหงส 07408 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

2648 นางหงสดํา 09727 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2649 นางหนุน 16883 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

2650 นางหนุย 17978 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2651 นางหมอ 05299 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

2652 นางหมุน 04519 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2653 นางหมุนลายแบน 17182 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2654 นางหมุย 06997 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

2655 นางหมุยดอกแขก 12815 เจา ขาวไร สะทิงพระ สงขลา 

2656 นางหร่ัง 13476 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

2657 นางหลง 09662 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

2658 นางหวาย 13212 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2659 นางหอม 07468 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2660 นางเห็ด 03858 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

2661 นางเหน็บ 16851 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2662 นางเหลือง 12316 เจา นาสวน บอไร ตราด 

2663 นางเอก 10373 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

2664 นางเอวเต้ีย 17603 เหนียว ขาวไร เมือง สงขลา 

2665 นางเอียด 17216 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

2666 นางเฮง 09697 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

2667 นาซิเอะ 21404 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2668 นาแซง 08377 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

2669 นาทวี 07439 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

2670 นาไทร 01925 เจา ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2671 นาน 14907 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

2672 นานนา 06580 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

2673 นานอย 03582 เหนียว นาสวน บางกระทุม พิษณุโลก 

2674 นาปรัง 00943 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2675 นาโพธ์ิ 04943 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

2676 นามหงษ 21157 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

2677 นายก 15615 เจา นาสวน ทาชนะ สุราษฎรธานี 

2678 นายก๊ึง 06471 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2679 นายแดง 19525 เจา ขาวไร เขาพนม กระบ่ี 

2680 นายทอง 16425 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2681 นายผาด 02756 เจา นาสวน บางเลน นครปฐม 

2682 นายพลเบอร 1 06725 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2683 นายม่ัน 21152 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

2684 นายยา 03044 เจา นาสวน เมือง ฉะเชิงเทรา 

2685 นายเหนียว 09750 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2686 นายเหมือง 04115 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2687 นายอราม 15611 เจา นาสวน ทาฉาง สุราษฎรธานี 

2688 นาเยาะ 22023 เจา นาสวน ก.กะพอ* ปตตานี 

2689 นารก 03896 เหนียว นาสวน เสลภูมิ รอยเอ็ด 

2690 นารง 12836 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2691 นาระ นาตา 05201 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2692 นารา 07430 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

2693 นาแลกนาขวัญ 08396 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2694 นาวง 04569 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

2695 นาสวน 08405 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2696 นาสาร 15591 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

2697 นํ้ากลาง 03182 เหนียว นาสวน ปว นาน 

2698 นํ้าก้ัวะ 10822 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

2699 นํ้ากาย 06591 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

2700 นํ้าแกง 11052 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2701 นํ้าคาง 05836 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

2702 นํ้าเค็ม 05702 เจา นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

2703 นํ้าไคร 06619 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2704 นํ้าจํา 11721 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2705 นํ้าชํา 06646 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2706 นํ้าดอกไม 00852 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2707 นํ้าดิบ 01462 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

2708 นํ้าเดียว 22173 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

2709 นํ้าตน 11682 เจา ขาวไร ปว นาน 

2710 นํ้าตนขาว 11665 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

2711 นํ้าตนระแหงกลาง 11666 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

2712 นํ้าตนลาย 05935 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2713 นํ้าเตา 11230 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

2714 นํ้าผักกูด 01442 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

2715 นํ้าพุย 11744 เหนียว ขาวไร สา นาน 

2716 นํ้ามัน 05663 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

2717 นํ้ามันเปด 14621 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

2718 นํ้าเย็น 21725 เหนียว นาสวน บานผือ อุดรธานี 

2719 นํ้ารู 06984 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

2720 นํ้าลาด 06898 เจา นาสวน อูทอง สุพรรณบุรี 

2721 นํ้าลาดหนัก 03476 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

2722 นํ้าสะกุย 06813 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2723 นํ้าหมวยหิน 13280 เหนียว นาสวน สหัสขันธ กาฬสินธุ 

2724 นํ้าหมาก 11560 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2725 นํ้าอบ 03777 เจา นาสวน พนมทวน กาญจนบุรี 

2726 นํ้าอาง 06731 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2727 น่ิมนวล 10623 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

2728 นิสแกว 16728 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

2729 นิลสังวาลย 09603 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

2730 น้ิวนาง 19463 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2731 เนียงกวาง 07708 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2732 เนียงคะเมามวงเขม 07693 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2733 เนียงคะเมาเหลือง 07692 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

2734 เนียงเบา 17725 เจา ขาวไร ประโคนชัย บุรีรัมย 

2735 เนียงสอ 17654 เจา ขาวไร เมือง สุรินทร 

2736 โนนไร 03714 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2737 โนรา 12458 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

2738 ในสวน 16745 เจา นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

2739 ในหลวง 10222 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2740 บรวงศ 11982 เหนียว นาสวน ทุงชาง นาน 

2741 บริดเซ 14106 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

2742 บลิมบลอกง 02877 เหนียว ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2743 บลิมบลอลา 02875 เหนียว ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2744 บองกษัตริย 13227 เจา นาสวน ทาตูม สุรินทร 

2745 บองมวย 13218 เหนียว นาสวน จอมพระ สุรินทร 

2746 บอน 12745 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

2747 บอฝาง 12134 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

2748 บอแพรซู 08069 เหนียว นาสวน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

2749 บอแพรปร้ี 08063 เจา นาสวน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

2750 บอมอ 10072 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

2751 บอมิง 22015 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

2752 บอริษัท 06630 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

2753 บอหะญอ 14926 เจา นาสวน สอง แพร 

2754 บะเละ 15744 เจา นาสวน ปะนาเระ ปตตานี 

2755 บักขาม 05623 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

2756 บักมวย 07997 เหนียว นาสวน จัตุรัส ชัยภูมิ 

2757 บักมวยขาว 09311 เหนียว นาสวน คอวัง ยโสธร 

2758 บักมวยใหญ 13245 เหนียว นาสวน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

2759 บั๊กมาย 05775 เหนียว นาสวน คง นครราชสีมา 

2760 บังเกิด 11902 เหนียว นาสวน เมือง นาน 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2761 บังเก๋ียน 11798 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

2762 บังไผพะดู 08065 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

2763 บังเหียน 03166 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

2764 บัวกู 05901 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2765 บัวขาว 08189 เจา นาสวน หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

2766 บัวคอด 03020 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

2767 บัวชูฝก 05564 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

2768 บัวซอน 09706 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

2769 บัวแดง 11871 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

2770 บัวถอด 03440 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

2771 บัวนอย 01990 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2772 บัวลอย 16912 เจา นาสวน ละงู สตูล 

2773 บัวหลวง 09195 เจา นาสวน ศรีนคร สุโขทัย 

2774 บัวหอม 10203 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

2775 บางกอก 09804 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

2776 บางกอกขาว 12865 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

2777 บางกอกหนัก 11165 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

2778 บางกะป 06517 เหนียว นาสวน หันคา ชัยนาท 

2779 บางเกิด 12746 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

2780 บางดาน 03874 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

2781 บางเตย 00810 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2782 บางทอง 04237 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

2783 บางนา 05353 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

2784 บางนํ้าเปรี้ยว 21199 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

2785 บางปะกง 05363 เจา นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

2786 บางพระ 00254 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2787 บางเลน 10642 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

2788 บาเจา 17763 เหนียว ขาวไร เมือง สตูล 

2789 บาแดกู 22014 เจา นาสวน ก.ทุงยางแดง* ปตตานี 

2790 บาแดรู 22001 เจา นาสวน รามัน ยะลา 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
2791 บาตะ 10022 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

2792 บาเต 04327 เจา นาสวน เมือง สตูล 

2793 บานโคก 08034 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2794 บานจาโย 06977 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2795 บานชอง 06338 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2796 บานดอน 00803 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

2797 บานแดง 06574 เจา ขึ้นนํ้า บางประหัน อยุธยา 

2798 บานตม 17403 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2799 บานทุง 11059 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

2800 บานนา 05218 เจา นาสวน หนองไผ เพชรบูรณ 

2801 บานปา 02976 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

2802 บานโภชณ 05219 เจา นาสวน หนองไผ เพชรบูรณ 

2803 บานวัด 06490 เจา นาสวน ทัพทัน อุทัยธานี 

2804 บานหง 02045 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

2805 บานหาง 09609 เจา ขึ้นนํ้า สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

2806 บานแหวน 07517 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2807 บานใหญ 08049 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

2808 บานใหม 13024 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

2809 บาแบซือปา 12775 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

2810 บาเย 17705 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2811 บาหอย 19512 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

2812 บินทพันธ 07045 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

2813 บินทพันธกอยาว 14413 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

2814 บินทพันธดํา 14444 เจา นาสวน ลานสะกา นครศรีธรรมราช 

2815 บินทพันธหัวมัน 06996 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

2816 บินทพันธเหลือง 07011 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

2817 บิหริง 10288 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

2818 บี้งโวผู 08095 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2819 บีดีสุ 14105 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

2820 บีพี 00103 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 
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2821 บี้หลา 09743 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

2822 บีอีกอ 01856 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

2823 บีฮีโต 22542 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2824 บึ้งแก 14752 เจา ขาวไร นานอย นาน 

2825 บึ้งจัวะ 14104 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

2826 บึ้งชูกรุป 08074 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2827 บึ้งชูบังเพย 08109 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2828 บึ้งชูละละหุง 08107 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2829 บึ้งชูโวเพย 08103 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2830 บึ้งชูอ่ัว 08105 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2831 บึ้งชูเองวอง 08101 เหนียว ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2832 บึ้งซูเซอลา 08081 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2833 บึ้งบองโตง 08169 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2834 บึ้งบั่ง 08083 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2835 บึ้งบั้งไพร 08112 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2836 บึ้งไผโว 08087 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2837 บึ้งมงเล้ิงเว 08076 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2838 บึ้งวา 08096 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2839 บึ้งวาดี 08097 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2840 บึ้งโว 08078 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2841 บึงโวเบย 08067 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

2842 บึ้งสมดง 08091 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2843 บึ้งอังเจิงผู 08072 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

2844 บึ้งอ่ัว 08086 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2845 บึ้งเองวอง 08102 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2846 บึ้งเองวองกุเชอ 08084 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2847 บึ้งเองวองอัว 08104 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2848 บึ้งเอวองเซิ่ง 08075 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2849 บึ้งไอเจิ้งผาดู 08108 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2850 บึ้งไอบางเพย 08089 เหนียว ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 
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2851 บึ้งไอพาดู 08098 เหนียว ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2852 บึ้งไอพือลา 08099 เหนียว ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

2853 บึปุย 06959 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2854 บึอบองโว 21835 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2855 บือกระขอแม 22622 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 

2856 บื้อกลองโท 11458 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2857 บือกวา 10517 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

2858 บือกวาโบ 22579 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2859 บือกอ 05857 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

2860 บือกอเมอะ 22643 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2861 บือกะพุ 22640 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2862 บือกัววา 05890 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2863 บือกา 05858 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2864 บือกาย 11440 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2865 บือกิ 08130 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2866 บือกิโพ 16289 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

2867 บือก้ีกาย 11530 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2868 บือกีเปอะ 22633 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 

2869 บือกูผู 22570 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2870 บือเกซะ 22641 เจา ขาวไร แมแจม พะเยา 

2871 บือเกษตร 21496 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2872 บือเกะโพ 21873 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

2873 บือแกร 13612 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

2874 บือโกหวา 22566 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2875 บือไก 21415 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2876 บือของค่ี 11354 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

2877 บือขะยือ 21886 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

2878 บือขะเยอะ 21877 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

2879 บือขา 22553 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2880 บือขาโช 22544 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 
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2881 บือขาโพ 21508 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2882 บือขาวแผ 21562 เจา นาสวน พราว เชียงใหม 

2883 บือเขวะ 11543 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2884 บือแขะ 09258 เจา นาสวน แมสอด ตาก 

2885 บือโขนง 21841 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2886 บือคองค่ี 14990 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2887 บือคอลา 21561 เจา นาสวน พราว เชียงใหม 

2888 บือคะ 22551 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2889 บือคาปอง 11482 เจา ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

2890 บือคึ 22563 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2891 บือเคอะแคะ 22561 เหนียว ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2892 บืองอ 22554 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2893 บืองอโปโล 22541 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2894 บืองอโพ 22576 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2895 บือจิวอ 22531 เหนียว ขาวไร ไชยปราการ เชียงใหม 

2896 บือจิวา 21502 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2897 บือจี่ 22556 เจา นาสวน เมือง แมฮองสอน 

2898 บือเจอโว 14992 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2899 บือแจก 22575 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2900 บือชีกัว 22619 เจา นาสวน แมวาง เชียงใหม 

2901 บือเชยนา 21323 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2902 บือแชโก 05318 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

2903 บือซอกิ 22611 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2904 บือซอมี 22572 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

2905 บือซอมีทือไกปา 22624 เจา นาสวน แมวาง เชียงใหม 

2906 บือซอวา 22609 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2907 บือซือแอคซาฝอ 10483 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

2908 บือซู 22618 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2909 บือซูแม 22630 เจา นาสวน แมวาง เชียงใหม 

2910 บือเซอลา 21811 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 
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2911 บือเซอะ 11546 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2912 บือเซะโก 21889 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

2913 บือโซกอ 22629 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 

2914 บื้อเดอะ 11460 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2915 บือได 11559 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2916 บือตง 09964 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

2917 บือตนเต้ีย 21292 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2918 บือตนเต้ียกวยนุ 21302 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2919 บือตนเต้ียบอง 21299 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2920 บือตนเต้ียผาดู 21300 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2921 บือตนเต้ียอัว 21298 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2922 บือตอ 13639 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

2923 บือตาขอแมะ 21891 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

2924 บือโตะเต๊ียะบอง 08125 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2925 บือทอ 22560 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2926 บือทอแมะ 11278 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2927 บือทอรา 22645 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2928 บือทอละ 09243 เจา ขาวไร ทาสองยาง ตาก 

2929 บือทอหลา 22552 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2930 บือทาลากง 21413 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2931 บือทู 21896 เจา ขาวไร อุมผาง ตาก 

2932 บือเทยเบอ 11553 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2933 บือเทหอ 21826 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2934 บือแทร 17974 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

2935 บื้อโทง 11451 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2936 บือนาเจ 22558 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2937 บือนามู 22571 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

2938 บือนาแล 21497 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2939 บือเนอเบอ 21825 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2940 บือเนอมู 09053 เจา ขาวไร จอมทอง เชียงใหม 
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2941 บือเนอะเปอ 11521 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2942 บือบอ 22564 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2943 บือบอง 08122 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2944 บือบองโ ว 11493 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2945 บือบองจี่ 21313 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

2946 บือบองเจอโวเบย 21803 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2947 บือบองชอง 11446 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2948 บือบองทอง 21305 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2949 บือบองทุเพละ 11471 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2950 บือบองนุ 11524 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2951 บือบองนุชอง 11541 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2952 บือบองพะดู 11518 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2953 บือบองยุเหย 21812 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2954 บือบองสอง 21827 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2955 บือบองหฌอง 21310 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2956 บือบองอ่ัว 11545 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2957 บือบอซั้ยลา 11485 เจา ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

2958 บือบอย่ือแย 11490 เจา ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

2959 บือบะกะ 22562 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2960 บือบาบอง 21416 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2961 บือบิ 11554 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2962 บือบุหลุ 09051 เจา นาสวน จอมทอง เชียงใหม 

2963 บือโบคาง 21828 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2964 บือโบโล 19788 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2965 บือปาแหม 22559 เหนียว ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

2966 บือปดี 05950 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

2967 บือปอีงอ 22577 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

2968 บือปอีคอแคะ 22567 เหนียว ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2969 บือเปอะเรอะ 22636 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 

2970 บือโปะโละ 22621 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 
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2971 บือไปลอง 11484 เจา ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

2972 บือผลิ 21893 เจา ขาวไร อุมผาง ตาก 

2973 บือแผ 21493 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

2974 บือโผล 21799 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

2975 บือพงโว 21814 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2976 บือพงอัว 21813 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2977 บือพรี 21809 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2978 บือพองอ่ัว 11491 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2979 บือพะโก 11325 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2980 บือพะดู 11361 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

2981 บือพะโด 22550 เจา นาสวน เมือง แมฮองสอน 

2982 บือพะทอ 19761 เจา ขาวไร จอมทอง เชียงใหม 

2983 บือพาอุน 22638 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 

2984 บือพูไก 21823 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2985 บือโพกาย 11447 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

2986 บือโพปรึ 22617 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2987 บือมอ 11324 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

2988 บือมามา 11555 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

2989 บือมือ 09102 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2990 บือมือกอ 09121 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2991 บือมือเซอ 22530 เจา ขาวไร ไชยปราการ เชียงใหม 

2992 บือมือโพ 09119 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

2993 บือมือลอซือคึ 11219 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

2994 บือมูเซอ 22573 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

2995 บือยอบอ 22604 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

2996 บือลม 09843 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

2997 บือเลียว 21303 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2998 บือแลว 21307 เจา ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

2999 บือวอ 21487 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

3000 บือวา 10510 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 
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3001 บือวาโจเนอเนือ 11527 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3002 บือวาชู 10482 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3003 บือวาบอง 21810 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3004 บือวาโว 11516 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3005 บือโวพู 11366 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

3006 บือสะอุย 21417 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3007 บือสาแสะ 21881 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

3008 บือสิบ 21720 เหนียว นาสวน บานผือ อุดรธานี 

3009 บื๊อเสอะนา 08162 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3010 บือหม่ือวา 22565 เจา ขาวไร ขุนยวม แมฮองสอน 

3011 บือหลาซอ 22614 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3012 บือหวอโพ 11224 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3013 บืออองเจอ 21816 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3014 บืออองเจออั้ว 21796 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

3015 บืออังเจิง 11495 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3016 บืออ่ัว 11483 เจา ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

3017 บืออ่ัวผู 08135 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3018 บืออาย 08166 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3019 บืออิซูเมล็ดใหญ 22634 เหนียว นาสวน แมแจม เชียงใหม 

3020 บืออีขะ 11297 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3021 บืออีสุ 11284 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3022 บืออีหวอง 11489 เจา ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

3023 บืออีโหวงบอง 21808 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3024 บือฮาย 21880 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

3025 บุกรก 14337 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3026 บุกรุน 21777 เจา นาสวน เสิงสาง นครราชสีมา 

3027 บุกหญา 14363 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3028 บุญเกิด 06339 เจา ขึ้นนํ้า บางระกํา พิษณุโลก 

3029 บุญชุม 04975 เจา ขึ้นนํ้า คีรีมาศ สุโขทัย 

3030 บุญนาค 03495 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 
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3031 บุญปน 06623 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3032 บุญมา 09183 เจา ขึ้นนํ้า สรรคบุรี ชัยนาท 

3033 บุญมาขาว 17977 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3034 บุญมาหนัก 10511 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3035 บุญมี 03539 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3036 บุญสง 05357 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

3037 บุษบง 22176 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3038 บุหลง 21999 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

3039 บูแม 09977 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3040 บูโยะ 10064 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3041 บูโละ 10027 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

3042 เบกอชือ 11307 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3043 เบกา 14818 เจา ขาวไร สา นาน 

3044 เบขาว 11770 เจา ขาวไร สา นาน 

3045 เบงกาวัน 01283 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3046 เบจอ 11715 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3047 เบจะจั่ก 14917 เจา ขาวไร สอง แพร 

3048 เบจั่ว 14812 เจา ขาวไร สา นาน 

3049 เบจาย 11767 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3050 เบจือหาง 13178 เจา ขาวไร นานอย นาน 

3051 เบฉ่ัวเกา 14924 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3052 เบฉาง 11257 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3053 เบชงชา 11769 เจา ขาวไร สา นาน 

3054 เบชา 11774 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3055 เบซัง 11719 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3056 เบซา 11808 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3057 เบดัง 11720 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3058 เบดา 13193 เจา ขาวไร แมจริม นาน 

3059 เบตง 09949 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3060 เบตอง 11259 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 
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3061 เบตู 13113 เจา ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3062 เบนากางกอเหยอ 13161 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3063 เบนาโหมง 11807 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3064 เบปงต่ี 13109 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3065 เบรจั๊วะ 13171 เจา ขาวไร สา นาน 

3066 เบลกลอ 21557 เหนียว ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

3067 เบลกา 11773 เจา ขาวไร สา นาน 

3068 เบลกาหมอ 23131 เจา ขาวไร จอมทอง เชียงใหม 

3069 เบลเกลา 23162 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3070 เบลเกอ 11299 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3071 เบลเขลาตาง 22532 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3072 เบลจอจัว 11699 เจา ขาวไร สอง แพร 

3073 เบลจัวละ 22239 เจา ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

3074 เบลจาง 21547 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

3075 เบลเจาเกรอะ 23016 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3076 เบลเจาตรู 14109 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

3077 เบลเจี๊ยะ 11809 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3078 เบลโจว 13160 เจา ขาวไร สา นาน 

3079 เบลโจะขู 23141 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3080 เบลไจ 23012 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3081 เบลฉา 22325 เหนียว ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

3082 เบลชัย 05900 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3083 เบลเชาว 13192 เจา ขาวไร แมจริม นาน 

3084 เบลไซ 22625 เจา นาสวน แมแจม เชียงใหม 

3085 เบลเดอ 11789 เจา ขึ้นนํ้า เมือง นาน 

3086 เบลเดอหลอ 11771 เจา ขาวไร สา นาน 

3087 เบลเดอเหลือง 20875 เจา ขาวไร ทุงชาง นาน 

3088 เบลเตอ 11717 เจา ขาวไร รองกวาง แพร 

3089 เบลเตา 11714 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3090 เบลแตง 23130 เจา ขาวไร จอมทอง เชียงใหม 
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3091 เบลบลูด 21548 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

3092 เบลเบลาละ 22240 เหนียว ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

3093 เบลเบลาเล๊ียะ 21553 เหนียว ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

3094 เบลเบาเกอ 11274 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3095 เบลเบาจั๊ว 11813 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3096 เบลเบาฉาง 14916 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3097 เบลเบาเดอ 11811 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3098 เบลโบวดะ 11613 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

3099 เบลเปลาเล้ียะ 22323 เหนียว ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

3100 เบลเปา 13164 เจา ขาวไร สา นาน 

3101 เบลมูเซอ 23144 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

3102 เบลโย 19757 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

3103 เบลละ 05896 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3104 เบลละเกอ 14921 เจา ขาวไร สอง แพร 

3105 เบลลาย 11812 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3106 เบลเลีย 13194 เหนียว ขาวไร แมจริม นาน 

3107 เบลวั่งซัว 23143 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

3108 เบลสดา 14922 เจา ขาวไร สอง แพร 

3109 เบลสวนสัก 11261 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3110 เบลหมอนล่ืน 13783 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

3111 เบลหละกูโก 21549 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

3112 เบลหลาย 21545 เจา ขาวไร ปง พะเยา 

3113 เบลเหนียวไต 11772 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3114 เบลอ 11697 เจา ขาวไร รองกวาง แพร 

3115 เบลาเลีย 14744 เหนียว ขาวไร แมจริม นาน 

3116 เบล้ียวกลู 22253 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

3117 เบล้ียวซิ 22254 เจา ขาวไร แมใจ พะเยา 

3118 เบล้ียวแปะ 22255 เจา ขาวไร แมใจ พะเยา 

3119 เบอร 1 09190 เจา ขึ้นนํ้า สวรรคโลก สุโขทัย 

3120 เบอร 10 09496 เจา นาสวน เมือง ตราด 
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3121 เบอร 14 08040 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

3122 เบอร 16 09489 เจา นาสวน เมือง ตราด 

3123 เบอร 18 09497 เจา นาสวน เมือง ตราด 

3124 เบอร 20 12905 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

3125 เบอร 22 22649 เจา นาสวน ฝาง เชียงใหม 

3126 เบอร 26 06785 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

3127 เบอร 28 09505 เจา นาสวน เมือง ตราด 

3128 เบอร 5 05653 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

3129 เบา 07966 เจา นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

3130 เบากายเหรียง 10324 เจา ขาวไร เมือง ตรัง 

3131 เบาเกาะ 04307 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3132 เบาโกยี 10344 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

3133 เบาขาว 10374 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

3134 เบาขาวตนเดียว 04316 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3135 เบาขาวฝุน 06476 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

3136 เบาขี้ควาย 10193 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

3137 เบาเขาต่ิง 19255 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3138 เบาจังหวัด 16676 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3139 เบาจูไปล 17653 เจา ขาวไร เมือง สตูล 

3140 เบาเจาหญิง 10323 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

3141 เบาชะมอง 11211 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

3142 เบาชายนา 15590 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

3143 เบาชาวนา 07066 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

3144 เบาดอกมุด 18382 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3145 เบาดอนเมือง 17938 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3146 เบาดํา 17009 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

3147 เบาเดน 04199 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3148 เบาแดง 10383 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

3149 เบาตาลขาว 13856 เหนียว นาสวน เสริมงาม ลําปาง 

3150 เบาตาหวิน 09491 เจา นาสวน เมือง ตราด 
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3151 เบาต้ี 17655 เจา ขาวไร เมือง สตูล 

3152 เบาตูน 16850 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3153 เบาทามวง 01319 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

3154 เบาที่ 1 06464 เจา นาสวน เมือง อุทัยธานี 

3155 เบานคร 19533 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

3156 เบานครปฐม 01321 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

3157 เบานอย 10409 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

3158 เบานายพัน 16625 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

3159 เบานายหมัก 19485 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

3160 เบาน้ําคาง 10252 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

3161 เบาน้ําเค็ม 16791 เจา นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

3162 เบาปอม 10376 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

3163 เบาปากหมู 16654 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3164 เบาปาหรี 15592 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

3165 เบาปไหร 19505 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

3166 เบาพมา 16675 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3167 เบามาเลย 16655 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3168 เบาเม็ดใหญ 19466 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

3169 เบาเมล็ดขาว 04588 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

3170 เบายุโสะ 13559 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

3171 เบารวงยาว 04581 เจา ขาวไร คลองทอม กระบ่ี 

3172 เบาระเดน 16633 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

3173 เบารากแหง 10345 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

3174 เบาลอย 03415 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

3175 เบาลูกเขย 10279 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3176 เบาลูกปลา 16705 เจา นาสวน กันตัง ตรัง 

3177 เบาลูกหวาย 16645 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

3178 เบาลูกเอียด 13564 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

3179 เบาสามเดือน 06503 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

3180 เบาสายเหรียง 14350 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 
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3181 เบาสาลี 16674 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3182 เบาสุโสะ 16665 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3183 เบาสุโสะ 10381 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

3184 เบาสูใบ 16456 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

3185 เบาหลวง 19537 เหนียว นาสวน ทับปุด พังงา 

3186 เบาหอม 06480 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

3187 เบาหอยสังข 10394 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

3188 เบาเหลือง 14330 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3189 เบาแหวง 14137 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

3190 เบาอุเด็น 10185 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

3191 เบาไอดวง 17027 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3192 เบาะคายอ 12857 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

3193 เบี่ยงขาม 06965 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3194 เบี้ยเจี้ยว 21550 เจา ขาวไร ปง พะเยา 

3195 เบี้ยว 11878 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

3196 เบี้ยวกราย 15834 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

3197 เบี้ยวกวด 13104 เจา ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3198 เบี้ยวกุมกู 14775 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

3199 เบี้ยวกู 11305 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3200 เบี้ยวเก่ียมเส่ียว 21543 เจา ขาวไร ปง พะเยา 

3201 เบี้ยวเก๊ียะ 22256 เจา ขาวไร แมใจ พะเยา 

3202 เบี้ยวเขาแผ 11753 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3203 เบี้ยวครุจอย 11313 เหนียว ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

3204 เบี้ยวจะตาเลียง 14801 เจา ขาวไร สา นาน 

3205 เบี้ยวจาย 11309 เหนียว ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

3206 เบี้ยวจิ 13168 เจา ขาวไร สา นาน 

3207 เบี้ยวจิว 14781 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3208 เบี้ยวจิฮุด 11762 เจา ขาวไร สา นาน 

3209 เบี้ยวจี้ 14784 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3210 เบี้ยวเจีย 05928 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 
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3211 เบี้ยวชุบ 11267 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3212 เบี้ยวชูเงา 11805 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3213 เบี้ยวซันดวน 11783 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3214 เบี้ยวซิ 21536 เจา ขาวไร แมสรวย เชียงราย 

3215 เบี้ยวดังจิ 14758 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3216 เบี้ยวดาง 13105 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3217 เบี้ยวตุมสุ 11752 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3218 เบี้ยวเตารา 15815 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

3219 เบี้ยวเตียน 11294 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

3220 เบี้ยวทิน 13623 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

3221 เบี้ยวนมหยาว 14800 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3222 เบี้ยวนอมล้ัว 13106 เจา ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3223 เบี้ยวน่ิมยาว 11756 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3224 เบี้ยวบรวล 21537 เจา ขาวไร แมสรวย เชียงราย 

3225 เบี้ยวบลึดซิ 21535 เหนียว ขาวไร แมสรวย เชียงราย 

3226 เบี้ยวบัง 11306 เจา ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

3227 เบี้ยวบุ 11283 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3228 เบี้ยวบูดแปะ 14799 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3229 เบี้ยวเปน 11301 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3230 เบี้ยวแปะ 11633 เจา ขาวไร ทาวังผา นาน 

3231 เบี้ยวแปะตอน 13170 เจา ขาวไร สา นาน 

3232 เบี้ยวมะเถา 11276 เหนียว ขาวไร คลองขลุง กําแพงเพชร 

3233 เบี้ยวยงเฟอย 11761 เจา ขาวไร สา นาน 

3234 เบี้ยวยาง 05891 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3235 เบี้ยวยางป 13624 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

3236 เบี้ยวยุคแปะ 13101 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3237 เบี้ยวยุด 11285 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3238 เบี้ยวลําปาง 11804 เจา ขาวไร เมือง นาน 

3239 เบี้ยวสบ 05862 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3240 เบี้ยวสิ 11262 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 
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3241 เบี้ยวเสียะตอน 11315 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3242 เบี้ยวใหญ 15822 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

3243 เบี้ยวอังกู 11304 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3244 เบี้ยวอุมกู 11778 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3245 เบี้ยวเฮงกวาง 14755 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3246 เบือแคะ 05323 เจา ขาวไร อุมผาง ตาก 

3247 เบื่อนํ้า 05395 เจา ขาวไร หนองแวง ปราจีนบุรี 

3248 เบื่อโป 05319 เจา ขาวไร อุมผาง ตาก 

3249 เบื่อหะญอ 11704 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3250 แบรา 05855 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3251 ใบตก 11515 เหนียว ขาวไร ไทรโยค กาญจนบุรี 

3252 ใบบัว 02073 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3253 ใบบาง 09660 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

3254 ใบพลู 10278 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3255 ใบไมไผ 09948 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3256 ใบยาว 06956 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3257 ใบระเดน 11337 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

3258 ใบลด 11116 เจา ขึ้นนํ้า ทามวง กาญจนบุรี 

3259 ใบลาย 10928 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

3260 ใบสี 02981 เจา ขึ้นนํ้า บางระกํา พิษณุโลก 

3261 ใบหลุบ 17941 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3262 ใบหลุม 05413 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

3263 ใบหอย 04567 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

3264 ใบเหลือง 21387 เจา นาสวน เลาขวัญ กาญจนบุรี 

3265 ไบเล 22147 เจา นาสวน หนองแค สระบุรี 

3266 ปง 08973 เจา ขาวไร พรานกระตาย กําแพงเพชร 

3267 ปงหางกลาง 10446 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3268 ปงอ้ีอ 15160 เหนียว นาสวน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

3269 ประกวดสวน 06867 เจา นาสวน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 

3270 ประดูแดง 05519 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3271 ประทานบานบุง 20375 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

3272 ประทานโยง 13055 เจา ขึ้นนํ้า เมือง กําแพงเพชร 

3273 ประทานลาย 20379 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

3274 ประทิวทอง 11864 เหนียว นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

3275 ประพันธุ 09085 เจา นาสวน แมสะเรียง แมฮองสอน 

3276 ประมุข 03214 เหนียว นาสวน วังสะพุง เลย 

3277 ประไหมสุหรี 07496 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3278 ปริกแดง 15604 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

3279 ปลอก 09906 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

3280 ปลอกรัด 06342 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

3281 ปลองแซง 05592 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

3282 ปลองลาว 13377 เหนียว นาสวน นาแก นครพนม 

3283 ปลองออย 17994 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

3284 ปลองแอว 05581 เหนียว นาสวน มหาชนะชัย ยโสธร 

3285 ปลักแรด 03531 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3286 ปลา 01824 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3287 ปลากด 19124 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3288 ปลากรอบ 04291 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3289 ปลาแข็ง 14011 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

3290 ปลาซิว 07935 เหนียว นาสวน คง นครราชสีมา 

3291 ปลาซิวเกษตร 08287 เหนียว นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

3292 ปลาซิวขาว 05960 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

3293 ปลาซิวแดง 05961 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

3294 ปลาซิวทอง 05959 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

3295 ปลาซิวนอย 12549 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

3296 ปลาซิวนา 21609 เหนียว นาสวน ทาคันโท กาฬสินธุ 

3297 ปลาซิวเล็ก 02695 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

3298 ปลาซิวหางแดง 15131 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

3299 ปลาซิวใหญ 12556 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

3300 ปลาดีหมอ 17120 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3301 ปลาบู 19780 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3302 ปลาผ่ัน 12043 เหนียว ขาวไร ก.นาหม่ืน* นาน 

3303 ปลาฝา 14558 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

3304 ปลายเหลือง 06917 เจา ขึ้นนํ้า อูทอง สุพรรณบุรี 

3305 ปลาลูกครอก 12499 เจา นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

3306 ปลาหมอ 10666 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

3307 ปลาหลด 13348 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

3308 ปลาหลาด 09313 เหนียว นาสวน ทรายมูล ยโสธร 

3309 ปลาหลาดขาว 21659 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

3310 ปลาไหล 05406 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

3311 ปลาไหลเบา 07160 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

3312 ปลาไหลหนัก 07161 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

3313 ปลีขาว 05124 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

3314 ปลีดํา 01965 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

3315 ปลีมะกอ 11738 เหนียว ขาวไร วังชิ้น แพร 

3316 ปลุกเสก 05542 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

3317 ปองคํา 11728 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3318 ปองแซง 13254 เหนียว นาสวน เชียงยืน มหาสารคาม 

3319 ปองทอง 12797 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3320 ปองแอว 02478 เหนียว ขาวไร กุมภวาป อุดรธานี 

3321 ปอแดง 21455 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

3322 ปอน 09986 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3323 ปอม 10891 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

3324 ปะซิว 14023 เหนียว ขาวไร นาแหว เลย 

3325 ปะเตะ 11176 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

3326 ปะแต 12679 เจา นาสวน ยะหา ยะลา 

3327 ปะผาย 13964 เหนียว นาสวน ดงหลวง มุกดาหาร 

3328 ปะเมีย 13213 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

3329 ปะแม 13611 เหนียว ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

3330 ปะหลาด 12082 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3331 ปดหิ้ง 13998 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

3332 ปดหิน 13916 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

3333 ปนตํ่า 22582 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3334 ปนไฮ 03109 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

3335 ปากกระบอก 06931 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

3336 ปากทอ 03054 เจา นาสวน เมือง อุทัยธานี 

3337 ปากนก 05402 เจา ขึ้นนํ้า ตาพระยา สระแกว 

3338 ปากนํ้า 19531 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

3339 ปากนํ้าบอ 05086 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3340 ปากนํ้าโพ 11828 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

3341 ปากบอ 10392 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

3342 ปากบอกอเดียว 13569 เจา นาสวน กันตัง ตรัง 

3343 ปากมันหมู 03077 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

3344 ปากมา 21756 เจา นาสวน ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

3345 ปากลัด 09001 เจา ขาวไร ลานกระบือ กําแพงเพชร 

3346 ปากเหมือง 16777 เจา นาสวน เกาะลันตา กระบ่ี 

3347 ปากอบือระ 22030 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

3348 ปากออน 10176 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3349 ปาง 09004 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3350 ปางซาง 07327 เจา ขาวไร เวียงแหง เชียงใหม 

3351 ปางไทร 17644 เหนียว ขาวไร เมือง พะเยา 

3352 ปางมะนํ้า 13866 เหนียว นาสวน สบปราบ ลําปาง 

3353 ปางมะผา 06978 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3354 ปางี 15766 เจา นาสวน ยะหา ยะลา 

3355 ปาแซะ 12823 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

3356 ปาดี่เกกะ 07487 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3357 ปาดีตูกะ 09974 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3358 ปาดีปูกอ 14353 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3359 ปาดีมิเยาะ 09980 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3360 ปาดีมีราก 04323 เจา นาสวน เมือง สตูล 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3361 ปาดีหะยี 09973 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3362 ปาเดฆู 10023 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

3363 ปาแดกาชอ 07472 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3364 ปาตาล 09236 เหนียว นาสวน แมระมาด ตาก 

3365 ปาฝาง 14616 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

3366 ปาและป 05874 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3367 ปาสา 13629 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

3368 ปาหนัน 07481 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

3369 ปาหยี 10081 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3370 ปาเหะ 15778 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

3371 ปแกว 05452 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

3372 ปชีออเดอะฉู 22543 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

3373 ปนแกว 00068 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

3374 ปนแกวนาเมือง 06901 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

3375 ปนแกวนาสวน 09573 เจา นาสวน กําแพงแสน นครปฐม 

3376 ปนแกวเบา 14441 เจา นาสวน ลานสะกา นครศรีธรรมราช 

3377 ปนแกวเมล็ดใหญ 09589 เจา ขึ้นนํ้า สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

3378 ปนแกวหนัก 22044 เจา นาสวน บานหม่ี ลพบุรี 

3379 ปนตัง 11145 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

3380 ปนตังภูเก็ต 11183 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

3381 ปนตัน 16988 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3382 ปนทอง 09199 เจา ขึ้นนํ้า สวรรคโลก สุโขทัย 

3383 ปนเพชร 00223 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3384 ปอิขอยือ 21887 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

3385 ปอิงอ 11310 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3386 ปอิซู 21890 เจา ขาวไร อุมผาง ตาก 

3387 ปอิบอ 21894 เหนียว ขาวไร อุมผาง ตาก 

3388 ปอิยะสิ 21888 เหนียว นาสวน อุมผาง ตาก 

3389 ปอิลิคุ 11255 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3390 ปอี 21885 เหนียว ขาวไร อุมผาง ตาก 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3391 ปอีกวา 22608 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

3392 ปอีซอพอ 22613 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3393 ปอีพะโด 22545 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

3394 ป 07506 เจา ขาวไร ก.เมืองปาน* ลําปาง 

3395 ปก 15821 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

3396 ปแกว 06692 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

3397 ปขาว 06590 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

3398 ปเดอ 11695 เจา ขาวไร รองกวาง แพร 

3399 ปแดง 06696 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3400 ปตาล 06616 เหนียว ขาวไร ลอง แพร 

3401 ปตาฮี 20611 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3402 ปตาโฮ 05952 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3403 ปโต 02924 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3404 ปพราว 04959 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

3405 ปมะละกอ 14942 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3406 ปมุม 06704 เหนียว นาสวน เดนชัย แพร 

3407 ปรก 05324 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

3408 ปริง 17402 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3409 ปลาว 06701 เหนียว นาสวน เดนชัย แพร 

3410 ปลําพูน 13873 เหนียว นาสวน สบปราบ ลําปาง 

3411 ปล้ือ 11926 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3412 ปเล 16620 เจา นาสวน ควนกาหลง สตูล 

3413 ปเละ 15597 เจา นาสวน ควนกาหลง สตูล 

3414 ปเล้ือย 09691 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

3415 ปเล้ือยดํา 09690 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

3416 ปเล้ือยนํ้าฝน 09689 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

3417 ปหลง 03150 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

3418 ปเหล็ก 21058 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

3419 ปเหลือง 06592 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

3420 ปอีบอ 22578 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3421 ปุก 11662 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

3422 ปุกขุย 08275 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3423 ปุนชาลี 03584 เจา นาสวน บางกระทุม พิษณุโลก 

3424 ปุยฝาย 21194 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

3425 ปุโละกอเดาะ 12853 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

3426 ปูกา 01837 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3427 ปูตอเละ 17744 เจา ขาวไร ล้ี ลําพูน 

3428 ปูเตะ 12685 เจา นาสวน บันนังสตา ยะลา 

3429 ปูย่ี 22647 เหนียว นาสวน ฝาง เชียงใหม 

3430 ปูยู 09927 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

3431 ปูลา 21480 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3432 ปูลาแส 22178 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3433 ปูล่ี 12021 เหนียว นาสวน สา นาน 

3434 ปูเล 08269 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3435 ปูโละนีเบาะห 12847 เจา ขาวไร เมือง นราธิวาส 

3436 เปยทอ 08082 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

3437 เปลกลู 10524 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3438 เปลกุทหลาว 10501 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3439 เปลจอ 10499 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3440 เปลจอเบลา 11700 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3441 เปลจอเอ 10502 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3442 เปลเจา 10498 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3443 เปลฉัวเกา 11685 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3444 เปลฉาง 11693 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3445 เปลไซกาง 10438 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3446 เปลดลี 11696 เจา ขาวไร สอง แพร 

3447 เปลดํา 11671 เจา ขาวไร ทุงชาง นาน 

3448 เปลนาได 10500 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3449 เปลเบลา 11692 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3450 เปลเบลาฉาง 11698 เหนียว ขาวไร สอง แพร 
 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3451 เปลมะจอ 10504 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3452 เปลมากี 10491 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3453 เปลเม็บลา 10439 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3454 เปลเมากลาง 10503 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3455 เปลเมาเชอ 10489 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3456 เปลเมาดู 10490 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3457 เปลลายแวง 10493 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3458 เปลลีซอ 10437 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3459 เปลเล้ีย 11670 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

3460 เปลสีดสี 10492 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3461 เปละเบลาตรูกัง 11691 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3462 เปลือกกลวย 02735 เจา นาสวน หลมเกา เพชรบูรณ 

3463 เปลือกขาว 11319 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3464 เปลือกไข 06344 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3465 เปลือกดํา 11243 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3466 เปลือกดําลาย 11583 เจา ขาวไร ก.เขาคอ* เพชรบูรณ 

3467 เปลือกแดง 08115 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

3468 เปลือกบาง 21412 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3469 เปลือกเมล็ดแดง 14873 เจา ขาวไร ทุงชาง นาน 

3470 เปลือกเหลือง 11584 เจา ขาวไร ก.เขาคอ* เพชรบูรณ 

3471 เปเล 21632 เจา นาสวน ก.ภูผามาน* ขอนแกน 

3472 เปดนํ้า 05571 เหนียว นาสวน คําเขื่อนแกว ยโสธร 

3473 เปดรวง 17670 เจา ขาวไร ดานขุนทด นครราชสีมา 

3474 แปดรวง 10951 เจา นาสวน พระพุทธบาท สระบุรี 

3475 แปดร้ิว 08045 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

3476 แปดสิบรวง 19530 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

3477 แปน 11952 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

3478 แปลงขาวหอม 06742 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

3479 แปะแนะ 19248 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3480 แปะมิวเบ้ียว 11248 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
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3481 แปะโย 04996 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

3482 แปะโอ 03473 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

3483 ผะวะพะ 14225 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

3484 ผักหิน 14574 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

3485 ผัวเมีย 05600 เหนียว นาสวน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

3486 ผากุด 00167 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3487 ผาโกง 12016 เหนียว นาสวน สา นาน 

3488 ผาโกงนอย 11920 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3489 ผาโกงหลวง 11919 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3490 ผาดํา 00609 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

3491 ผาแดง 06685 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

3492 ผาแดงหยวก 10505 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3493 ผานางหลง 16914 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3494 ผาบอง 21466 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3495 ผาปรัง 14510 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

3496 ผาปว 03180 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3497 ผาเปยง 00168 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3498 ผาแปน 04614 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

3499 ผาผ้ึง 05264 เหนียว ขาวไร แมริม เชียงใหม 

3500 ผามัน 00166 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3501 ผาย่ัน 01848 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3502 ผาแรด 12525 เหนียว นาสวน หนองบัวลําภู อุดรธานี 

3503 ผาลอ 11964 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

3504 ผาเลือด 05285 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3505 ผาเลือดควาย 00137 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3506 ผาแล 07530 เจา ขาวไร ดอยเตา เชียงใหม 

3507 ผาเว้ิง 19748 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

3508 ผาสาน 08071 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

3509 ผาหมน 00610 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

3510 ผาหยัก 05282 เหนียว ขาวไร หางดง เชียงใหม 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3511 ผาเหนียว 00611 เหนียว นาสวน เมือง สุรินทร 

3512 ผ้ึง 14911 เจา ขาวไร รองกวาง แพร 

3513 ผูกํากับ 03399 เหนียว นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

3514 ผูใหญลี 13738 เหนียว นาสวน กุดบาก สกลนคร 

3515 เผือก 07495 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3516 เผือกนํ้า 16826 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

3517 แผ 08144 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3518 แผนเตารุ 12803 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

3519 แผสวรรค 07638 เหนียว ขาวไร ทาคันโท กาฬสินธุ 

3520 ฝอยทอง 10237 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3521 ฝอวัน 22526 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

3522 ฝดาษ 05340 เจา ขึ้นนํ้า ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

3523 ฝนดิน 09994 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3524 พงเต้ีย 02046 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3525 พงล้ือ 01380 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

3526 พญา 13477 เจา นาสวน อาวลึก กระบ่ี 

3527 พญาชม 06352 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

3528 พญาตาก 14325 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3529 พญาใต 17609 เจา ขาวไร เมือง สงขลา 

3530 พญาเทกอง 06529 เจา ขึ้นนํ้า สรรพยา ชัยนาท 

3531 พญาไทร 04109 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3532 พญาธน 07275 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

3533 พญาลืมแกง 07620 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

3534 พญาวงศ 11921 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3535 พญาหนอง 10990 เจา ขึ้นนํ้า หนองแซง สระบุรี 

3536 พญาหยุด 11195 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

3537 พญาหยุดชาง 09663 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

3538 พญาหยุดรถ 04635 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

3539 พญาใหญ 09713 เจา นาสวน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

3540 พญาอินทร 11844 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 
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3541 พนมยงค 12974 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

3542 พมา 06353 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3543 พมาดํา 12519 เหนียว นาสวน หนองวัวซอ อุดรธานี 

3544 พมาแดง 17635 เหนียว ขาวไร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

3545 พมานํ้า 14903 เจา ขาวไร ลอง แพร 

3546 พมาแมผ้ึง 17673 เหนียว ขาวไร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

3547 พมาหวาย 05193 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3548 พมาหอม 14089 เหนียว นาสวน วังสะพุง เลย 

3549 พมาหิน 11723 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3550 พมาแหกคุก 19319 เจา ขึ้นนํ้า ปาโมก อางทอง 

3551 พมาใหญ 22211 เหนียว นาสวน เมือง หนองบัวลําภู 

3552 พยายาม 08894 เหนียว ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 

3553 พรมสูตร 05793 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

3554 พรสวรรค 06477 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

3555 พระจันทร 11866 เจา นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

3556 พระตะบอง 04042 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

3557 พระเพลิง 11457 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

3558 พระรวง 06521 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

3559 พระราชทาน 05714 เหนียว นาสวน บานฝาง ขอนแกน 

3560 พระอินทร 10677 เหนียว นาสวน ดงหลวง มุกดาหาร 

3561 พราหมฌ 05077 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3562 พลวงกระโดน 13058 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

3563 พลายงาม 10935 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

3564 พลูกุดกรุย 02926 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3565 พลูพลอ 02928 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3566 พลูมุงโคล 02927 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3567 พวงกระคอ 08981 เจา ขาวไร พรานกระตาย กําแพงเพชร 

3568 พวงกระดาษ 08271 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3569 พวงกระโดน 09160 เจา นาสวน ลานกระบือ กําแพงเพชร 

3570 พวงกลาง 06556 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3571 พวงกัดล้ิน 03390 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

3572 พวงก่ํา 09712 เจา นาสวน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

3573 พวงแกว 09810 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

3574 พวงขาว 10806 เจา ขึ้นนํ้า เสนา อยุธยา 

3575 พวงไข 09248 เจา นาสวน สามเงา ตาก 

3576 พวงเงิน 05369 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

3577 พวงฉลอง 05487 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

3578 พวงฉลอม 04977 เจา ขึ้นนํ้า ศรีสําโรง สุโขทัย 

3579 พวงดํา 19011 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

3580 พวงตานี 06345 เจา ขึ้นนํ้า วังทอง พิษณุโลก 

3581 พวงทอง 06346 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3582 พวงนอย 10092 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3583 พวงนาค 05096 เจา นาสวน พรหมพิราม พิษณุโลก 

3584 พวงนาคดอ 08395 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

3585 พวงนาคหนัก 11882 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

3586 พวงบายสี 02754 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

3587 พวงเบา 06554 เจา ขึ้นนํ้า ปาโมก อางทอง 

3588 พวงพยอม 06495 เจา นาสวน วัดสิงห ชัยนาท 

3589 พวงเพชร 08891 เจา ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 

3590 พวงมะนํ้า 13848 เจา นาสวน วังเหนือ ลําปาง 

3591 พวงมะไฟ 05097 เจา ขึ้นนํ้า พรหมพิราม พิษณุโลก 

3592 พวงมะลิเบา 00796 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3593 พวงมะหวาย 01491 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

3594 พวงมาลัย 05359 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

3595 พวงมาลัยขาว 02036 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3596 พวงระยา 05337 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

3597 พวงรังสิต 08236 เจา ขึ้นนํ้า เสนา อยุธยา 

3598 พวงไร 16970 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3599 พวงลอย 13444 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

3600 พวงลากไทร 08901 เจา ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3601 พวงลําดวน 09481 เจา นาสวน เมือง ตราด 

3602 พวงสวรรค 06492 เจา นาสวน สวางอารมณ อุทัยธานี 

3603 พวงสาลี 15980 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

3604 พวงหนัก 06560 เจา ขึ้นนํ้า มหาราช อยุธยา 

3605 พวงหรีด 05199 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

3606 พวงหวาน 02069 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3607 พวงหวาย 07093 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

3608 พวงหวายเบา 12662 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

3609 พวงหางกลาง 05292 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

3610 พวงหางชาง 14300 เจา ขาวไร โพธ์ิประทับชาง พิจิตร 

3611 พวงหางนาค 06349 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

3612 พวงหางมา 08279 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3613 พวงหางวัว 09216 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

3614 พวงหางหมี 06599 เหนียว นาสวน แจหม แพร 

3615 พวงหางหมู 06538 เจา ขึ้นนํ้า สรรพยา ชัยนาท 

3616 พวงหางเห็น 11879 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

3617 พอคําผาย 13311 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

3618 พังพวย 05400 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

3619 พันธุกลวย 16099 เจา นาสวน อรัญประเทศ ปราจีนบุรี 

3620 พันธุกา 19674 เจา ขาวไร ก.เขาคอ* เพชรบูรณ 

3621 พันธุก้ีกาย 11441 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

3622 พันธุขาว 10332 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

3623 พันธุขาวไมตาก 19267 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3624 พันธุเขมร 06924 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3625 พันธุคุณ 14804 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3626 พันธุงาชาง 19280 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3627 พันธุงาม 03455 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

3628 พันธุดอกสรอย 05373 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

3629 พันธุดอกหมาก 10170 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

3630 พันธุตํ่า 11916 เหนียว นาสวน ปว นาน 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3631 พันธุเต้ีย 13417 เหนียว นาสวน กุสุมาลย สกลนคร 

3632 พันธุนกเขาหนัก 10864 เจา ขาวไร ตะพานหิน พิจิตร 

3633 พันธุนางดํา 04523 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3634 พันธุนํ้ากัด 21495 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

3635 พันธุนํ้าเตา 14951 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3636 พันธุเบา 14749 เจา ขาวไร นานอย นาน 

3637 พันธุเบาหอม 04590 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

3638 พันธุผสม 07563 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

3639 พันธุแผ 01636 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

3640 พันธุพวง 11223 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3641 พันธุพิเศษ 19246 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3642 พันธุพืชไร 05716 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

3643 พันธุพื้นเมือง 06953 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3644 พันธุเภาหางมา 19252 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

3645 พันธุมาเลเซีย 03228 เจา นาสวน หลมสัก เพชรบูรณ 

3646 พันธุเมล็ดเล็ก 03827 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

3647 พันธุแมว 11039 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

3648 พันธุรอง 19584 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3649 พันธุลาย 10158 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

3650 พันธุสระป 07732 เหนียว ขาวไร เชียงมวน พะเยา 

3651 พันธุสามกอ 10637 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

3652 พันธุสาวนอย 14955 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3653 พันธุหมอก 11265 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3654 พันธุหมอวัน 08143 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3655 พันธุหลัก 12469 เหนียว นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

3656 พันธุเหลือง 17238 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

3657 พันธุอังเจิง 08154 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

3658 พันมือ 06932 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

3659 พางเล่ียง 21201 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

3660 พาดเขียง 18206 เจา นาสวน วิเศษชัยชาญ อางทอง 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3661 พาดมูน 17935 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3662 พานเงิน 20927 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3663 พานทอง 05559 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

3664 พานรอง 08301 เหนียว นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

3665 พานรองหนัก 11880 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

3666 พานวัด 21869 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

3667 พิงเอก 11151 เหนียว นาสวน กะปง พังงา 

3668 พิจิตร 05320 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

3669 พิเภก 08299 เจา นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

3670 พิมเงิน 16903 เจา นาสวน ละงู สตูล 

3671 พิมทอง 16770 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3672 พิมนางพญา 11823 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

3673 พิมพญา 20381 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

3674 พิมพันธุ 04642 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

3675 พิศวง 04927 เจา ขึ้นนํ้า คีรีมาศ สุโขทัย 

3676 พิษณุโลก 16070 เหนียว นาสวน บานดุง อุดรธานี 

3677 พิสมัย 10701 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

3678 พื้นเมือง 12999 เจา นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

3679 พือคา 22592 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3680 พุดดอ 01450 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

3681 พุดตํ่า 09215 เหนียว นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

3682 พุดยาง 14021 เหนียว นาสวน แมพริก ลําปาง 

3683 พุมเกิด 10365 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

3684 พุมโด 10379 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

3685 พุมพวง 15902 เจา นาสวน จักราช นครราชสีมา 

3686 พูนเกิด 13568 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

3687 เพ็งเคา 22354 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

3688 เพชรา 07274 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

3689 เพ้ียเบอร 11061 เจา นาสวน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

3690 เพียไอเดอร 04979 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3691 แพพะโล 04781 เหนียว นาสวน กระทู ภูเก็ต 

3692 แพร 06695 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3693 แพรกลาง 09133 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3694 แพรกํ่า 01382 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

3695 แพรขาว 06694 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3696 แพรงอ 14981 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3697 แพรดอ 07721 เหนียว ขาวไร เชียงมวน พะเยา 

3698 แพรดํา 19741 เหนียว ขาวไร แมจัน เชียงราย 

3699 แพรแดง 07612 เหนียว ขาวไร แมเมาะ ลําปาง 

3700 แพรนา 11214 เหนียว นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3701 แพรนายขาว 11994 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

3702 แพรใบดู 11927 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

3703 แพรผ่ัว 11856 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

3704 แพรเมล็ดใหญ 03218 เหนียว ขาวไร เชียงคาน เลย 

3705 แพรยาพรือ 06968 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3706 แพรลาว 11791 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3707 แพรเล่ือม 01813 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3708 แพรวา 11234 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3709 แพรสวรรค 12596 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

3710 แพรหอม 07498 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3711 โพคา 05895 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3712 โพธ์ิขาว 13410 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

3713 โพธ์ิงา 01973 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

3714 โพธ์ิงาม 16965 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3715 โพธ์ิเงิน 07949 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

3716 โพธ์ิทอง 1 18197 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

3717 โพธ์ิใบศรี 14294 เจา ขาวไร บางมูลนาก พิจิตร 

3718 โพแม 05854 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3719 โพรงมะเด่ือ 06555 เจา ขึ้นนํ้า ปาโมก อางทอง 

3720 โพรงไม 09253 เจา นาสวน แมสอด ตาก 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3721 ไพดํา 14737 เจา ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3722 ฟองไข 13197 เหนียว นาสวน วัดเพลง ราชบุรี 

3723 ฟองนํ้า 01637 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

3724 ฟด 19536 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

3725 ฟนงู 08932 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

3726 ฟาง 11990 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

3727 ฟางดิบ 06354 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

3728 ฟางลอย 11826 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

3729 ฟางเหลือง 05192 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

3730 ฟาชาย 21045 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

3731 ฟามืด 04949 เหนียว นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

3732 ฟาล่ัน 22100 เจา นาสวน อรัญประเทศ สระแกว 

3733 ฟนจาเบ้ียว 13173 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 

3734 ฟูเจะนิเมอะ 17058 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

3735 เฟยไฮ 21451 เหนียว นาสวน ปาย แมฮองสอน 

3736 เฟองขาม 05255 เหนียว ขาวไร สันกําแพง เชียงใหม 

3737 เฟองเขียวป 12065 เหนียว นาสวน ก.สันติสุข* นาน 

3738 เฟองคํา 03140 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

3739 เฟองงาม 05112 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

3740 เฟองดํา 00118 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3741 เฟองดิบ 12005 เหนียว นาสวน แมจริม นาน 

3742 เฟองแดง 16803 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3743 เฟองเหลือง 06622 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3744 ไฟนา 03165 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

3745 ไฟไหม 08915 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

3746 ภูเก็ต 15532 เจา นาสวน เมือง พังงา 

3747 ภูเขา 12337 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

3748 ภูเขาทอง 09752 เจา นาสวน ฉวาง นครศรีธรรมราช 

3749 ภูเขียว 15885 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

3750 ภูเวียง 02549 เหนียว นาสวน พุทไธสง บุรีรัมย 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3751 เภา 10061 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3752 มงคล 12137 เหนียว นาสวน นาแก นครพนม 

3753 มณี 07415 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

3754 มโนพรม 05763 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

3755 มวงขาว 12670 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3756 มวงงาม 01897 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

3757 มวย 07963 เหนียว นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

3758 มวยดํา 13235 เหนียว นาสวน สนม สุรินทร 

3759 มวยหิน 05580 เหนียว นาสวน มหาชนะชัย ยโสธร 

3760 มหาชัย 13263 เหนียว ขาวไร บรบือ มหาสารคาม 

3761 มหาเชียงราย 21615 เหนียว นาสวน ทาคันโท กาฬสินธุ 

3762 มหาวงษ 12055 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

3763 มหาสารคาม 06014 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

3764 มอชัว 22346 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

3765 มอริชัด 01429 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

3766 มอและซีแย 15751 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3767 มอแหละ 19555 เจา นาสวน ตะก่ัวทุง พังงา 

3768 มะกอก 06598 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

3769 มะกอกดอ 09136 เหนียว ขาวไร บางเขน กรุงเทพฯ 

3770 มะกอกแดง 19688 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

3771 มะกอกป 04439 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงราย 

3772 มะกู 03162 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

3773 มะโก 11912 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3774 มะขาม 07768 เหนียว นาสวน โพนทอง รอยเอ็ด 

3775 มะขามดอ 12131 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

3776 มะขามหอม 13732 เหนียว นาสวน บานมวง สกลนคร 

3777 มะเขง 02937 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

3778 มะเขือ 09922 เหนียว นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

3779 มะเขือรวงขาว 17121 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

3780 มะเขือล้ือ 00064 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3781 มะแขก 04890 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

3782 มะคา 11658 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

3783 มะจานู 15752 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3784 มะต๋ัน 06645 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3785 มะตาล 09252 เหนียว นาสวน แมสอด ตาก 

3786 มะตาลดอ 05968 เหนียว นาสวน แมจัน เชียงราย 

3787 มะตาลป 13841 เหนียว นาสวน แจหม ลําปาง 

3788 มะตาลไร 11999 เหนียว ขาวไร แมจริม นาน 

3789 มะตาลลาย 04449 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงราย 

3790 มะตืด 10751 เหนียว นาสวน เชียงมวน พะเยา 

3791 มะนํ้า 05146 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

3792 มะนํ้ากลาง 12017 เหนียว นาสวน สา นาน 

3793 มะนํ้าดิบ 12019 เหนียว นาสวน สา นาน 

3794 มะนํ้านอย 12018 เหนียว นาสวน สา นาน 

3795 มะนํ้าปว 03183 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3796 มะแนะ 22037 เจา นาสวน ย่ีงอ นราธิวาส 

3797 มะโน 03106 เจา นาสวน ขุนยวม แมฮองสอน 

3798 มะบิด 13965 เหนียว นาสวน ดงหลวง มุกดาหาร 

3799 มะปราง 15922 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

3800 มะผ่ัว 08356 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

3801 มะพราว 05956 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3802 มะไฟ 05650 เหนียว นาสวน คําเขื่อนแกว ยโสธร 

3803 มะมิง 22018 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

3804 มะมุน 08268 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3805 มะมุย 19617 เหนียว นาสวน จุน พะเยา 

3806 มะยม 05590 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

3807 มะย้ัง 12768 เหนียว นาสวน จะนะ สงขลา 

3808 มะยุหะ 14689 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

3809 มะยู 11965 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

3810 มะรุม 15874 เจา นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3811 มะละกา 10235 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3812 มะลาง 09091 เจา นาสวน แมสะเรียง แมฮองสอน 

3813 มะลิ 07402 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

3814 มะลิซอน 07100 เจา นาสวน ไชยา สุราษฎรธานี 

3815 มะลิดอ 13408 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

3816 มะลิแดง 05813 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

3817 มะลิทอง 06559 เจา ขึ้นนํ้า บางประหัน อยุธยา 

3818 มะลิเบา 07941 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

3819 มะลิพื้นเมือง 09280 เจา นาสวน แมสอด ตาก 

3820 มะลิรวงยาว 16840 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3821 มะลิไร 20623 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3822 มะลิเล้ือย 06356 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

3823 มะลิสูง 07144 เจา นาสวน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

3824 มะลิหอม 07466 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

3825 มะลิใหญ 19970 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

3826 มะลิออง 02041 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3827 มะและหลวง 11940 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3828 มะและใหญ 11911 เหนียว นาสวน ปว นาน 

3829 มะสด 11932 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

3830 มะหวาย 05170 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

3831 มะหวายนอย 06690 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

3832 มะหวายหอม 09105 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3833 มะหิ 13770 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

3834 มะหิ่ง 07510 เหนียว ขาวไร เสริมงาม ลําปาง 

3835 มะหิ่งแดง 01815 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3836 มะหินฝน 21515 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

3837 มะหินา 10826 เหนียว ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

3838 มะหิมะติ 11969 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

3839 มะเหนียง 06617 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

3840 มะโห 08364 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3841 มะอึ 05731 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

3842 มะอึดอ 07621 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

3843 มะเอง 13327 เหนียว นาสวน คํามวง กาฬสินธุ 

3844 มะแฮ 01843 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3845 มักนํ้า 19054 เจา นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

3846 มันแกว 15115 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

3847 มันโขง 02910 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3848 มันเจา 10127 เจา นาสวน ก.ภูผามาน* ขอนแกน 

3849 มันซอง 06355 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

3850 มันตม 10289 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3851 มันตุน 06585 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

3852 มันทะลุฟา 06237 เจา ขาวไร บางแพ ราชบุรี 

3853 มันปู 07629 เจา นาสวน ยางตลาด กาฬสินธุ 

3854 มันเปด 05722 เหนียว นาสวน กระนวน ขอนแกน 

3855 มันเปดใหญ 09298 เหนียว นาสวน นํ้ายืน อุบลราชธานี 

3856 มันวัว 07624 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

3857 มันหมู 21481 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3858 มัมรส 17061 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

3859 มากอบาโกะ 07435 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3860 มาชา 02908 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

3861 มาดีมีราก 16818 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3862 มาแดมิเยาะ 12781 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3863 มาตืด 05134 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

3864 มาเตอูบา 04325 เจา นาสวน เมือง สตูล 

3865 มานํ้า 11708 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

3866 มานํ้าพุย 01845 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3867 มานํ้าโพธ์ิ 19558 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

3868 มาบั้ง 05801 เจา นาสวน สูงเนิน นครราชสีมา 

3869 มาบุญครอง 22275 เจา นาสวน นายายอาม จันทบุรี 

3870 มายอบุแวห 12807 เจา ขาวไร รามัน ยะลา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3871 มาย้ัง 09191 เจา นาสวน บานดานลานหอย สุโขทัย 

3872 มายา 16872 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3873 มาแยจาบุ 12831 เจา ขาวไร รามัน ยะลา 

3874 มาแยซีแป 22191 เจา นาสวน ยะหา ยะลา 

3875 มาแยตา 10031 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

3876 มาร้ัง 09388 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

3877 มาเรง 01816 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3878 มาลัยหมาก 05839 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

3879 มาลาย 13730 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

3880 มาแลน 07514 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

3881 มาสุรี 10011 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

3882 มาหลง 17957 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3883 มาเอง 03557 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3884 มาเอง 16732 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3885 มินสอน 08898 เจา ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 

3886 มิหมาน 07404 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

3887 มีขน 15195 เจา ขาวไร แมจัน เชียงราย 

3888 มีดอน 00102 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

3889 มีลาย 03651 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

3890 มีลายแดง 08910 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

3891 มีหางเมล็ดใหญ 00963 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

3892 มืดนํ้า 13255 เหนียว นาสวน เชียงยืน มหาสารคาม 

3893 มือ 01809 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3894 มือกวย 22616 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

3895 มือจรเข 10040 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

3896 มือแน 12759 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

3897 มุนีดํา 13471 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

3898 มุม 07522 เหนียว ขาวไร ดอยเตา เชียงใหม 

3899 มุมดอ 14010 เหนียว ขาวไร หวานใหญ มุกดาหาร 

3900 มุมา 05948 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3901 มูเซอร 02513 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3902 มูเซอหัวปาย 22607 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

3903 มูโซขาว 14983 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3904 มูยุ 15790 เจา ขาวไร บาเจาะ นราธิวาส 

3905 มูแยกายอ 07471 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3906 มูเลยแดง 17608 เจา ขาวไร เคียนซา สุราษฎรธานี 

3907 เมซอน 04200 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

3908 เม็ดขาว 14953 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3909 เม็ดดํา 12833 เจา ขาวไร เทพา สงขลา 

3910 เม็ดตุก 11142 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

3911 เม็ดแตง 06225 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

3912 เม็ดแตงขาว 02951 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

3913 เม็ดแตงแดง 02952 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

3914 เม็ดนก 13552 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

3915 เม็ดนอย 07985 เหนียว นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

3916 เม็ดปอม 01699 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

3917 เม็ดมะขาม 08993 เหนียว ขาวไร ขาณุวรลักษณบุรี กําแพงเพชร 

3918 เม็ดมะเขือ 07561 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

3919 เม็ดมะยม 03263 เหนียว นาสวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

3920 เม็ดยาว 03873 เจา นาสวน แหลมสิงห จันทบุรี 

3921 เม็ดลาด 22364 เจา นาสวน เมือง แพร 

3922 เม็ดเล็ก 07036 เจา นาสวน ทุงสง นครศรีธรรมราช 

3923 เม็ดเล็กหนัก 09374 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

3924 เม็ดแลบ 13968 เหนียว ขาวไร โนนสัง มุกดาหาร 

3925 เม็ดสั้น 14914 เจา ขาวไร รองกวาง แพร 

3926 เม็ดใหญ 08383 เหนียว ขาวไร นํ้าปาด อุตรดิตถ 

3927 เมบลิเปราตรัง 11317 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3928 เม็มจัว 11258 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

3929 เมล็ดขาว 07447 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

3930 เมล็ดงาม 12714 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3931 เมล็ดดํา 11218 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3932 เมล็ดแดง 11240 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3933 เมล็ดตุก 13505 เจา นาสวน ตะก่ัวปา พังงา 

3934 เมล็ดถั่ว 05385 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

3935 เมล็ดปริง 17175 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

3936 เมล็ดมะเขือ 14205 เจา นาสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา 

3937 เมล็ดยาว 05863 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3938 เมล็ดยาวกนจุด 00956 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

3939 เมล็ดลาย 11251 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3940 เมล็ดเล็ก 06501 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อุทัยธานี 

3941 เมล็ดเล็กเบา 06903 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

3942 เมล็ดเล็กหนัก 05543 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

3943 เมล็ดสั้น 09531 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

3944 เมล็ดสีชมพู 17225 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

3945 เมล็ดหยัก 15197 เจา ขาวไร แมจัน เชียงราย 

3946 เมล็ดเหลือง 09919 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

3947 เมล็ดใหญ 06285 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

3948 เมล็ดใหญหอม 03785 เจา ขาวไร ไทรโยค กาญจนบุรี 

3949 เมล็ดออน 15196 เจา ขาวไร แมจัน เชียงราย 

3950 เมอะหอม 10306 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

3951 เมาะมีเง็ง 12866 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

3952 เมาะแยง 10045 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

3953 เมืองกรุง 09022 เจา ขาวไร คีรีมาศ สุโขทัย 

3954 เมืองเกา 04966 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

3955 เมืองแขก 09213 เจา นาสวน บานดานลานหอย สุโขทัย 

3956 เมืองจีน 07936 เจา นาสวน ประทาย นครราชสีมา 

3957 เมืองเทิง 07516 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

3958 เมืองไทร 07452 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

3959 เมืองนนท 08302 เจา นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

3960 เมืองนอย 22603 เจา นาสวน ปาย แมฮองสอน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3961 เมืองปาย 00578 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุรินทร 

3962 เมืองพวง 09066 เจา นาสวน อมกอย เชียงใหม 

3963 เมืองพาน 07509 เหนียว ขาวไร ก.เมืองปาน* ลําปาง 

3964 เมืองพาน 2 05923 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

3965 เมืองพาน 3 00067 เจา นาสวน พาน เชียงราย 

3966 เมืองเพ็ญ 00579 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุรินทร 

3967 เมืองแพร 06357 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

3968 เมืองเลย 12056 เหนียว นาสวน ก.นาหม่ืน* นาน 

3969 เมืองหลวง 13706 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

3970 แมงดั้น 12145 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

3971 แมงดา 12598 เจา ขึ้นนํ้า แกงครอ ชัยภูมิ 

3972 แมงดาลาย 09681 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

3973 แมแจม 15182 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

3974 แมโจ 10451 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3975 แมดี 15643 เจา นาสวน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 

3976 แมทองหลอ 08306 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

3977 แมบีพี 10476 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

3978 แมบุญมา 11112 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

3979 แมบุย 04337 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

3980 แมปลวก 12787 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

3981 แมเปด 19051 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

3982 แมแปด 09278 เจา นาสวน สามเงา ตาก 

3983 แมแปดนาปรัง 17969 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

3984 แมแปดเบา 17952 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

3985 แมผ้ึง 03259 เหนียว นาสวน ทาบอ หนองคาย 

3986 แมผุย 16874 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

3987 แมพวงทอง 05051 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3988 แมมวย 04383 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

3989 แมมอย 04332 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

3990 แมมะ 14359 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
3991 แมมุย 11181 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

3992 แมเมีย 14817 เหนียว ขาวไร สา นาน 

3993 แมยายขํา 16074 เหนียว นาสวน กุมภวาป อุดรธานี 

3994 แมย้ือ 05033 เจา ขึ้นนํ้า ศรีสําโรง สุโขทัย 

3995 แมรกหลวง 01682 เหนียว ขาวไร บางเขน กรุงเทพฯ 

3996 แมราง 12132 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

3997 แมเราะ 22013 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

3998 แมละออ 19504 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

3999 แมละออง 10412 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

4000 แมลาด 15970 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

4001 แมลานอย 22546 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

4002 แมลายหลวง 09127 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4003 แมลี 12819 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

4004 แมลูกออน 19579 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

4005 แมเลย 13072 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

4006 แมเลยแมวงศ 13099 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

4007 แมว 07535 เจา ขาวไร พราว เชียงใหม 

4008 แมวง 13064 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

4009 แมส 00108 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4010 แมสอด 13756 เหนียว นาสวน ก.เมืองปาน* ลําปาง 

4011 แมสุ 07532 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4012 แมหมาย 05455 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

4013 แมหมายคานหัก 17939 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

4014 แมหมายปนหน้ี 05148 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

4015 แมหมายหลุดหน้ี 06601 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

4016 แมหาง 03141 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

4017 แมเหลือง 01798 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4018 แมแหงนอย 15916 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

4019 แมแหวก 19005 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

4020 แมอนงค 15573 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4021 แมอุม 14862 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

4022 แมอุย 11649 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

4023 แมฮองสอน 48 21570 เหนียว นาสวน เชียงดาว เชียงใหม 

4024 แมฮาง 13312 เหนียว นาสวน เขาวง กาฬสินธุ 

4025 แมฮางใหญ 13391 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

4026 แมะเนาะ 12660 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

4027 แมะปูเตะ 12867 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

4028 แมะมอและ 07445 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4029 แมะมูแย 22000 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

4030 แมะแย 07441 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4031 แมะแยง 10060 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

4032 แมะแยจาบุ 12678 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4033 โมกสัก 02909 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4034 โมตาซา 06985 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

4035 ไมไคล 01789 เหนียว ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

4036 ไมตาก 12825 เจา ขาวไร เทพา สงขลา 

4037 ไมเทา 12837 เจา ขาวไร ระโนด สงขลา 

4038 ไมเล 15941 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

4039 ยวงขนุน 10083 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

4040 ยวนกลาง 21718 เหนียว นาสวน บานผือ อุดรธานี 

4041 ยวนดอ 12539 เหนียว นาสวน ก.สรางคอม* อุดรธานี 

4042 ยวนยี 09738 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

4043 ยอดชาย 13065 เจา นาสวน หนองบัว นครสวรรค 

4044 ยอดมวง 09950 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4045 ยอดมวงขาว 04279 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4046 ยอลอ 01958 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4047 ยอลอหนัก 04244 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

4048 ยะรัง 12801 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

4049 ยะละยะตะ 12734 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

4050 ยะลา 09875 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4051 ยะเลาะ 16660 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4052 ยักคิ้ว 06359 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

4053 ย้ังมอง 20874 เจา ขาวไร ทุงชาง นาน 

4054 ย่ันอิน 20621 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4055 ยาโกบะ 09925 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

4056 ยาโค 07012 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

4057 ยาโคเบา 10246 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4058 ยางเกอเลอ 21485 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4059 ยางใหม 12656 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4060 ยาเฒา 14040 เหนียว นาสวน บานดุง อุดรธานี 

4061 ยาดอน 19275 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4062 ยาไทร 10255 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4063 ยานไทร 19546 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

4064 ยาโบจีนอ 12856 เจา ขาวไร เมือง ยะลา 

4065 ยามอ 12763 เจา ขาวไร เทพา สงขลา 

4066 ยามี 05882 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4067 ยามู 09876 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

4068 ยาเมาะบาแว 22192 เจา นาสวน ยะหา ยะลา 

4069 ยายแกรง 07252 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

4070 ยายจันทร 09961 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4071 ยายเจิม 07231 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

4072 ยายชี 16905 เจา นาสวน ละงู สตูล 

4073 ยายแดง 16925 เจา ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 

4074 ยายตาล 11186 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

4075 ยายทอง 17122 เจา นาสวน ก.กระแสสินธุ* สงขลา 

4076 ยายทาน 17042 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4077 ยายปาน 12878 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4078 ยายเปา 12452 เจา นาสวน เมือง ชลบุรี 

4079 ยายผอม 17118 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4080 ยายฟก 03867 เจา นาสวน เมือง จันทบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4081 ยายมอญ 21377 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

4082 ยายยอ 01901 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

4083 ยายรวง 07230 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

4084 ยายสอ 06485 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4085 ยายสาย 07251 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

4086 ยายหอม 16413 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

4087 ยายอ 04255 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

4088 ยายอม 04601 เจา ขาวไร คลองทอม กระบ่ี 

4089 ยายอไร 19288 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4090 ยายอหนัก 16738 เหนียว ขาวไร ปากพะยูน พัทลุง 

4091 ยายเอ่ียม 06506 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4092 ยายุค 12754 เจา ขาวไร ระโนด สงขลา 

4093 ยารังสะตัง 16742 เจา ขาวไร เมือง สตูล 

4094 ยาลําแป 15775 เจา ขาวไร ย่ีงอ นราธิวาส 

4095 ยาวลืม 04508 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

4096 ยาวหนัก 04043 เจา ขาวไร หลังสวน ชุมพร 

4097 ยาวไฮ 21418 เจา ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

4098 ยาหยุด 04652 เจา นาสวน ขนอม นครศรีธรรมราช 

4099 ยาอิน 05991 เหนียว ขาวไร เชียงของ เชียงราย 

4100 ยาไฮ 21883 เจา ขาวไร อุมผาง ตาก 

4101 ย่ิงยี 13288 เหนียว นาสวน เมือง กาฬสินธุ 

4102 ยีตัน 19274 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4103 ยีแตซามิง 15789 เจา ขาวไร บาเจาะ นราธิวาส 

4104 ยีแตปรือนา 07421 เจา ขาวไร บาเจาะ นราธิวาส 

4105 ย่ีสิบหารวง 19516 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

4106 แยะยาและ 11264 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

4107 โยะ 07453 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4108 รมเกลา 21905 เจา นาสวน นางรอง บุรีรัมย 

4109 รมโพธ์ิ 08959 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4110 รมละหุง 11092 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4111 รวง 13438 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

4112 รวงขาว 13439 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

4113 รวงงาม 07446 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

4114 รวงชาง 02688 เหนียว นาสวน เมือง รอยเอ็ด 

4115 รวงดํา 13462 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

4116 รวงเดียว 02092 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4117 รวงทอง 09175 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

4118 รวงเบา 16744 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4119 รวงเบายาว 04512 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4120 รวงยาน 09959 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4121 รวงยาว 07103 เจา นาสวน ทาชนะ สุราษฎรธานี 

4122 รวงยาวแดง 07084 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

4123 รวงรี 07454 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4124 รวงลืมแดง 10873 เจา นาสวน วังทรายพูล พิจิตร 

4125 รวงสะแก 21289 เจา นาสวน สอยดาว จันทบุรี 

4126 รวงสั้น 04769 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

4127 รวมกอ 03566 เจา ขึ้นนํ้า บางระกํา พิษณุโลก 

4128 รองสะแก 09220 เจา นาสวน บานดานลานหอย สุโขทัย 

4129 รองหา 06013 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

4130 รอดเกวียน 13372 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

4131 รอดหน้ี 03825 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

4132 รอยกอ 02685 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

4133 รอยชอ 11209 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

4134 รอยเปอรเซนต 06918 เจา นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

4135 รอยรวง 08960 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4136 รอยวัน 09626 เจา นาสวน กะเปอร ระนอง 

4137 ระเดน 10361 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

4138 ระโนด 10044 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

4139 ระยาแกว 01631 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4140 ระวา 15605 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 
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4141 ระแหง 08315 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

4142 ระแหงเม็ดใหญ 09187 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

4143 รัก 09978 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4144 รักซอน 04044 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

4145 รักเสง 12870 เจา ขาวไร จะนะ สงขลา 

4146 รังกาย 05165 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

4147 รังเกา 13850 เหนียว นาสวน วังเหนือ ลําปาง 

4148 รังซอน 03159 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

4149 รังดํา 11991 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

4150 รันเดียว 07688 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4151 ร้ัวหอม 17329 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4152 รากแกว 16967 เจา นาสวน ตะโหมด พัทลุง 

4153 รากแดง 16715 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4154 รากไทร 07444 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

4155 รากแประ 17119 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4156 รากผักชี 11096 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

4157 รากไผ 00227 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4158 รากแหง 05473 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

4159 รากแหงหนัก 16638 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

4160 รากแหว 17318 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4161 รางวัล 07022 เหนียว นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

4162 ราชินี 09207 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

4163 รายอปอนอง 15774 เจา นาสวน ย่ีงอ นราธิวาส 

4164 ราโยะบาเฮาะ 21996 เจา นาสวน รามัน ยะลา 

4165 ราษฎรนิยม 00581 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4166 รําพึง 03400 เจา ขาวไร ขาณุวรลักษณบุรี กําแพงเพชร 

4167 ริมพันเหลือง 21980 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

4168 รีบู 10032 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

4169 รือเสาะ 09923 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

4170 รุมรี 12851 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4171 รูจจําเปยะ 21906 เจา นาสวน ประโคนชัย บุรีรัมย 

4172 รูปลวก 12735 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4173 รูสะมิแล 12864 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

4174 เรือแตก 11872 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

4175 แรกนาขวัญ 04967 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

4176 โรงบม 10428 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

4177 โรงเรียน 09988 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4178 โรงเรียนลําพยา 09985 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4179 ไรขาว 01885 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

4180 ไรแดง 21590 เหนียว ขาวไร เปอยนอย ขอนแกน 

4181 ไรเต้ีย 12558 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

4182 ไรทราย 11185 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

4183 ไรหมากเมือง 07485 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

4184 ลนเกวียน 03612 เหนียว นาสวน นครไทย พิษณุโลก 

4185 ลนครก 05818 เจา นาสวน คอนสวรรค ชัยภูมิ 

4186 ลนยุง 01662 เจา นาสวน ปราสาท สุรินทร 

4187 ลนยุง 06635 เจา นาสวน วังชิ้น แพร 

4188 ลพบุรี 21781 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

4189 ลมกาน 05155 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

4190 ลหุ 06605 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

4191 ลอ 06644 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4192 ลอง 11901 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

4193 ลอดเกวียน 13712 เหนียว นาสวน เตางอย สกลนคร 

4194 ลอดชอง 06565 เจา ขึ้นนํ้า วิเศษชัยชาญ อางทอง 

4195 ลอมะตาล 12038 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

4196 ลอย 08997 เหนียว ขาวไร ไทรงาม กําแพงเพชร 

4197 ลอยขาว 09230 เจา ขึ้นนํ้า บานตาก ตาก 

4198 ลอยชวา 12602 เจา ขึ้นนํ้า บานเขวา ชัยภูมิ 

4199 ลอยแดง 09229 เจา ขึ้นนํ้า บานตาก ตาก 

4200 ลอยนํ้า 17677 เหนียว ขาวไร หัวตะพาน อุบลราชธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4201 ลอยบุญมา 06235 เจา ขาวไร บานโปง ราชบุรี 

4202 ลอยเบา 08323 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

4203 ลอยปลาซิว 06218 เจา ขาวไร บานโปง ราชบุรี 

4204 ลอยปลาสรอย 09590 เจา ขึ้นนํ้า กําแพงแสน นครปฐม 

4205 ลอยแพ 21355 เจา นาสวน พนมทวน กาญจนบุรี 

4206 ลอยวิไล 09180 เจา ขึ้นนํ้า เกาเล้ียว นครสวรรค 

4207 ลอยสายบัว 07969 เจา ขึ้นนํ้า โชคชัย นครราชสีมา 

4208 ลอยสุพรรณ 06234 เจา ขาวไร บานโปง ราชบุรี 

4209 ลอยหารวง 06230 เจา ขาวไร โพธาราม ราชบุรี 

4210 ลอยเหลือง 06236 เจา ขาวไร บานโปง ราชบุรี 

4211 ลอยใหญ 17736 เจา ขาวไร ทาตูม สุรินทร 

4212 ลอหัก 13063 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

4213 ละกา 17176 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4214 ละขอด 13924 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

4215 ละต้ี 19072 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

4216 ละต้ีเบา 08393 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

4217 ละต้ีหนัก 08392 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

4218 ละเบิก 17734 เจา ขาวไร สังขละ สุรินทร 

4219 ละมานขาว 02985 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

4220 ละมานดํา 02986 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

4221 ละแม 12684 เจา นาสวน บันนังสตา ยะลา 

4222 ละหยด 12716 เจา นาสวน บาเจาะ นราธิวาส 

4223 ละหอ 09968 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4224 ละอองกษัตริย 07703 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4225 ละอองทนง 14233 เจา ขาวไร โปงนํ้ารอน จันทบุรี 

4226 ละอองทราย 17601 เจา ขาวไร กาบเชิง สุรินทร 

4227 ละอองฟา 12336 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

4228 ละอองสําลี 09429 เจา ขาวไร มะขาม จันทบุรี 

4229 ละอองใหญ 13215 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4230 ลังกา 11626 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4231 ลังกาย 06675 เหนียว นาสวน สอง แพร 

4232 ลังกายหมน 01454 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

4233 ลังเกาแล 01455 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

4234 ลันตัน 04532 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4235 ลับแล 09197 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

4236 ลากกระบอง 04017 เจา ขาวไร ทาแซะ ชุมพร 

4237 ลากชาง 05444 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

4238 ลากชาย 02960 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4239 ลากอ 12790 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4240 ลากุฟู 09012 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

4241 ลาเกเงาะ 12717 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4242 ลางน่ึง 19514 เจา นาสวน เกาะลันตา กระบ่ี 

4243 ลางปง 04511 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4244 ลางสาด 10318 เจา ขาวไร นาทวี สงขลา 

4245 ลางอ 12721 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4246 ลาซอ 21454 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

4247 ลาดยาว 14078 เจา นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

4248 ลาเตะ 16424 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

4249 ลานชาง 04772 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

4250 ลานทราย 11182 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

4251 ลาแนะ 12680 เจา นาสวน บันนังสตา ยะลา 

4252 ลาบู 09963 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4253 ลาพา 04365 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

4254 ลามด 19270 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4255 ลาย 05902 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4256 ลายกลาย 00619 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4257 ลายกาบซาง 14125 เหนียว ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

4258 ลายเก็บเรง 03088 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

4259 ลายโคน 02905 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4260 ลายซาน 22597 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4261 ลายดอ 09084 เหนียว นาสวน เมือง ลําพูน 

4262 ลายดอ 10 10474 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

4263 ลายดอกดู 01795 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4264 ลายดอกไม 21684 เหนียว นาสวน บึงกาฬ หนองคาย 

4265 ลายดํา 13600 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

4266 ลายแดง 13599 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

4267 ลายทราย 13549 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

4268 ลายทอง 13786 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

4269 ลายนอย 06638 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4270 ลายบวบ 02868 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

4271 ลายประแสร 07239 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

4272 ลายเปลือกดํา 11282 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

4273 ลายมะกอก 11996 เหนียว นาสวน ทาวังผา นาน 

4274 ลายเมล็ดใหญ 06969 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4275 ลายเมืองฝาง 21467 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4276 ลายแมโจ 06015 เหนียว นาสวน เวียงปาเปา เชียงราย 

4277 ลายยน 09059 เหนียว นาสวน จอมทอง เชียงใหม 

4278 ลายยวน 10685 เหนียว นาสวน ดอนตาล มุกดาหาร 

4279 ลายลูกปลา 12308 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

4280 ลายเล็ก 11369 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

4281 ลายวง 03187 เหนียว นาสวน เชียงคํา พะเยา 

4282 ลายสั้น 02906 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4283 ลายสาย 04768 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

4284 ลายหมาก 07025 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

4285 ลายหร่ัง 11908 เหนียว นาสวน ปว นาน 

4286 ลายหลวง 14017 เหนียว นาสวน เถิน ลําปาง 

4287 ลายหลา 22635 เหนียว นาสวน แมวาง เชียงใหม 

4288 ลายหวาย 23002 เหนียว ขาวไร เวียงแกน เชียงราย 

4289 ลายหาน 12838 เจา ขาวไร ตากใบ นราธิวาส 

4290 ลายหิน 11786 เหนียว ขาวไร เมือง นาน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4291 ลายเห็น 06016 เหนียว ขาวไร เวียงปาเปา เชียงราย 

4292 ลายแห 20618 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4293 ลายใหญ 08180 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

4294 ลายออน 07526 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

4295 ลายา 16843 เจา ขาวไร เมือง ภูเก็ต 

4296 ลาโยะบาโระ 22031 เจา นาสวน สายบุรี เชียงราย 

4297 ลาโละ 09921 เจา นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

4298 ลาว 07745 เหนียว ขาวไร ปง พะเยา 

4299 ลาเฮาะ 21990 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4300 ลําเก๋ียน 11895 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

4301 ลําเขียว 08351 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

4302 ลําปาง 00238 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4303 ลํายวง 07123 เจา นาสวน ทาฉาง สุราษฎรธานี 

4304 ลํายวนเบา 22655 เจา นาสวน เกาเล้ียว นครสวรรค 

4305 ลํายอง 03511 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

4306 ลําใย 06564 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

4307 ลําใยหนัก 06579 เจา ขึ้นนํ้า วิเศษชัยชาญ อางทอง 

4308 ลําหัก 09711 เจา นาสวน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

4309 ลําเหลือง 05136 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

4310 ลิต้ี 07039 เจา นาสวน ทุงสง นครศรีธรรมราช 

4311 ล้ี 12696 เจา ขาวไร เทพา สงขลา 

4312 ลีซอ 09003 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

4313 ล้ีเดะ 14412 เจา นาสวน ก.เกาะยาว* พังงา 

4314 ลีบังตัส 14734 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4315 ลีบาบา 16651 เจา ขาวไร ควนกาหลง สตูล 

4316 ลีมะ 15773 เจา ขาวไร ย่ีงอ นราธิวาส 

4317 ลีมานัง 16716 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4318 ลีเยงยาง 02907 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4319 ลืมเดิน 07690 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4320 ลืมนา 10111 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4321 ลืมผัว 07417 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4322 ลืมวัง 01397 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

4323 ลือบอมิง 12658 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4324 ลือบูบาเซาะ 12649 เจา นาสวน บาเจาะ นราธิวาส 

4325 ลุงงก 11852 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4326 ลุหน้ี 21744 เจา นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

4327 ลูกกลาย 16877 เจา นาสวน เมือง ภูเก็ต 

4328 ลูกกอ 06232 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

4329 ลูกกุล 16849 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4330 ลูกเกลือ 12659 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4331 ลูกขอ 06999 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

4332 ลูกขอหอม 15683 เจา นาสวน ทุงสง นครศรีธรรมราช 

4333 ลูกขาว 07464 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

4334 ลูกเขย 18996 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

4335 ลูกคราด 07455 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4336 ลูกแควง 20595 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4337 ลูกโค 12703 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4338 ลูกเงาะ 10215 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4339 ลูกจาก 11167 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

4340 ลูกจีน 09920 เจา ขาวไร รือเสาะ นราธิวาส 

4341 ลูกชาง 10004 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4342 ลูกดํา 07002 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

4343 ลูกดําคอยาว 09812 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

4344 ลูกดําเจะ 09870 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

4345 ลูกดําเต้ีย 09907 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

4346 ลูกดําปเหล็ง 09860 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

4347 ลูกดําหนัก 16891 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

4348 ลูกดําใหญ 09908 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

4349 ลูกแดง 05207 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4350 ลูกแดงรวงยาว 15549 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4351 ลูกทราย 16630 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

4352 ลูกไทร 10050 เจา นาสวน มายอ ปตตานี 

4353 ลูกนก 13131 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4354 ลูกนาค 07420 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4355 ลูกโนด 07088 เจา นาสวน ชะอวด นครศรีธรรมราช 

4356 ลูกเบา 17688 เจา ขาวไร เมือง สงขลา 

4357 ลูกปรก 17464 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

4358 ลูกปลา 05821 เจา นาสวน จัตุรัส ชัยภูมิ 

4359 ลูกปลากลีบ 17020 เจา นาสวน ทุงหวา สตูล 

4360 ลูกปลาชอน 22095 เจา นาสวน อรัญประเทศ สระแกว 

4361 ลูกปลาบางกอก 12711 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4362 ลูกปอ 12702 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

4363 ลูกผสม 10640 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

4364 ลูกผ้ึง 06928 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

4365 ลูกผ้ึงแดง 05627 เจา นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

4366 ลูกพวง 17263 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

4367 ลูกพุดซอน 16769 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4368 ลูกโพธ์ิ 12700 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

4369 ลูกมะลิ 03087 เจา ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

4370 ลูกยอ 06933 เจา นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

4371 ลูกลาย 07003 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

4372 ลูกลิน 12769 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4373 ลูกลุง 13210 เจา นาสวน เมือง ศรีสะเกษ 

4374 ลูกสงขลา 10099 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4375 ลูกสาร 16666 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4376 ลูกหนอน 15672 เจา นาสวน ฉวาง นครศรีธรรมราช 

4377 ลูกหมี 13472 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4378 ลูกหมีแดง 16987 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4379 ลูกหวาย 07448 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4380 ลูกหวายแดง 16637 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4381 ลูกหอย 12695 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4382 ลูกหิน 14932 เจา นาสวน วังชิ้น แพร 

4383 ลูกเหลือง 12782 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4384 ลูมาลอปูแตง 16916 เจา นาสวน ละงู สตูล 

4385 ลูวา 22024 เจา นาสวน บาเจาะ นราธิวาส 

4386 เล็ก 11578 เจา ขาวไร ก.เขาคอ* เพชรบูรณ 

4387 เล็บ 09090 เจา นาสวน แมสะเรียง แมฮองสอน 

4388 เล็บชาง 06609 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

4389 เล็บชางไร 03708 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

4390 เล็บนก 07001 เจา นาสวน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 

4391 เล็บนกนอย 13470 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4392 เล็บนกนา 13469 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4393 เล็บนกไร 19250 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4394 เล็บน้ิวนาง 01966 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4395 เล็บเป 02934 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4396 เล็บมา 13426 เจา นาสวน กุสุมาลย สกลนคร 

4397 เล็บหมู 14232 เจา ขาวไร โปงนํ้ารอน จันทบุรี 

4398 เลย 19742 เหนียว นาสวน แมสรวย เชียงราย 

4399 เลหลัง 02922 เจา ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4400 เลาแตก 21593 เหนียว นาสวน ก.ภูผามาน* ขอนแกน 

4401 เลียบ 22190 เจา นาสวน เมือง ยะลา 

4402 เลือก 11146 เจา นาสวน เมือง พังงา 

4403 เลือกหนัก 09519 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ตราด 

4404 เลือด 11619 เหนียว ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

4405 เลือดดํา 13020 เหนียว นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

4406 เลือดนก 14318 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4407 เลือดปลาไหล 06739 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

4408 เลือดวัว 01434 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

4409 แลงรอย 13504 เจา นาสวน กะปง พังงา 

4410 วงพระจันทร 07225 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4411 วงแหวน 13214 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4412 วออีแต 22004 เจา นาสวน กงปนัง ยะลา 

4413 วังกระดาษ 06361 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 

4414 วังดอ 08362 เจา นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

4415 วังดิน 04414 เจา ขาวไร เมือง เชียงราย 

4416 วังแดง 19596 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

4417 วังปาง 03043 เจา นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

4418 วังหิน 05182 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

4419 วัดจันทร 06362 เจา นาสวน พรหมพิราม พิษณุโลก 

4420 วัดตาล 09219 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

4421 วัดนก 12774 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

4422 วัดโบสถ 21111 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

4423 วัลซันกินละนี 16648 เจา นาสวน ควนกาหลง สตูล 

4424 วัวแดง 12022 เหนียว นาสวน สา นาน 

4425 วัวเปยก 15753 เจา นาสวน สายบุรี ปตตานี 

4426 วัวพันหลัก 04649 เจา ขาวไร ขนอม นครศรีธรรมราช 

4427 วาง 11840 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4428 วางเหลือง 12029 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

4429 วาเตะ 15776 เจา นาสวน แวง นราธิวาส 

4430 วาปูเตะ 12860 เจา ขาวไร เทพา สงขลา 

4431 วีคูโร 13657 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4432 วีชัวทาโคคัวดู 13645 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4433 วีชัวเลีย 13654 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4434 วีโช 13644 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4435 วีโชเชีย 13646 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4436 วีไช 06987 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

4437 วีดา 13656 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4438 วีทัวโปโต 13655 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4439 วีทาซัว 13653 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 

4440 วีทาโม 13647 เจา ขาวไร เขาหินซอน ฉะเชิงเทรา 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4441 วีรา 06986 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

4442 วูนิงจาเละ 12793 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

4443 เวียงจันทร 07120 เจา นาสวน เมือง สุราษฎรธานี 

4444 แวน 11663 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

4445 แววนกยูง 02030 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4446 ไวรส 09397 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

4447 ศรีดร 01923 เจา ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 

4448 ศรีดรขาว 19245 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4449 ศรีดรเหลือง 19230 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4450 ศรีตรัง 04444 เจา ขาวไร เมือง เชียงราย 

4451 ศรีนวล 05449 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

4452 ศรีนวลกลางไร 08964 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4453 ศรีนวลปากขวาง 08941 เจา ขาวไร หนองฉาง อุทัยธานี 

4454 ศรีมาลา 21161 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

4455 ศรีรักษ 07031 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

4456 ศรีรักษหนัก 07044 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

4457 ศรีรักษหัวไทร 07053 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

4458 ศรีสงคราม 20583 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

4459 ศอกกํามา 14234 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

4460 ศักดิ์สุดา 16990 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4461 ศาลาเล้ียว 05383 เจา นาสวน หนองแวง ปราจีนบุรี 

4462 ศาลาหลวง 07491 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

4463 ศิลปน 09217 เจา นาสวน บานดานลานหอย สุโขทัย 

4464 เศรษฐี 05380 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

4465 เศรษฐีขาว 13226 เจา นาสวน ปราสาท สุรินทร 

4466 เศรษฐีทอง 13225 เจา นาสวน ปราสาท สุรินทร 

4467 เศรษฐีนอก 08025 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

4468 เศรษฐีเบา 07302 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

4469 เศรษฐีหนัก 06424 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

4470 เศษกษัตริย 03333 เหนียว นาสวน มัญจาคีรี ขอนแกน 
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4471 สกุลลาย 09240 เจา นาสวน บานตาก ตาก 

4472 สงขลา 15791 เจา นาสวน บาเจาะ นราธิวาส 

4473 สดสวย 19059 เจา นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

4474 สแตนเลส 03234 เหนียว ขาวไร ปลาปาก นครพนม 

4475 สโตรก 13202 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4476 สทิงพระ 17266 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

4477 สนีดเซาะ 21907 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4478 สมเด็จนางพญา 10647 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

4479 สมปอย 08921 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4480 สมสมัย 10671 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

4481 สมอทอด 05453 เจา นาสวน สามงาม พิจิตร 

4482 สมโฮง 03239 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

4483 สรอย 13296 เหนียว นาสวน เมือง กาฬสินธุ 

4484 สรอยขาว 05303 เจา นาสวน บานตาก ตาก 

4485 สรอยขาวสรอยแดง 05330 เจา นาสวน สามเงา ตาก 

4486 สรอยขิง 00200 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4487 สรอยงันทรง 09634 เจา นาสวน กระบุรี ระนอง 

4488 สรอยเงิน 14428 เจา นาสวน ก.ทุงตะโก* ชุมพร 

4489 สรอยดรุณี 01642 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

4490 สรอยดอกหมาก 19060 เหนียว นาสวน ตรอน อุตรดิตถ 

4491 สรอยแดง 05322 เจา นาสวน บานตาก ตาก 

4492 สรอยทอง 10232 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4493 สรอยวารี 09725 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

4494 สรอยสวิง 08044 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

4495 สรอยใหญ 03267 เหนียว นาสวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 

4496 สระไมแดง 06527 เจา ขึ้นนํ้า เมือง ชัยนาท 

4497 สแลงเบา 03547 เจา ขาวไร วังทอง พิษณุโลก 

4498 สไลด 09269 เจา ขึ้นนํ้า แมสอด ตาก 

4499 สวนหลวง 14550 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

4500 สวนโอน 17045 เจา นาสวน เมือง ตรัง 
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4501 สวะลอย 06504 เจา ขึ้นนํ้า หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4502 สวาง 13427 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

4503 สวางอารมณ 17224 เจา นาสวน บานตาขุน สุราษฎรธานี 

4504 สองถนน 10867 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

4505 สองทะนาน 21397 เหนียว นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

4506 สองทะนานลืมผัว 12215 เหนียว นาสวน เมือง ระยอง 

4507 สองบุญมา 07642 เหนียว นาสวน ก.นามน* กาฬสินธุ 

4508 สองพี่นอง 16944 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

4509 สองรวง 06536 เจา ขึ้นนํ้า สรรพยา ชัยนาท 

4510 สองสี 06369 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

4511 สอด 06651 เหนียว ขาวไร วังชิ้น แพร 

4512 สอปอ 09108 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4513 สอยดาว 04888 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

4514 สะกรวด 08887 เหนียว ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 

4515 สะกอแฮ 11225 เจา ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

4516 สะแก 05828 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

4517 สะแกกรัง 05438 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

4518 สะแกกรังขาว 12919 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

4519 สะทิงพระ 07403 เจา นาสวน สะทิงพระ สงขลา 

4520 สะเทิน 08376 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4521 สะเน็ด 17629 เจา ขาวไร ปราสาท สุรินทร 

4522 สะเปรือน 07702 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4523 สะลามา 15740 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

4524 สะไลเซนมา 16757 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

4525 สะหงาย 08984 เจา ขาวไร พรานกระตาย กําแพงเพชร 

4526 สะหงาว 12748 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4527 สะหงาวพัน 00418 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4528 สะหนาย 09314 เหนียว นาสวน ทรายมูล ยโสธร 

4529 สะหมาย 21950 เหนียว นาสวน ปาต้ิว ยโสธร 

4530 สะอาดลาย 06825 เจา นาสวน เมือง นครนายก 
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4531 สะอาดลายหนัก 12895 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

4532 สังกะสี 19236 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4533 สังขกลาย 10337 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4534 สังขดิน 17759 เจา ขาวไร เมือง สงขลา 

4535 สังขทอง 01553 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4536 สังขละ 09201 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

4537 สังขหยด 04163 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4538 สังขหยดขาว 17342 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4539 สั่งนอก 09156 เจา ขึ้นนํ้า พยุหะคีรี นครสวรรค 

4540 สันกําแพง 06370 เจา นาสวน บางกระทุม พิษณุโลก 

4541 สันติบาล 12551 เหนียว นาสวน ทาล่ี เลย 

4542 สันปลาคาว 13341 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

4543 สันปาตอง 06371 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

4544 สันปาตองกลาง 13904 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

4545 สันปาตองขาว 03139 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

4546 สันปาตองดอ 05967 เหนียว ขาวไร แมจัน เชียงราย 

4547 สันปาตองธรรมดา 05157 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

4548 สันปาตองไร 07749 เหนียว ขาวไร จุน พะเยา 

4549 สันปาตองหลวง 09256 เหนียว นาสวน แมสอด ตาก 

4550 สันปาตองใหญ 10667 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

4551 สันปาตาย 16055 เหนียว นาสวน สีชมพู ขอนแกน 

4552 สันย่ิงย่ี 22204 เหนียว นาสวน เพ็ญ อุดรธานี 

4553 สัปประรด 14016 เจา นาสวน เถิน ลําปาง 

4554 สัมพันธ 07699 เจา นาสวน เมือง สุรินทร 

4555 สัมพันธแกง 10157 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

4556 สัมพันธลาย 13208 เจา นาสวน เมือง ศรีสะเกษ 

4557 สานู 09014 เหนียว ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

4558 สามขยุบ 09427 เจา นาสวน ขลุง จันทบุรี 

4559 สามซง 12580 เหนียว ขาวไร ภูเรือ เลย 

4560 สามเดือน 06364 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 
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4561 สามทาง 04181 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4562 สามผิว 08292 เหนียว นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

4563 สามพราน 12236 เจา ขึ้นนํ้า บานคาย ระยอง 

4564 สามพวง 05073 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

4565 สามพัน 07606 เจา นาสวน เมือง ศรีสะเกษ 

4566 สามพี่นอง 12804 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4567 สามรวง 05405 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

4568 สามรวงคํา 13375 เจา นาสวน นาแก นครพนม 

4569 สามรวงบางไทร 02094 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4570 สามรวงเบา 09995 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4571 สามรวงปุน 02078 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4572 สามรวงหนัก 10809 เจา ขึ้นนํ้า เสนา อยุธยา 

4573 สามรวงหอม 13420 เจา นาสวน อากาศอํานวย สกลนคร 

4574 สามรวงเหลือง 00985 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

4575 สามเลียง 12661 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4576 สามสตางค 16750 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4577 สามสี 05635 เหนียว นาสวน ปาต้ิว ยโสธร 

4578 สามหวง 05332 เจา นาสวน สามเงา ตาก 

4579 สามโฮง 03907 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

4580 สาโมะมาซ 04326 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4581 สายบัว 05474 เจา ขึ้นนํ้า โพนทะเล พิจิตร 

4582 สายบัวแดง 06764 เหนียว นาสวน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

4583 สายบัวตําแย 02040 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4584 สายบัวหนัก 06561 เจา ขึ้นนํ้า มหาราช อยุธยา 

4585 สายบัวหลวง 17033 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

4586 สายฝน 21617 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

4587 สายลมกาน 19100 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4588 สายหยุด 08889 เจา ขาวไร ทัพทัน อุทัยธานี 

4589 สายใหญ 16986 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4590 สายใหม 22198 เหนียว นาสวน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 
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4591 สารงาม 10353 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4592 สารแดง 15644 เจา นาสวน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 

4593 สารสวย 07437 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4594 สาวกอ 06367 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

4595 สาวกอด 05374 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

4596 สาวเก่ียว 13052 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

4597 สาวขุนพัน 17154 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

4598 สาวแขก 17502 เจา นาสวน หวยยอด ตรัง 

4599 สาวงาม 07006 เจา นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

4600 สาวชะแง 19964 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

4601 สาวเชียงใหม 08962 เจา ขาวไร หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4602 สาวดอย 09165 เหนียว นาสวน ลานกระบือ กําแพงเพชร 

4603 สาวไทย 03037 เจา นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

4604 สาวนอนทุง 11055 เจา ขึ้นนํ้า เมือง กาญจนบุรี 

4605 สาวนอย 06182 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

4606 สาวนอยบุกหญา 17461 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

4607 สาวยอม 09161 เจา นาสวน ลานกระบือ กําแพงเพชร 

4608 สาวลาว 14007 เหนียว นาสวน ดอนตาล มุกดาหาร 

4609 สาวลืมเดิน 05439 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

4610 สาวลืมยาง 07959 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

4611 สาวลืมวาง 21254 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

4612 สาวหลับ 13453 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4613 สาหราย 06499 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อุทัยธานี 

4614 สาหรายลอย 02099 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4615 สาหรี 09902 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

4616 สําเภาทอง 15576 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4617 สําโรง 07297 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

4618 สําลี 13539 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

4619 สําอางค 13987 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

4620 สิงคโปร 05288 เหนียว ขาวไร หางดง เชียงใหม 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4621 สิงสาย 08929 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4622 สินสมุทร 11821 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

4623 สิบรวง 07202 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

4624 สีกุ 05903 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4625 สีจําปา 06518 เจา นาสวน หันคา ชัยนาท 

4626 สีใจ 05172 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

4627 สีดอกไม 14340 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4628 สีดํา 14731 เจา ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4629 สีนอหมี 17657 เจา ขาวไร ก.ควนเนียง* สงขลา 

4630 สีนํ้า 04501 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

4631 สีนํ้าผ้ึง 14733 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4632 สีบูหมี 19510 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4633 สีเยง 02913 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

4634 สี่รวง 09665 เจา นาสวน สวี ชุมพร 

4635 สีรัก 15658 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

4636 สีสมนึก 10635 เจา นาสวน หนองแค สระบุรี 

4637 สี่สมัย 12141 เหนียว นาสวน เมือง มุกดาหาร 

4638 สี่สิบวัน 09879 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

4639 สีสูหญา 09399 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

4640 สีหลา 09077 เหนียว นาสวน ล้ี ลําพูน 

4641 สุกิกูลง 12704 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4642 สุขเขียว 13982 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

4643 สุธน 08340 เจา นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

4644 สุนอานจง 06700 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

4645 สุนอานตํ่า 06697 เหนียว ขาวไร รองกวาง แพร 

4646 สุเบอีแต 09914 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

4647 สุพรรณ 11822 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

4648 สุรพงศ 12307 เจา นาสวน มะขาม จันทบุรี 

4649 สุรพล 05338 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

4650 สุราษฎร 13532 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4651 สุเหรา 15537 เจา นาสวน ตะก่ัวทุง พังงา 

4652 สูงเสมอกัน 15041 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4653 สูน 06674 เหนียว นาสวน สอง แพร 

4654 สูหญา 15944 เจา นาสวน ทาตะโก นครสวรรค 

4655 เสง 01804 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4656 เสด 10129 เหนียว นาสวน คอนสวรรค ชัยภูมิ 

4657 เสมใต 17660 เหนียว ขาวไร เมือง สตูล 

4658 เสมอ 13220 เจา นาสวน จอมพระ สุรินทร 

4659 เสมอใจ 00259 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4660 เสมอปลาย 15005 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4661 เสมอพรหม 21287 เจา นาสวน สอยดาว จันทบุรี 

4662 เสวยสุข 01989 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

4663 เสาไห 19969 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

4664 เสี้ยนหลาโอน 09735 เหนียว นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

4665 เสี้ยนโอน 10290 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4666 เสียหมู 05392 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

4667 เสือครูด 14080 เจา นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

4668 เสือรากนอย 07968 เจา นาสวน โชคชัย นครราชสีมา 

4669 เสือลาก 20265 เจา นาสวน โชคชัย นครราชสีมา 

4670 แส 08284 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

4671 แสง 09092 เหนียว นาสวน เมือง แมฮองสอน 

4672 แสงจันทร 12528 เหนียว นาสวน หนองบัวลําภู อุดรธานี 

4673 แสงดาว 13057 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

4674 แสงไทย 16052 เหนียว นาสวน โซพิสัย หนองคาย 

4675 แสงมูเซอร 21450 เหนียว ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

4676 แสนถอย 09125 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4677 แสนรวง 19962 เหนียว นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

4678 แสนลมกาน 13806 เหนียว นาสวน ฝาง เชียงใหม 

4679 แสมา 07494 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4680 โสม 10364 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4681 โสมแดง 07972 เจา นาสวน โชคชัย นครราชสีมา 

4682 โสโส 10304 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4683 ไสทราย 13555 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

4684 หก 14881 เหนียว ขาวไร ทุงชาง นาน 

4685 หกดํา 12008 เหนียว ขาวไร แมจริม นาน 

4686 หกรวง 08030 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

4687 หกลาย 01850 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

4688 หงสดอก 16841 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

4689 หงสเหิน 06660 เหนียว นาสวน สอง แพร 

4690 หงอน 11677 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4691 หญาวา 10356 เจา นาสวน ยานตาขาว ตรัง 

4692 หนวด 09097 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4693 หนวดปลาดุก 03604 เจา นาสวน นครไทย พิษณุโลก 

4694 หนวนหัก 04545 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4695 หนวยเขือ 10251 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4696 หนอขาว 11956 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

4697 หนองแค 10976 เจา นาสวน แกงคอย สระบุรี 

4698 หนองโน 10463 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

4699 หนองแฟร 12218 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

4700 หนองเสือ 10654 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

4701 หนองแส 11226 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

4702 หนองหวาย 12828 เจา ขาวไร จะนะ สงขลา 

4703 หนองหอย 06983 เจา ขาวไร สะเมิง เชียงใหม 

4704 หนอน 11957 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

4705 หนอนขาว 17728 เหนียว ขาวไร เมือง สุรินทร 

4706 หนอนชาง 14009 เหนียว ขาวไร ดอนตาล มุกดาหาร 

4707 หนอนดํา 05470 เหนียว ขาวไร โพนทะเล พิจิตร 

4708 หนอนแดง 10173 เหนียว ขาวไร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

4709 หนอนหลวง 13151 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4710 หนอนหัก 16435 เหนียว นาสวน เมือง ปตตานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4711 หนอนเหลือง 13150 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4712 หนอนใหญ 13141 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4713 หนอแพร 19605 เหนียว นาสวน แมจัน เชียงราย 

4714 หนักนาโยง 13451 เจา นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

4715 หนักเน้ือ 00800 เจา นาสวน เมือง อยุธยา 

4716 หนังเหนียว 10391 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

4717 หนากาก 04162 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4718 หนานกุย 06374 เจา นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

4719 หนานหัก 10284 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4720 หนาหมุง 10063 เจา นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

4721 หนุนทอง 01918 เจา ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

4722 หนุนหนัก 17398 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4723 หนุนหอง 07046 เจา นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

4724 หนูโขง 07054 เหนียว นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

4725 หมน 01438 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

4726 หมนหอม 09087 เจา นาสวน ปาย แมฮองสอน 

4727 หมวก 07531 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4728 หมอ 09835 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

4729 หมอกคาง 11966 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

4730 หมอกใหญ 21705 เหนียว นาสวน ดานซาย เลย 

4731 หมอง 12848 เจา ขาวไร เทพา สงขลา 

4732 หมองคะมาย 06470 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4733 หมองโน 05294 เจา ขาวไร แมสะเรียง แมฮองสอน 

4734 หมอรอด 09837 เจา นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

4735 หมอหอม 17419 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4736 หมออรุณ 09960 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4737 หมากกลวย 06547 เหนียว นาสวน บานหม่ี ลพบุรี 

4738 หมากกอก 12122 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

4739 หมากกุ 10117 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 

4740 หมากขาม 13910 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4741 หมากเขี่ยน 02743 เจา นาสวน หลมเกา เพชรบูรณ 

4742 หมากเขือ 21689 เหนียว นาสวน โซพิสัย หนองคาย 

4743 หมากแขก 09412 เจา นาสวน ทาใหม จันทบุรี 

4744 หมากแขกขาว 07280 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

4745 หมากแขกดํา 07281 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

4746 หมากแข็ง 12485 เหนียว นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

4747 หมากตอมา 16756 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4748 หมากตาล 12586 เหนียว นาสวน เชียงคาน เลย 

4749 หมากนํ้า 12040 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

4750 หมากนํ้านอย 03198 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

4751 หมากนํ้าไร 10126 เหนียว ขาวไร เมือง เลย 

4752 หมากโนด 17312 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4753 หมากบาง 12098 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

4754 หมากบิด 11841 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4755 หมากปอ 12574 เหนียว ขาวไร นาแหว เลย 

4756 หมากผ่ัว 08353 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

4757 หมากผาง 13905 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

4758 หมากโพธ์ิ 08379 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4759 หมากโพธ์ิขาว 11853 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4760 หมากโพธ์ิดํา 11857 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

4761 หมากไฟ 12593 เหนียว นาสวน ปากชม เลย 

4762 หมากมวย 05634 เหนียว นาสวน กุดชุม ยโสธร 

4763 หมากมวยหิน 21716 เหนียว นาสวน นากลาง ขอนแกน 

4764 หมากมวยใหญ 05619 เหนียว นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

4765 หมากมุน 13300 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

4766 หมากมุย 08416 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

4767 หมากยม 07615 เหนียว นาสวน นาหวา นครพนม 

4768 หมากยม 1 13359 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

4769 หมากยม 2 13360 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

4770 หมากลาย 14032 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4771 หมากเล่ียม 10116 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 

4772 หมากเล่ือม 23275 เหนียว ขาวไร ดานซาย เลย 

4773 หมากหยด 10194 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4774 หมากหอม 12148 เหนียว นาสวน นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

4775 หมากอึ 14592 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

4776 หมากฮ้ัว 01376 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

4777 หมากไฮ 12595 เหนียว นาสวน เมือง เลย 

4778 หมามุย 11818 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

4779 หมายหญา 10352 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4780 หมาแยง 22294 เจา นาสวน เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 

4781 หม่ินขาว 22738 เหนียว ขาวไร ภูพาน สกลนคร 

4782 หม่ินดํา 22739 เหนียว ขาวไร ภูพาน สกลนคร 

4783 หมี 08146 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

4784 หมียวน 17267 เจา ขาวไร ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

4785 หมีลาย 11410 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4786 หม่ืนลาน 11970 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

4787 หมุย 09134 เจา ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

4788 หมูกแหละ 15627 เจา ขาวไร ก.บานนาเดิม* สุราษฎรธานี 

4789 หยวก 13122 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4790 หยองไท 20714 เจา นาสวน ธัญบุรี ปทุมธานี 

4791 หร่ังปอซอ 09089 เจา นาสวน แมสะเรียง แมฮองสอน 

4792 หริเล้ีอย 16451 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

4793 หลง 06716 เหนียว นาสวน เมือง แพร 

4794 หลงขี้ควาย 11736 เหนียว ขาวไร วังชิ้น แพร 

4795 หลงจันทร 05154 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

4796 หลงดอ 06689 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

4797 หลงตืด 05135 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

4798 หลงทีม 12099 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

4799 หลงนา 13430 เหนียว นาสวน อากาศอํานวย สกลนคร 

4800 หลงปลาผุด 11725 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 
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4801 หลงมา 06627 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4802 หลงลอ 11724 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4803 หลงลอย 05176 เจา นาสวน สอง แพร 

4804 หลงลาย 14905 เจา ขาวไร ลอง แพร 

4805 หลงหมาผอม 06581 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

4806 หลม 05128 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

4807 หลมป 23261 เหนียว นาสวน ทาล่ี เลย 

4808 หลวง 10239 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4809 หลวงขาว 11164 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

4810 หลวงจาย 15871 เจา นาสวน โนนไทย นครราชสีมา 

4811 หลวงแจก 09395 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

4812 หลวงแดง 07038 เจา นาสวน ทุงสง นครศรีธรรมราช 

4813 หลวงนาน 12037 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

4814 หลวงเบา 03628 เจา นาสวน ลาดยาว นครสวรรค 

4815 หลวงประทาน 05062 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

4816 หลวงประทานคอยาว 06505 เจา นาสวน หนองขาหยาง อุทัยธานี 

4817 หลวงประทานเต้ีย 06412 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

4818 หลวงประทานเบา 06520 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

4819 หลวงประทานโยง 15960 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

4820 หลวงประทานหนัก 14307 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

4821 หลวงประะทานเต้ีย 03388 เจา นาสวน เมือง กําแพงเพชร 

4822 หลวงพระราชทาน 06413 เจา ขึ้นนํ้า วังทอง พิษณุโลก 

4823 หลวงแพร 12033 เหนียว นาสวน นานอย นาน 

4824 หลวงเสวย 00219 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

4825 หลวงหนัก 21381 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

4826 หลวย 01414 เจา นาสวน เมือง ลําปาง 

4827 หลอกแขก 10350 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4828 หลังคันนา 02979 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

4829 หลังถนน 08278 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

4830 หลังหัก 21745 เหนียว นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 
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4831 หลัน 16819 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4832 หลาลี 09886 เจา นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

4833 หลาวหัก 06643 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4834 หล่ิมปนซอ 01793 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4835 หลีบาบา 15595 เจา นาสวน ควนกาหลง สตูล 

4836 หลีมามา 04308 เจา นาสวน เมือง สตูล 

4837 หลุดหน้ี 21007 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

4838 หวย 19769 เจา นาสวน ปาย แมฮองสอน 

4839 หวยกลาง 14723 เจา ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4840 หวยเงาะ 22033 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4841 หวยมวง 14142 เจา ขาวไร เมือง ราชบุรี 

4842 หวยโรง 06834 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

4843 หวยวัว 13023 เจา ขาวไร เมือง กําแพงเพชร 

4844 หวั้นเรียน 10180 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

4845 หวานไร 22842 เจา นาสวน จักราช นครราชสีมา 

4846 หวานหิน 06628 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

4847 หวาย 13847 เหนียว นาสวน วังเหนือ ลําปาง 

4848 หวายดํา 12584 เหนียว ขาวไร ภูเรือ เลย 

4849 หวายเวียง 14552 เหนียว นาสวน นาหวา นครพนม 

4850 หวิดหน้ี 07631 เหนียว นาสวน หวยเม็ก กาฬสินธุ 

4851 หวี 01471 เจา นาสวน เมือง ลําปาง 

4852 หอคา 21516 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

4853 หองทอง 09673 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

4854 หองปริง 09682 เจา นาสวน หลังสวน ชุมพร 

4855 หอม 09501 เจา นาสวน เมือง ตราด 

4856 หอมกระบั้ง 21791 เจา นาสวน สีค้ิว นครราชสีมา 

4857 หอมกลาง 14508 เหนียว นาสวน ปลาปาก นครพนม 

4858 หอมกาบดํา 14457 เจา นาสวน ดอนพุด สระบุรี 

4859 หอมกุย 06379 เจา นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

4860 หอมกุหลาบ 00773 เจา นาสวน โคกสําโรง ลพบุรี 
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4861 หอมเกษตร 13405 เจา นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

4862 หอมแกนจันทร 12947 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

4863 หอมขาว 09746 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

4864 หอมขิง 12334 เจา นาสวน บอไร ตราด 

4865 หอมขี้ควาย 04786 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

4866 หอมเขมร 09605 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

4867 หอมครัว 04897 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

4868 หอมจันทร 05767 เจา นาสวน โนนสูง นครราชสีมา 

4869 หอมจําปา 01641 เจา นาสวน เมือง สงขลา 

4870 หอมชาง 03029 เจา นาสวน เมือง สุพรรณบุรี 

4871 หอมเชียงใหม 11041 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

4872 หอมไชยา 20811 เจา นาสวน ไชยา สุราษฎรธานี 

4873 หอมดง 04788 เจา ขาวไร กระทู ภูเก็ต 

4874 หอมดอ 09041 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

4875 หอมดอก 06797 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

4876 หอมดอกขา 10984 เจา นาสวน แกงคอย สระบุรี 

4877 หอมดอกจัน 04775 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

4878 หอมดอกดู 21940 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

4879 หอมดอกมะลิ 07654 เจา นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

4880 หอมดอกรวม 16611 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

4881 หอมเดือนสาม 20977 เจา ขึ้นนํ้า บางบาล อยุธยา 

4882 หอมแดง 09751 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

4883 หอมแดงนอย 06728 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

4884 หอมตะไคร 22042 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

4885 หอมต้ัง 00799 เจา นาสวน เมือง อยุธยา 

4886 หอมตูดดํา 22908 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4887 หอมทอง 05149 เหนียว ขาวไร สอง แพร 

4888 หอมทุง 05624 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

4889 หอมทุงดอ 10665 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

4890 หอมทุเรียน 00231 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 
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4891 หอมนวล 11983 เหนียว นาสวน ทุงชาง นาน 

4892 หอมนาขาว 10275 เจา นาสวน เขาชัยสน พัทลุง 

4893 หอมนางนวล 07756 เหนียว นาสวน จุน พะเยา 

4894 หอมนางมล 07148 เจา นาสวน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

4895 หอมนายพล 05751 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

4896 หอมบาง 06382 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

4897 หอมบางแกว 22174 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

4898 หอมเบา 17081 เจา นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

4899 หอมเบาไร 23804 เจา ขาวไร ฉวาง นครศรีธรรมราช 

4900 หอมเบี้ยวดัง 06951 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

4901 หอมใบ 05459 เจา ขาวไร สามงาม พิจิตร 

4902 หอมปน 17988 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

4903 หอมปลาซิว 07655 เหนียว นาสวน หวยเม็ก กาฬสินธุ 

4904 หอมปากีสถาน 14149 เจา นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

4905 หอมแผ 05745 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

4906 หอมไผ 04422 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงราย 

4907 หอมพมา 05333 เหนียว นาสวน เมือง พิษณุโลก 

4908 หอมพระเทพ 04045 เหนียว นาสวน พังโคน สกลนคร 

4909 หอมพวง 08113 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

4910 หอมพันธุ 13740 เหนียว นาสวน กุดบาก สกลนคร 

4911 หอมพานทอง 21434 เจา ขึ้นนํ้า โพธ์ิทอง อางทอง 

4912 หอมแพพะโล 07672 เหนียว นาสวน หวยเม็ก กาฬสินธุ 

4913 หอมแพร 21681 เหนียว ขาวไร บานแพง นครพนม 

4914 หอมโพธ์ิ 06381 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

4915 หอมฟุง 11562 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

4916 หอมมง 21875 เจา นาสวน อุมผาง ตาก 

4917 หอมมะยม 06741 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

4918 หอมมะลิ 06426 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

4919 หอมมะลิเมล็ดใหญ 22902 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

4920 หอมมะลิไร 22874 เจา ขาวไร ก.เขาคอ* เพชรบูรณ 
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4921 หอมมาลัย 03011 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

4922 หอมมาลา 03521 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

4923 หอมเม็ดเล็ก 08231 เจา ขึ้นนํ้า บางซาย อยุธยา 

4924 หอมเมล็ดยาว 14112 เจา ขาวไร แมริม เชียงใหม 

4925 หอมเมล็ดเล็ก 06902 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

4926 หอมเมล็ดใหญ 11058 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

4927 หอมเมืองเพชร 10969 เจา นาสวน แกงคอย สระบุรี 

4928 หอมเมืองเลย 15870 เหนียว นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

4929 หอมแมจัน 10473 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

4930 หอมแมโจ 01884 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

4931 หอมยาว 11764 เหนียว ขาวไร สา นาน 

4932 หอมรวง 11071 เจา นาสวน ไทรโยค กาญจนบุรี 

4933 หอมไร 12350 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

4934 หอมละออ 03421 เหนียว นาสวน เมือง สุโขทัย 

4935 หอมลาย 06730 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

4936 หอมลาว 06684 เหนียว นาสวน รองกวาง แพร 

4937 หอมลูกเขย 10221 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

4938 หอมศรีนวล 10662 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

4939 หอมเศรษฐี 02968 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4940 หอมสดุง 06822 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

4941 หอมสวน 08992 เจา ขาวไร ขาณุวรลักษณบุรี กําแพงเพชร 

4942 หอมสวรรค 04778 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

4943 หอมสัก 09694 เจา นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

4944 หอมสังข 17435 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4945 หอมสังขกราย 17442 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4946 หอมสุรินทร 05819 เจา นาสวน คอนสวรรค ชัยภูมิ 

4947 หอมเสง่ียม 22218 เหนียว นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

4948 หอมหนัก 13456 เจา นาสวน เมือง กระบ่ี 

4949 หอมหลม 14097 เจา นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

4950 หอมหลมสัก 12620 เหนียว นาสวน คอนสาร ชัยภูมิ 
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4951 หอมหลวงราม 19232 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4952 หอมหวล 09043 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

4953 หอมหาง 01688 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

4954 หอมหืด 04068 เหนียว นาสวน พังโคน สกลนคร 

4955 หอมเหนียว 02479 เหนียว ขาวไร หนองหาน อุดรธานี 

4956 หอมใหญ 12138 เหนียว นาสวน นาแก นครพนม 

4957 หอมอม 12604 เหนียว นาสวน แกงครอ ชัยภูมิ 

4958 หอมอินเดีย 02018 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

4959 หอมอินตก 06735 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

4960 หอมอิหราน 14150 เจา นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

4961 หอมอุดม 07608 เหนียว นาสวน โนนสะอาด อุดรธานี 

4962 หอมอุดมไทย 06738 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

4963 หอยสังข 07024 เจา นาสวน รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

4964 หอยสังขกลาย 10334 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

4965 หอหลวงราม 14332 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4966 หัวขด 16724 เจา นาสวน ก.ศรีบรรพต* พัทลุง 

4967 หัวคันนา 03515 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 

4968 หัวแดง 08408 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

4969 หัวนา 07405 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

4970 หัวนาหนัก 15579 เจา นาสวน ปะเหลียน ตรัง 

4971 หัวมันใหญ 13132 เหนียว ขาวไร เชียงกลาง นาน 

4972 หัวรถไฟ 21751 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

4973 หัวรวงยาว 12692 เจา นาสวน ระโนด สงขลา 

4974 หัวหอก 01399 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

4975 หัวหอม 07463 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

4976 หัวเหนียว 17079 เหนียว นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

4977 หาง 11631 เหนียว ขาวไร ทาวังผา นาน 

4978 หางกระรอก 09426 เจา ขึ้นนํ้า ขลุง จันทบุรี 

4979 หางกวง 22710 เหนียว ขาวไร นํ้ายืน อุบลราชธานี 

4980 หางงอน 15904 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
4981 หางชะมด 09940 เจา ขาวไร รือเสาะ นราธิวาส 

4982 หางชาง 03527 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

4983 หางดอก 04248 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

4984 หางตะกวด 09178 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

4985 หางไทร 12709 เจา นาสวน เทพา สงขลา 

4986 หางนกยูง 06872 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

4987 หางนาค 05711 เหนียว นาสวน ก.พระยืน* ขอนแกน 

4988 หางบูสัง 14354 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

4989 หางปลาไหล 06416 เจา ขาวไร ชาติตระการ พิษณุโลก 

4990 หางมา 12438 เจา ขาวไร ศรีราชา ชลบุรี 

4991 หางยาว 10385 เจา นาสวน สิเกา ตรัง 

4992 หางยี 05737 เหนียว นาสวน กุมภวาป อุดรธานี 

4993 หางลี 22761 เหนียว นาสวน เพ็ญ อุดรธานี 

4994 หางวี 21644 เหนียว นาสวน โพธ์ิหมากแขง หนองคาย 

4995 หางหมาจอก 05411 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

4996 หางหมาใน 21707 เหนียว นาสวน ดานซาย เลย 

4997 หางหมู 14175 เจา ขึ้นนํ้า สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

4998 หางไหล 07106 เจา นาสวน ทาชนะ สุราษฎรธานี 

4999 หางออน 07276 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5000 หาดทรายขาว 13497 เจา นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

5001 หาไพ 14006 เหนียว นาสวน ดอนตาล มุกดาหาร 

5002 หารวง 05339 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

5003 หารวงเกษตร 09142 เจา นาสวน พยุหะคีรี นครสวรรค 

5004 หารวงเบา 15974 เจา นาสวน เมือง ชัยนาท 

5005 หารอยเมล็ด 03186 เหนียว นาสวน เชียงกลาง พะเยา 

5006 หาลาน 01857 เจา ขาวไร เมือง เชียงใหม 

5007 หิ่งหอย 02298 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อยุธยา 

5008 หิน 22185 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

5009 หินกอง 05427 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5010 หินแกว 05177 เจา นาสวน รองกวาง แพร 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5011 หินขาว 05115 เหนียว ขาวไร เมือง แพร 

5012 หินซอน 05376 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สระแกว 

5013 เห็น 12002 เหนียว ขาวไร แมจริม นาน 

5014 เหนียว 07999 เหนียว ขาวไร จัตุรัส ชัยภูมิ 

5015 เหนียว 12 22216 เหนียว นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

5016 เหนียวกนจุด 08212 เหนียว นาสวน เมือง เพชรบุรี 

5017 เหนียวกนบ้ึง 12888 เหนียว นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5018 เหนียวกระดูกงู 11066 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5019 เหนียวกระโหลก 10949 เหนียว นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5020 เหนียวกรุงเทพ 08177 เหนียว นาสวน วัดเพลง ราชบุรี 

5021 เหนียวกลวย 04584 เหนียว นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

5022 เหนียวกลํ่า 13011 เหนียว นาสวน ลาดยาว นครสวรรค 

5023 เหนียวกลีบแดง 16699 เหนียว นาสวน กันตัง ตรัง 

5024 เหนียวกะทิ 04304 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5025 เหนียวกะเหร่ียง 02574 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

5026 เหนียวกันยา 02520 เหนียว นาสวน พานทอง ชลบุรี 

5027 เหนียวกัมพูชา 09495 เหนียว ขึ้นนํ้า เมือง ตราด 

5028 เหนียวกานชิง 17101 เหนียว นาสวน ปลายพระยา กระบ่ี 

5029 เหนียวกานพลู 12956 เหนียว นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5030 เหนียวกานพลู 09588 เหนียว นาสวน สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

5031 เหนียวกาบลาย 12151 เหนียว นาสวน เมือง ยโสธร 

5032 เหนียวกาบโหนด 10002 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5033 เหนียวกาอัมมาคะ 04322 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5034 เหนียวกํ่า 11393 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5035 เหนียวกุย 06879 เหนียว นาสวน ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 

5036 เหนียวกูยี 09896 เหนียว นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

5037 เหนียวแกนจันทร 07229 เหนียว นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5038 เหนียวไกเถื่อน 09094 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

5039 เหนียวขนาย 15883 เหนียว นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

5040 เหนียวขนุน 01938 เหนียว ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5041 เหนียวขม้ิน 10051 เหนียว นาสวน มายอ ปตตานี 

5042 เหนียวขอดํา 09741 เหนียว นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

5043 เหนียวขาว 06876 เหนียว นาสวน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 

5044 เหนียวขาวเปลือกดํา 10313 เหนียว นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

5045 เหนียวขาวมะลิ 21687 เหนียว ขึ้นนํ้า เซกา หนองคาย 

5046 เหนียวขี้ตม 05409 เหนียว นาสวน เมือง สระแกว 

5047 เหนียวเขี้ยวงู 06546 เหนียว นาสวน บานหม่ี ลพบุรี 

5048 เหนียวแข็ง 03589 เหนียว นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5049 เหนียวไขปลาไหล 09576 เหนียว นาสวน กําแพงแสน นครปฐม 

5050 เหนียวคลองบางแค 01343 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5051 เหนียวคันวาน 21982 เหนียว นาสวน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

5052 เหนียวคํานอย 05431 เหนียว นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

5053 เหนียวคําผาย 05334 เหนียว นาสวน ตาพระยา สระแกว 

5054 เหนียวโคราช 21428 เหนียว นาสวน สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5055 เหนียวงอ 14950 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

5056 เหนียวงา 13601 เหนียว ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

5057 เหนียวงาชาง 09696 เหนียว นาสวน สิชล นครศรีธรรมราช 

5058 เหนียวเงิน 11413 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5059 เหนียวจีน 09893 เหนียว นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

5060 เหนียวเจา 08930 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5061 เหนียวชอ 14417 เหนียว ขาวไร ก.เกาะยาว* พังงา 

5062 เหนียวชอพยอม 03745 เหนียว นาสวน สามชุก สุพรรณบุรี 

5063 เหนียวชอหวาย 10216 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

5064 เหนียวชะมด 14366 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5065 เหนียวชัยภูมิ 06187 เหนียว นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

5066 เหนียวเชียงใหม 11110 เหนียว นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

5067 เหนียวซาวน่ึง 06810 เหนียว นาสวน เมือง นครนายก 

5068 เหนียวซิว 14374 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5069 เหนียวซิวไร 14377 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5070 เหนียวแซง 19506 เหนียว นาสวน คลองทอม กระบ่ี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5071 เหนียวญี่ปุน 14651 เหนียว นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5072 เหนียวดอ 08007 เหนียว นาสวน แกงครอ ชัยภูมิ 

5073 เหนียวดอกแค 19520 เหนียว นาสวน เมือง กระบ่ี 

5074 เหนียวดอกจาน 15868 เหนียว นาสวน โนนสูง นครราชสีมา 

5075 เหนียวดอกซอน 06832 เหนียว นาสวน ปากพลี นครนายก 

5076 เหนียวดอกบุญ 17298 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5077 เหนียวดอกพราว 16678 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5078 เหนียวดอกพุด 09858 เหนียว นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

5079 เหนียวดอขาว 01867 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

5080 เหนียวดอแดง 21748 เหนียว นาสวน ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

5081 เหนียวดํา 06315 เหนียว นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

5082 เหนียวดํากา 19257 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5083 เหนียวดํากาเขียว 19476 เหนียว ขาวไร ปลายพระยา กระบ่ี 

5084 เหนียวดํากุลา 10247 เหนียว ขาวไร ควนขนุน พัทลุง 

5085 เหนียวดําตน 11025 เหนียว นาสวน เมือง สระบุรี 

5086 เหนียวดําตับหมู 07278 เหนียว นาสวน แกลง ระยอง 

5087 เหนียวดําทายจุด 14373 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5088 เหนียวดํานอย 06827 เหนียว นาสวน เมือง นครนายก 

5089 เหนียวดําเปลือกขาว 09938 เหนียว ขาวไร รือเสาะ นราธิวาส 

5090 เหนียวดําเปลือกดํา 10182 เหนียว ขาวไร ตะโหมด พัทลุง 

5091 เหนียวดําเปลือกแดง 10245 เหนียว นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

5092 เหนียวดําพวง 14378 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5093 เหนียวดํามะเกลือ 07279 เหนียว นาสวน แกลง ระยอง 

5094 เหนียวดําไร 14376 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5095 เหนียวดําหมอ 19247 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5096 เหนียวดําหอม 19283 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5097 เหนียวดําหาง 14370 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5098 เหนียวดีตะเข 08019 เหนียว ขึ้นนํ้า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5099 เหนียวดีหมี 03859 เหนียว นาสวน แกลง ระยอง 

5100 เหนียวแดง 05578 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5101 เหนียวแดงนอย 12889 เหนียว นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5102 เหนียวแดงไร 19260 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5103 เหนียวแดนไกลยาว 17076 เหนียว นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

5104 เหนียวตนจุด 09509 เหนียว นาสวน เมือง ตราด 

5105 เหนียวตับหมู 07226 เหนียว นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5106 เหนียวตาชู 19263 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5107 เหนียวตาดํา 08026 เหนียว นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5108 เหนียวตาพูม 03488 เหนียว นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5109 เหนียวตาล 14450 เหนียว นาสวน ไชยา สุราษฎรธานี 

5110 เหนียวต้ิว 01853 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

5111 เหนียวตีนผ้ึง 21243 เหนียว นาสวน เขาสมิง ตราด 

5112 เหนียวถั่ว 09975 เหนียว นาสวน เมือง ยะลา 

5113 เหนียวทลายหมาก 09500 เหนียว นาสวน เมือง ตราด 

5114 เหนียวทหาร 09494 เหนียว นาสวน เมือง ตราด 

5115 เหนียวทอง 05910 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

5116 เหนียวทองหลัด 09570 เหนียว นาสวน กําแพงแสน นครปฐม 

5117 เหนียวทันสมัย 02729 เหนียว นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

5118 เหนียวทายดํา 09736 เหนียว นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

5119 เหนียวทิ 19490 เหนียว นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

5120 เหนียวทุงสังข 19519 เหนียว นาสวน เมือง กระบ่ี 

5121 เหนียวทุเรียน 09517 เหนียว นาสวน เมือง ตราด 

5122 เหนียวเทวดา 00204 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5123 เหนียวไทย 06376 เหนียว ขึ้นนํ้า ชาติตระการ พิษณุโลก 

5124 เหนียวนมวัว 16812 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

5125 เหนียวนอยขาว 10160 เหนียว นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

5126 เหนียวนาคราช 09982 เหนียว นาสวน เมือง ยะลา 

5127 เหนียวนางแดง 16816 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5128 เหนียวนางตุย 03774 เหนียว นาสวน พนมทวน กาญจนบุรี 

5129 เหนียวนางนวล 05362 เหนียว นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

5130 เหนียวนางปง 10270 เหนียว นาสวน กงหรา พัทลุง 
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5131 เหนียวนางพวง 17384 เหนียว นาสวน กงหรา พัทลุง 

5132 เหนียวนางมา 16792 เหนียว นาสวน รัตภูมิ สงขลา 

5133 เหนียวนางโอ 19551 เหนียว ขาวไร ทายเหมือง พังงา 

5134 เหนียวนายไพ 02734 เหนียว นาสวน ตะพานหิน พิจิตร 

5135 เหนียวนารายณ 08036 เหนียว นาสวน เมือง นครนายก 

5136 เหนียวนํ้าเดียว 17000 เหนียว นาสวน เมือง ภูเก็ต 

5137 เหนียวนํ้าผ้ึง 06816 เหนียว นาสวน เมือง นครนายก 

5138 เหนียวน่ิมนวล 12396 เหนียว นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5139 เหนียวนุย 19261 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5140 เหนียวเนียง 09878 เหนียว นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

5141 เหนียวบอทอง 21373 เหนียว นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

5142 เหนียวบอน 10048 เหนียว นาสวน มายอ ปตตานี 

5143 เหนียวบาฆะ 09871 เหนียว นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

5144 เหนียวบางปะกง 06837 เหนียว นาสวน เมือง นครนายก 

5145 เหนียวบางพาน 09683 เหนียว นาสวน หลังสวน ชุมพร 

5146 เหนียวบานโพ 03881 เหนียว นาสวน บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

5147 เหนียวบายสี 12399 เหนียว ขึ้นนํ้า บางละมุง ชลบุรี 

5148 เหนียวบีที 00113 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5149 เหนียวเบา 15867 เหนียว ขาวไร โนนสูง นครราชสีมา 

5150 เหนียวเบาแดง 16827 เหนียว นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

5151 เหนียวปรัง 10302 เหนียว นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

5152 เหนียวปลองแอว 06817 เหนียว นาสวน เมือง นครนายก 

5153 เหนียวปลาซิว 21627 เหนียว นาสวน บรบือ มหาสารคาม 

5154 เหนียวปองแอว 21623 เหนียว นาสวน เมือง มหาสารคาม 

5155 เหนียวปากคู 09624 เหนียว นาสวน กะเปอร ระนอง 

5156 เหนียวปางผา 07005 เหนียว นาสวน เมือง นครศรีธรรมราช 

5157 เหนียวปง 03868 เหนียว นาสวน เมือง จันทบุรี 

5158 เหนียวปแล 10015 เหนียว นาสวน เมือง ปตตานี 

5159 เหนียวปยา 09993 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5160 เหนียวเปลือกขาว 11291 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
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5161 เหนียวเปลือกดํา 14367 เหนียว ขาวไร เมือง พัทลุง 

5162 เหนียวเปลือกแดง 08149 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5163 เหนียวเปลือกมังคุด 06769 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5164 เหนียวเปลือกเหลือง 08121 เหนียว ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

5165 เหนียวเปยก 07076 เหนียว นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

5166 เหนียวผ้ึง 14816 เหนียว ขาวไร สา นาน 

5167 เหนียวแผ 11414 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5168 เหนียวฝุน 03586 เหนียว นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5169 เหนียวพมา 06377 เหนียว นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

5170 เหนียวพยายาม 03407 เหนียว นาสวน คลองขลุง กําแพงเพชร 

5171 เหนียวพรมลาย 19521 เหนียว นาสวน เมือง กระบ่ี 

5172 เหนียวพวงมะพราว 09739 เหนียว นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

5173 เหนียวพันธุขาว 11228 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

5174 เหนียวพันธุหนัก 14290 เหนียว นาสวน วังทรายพูล พิจิตร 

5175 เหนียวเพชรบูรณ 12910 เหนียว นาสวน ปากพลี นครนายก 

5176 เหนียวแพร 08132 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5177 เหนียวมดร้ิน 10259 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

5178 เหนียวมะดัน 07931 เหนียว ขาวไร พิมาย นครราชสีมา 

5179 เหนียวมะลิ 13397 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

5180 เหนียวมะลิวัลย 07538 เหนียว นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

5181 เหนียวมัน 09889 เหนียว นาสวน สุไหงปาดี นราธิวาส 

5182 เหนียวมันหมู 08168 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5183 เหนียวเม็ดลาย 15194 เหนียว ขาวไร แมจัน เชียงราย 

5184 เหนียวเม็ดใหญ 21237 เหนียว นาสวน บอไร ตราด 

5185 เหนียวเมล็ดใหญ 21532 เหนียว ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

5186 เหนียวเมืองจีน 03050 เหนียว นาสวน หนองฉาง อุทัยธานี 

5187 เหนียวเมืองแพร 13007 เหนียว นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

5188 เหนียวแมปน 02495 เหนียว ขาวไร หวยสีทน กาฬสินธุ 

5189 เหนียวแมว 05958 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

5190 เหนียวยวงขนุน 09818 เหนียว นาสวน เมือง นราธิวาส 
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5191 เหนียวยวน 06875 เหนียว นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

5192 เหนียวยานมัน 10078 เหนียว นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

5193 เหนียวรวงหนา 16804 เหนียว นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

5194 เหนียวรอง 16743 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5195 เหนียวระพี 16736 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5196 เหนียวรากไผ 21145 เหนียว นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5197 เหนียวไร 11084 เหนียว ขาวไร เมือง กาญจนบุรี 

5198 เหนียวลอย 04496 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

5199 เหนียวละงู 04314 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5200 เหนียวละมูล 11026 เหนียว นาสวน เมือง สระบุรี 

5201 เหนียวลัด 19461 เหนียว ขาวไร เมือง กระบ่ี 

5202 เหนียวลันตัน 09821 เหนียว นาสวน เมือง นราธิวาส 

5203 เหนียวลางน่ึง 10008 เหนียว นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5204 เหนียวลางปง 09748 เหนียว นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

5205 เหนียวลาย 08148 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5206 เหนียวลาว 03429 เหนียว นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

5207 เหนียวลําปาง 10975 เหนียว นาสวน แกงคอย สระบุรี 

5208 เหนียวล่ิมทอง 19477 เหนียว ขาวไร ปลายพระยา กระบ่ี 

5209 เหนียวลูกกา 09966 เหนียว นาสวน หนองจิก ปตตานี 

5210 เหนียวลูกจีน 09844 เหนียว นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

5211 เหนียวลูกผ้ึง 09852 เหนียว นาสวน ระแงะ นราธิวาส 

5212 เหนียวเล็ก 11367 เหนียว ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

5213 เหนียวเลือด 11231 เหนียว ขาวไร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

5214 เหนียวเลือดแรด 00337 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5215 เหนียวเล่ือม 02999 เหนียว นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5216 เหนียวเศรษฐี 09537 เหนียว นาสวน แหลมงอบ ตราด 

5217 เหนียวสงขลา 10307 เหนียว นาสวน เมือง พัทลุง 

5218 เหนียวสันปาตอง 19802 เหนียว นาสวน อมกอย เชียงใหม 

5219 เหนียวสามผิว 01446 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

5220 เหนียวสายไหม 09633 เหนียว นาสวน เมือง ระนอง 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5221 เหนียวสายัณห 22200 เหนียว นาสวน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 

5222 เหนียวเสือกิน 10919 เหนียว นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5223 เหนียวหนวดยาว 11388 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5224 เหนียวหนัก 05701 เหนียว นาสวน สามโคก ปทุมธานี 

5225 เหนียวหมอแขวน 01909 เหนียว ขาวไร เมือง นครศรีธรรมราช 

5226 เหนียวหมากโพธ์ิขาว 13371 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

5227 เหนียวหมากหมวย 12890 เหนียว นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5228 เหนียวหมาหอน 10946 เหนียว นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5229 เหนียวหยานม 10085 เหนียว นาสวน ยะหร่ิง ปตตานี 

5230 เหนียวหลม 11464 เหนียว ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

5231 เหนียวหลวง 05876 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

5232 เหนียวหอม 05595 เหนียว นาสวน พนา อุบลราชธานี 

5233 เหนียวหอมดํา 09747 เหนียว นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

5234 เหนียวหอมมะลิ 04489 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

5235 เหนียวหัวบอน 09659 เหนียว นาสวน ปะทิว ชุมพร 

5236 เหนียวหางยาว 04592 เหนียว นาสวน คลองทอม กระบ่ี 

5237 เหนียวเหลือง 09130 เหนียว ขาวไร แมแจม เชียงใหม 

5238 เหนียวเหลืองใหญ 14070 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

5239 เหนียวโหนด 09935 เหนียว นาสวน รือเสาะ นราธิวาส 

5240 เหนียวใหญ 11359 เหนียว ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

5241 เหนียวอีกา 06957 เหนียว ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

5242 เหนียวอีเซ 10964 เหนียว นาสวน หนองแค สระบุรี 

5243 เหนียวอีตอก 05394 เหนียว นาสวน อรัญประเทศ สระแกว 

5244 เหนียวอีสาน 12426 เหนียว ขึ้นนํ้า พานทอง ชลบุรี 

5245 เหนียวอุบล 14438 เหนียว ขาวไร ก.พะโตะ* ชุมพร 

5246 เหนือแพร 08145 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5247 เหมย 13869 เหนียว นาสวน สบปราบ ลําปาง 

5248 เหมยนอง 09073 เหนียว นาสวน อมกอย เชียงใหม 

5249 เหมยนองดอ 22648 เหนียว นาสวน ฝาง เชียงใหม 

5250 เหมยนองพื้นเมือง 11930 เหนียว ขาวไร ปว นาน 
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5251 เหมยนองเมือง 11799 เหนียว นาสวน เมือง นาน 

5252 เหมยนองหลวง 10495 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

5253 เหมยนองใหญ 00328 เหนียว นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5254 เหมียนนอย 16411 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

5255 เหยียบหญา 19065 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

5256 เหรียญทอง 06414 เจา นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

5257 เหรียญทองแดง 17035 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

5258 เหล็กใน 18009 เหนียว นาสวน พังโคน สกลนคร 

5259 เหลียวหา 11153 เจา นาสวน กะปง พังงา 

5260 เหลือง 00961 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5261 เหลือง 11 05798 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

5262 เหลืองกด 21022 เจา นาสวน หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

5263 เหลืองกนจุด 06217 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

5264 เหลืองกบินทร 19966 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

5265 เหลืองกระดาษ 02996 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

5266 เหลืองกระไดหัก 12457 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5267 เหลืองกระบัง 06390 เจา ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

5268 เหลืองกระโสม 21760 เจา นาสวน ปกธงชัย นครราชสีมา 

5269 เหลืองกรุงเทพ 09272 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

5270 เหลืองกลวย 05436 เจา ขึ้นนํ้า วัฒนานคร สระแกว 

5271 เหลืองกลาง 12498 เจา นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

5272 เหลืองกลาย 13041 เจา นาสวน พยุหะคีรี นครสวรรค 

5273 เหลืองกวาง 05779 เจา นาสวน ประทาย นครราชสีมา 

5274 เหลืองกวาดทุง 14161 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

5275 เหลืองกอเดียว 08208 เจา นาสวน บานแหลม เพชรบุรี 

5276 เหลืองกะทิ 22088 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5277 เหลืองกะบะ 21736 เจา นาสวน ชุมพวง นครราชสีมา 

5278 เหลืองกะเหร่ียง 06886 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5279 เหลืองกํานัน 09186 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

5280 เหลืองกุม 08205 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 
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5281 เหลืองกุย 03615 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

5282 เหลืองกู 12291 เจา นาสวน ทาใหม จันทบุรี 

5283 เหลืองกูหน้ี 08201 เจา นาสวน บานลาด เพชรบุรี 

5284 เหลืองเกล้ียง 08160 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5285 เหลืองเกษตร 06387 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5286 เหลืองเกษตรเบา 21079 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

5287 เหลืองเกาอ้ี 11100 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

5288 เหลืองแกว 06812 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

5289 เหลืองโกฐ 08182 เจา นาสวน เขายอย เพชรบุรี 

5290 เหลืองไกแจ 06589 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

5291 เหลืองขจร 07216 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5292 เหลืองขม้ิน 21790 เจา นาสวน ครบุรี นครราชสีมา 

5293 เหลืองขอบร้ิว 08055 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5294 เหลืองขางร้ัว 00075 เหนียว นาสวน พาน เชียงราย 

5295 เหลืองขาว 11397 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5296 เหลืองขาวใหญ 16989 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

5297 เหลืองขี้กลาก 22104 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

5298 เหลืองขี้ควาย 09655 เจา นาสวน ปะทิว ชุมพร 

5299 เหลืองคนงาน 06830 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5300 เหลืองครก 06762 เจา นาสวน อัมพวา สมุทรสงคราม 

5301 เหลืองควายลา 05551 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

5302 เหลืองคอมา 05838 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

5303 เหลืองคอยาว 05815 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

5304 เหลืองคอสั้น 07211 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

5305 เหลืองคันนา 06175 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5306 เหลืองคํา 07676 เหนียว นาสวน ยางตลาด กาฬสินธุ 

5307 เหลืองแคป 06183 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

5308 เหลืองโคง 04976 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

5309 เหลืองโคราช 21077 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5310 เหลืองงาม 12616 เจา นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 
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5311 เหลืองงาว 09005 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

5312 เหลืองเงิน 06849 เจา นาสวน ดานชาง สุพรรณบุรี 

5313 เหลืองจําปา 08199 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

5314 เหลืองจําลอง 06391 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5315 เหลืองเจกกอ 21147 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5316 เหลืองเจา 07584 เจา นาสวน มีนบุรี กรุงเทพฯ 

5317 เหลืองเจียม 07260 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5318 เหลืองแจก 10779 เจา นาสวน บางพลี สมุทรปราการ 

5319 เหลืองฉวาง 03410 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

5320 เหลืองชอ 11187 เจา นาสวน กระทู ภูเก็ต 

5321 เหลืองชะออม 04079 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

5322 เหลืองชะเอม 11104 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

5323 เหลืองชัยภูมิ 20985 เจา นาสวน เมือง ลพบุรี 

5324 เหลืองชุมแพ 21782 เจา นาสวน โนนแดง นครราชสีมา 

5325 เหลืองเชียงใหม 06005 เหนียว นาสวน เชียงแสน เชียงราย 

5326 เหลืองเช้ือ 05317 เจา นาสวน ก.แมพบพระ* ตาก 

5327 เหลืองซาง 04009 เหนียว ขาวไร ธาตุพนม นครพนม 

5328 เหลืองซุบเปอร 19878 เจา นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

5329 เหลืองดง 05762 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

5330 เหลืองดอ 11815 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

5331 เหลืองดอกคูณ 07980 เจา นาสวน ครบุรี นครราชสีมา 

5332 เหลืองดอกสรอย 06829 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5333 เหลืองดํา 05050 เจา นาสวน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

5334 เหลืองแดง 21411 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5335 เหลืองโดน 06808 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

5336 เหลืองตนแข็ง 05410 เจา ขึ้นนํ้า วัฒนานคร สระแกว 

5337 เหลืองตนเต้ีย 06466 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5338 เหลืองตะกุย 07558 เจา นาสวน บางกะป กรุงเทพฯ 

5339 เหลืองตะโก 06393 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5340 เหลืองตะแบก 21774 เจา นาสวน ครบุรี นครราชสีมา 
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5341 เหลืองตะพานหิน 03491 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5342 เหลืองตากรม 07557 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

5343 เหลืองตากู 10624 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

5344 เหลืองตาแกว 17927 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

5345 เหลืองตาขิด 21061 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5346 เหลืองตาโขง 08881 เจา ขาวไร เมือง อุทัยธานี 

5347 เหลืองตางตา 17011 เจา นาสวน เขาพนม กระบ่ี 

5348 เหลืองตาไฉ 01594 เจา นาสวน บานแพว สมุทรสาคร 

5349 เหลืองตาชม 07215 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5350 เหลืองตาดี 06212 เจา นาสวน บางแพ ราชบุรี 

5351 เหลืองตาตอง 21116 เจา นาสวน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 

5352 เหลืองตาโต 08227 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

5353 เหลืองตาเทียบ 21013 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

5354 เหลืองตาบัง 21093 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

5355 เหลืองตาเบา 21215 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

5356 เหลืองตาปลื้ม 04073 เจา นาสวน เขายอย เพชรบุรี 

5357 เหลืองตาเป 08200 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

5358 เหลืองตาพล 08202 เจา นาสวน บานลาด เพชรบุรี 

5359 เหลืองตาเพชร 08061 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

5360 เหลืองตาโม 03787 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

5361 เหลืองตายัง 14685 เจา ขึ้นนํ้า กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

5362 เหลืองตาราม 11038 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

5363 เหลืองตารุญ 03821 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

5364 เหลืองตาเรือง 12900 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5365 เหลืองตาเล่ียม 08204 เจา นาสวน บานลาด เพชรบุรี 

5366 เหลืองตาแวด 14227 เจา ขึ้นนํ้า บานคาย ระยอง 

5367 เหลืองตาหวล 07550 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

5368 เหลืองตาแหง 11837 เจา นาสวน ลับแล อุตรดิตถ 

5369 เหลืองตาอ้ี 11051 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

5370 เหลืองตาอู 12325 เจา นาสวน บอไร ตราด 
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5371 เหลืองตาเอ่ียม 03034 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

5372 เหลืองเตา 14485 เจา นาสวน นครชัยศรี นครปฐม 

5373 เหลืองเต้ีย 06198 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5374 เหลืองแตงโม 08195 เจา นาสวน ชะอํา เพชรบุรี 

5375 เหลืองโต 11099 เจา นาสวน ทามะกา กาญจนบุรี 

5376 เหลืองใตใบ 21048 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5377 เหลืองถั่ว 05382 เจา นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

5378 เหลืองทน 06208 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

5379 เหลืองทอ 22159 เจา นาสวน เสาไห สระบุรี 

5380 เหลืองทอง 05556 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

5381 เหลืองทองขาว 11374 เจา ขาวไร ก.หวยคต* อุทัยธานี 

5382 เหลืองทองคํา 09002 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

5383 เหลืองทองดอ 06401 เหนียว นาสวน ชาติตระการ พิษณุโลก 

5384 เหลืองทองดํา 12449 เจา นาสวน เมือง ชลบุรี 

5385 เหลืองทองที่หน่ึง 17940 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

5386 เหลืองทองมาเอง 06803 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5387 เหลืองทองยอย 08251 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

5388 เหลืองทองไร 03709 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5389 เหลืองทองสรอย 12609 เจา นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 

5390 เหลืองทองสุก 00210 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5391 เหลืองทองเสมอ 09394 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5392 เหลืองทองใหญไร 13603 เจา ขาวไร ชุมแพ ขอนแกน 

5393 เหลืองทิพย 22310 เหนียว นาสวน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 

5394 เหลืองท่ีหน่ึง 06402 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5395 เหลืองทุง 03659 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

5396 เหลืองทุเรียน 06196 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5397 เหลืองเทียน 21021 เจา นาสวน เมือง เพชรบุรี 

5398 เหลืองไทร 00807 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5399 เหลืองไทรขิง 06743 เจา นาสวน อัมพวา สมุทรสงคราม 

5400 เหลืองธนาคาร 06771 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5401 เหลืองธรรมดา 09524 เจา นาสวน เขาสมิง ตราด 

5402 เหลืองนวล 08316 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

5403 เหลืองนอย 05810 เจา นาสวน เมือง ชัยภูมิ 

5404 เหลืองนอยไร 03650 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

5405 เหลืองนาขวัญ 03803 เจา นาสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา 

5406 เหลืองนางนวล 08346 เจา นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

5407 เหลืองนางมอญ 21165 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

5408 เหลืองนางลาย 07218 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5409 เหลืองนางเหริญ 21762 เจา นาสวน ปกธงชัย นครราชสีมา 

5410 เหลืองนามอญ 12896 เจา นาสวน ปากพลี นครนายก 

5411 เหลืองนายพล 06195 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

5412 เหลืองนายหลวง 03482 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5413 เหลืองนํ้าเค็ม 06450 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

5414 เหลืองนํ้าผ้ึง 19068 เหนียว นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

5415 เหลืองในไร 14223 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5416 เหลืองบังใบ 07147 เจา นาสวน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

5417 เหลืองบาง 06392 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5418 เหลืองบางเค็ม 08179 เจา นาสวน ปากทอ ราชบุรี 

5419 เหลืองบางใบ 12414 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

5420 เหลืองบิด 14143 เจา นาสวน บางพลี สมุทรปราการ 

5421 เหลืองบึง 08341 เจา นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

5422 เหลืองบุญมา 05575 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

5423 เหลืองเบตง 01601 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

5424 เหลืองเบา 04980 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

5425 เหลืองเบาชัยนาท 00957 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5426 เหลืองใบแจก 14155 เจา นาสวน ลําลูกกา ปทุมธานี 

5427 เหลืองใบตก 15888 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

5428 เหลืองใบต้ัง 03465 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

5429 เหลืองใบตัด 05408 เจา นาสวน ตาพระยา สระแกว 

5430 เหลืองใบไผ 06171 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5431 เหลืองใบมัน 03512 เจา ขึ้นนํ้า เมือง พิษณุโลก 

5432 เหลืองใบลด 12941 เจา นาสวน ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 

5433 เหลืองใบลู 12256 เจา ขึ้นนํ้า ธัญบุรี ปทุมธานี 

5434 เหลืองใบเล็ก 04910 เจา นาสวน เมือง สุโขทัย 

5435 เหลืองใบหลอม 05831 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

5436 เหลืองใบแหง 05833 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

5437 เหลืองใบใหญ 02873 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

5438 เหลืองปทุม 12249 เจา นาสวน ก.วังจันทร* ระยอง 

5439 เหลืองประกวด 06782 เจา นาสวน บานนา นครนายก 

5440 เหลืองประกิม 07549 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

5441 เหลืองประดู 05381 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5442 เหลืองประทาน 05378 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

5443 เหลืองประทานแกว 08950 เจา ขาวไร สวางอารมณ อุทัยธานี 

5444 เหลืองประทานคอยาว 08917 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5445 เหลืองประทานเบา 08882 เจา ขาวไร เมือง อุทัยธานี 

5446 เหลืองประทานยายไหว 08946 เจา ขาวไร หนองฉาง อุทัยธานี 

5447 เหลืองประทิว 05677 เจา นาสวน เมือง ปทุมธานี 

5448 เหลืองประทิวเบา 21241 เจา นาสวน บอไร ตราด 

5449 เหลืองปลากิม 07293 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

5450 เหลืองปลาซิว 08309 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

5451 เหลืองปลาเน้ือ 08322 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

5452 เหลืองปลายหลา 06434 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

5453 เหลืองปลาลูกคอก 12618 เจา นาสวน แกงครอ ชัยภูมิ 

5454 เหลืองปว 11954 เหนียว ขาวไร ปว นาน 

5455 เหลืองปา 08308 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

5456 เหลืองปากชอง 21775 เจา นาสวน เสิงสาง นครราชสีมา 

5457 เหลืองปาเน้ือ 09226 เจา นาสวน ศรีนคร สุโขทัย 

5458 เหลืองปนแกว 21347 เจา นาสวน สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

5459 เหลืองปนทอง 00215 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5460 เหลืองปุม 06190 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5461 เหลืองเปล้ืองหน้ี 21366 เจา นาสวน พนมทวน กาญจนบุรี 

5462 เหลืองแปดร้ิว 10929 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5463 เหลืองไผลา 21173 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5464 เหลืองฝุน 13015 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

5465 เหลืองพนัส 08017 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5466 เหลืองพมา 05607 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

5467 เหลืองพรรณงาม 06815 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5468 เหลืองพระ 06181 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5469 เหลืองพวง 06226 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

5470 เหลืองพวงคํา 06608 เหนียว นาสวน ลอง แพร 

5471 เหลืองพวงทอง 07214 เจา ขึ้นนํ้า พนัสนิคม ชลบุรี 

5472 เหลืองพวงมาลัย 12419 เจา ขึ้นนํ้า พานทอง ชลบุรี 

5473 เหลืองพันธุทอง 22148 เจา นาสวน ดอนพุด สระบุรี 

5474 เหลืองพันหลวง 07150 เจา นาสวน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

5475 เหลืองพานทอง 06222 เจา นาสวน บานโปง ราชบุรี 

5476 เหลืองพิกุล 21132 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

5477 เหลืองพิจิตร 05315 เจา นาสวน ทาสองยาง ตาก 

5478 เหลืองพิมาย 21786 เจา นาสวน ทาชาง นครราชสีมา 

5479 เหลืองพิษณุโลก 08265 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

5480 เหลืองเพชร 06228 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5481 เหลืองแพร 03540 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

5482 เหลืองโพธ์ิทอง 06756 เจา นาสวน หนองแขม กรุงเทพฯ 

5483 เหลืองฟกทอง 15895 เหนียว นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

5484 เหลืองภูเขียว 05830 เจา นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

5485 เหลืองมอสอ 09591 เจา นาสวน กําแพงแสน นครปฐม 

5486 เหลืองมะตูม 03591 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5487 เหลืองมะนาว 13784 เหนียว ขาวไร เทิง เชียงราย 

5488 เหลืองมะหยุด 03567 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

5489 เหลืองมา 08187 เจา นาสวน เขายอย เพชรบุรี 

5490 เหลืองมาเอง 08176 เจา นาสวน ปากทอ ราชบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5491 เหลืองเม็ดถั่ว 22108 เจา นาสวน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 

5492 เหลืองเม็ดเล็ก 07217 เจา นาสวน บางละมุง ชลบุรี 

5493 เหลืองเม็ดใหญ 08332 เจา นาสวน ทาปลา อุตรดิตถ 

5494 เหลืองเมล็ดถั่ว 05420 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สระแกว 

5495 เหลืองเมล็ดยาว 01323 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5496 เหลืองเมืองกาญจน 06189 เจา นาสวน โพธาราม ราชบุรี 

5497 เหลืองเมืองชล 08221 เจา นาสวน ชะอํา เพชรบุรี 

5498 เหลืองเมืองเพชร 06403 เจา นาสวน วัดโบสถ พิษณุโลก 

5499 เหลืองเมืองแพร 03013 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5500 เหลืองเมืองมีน 21066 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

5501 เหลืองเมืองหลวง 03169 เจา นาสวน สา นาน 

5502 เหลืองแมก๊ิด 09263 เจา นาสวน แมสอด ตาก 

5503 เหลืองแมลูกออน 20892 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

5504 เหลืองแมว 10820 เจา นาสวน เชียงคํา พะเยา 

5505 เหลืองยน 10514 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

5506 เหลืองยางเกาะ 03061 เจา นาสวน บางระจัน สิงหบุรี 

5507 เหลืองยายเจีย 12446 เจา นาสวน พนัสนิคม ชลบุรี 

5508 เหลืองยายเชย 14172 เจา นาสวน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

5509 เหลืองยายนงค 07264 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

5510 เหลืองยายมี 12221 เจา นาสวน เมือง ระยอง 

5511 เหลืองยายเล้ียว 07259 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5512 เหลืองยาว 09597 เจา นาสวน สองพี่นอง สุพรรณบุรี 

5513 เหลืองย้ิม 21202 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

5514 เหลืองรวง 07188 เจา นาสวน สัตหีบ ชลบุรี 

5515 เหลืองรวงยาว 15639 เจา นาสวน เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

5516 เหลืองรวย 22123 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5517 เหลืองรอง 00959 เจา นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5518 เหลืองรอด 03453 เจา นาสวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

5519 เหลืองรอดหน้ี 08229 เจา นาสวน เขายอย เพชรบุรี 

5520 เหลืองรอยเอ็ด 05355 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5521 เหลืองระแหง 06746 เจา นาสวน ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

5522 เหลืองราชทาน 21761 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

5523 เหลืองราชบุรี 21394 เจา นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

5524 เหลืองร่ืน 12241 เจา นาสวน ปลวกแดง ระยอง 

5525 เหลืองไร 06516 เจา นาสวน หันคา ชัยนาท 

5526 เหลืองไรละเกวียน 03038 เจา นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

5527 เหลืองลม 10988 เจา นาสวน แกงคอย สระบุรี 

5528 เหลืองลอ 01426 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

5529 เหลืองลอดหน้ี 12957 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

5530 เหลืองลา 07536 เจา นาสวน พระโขนง กรุงเทพฯ 

5531 เหลืองลานสะกา 14448 เจา นาสวน ลานสะกา นครศรีธรรมราช 

5532 เหลืองลาย 06763 เจา นาสวน อัมพวา สมุทรสงคราม 

5533 เหลืองลายแมประจันต 08206 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

5534 เหลืองลาว 10819 เจา นาสวน เชียงคํา พะเยา 

5535 เหลืองลําลอง 03490 เจา นาสวน เมือง พิษณุโลก 

5536 เหลืองลูกปลา 06199 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

5537 เหลืองลูกผ้ึง 06923 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5538 เหลืองแลง 14224 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5539 เหลืองไว 22142 เจา นาสวน หนองเสือ ปทุมธานี 

5540 เหลืองเศรษฐี 06404 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

5541 เหลืองสงวน 05386 เจา นาสวน บานสราง ปราจีนบุรี 

5542 เหลืองสรอยทอง 11010 เจา นาสวน หนองแซง สระบุรี 

5543 เหลืองสวน 14486 เจา นาสวน นครชัยศรี นครปฐม 

5544 เหลืองสองคลอง 12979 เจา นาสวน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

5545 เหลืองสองรวง 11050 เจา ขึ้นนํ้า เมือง กาญจนบุรี 

5546 เหลืองสะใภ 07553 เจา นาสวน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

5547 เหลืองสะอ้ิง 03060 เจา นาสวน บางระจัน สิงหบุรี 

5548 เหลืองสังขละ 21342 เจา ขึ้นนํ้า อูทอง สุพรรณบุรี 

5549 เหลืองสันปาตอง 11020 เจา นาสวน พระพุทธบาท สระบุรี 

5550 เหลืองสามผิว 14014 เหนียว นาสวน เถิน ลําปาง 
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5551 เหลืองสามพราน 12238 เจา นาสวน บานคาย ระยอง 

5552 เหลืองสามอาง 17975 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

5553 เหลืองสาหรี 04076 เจา นาสวน ทายาง เพชรบุรี 

5554 เหลืองสี 14218 เจา นาสวน แกลง ระยอง 

5555 เหลืองสีมา 05348 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

5556 เหลืองสุพรรณ 10933 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5557 เหลืองสูง 06429 เจา นาสวน คลองหลวง ปทุมธานี 

5558 เหลืองเสมอ 05803 เจา นาสวน ดานขุนทด นครราชสีมา 

5559 เหลืองหนวดปลาดุก 12612 เจา นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 

5560 เหลืองหนองคาย 21158 เจา นาสวน เมือง ปราจีนบุรี 

5561 เหลืองหนองโพธ์ิ 06206 เจา นาสวน บางแพ ราชบุรี 

5562 เหลืองหนัก 06405 เจา นาสวน พรหมพิราม พิษณุโลก 

5563 เหลืองหมก 07539 เจา นาสวน หนองจอก กรุงเทพฯ 

5564 เหลืองหมาปา 11876 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

5565 เหลืองหร่ัง 12412 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

5566 เหลืองหลง 05364 เจา นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

5567 เหลืองหลวง 05266 เหนียว ขาวไร แมริม เชียงใหม 

5568 เหลืองหลวงพอโสธร 12413 เจา ขึ้นนํ้า พานทอง ชลบุรี 

5569 เหลืองหลังมา 11085 เจา นาสวน เมือง กาญจนบุรี 

5570 เหลืองหลาบ 06408 เจา นาสวน บางระกํา พิษณุโลก 

5571 เหลืองหวล 05558 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

5572 เหลืองหอ 08016 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5573 เหลืองหอม 06192 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5574 เหลืองหาง 10934 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5575 เหลืองหางดวน 06194 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

5576 เหลืองหางดวน 21009 เจา นาสวน จอมบึง ราชบุรี 

5577 เหลืองหางมา 06169 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5578 เหลืองหางหมู 21746 เจา นาสวน จักราช นครราชสีมา 

5579 เหลืองหิน 20570 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 

5580 เหลืองเหนือ 20566 เจา ขึ้นนํ้า บานสราง ปราจีนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 
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5581 เหลืองแหว 06205 เจา นาสวน บางแพ ราชบุรี 

5582 เหลืองใหญ 05557 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

5583 เหลืองใหญไร 03656 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5584 เหลืองใหม 06407 เจา นาสวน ก.เนินมะปราง* พิษณุโลก 

5585 เหลืองไห 08139 เจา ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5586 เหลืององครักษ 14185 เจา นาสวน บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

5587 เหลืองอนันต 07224 เจา นาสวน พานทอง ชลบุรี 

5588 เหลืองอมร 21178 เจา นาสวน องครักษ นครนายก 

5589 เหลืองอรัญ 21272 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5590 เหลืองอรุณ 21050 เจา นาสวน บานบึง ชลบุรี 

5591 เหลืองออน 00239 เจา นาสวน สันปาตอง เชียงใหม 

5592 เหลืองออนเบา 04978 เจา นาสวน ศรีสําโรง สุโขทัย 

5593 เหลืองออนใหญ 08009 เจา นาสวน เมือง สมุทรสาคร 

5594 เหลืองอีดวน 06179 เจา นาสวน เมือง ราชบุรี 

5595 เหลืองอีทอง 12944 เจา นาสวน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

5596 เหลืองอีแพน 08321 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

5597 เหลืองอีมา 05038 เจา นาสวน สวรรคโลก สุโขทัย 

5598 เหลืองอุบล 21789 เจา นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

5599 เหลืองอุม 21171 เจา นาสวน ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 

5600 เหลืองโอลอน 05019 เจา นาสวน ทุงเสล่ียม สุโขทัย 

5601 เหลืองไอดวน 21392 เจา นาสวน บอพลอย กาญจนบุรี 

5602 เหลืองไอทู 11118 เจา นาสวน ทามวง กาญจนบุรี 

5603 เหลืองไอหวิน 19953 เจา นาสวน พิมาย นครราชสีมา 

5604 แห 09830 เจา นาสวน เมือง นราธิวาส 

5605 แหมะยะมะ 15747 เจา นาสวน ก.ไมแกน* ปตตานี 

5606 แหมะหอม 16772 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

5607 แหลมทอง 06672 เหนียว นาสวน สอง แพร 

5608 แหลมนํ้า 09296 เหนียว ขึ้นนํ้า หัวตะพาน อุบลราชธานี 

5609 แหลมสิงห 10165 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

5610 แหวกหญา 14312 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 
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5611 ใหยํ่า 07073 เจา นาสวน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

5612 ไหลผุด 10293 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

5613 อกพุทโธแดง 09069 เหนียว นาสวน อมกอย เชียงใหม 

5614 อดุลย 09971 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

5615 อธิบดี 09534 เจา นาสวน แหลมงอบ ตราด 

5616 อเนาะดาคอ 10009 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

5617 อบเชย 05056 เจา ขึ้นนํ้า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

5618 อพอลโล 15606 เจา นาสวน ก.ทาแพ* สตูล 

5619 อยุธยา 02972 เจา นาสวน พรหมพิราม พิษณุโลก 

5620 อรอุมา 21729 เหนียว นาสวน ก.ทุงฝน* อุดรธานี 

5621 อรุณ 15757 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5622 อองกษัตรย 10159 เจา นาสวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

5623 ออน 08902 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5624 ออนขาว 15539 เจา นาสวน ทายเหมือง พังงา 

5625 ออนแดง 11136 เจา ขาวไร เมือง พังงา 

5626 ออนไร 03652 เจา นาสวน บานไร อุทัยธานี 

5627 ออนสี 17968 เจา นาสวน วังทอง พิษณุโลก 

5628 ออนหนอ 17613 เหนียว ขาวไร เมือง พะเยา 

5629 ออนเหลือง 11144 เจา ขาวไร ทายเหมือง พังงา 

5630 ออแมมา 21514 เจา ขาวไร แมฟาหลวง เชียงราย 

5631 อะเหลาเบา 15737 เจา นาสวน สะเดา สงขลา 

5632 อะโหง 21519 เจา นาสวน แมฟาหลวง เชียงราย 

5633 อะฮิ 08363 เหนียว นาสวน ฟากทา อุตรดิตถ 

5634 อังเจิง 08080 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

5635 อังเจิงพะดู 08070 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

5636 อังเจิงเล็ก 08191 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

5637 อังเจิงใหญ 08117 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

5638 อังเจิงอ่ัว 08064 เจา ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

5639 อัลลัมกูซาลา 16662 เจา นาสวน เมือง สตูล 

5640 อัลลีบาบา 17764 เจา ขาวไร เมือง สตูล 
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5641 อัลฮัมดูสันละ 15598 เจา นาสวน เมือง สตูล 

5642 อาเขม 15939 เจา นาสวน ไพศาลี นครสวรรค 

5643 อาเคะอาเนอะ 10033 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

5644 อางทอง 06489 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อุทัยธานี 

5645 อาซาซีมา 21456 เจา ขาวไร ปาย แมฮองสอน 

5646 อาเต็ล 12691 เจา นาสวน จะนะ สงขลา 

5647 อานะดะดุโรน 12683 เจา นาสวน บันนังสตา ยะลา 

5648 อาเนาะกูดอ 12677 เจา นาสวน บันนังสตา ยะลา 

5649 อาเนาะซือจอ 12863 เจา ขาวไร ปะนาเระ ปตตานี 

5650 อาเนาะดาฆอง 12846 เจา ขาวไร บาเจาะ นราธิวาส 

5651 อาเนาะมากอ 16915 เจา นาสวน ละงู สตูล 

5652 อาเนาะมาดอ 12852 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

5653 อาเนาะอีแก 10014 เจา นาสวน เมือง ปตตานี 

5654 อาเนาะอีแต 12868 เจา ขาวไร หนองจิก ปตตานี 

5655 อาโนะชิโน 14351 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

5656 อายกี 21295 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5657 อายเกยโส 21832 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5658 อายขอเลอ 21326 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5659 อายขาวเผ 21320 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5660 อายเขาเลิง 21806 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5661 อายคองเผะ 21818 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5662 อายจองไหม 21846 เหนียว ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

5663 อายจะชองแม 11445 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5664 อายจะยุ 11444 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5665 อายเจย 21297 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5666 อายเจะ 04249 เจา นาสวน ปากพะยูน พัทลุง 

5667 อายเชอ 21831 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5668 อายเซอ 21293 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5669 อายโทนูโฉง 21805 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5670 อายพาดู 21848 เหนียว ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5671 อายโพลซา 11488 เหนียว ขาวไร ทามะกา กาญจนบุรี 

5672 อายเฟอซาง 21833 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5673 อายเลียว 21829 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5674 อายโว 21301 เหนียว ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

5675 อายโวเบอย 21807 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5676 อายโวเหมย 21291 เหนียว ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5677 อายเสียง 21817 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5678 อายหวัง 14398 เจา ขาวไร เมือง พัทลุง 

5679 อาลาบูลูจา 23027 เจา ขาวไร เวียงแหง เชียงใหม 

5680 อํานวย 05100 เจา ขาวไร พรหมพิราม พิษณุโลก 

5681 อํามา 12849 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5682 อิฐขาว 03188 เหนียว ขาวไร เชียงคํา พะเยา 

5683 อิน 01825 เหนียว ขาวไร เมือง เชียงใหม 

5684 อินตก 07667 เหนียว นาสวน สหัสขันธ กาฬสินธุ 

5685 อินตัง 16878 เหนียว นาสวน เมือง ภูเก็ต 

5686 อินตังซีเละ 16900 เจา นาสวน ละงู สตูล 

5687 อินแตง 13272 เหนียว นาสวน เขาวง กาฬสินธุ 

5688 อินปน 06625 เหนียว นาสวน วังชิ้น แพร 

5689 อินปุน 12083 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

5690 อินแปง 22214 เหนียว นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

5691 อินแปง 2 22215 เหนียว นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

5692 อีกลอม 03904 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

5693 อีกลํ่า 05577 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

5694 อีกวย 13381 เหนียว ขาวไร ทาอุเทน นครพนม 

5695 อีกอ 10693 เหนียว นาสวน ดงหลวง มุกดาหาร 

5696 อีกอย 03328 เหนียว นาสวน มัญจาคีรี ขอนแกน 

5697 อีกุม 13941 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

5698 อีกู 11277 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

5699 อีกู 1 12843 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5700 อีกู 2 12844 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 
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ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5701 อีกู 3 12845 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5702 อีเกลียว 17624 เหนียว ขาวไร เมือง ขอนแกน 

5703 อีเกา 05742 เหนียว นาสวน บานฝาง ขอนแกน 

5704 อีโกย 05743 เหนียว นาสวน อุบลรัตน ขอนแกน 

5705 อีขอด 21140 เจา นาสวน ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

5706 อีขาว 02592 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

5707 อีขาวกลาง 03323 เหนียว นาสวน บานไผ ขอนแกน 

5708 อีขาวกอ 10134 เจา นาสวน คอนสวรรค ชัยภูมิ 

5709 อีขาวกอเดียว 12501 เจา นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

5710 อีขาวโคง 13335 เหนียว นาสวน สหัสขันธ กาฬสินธุ 

5711 อีขาวดอ 13995 เหนียว นาสวน คําชะอี มุกดาหาร 

5712 อีขาวนอย 10694 เหนียว นาสวน ดอนตาล มุกดาหาร 

5713 อีขาวใบหลง 10130 เหนียว นาสวน แวงนอย ขอนแกน 

5714 อีขาวเป 13277 เหนียว นาสวน สหัสขันธ กาฬสินธุ 

5715 อีขาวพร 23182 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

5716 อีขาวหลวง 12619 เหนียว นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

5717 อีขาวหอม 06721 เหนียว นาสวน บางเขน กรุงเทพฯ 

5718 อีขาวเหลืองลา 03910 เหนียว นาสวน เมือง อุดรธานี 

5719 อีขาวใหญ 10133 เหนียว นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

5720 อีขาวใหม 12102 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

5721 อีเขียว 07652 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

5722 อีเขียวนอนทุง 23202 เจา นาสวน นาวัง หนองบัวลําภู 

5723 อีควาย 12517 เหนียว ขาวไร หนองวัวซอ อุดรธานี 

5724 อีงก 08373 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

5725 อีโงง 19039 เหนียว นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

5726 อีแจ 08918 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5727 อีเชิญ 12116 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

5728 อีเซ 05422 เหนียว นาสวน วัฒนานคร สระแกว 

5729 อีเซิน 14548 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

5730 อีดก 05758 เหนียว นาสวน พิมาย นครราชสีมา 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5731 อีดมไทย 13340 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

5732 อีดอขาว 13413 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

5733 อีดอดก 21602 เหนียว นาสวน ชนบท ขอนแกน 

5734 อีดอนาฮี 04088 เหนียว นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

5735 อีดอหอม 03284 เหนียว นาสวน กมลาไสย กาฬสินธุ 

5736 อีดะ 22032 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

5737 อีดาง 05601 เหนียว นาสวน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

5738 อีดาด 14567 เหนียว นาสวน เรณูนคร นครพนม 

5739 อีดํา 07619 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

5740 อีดําดาง 05588 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

5741 อีดํานอย 22779 เหนียว นาสวน นํ้าโสม อุดรธานี 

5742 อีแดง 22847 เจา ขาวไร เมือง ชัยภูมิ 

5743 อีแดงแขนหัก 12608 เจา ขาวไร บานเขวา ชัยภูมิ 

5744 อีแดงดง 12509 เหนียว นาสวน หนองบัวลําภู อุดรธานี 

5745 อีแดงนอย 23166 เหนียว นาสวน พรรณานิคม สกลนคร 

5746 อีตก 05631 เหนียว นาสวน เมือง ยโสธร 

5747 อีตกขาว 13407 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

5748 อีตม 05585 เหนียว นาสวน เขื่องใน อุบลราชธานี 

5749 อีตมกลาง 02941 เจา นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

5750 อีตมดอ 02871 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

5751 อีตมนอย 02589 เจา ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

5752 อีตมป 02593 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

5753 อีตมหลวง 02586 เจา ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

5754 อีตมใหญ 14606 เหนียว นาสวน ธาตุพนม นครพนม 

5755 อีตับ 14587 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

5756 อีตับขาว 21668 เหนียว นาสวน ก.โพนสวรรค* นครพนม 

5757 อีตํ่า 07622 เหนียว นาสวน เมือง สกลนคร 

5758 อีตุ 13238 เหนียว นาสวน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

5759 อีตุน 05668 เหนียว นาสวน พนา อุบลราชธานี 

5760 อีเต 13352 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5761 อีเตย 13431 เหนียว นาสวน อากาศอํานวย สกลนคร 

5762 อีเตาะ 10101 เหนียว นาสวน ก.แวงใหญ* ขอนแกน 

5763 อีเต้ีย 07644 เหนียว นาสวน กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

5764 อีเต้ียลาว 22760 เหนียว นาสวน เพ็ญ อุดรธานี 

5765 อีแต 12835 เจา ขาวไร รามัน ยะลา 

5766 อีแตปรือนา 17284 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5767 อีโตน 05630 เหนียว นาสวน เมือง ยโสธร 

5768 อีถอด 05708 เหนียว นาสวน พล ขอนแกน 

5769 อีทิพขาว 21657 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

5770 อีนก 12107 เหนียว นาสวน ศรีสงคราม นครพนม 

5771 อีนวล 21699 เหนียว ขาวไร วังสะพุง เลย 

5772 อีนวลดอ 17996 เหนียว ขาวไร พรรณานิคม สกลนคร 

5773 อีนอง 10638 เจา นาสวน ลําลูกกา ปทุมธานี 

5774 อีนอย 07767 เหนียว นาสวน โพนทอง รอยเอ็ด 

5775 อีนอยนาแซง 07779 เหนียว นาสวน จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 

5776 อีนอยบุญมา 07777 เหนียว นาสวน จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 

5777 อีนา 16833 เจา นาสวน ถลาง ภูเก็ต 

5778 อีนางนอย 05660 เหนียว นาสวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

5779 อีนาย 07520 เหนียว ขาวไร ฝาง เชียงใหม 

5780 อีนุง 01800 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

5781 อีเน่ือง 04476 เหนียว ขาวไร หนองหาน อุดรธานี 

5782 อีบางนอย 13392 เหนียว นาสวน ทาอุเทน นครพนม 

5783 อีบิด 09283 เหนียว นาสวน ปาต้ิว ยโสธร 

5784 อีบุดดํา 21651 เหนียว ขาวไร บุงคลา หนองคาย 

5785 อีปก 05773 เหนียว นาสวน คง นครราชสีมา 

5786 อีปง 03372 เหนียว นาสวน พิบูลยมังสาหาร อุบลราชธานี 

5787 อีปลวก 05738 เหนียว นาสวน หนองสองหอง ขอนแกน 

5788 อีปอม 12175 เหนียว นาสวน ทรายมูล ยโสธร 

5789 อีปว 14000 เหนียว นาสวน ดอนตาล มุกดาหาร 

5790 อีปวขาว 04010 เหนียว ขาวไร ธาตุพนม นครพนม 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5791 อีปด 05404 เจา นาสวน เมือง สระแกว 

5792 อีปด 14048 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

5793 อีปุ 05596 เหนียว นาสวน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

5794 อีปุน 13271 เหนียว นาสวน เขาวง กาฬสินธุ 

5795 อีปุม 09292 เหนียว นาสวน คอวัง ยโสธร 

5796 อีปู 17210 เจา นาสวน ก.กระแสสินธุ* สงขลา 

5797 อีเป 07954 เหนียว นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

5798 อีเปด 08245 เจา นาสวน เมือง อุตรดิตถ 

5799 อีแปด 04899 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สุโขทัย 

5800 อีโป 13979 เหนียว นาสวน ก.หนองสูง* มุกดาหาร 

5801 อีแผ 23226 เจา ขาวไร นายูง อุดรธานี 

5802 อีพวง 23239 เหนียว ขาวไร ภูหลวง เลย 

5803 อีพวย 05591 เหนียว นาสวน อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

5804 อีโพน 05582 เหนียว นาสวน มหาชนะชัย ยโสธร 

5805 อีมวงนอย 15139 เหนียว นาสวน หนองหาน อุดรธานี 

5806 อีมวย 15869 เหนียว นาสวน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 

5807 อีมอม 19334 เจา นาสวน เมือง นครนายก 

5808 อีมืด 07680 เหนียว นาสวน สมเด็จ กาฬสินธุ 

5809 อีมุน 07964 เหนียว นาสวน หวยแถลง นครราชสีมา 

5810 อีมุม 05639 เหนียว นาสวน กุดชุม ยโสธร 

5811 อีแมว 07945 เหนียว นาสวน บัวใหญ นครราชสีมา 

5812 อีย่ี 22769 เหนียว นาสวน เมือง อุดรธานี 

5813 อีร่ืน 12538 เหนียว นาสวน ก.สรางคอม* อุดรธานี 

5814 อีลน 03342 เหนียว นาสวน หนองเรือ ขอนแกน 

5815 อีลา 11877 เจา นาสวน ก.ทองแสนขัน* อุตรดิตถ 

5816 อีลาย 12553 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

5817 อีลายดํา 23276 เหนียว ขาวไร นาแหว เลย 

5818 อีลายใหญ 23260 เหนียว ขาวไร ปากชม เลย 

5819 อีล่ึง 21732 เหนียว นาสวน พิบูลยรักษ อุดรธานี 

5820 อีล่ืน 23229 เจา นาสวน เพ็ญ อุดรธานี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5821 อีลุง 01501 เหนียว ขาวไร เมือง ลําปาง 

5822 อีลุงหลวง 01490 เหนียว นาสวน เมือง ลําปาง 

5823 อีเล 08380 เหนียว นาสวน นํ้าปาด อุตรดิตถ 

5824 อีวุง 11535 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5825 อีเวินเชอนู 21403 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5826 อีสม 12121 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

5827 อีสรอย 13228 เจา นาสวน ทาตูม สุรินทร 

5828 อีสอด 12632 เหนียว นาสวน ภูเขียว ชัยภูมิ 

5829 อีหนอน 05741 เหนียว นาสวน เมือง ขอนแกน 

5830 อีหนอนขาว 05657 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

5831 อีหนอนดํา 03283 เหนียว ขาวไร เมือง กาฬสินธุ 

5832 อีหนอนแดง 04374 เหนียว ขาวไร เดชอุดม อุบลราชธานี 

5833 อีหนอนนอย 07781 เหนียว นาสวน เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 

5834 อีหนอนนา 04474 เหนียว ขาวไร หนองหาน อุดรธานี 

5835 อีหนัก 14531 เหนียว นาสวน นาหวา นครพนม 

5836 อีหมึก 12493 เจา นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 

5837 อีหม่ืน 14012 เหนียว นาสวน หวานใหญ มุกดาหาร 

5838 อีหม่ืนลาน 21407 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5839 อีหร่ัง 03614 เจา นาสวน เมือง พิจิตร 

5840 อีหลง 02552 เหนียว นาสวน พุทไธสง บุรีรัมย 

5841 อีหลงมา 12511 เหนียว นาสวน เมือง หนองคาย 

5842 อีหลม 14076 เหนียว นาสวน ชุมแพ ขอนแกน 

5843 อีหลวง 12531 เหนียว นาสวน ก.สรางคอม* อุดรธานี 

5844 อีหลวย 22803 เหนียว ขาวไร ก.หนองหิน* เลย 

5845 อีหลุบ 05574 เหนียว นาสวน มวงสามสิบ อุบลราชธานี 

5846 อีหลุย 14620 เหนียว นาสวน นาหวา นครพนม 

5847 อีหลูบ 22303 เหนียว นาสวน เขมราฐ อุบลราชธานี 

5848 อีหวอง 08093 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

5849 อีหวองลาย 08192 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

5850 อีเหนียวหนัก 03325 เหนียว นาสวน มัญจาคีรี ขอนแกน 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5851 อีเหม็ง 12771 เจา นาสวน หนองจิก ปตตานี 

5852 อีเหม็ง 12873 เจา ขาวไร โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5853 อีเหมย 13366 เหนียว นาสวน เมือง นครพนม 

5854 อีเหลือง 07617 เหนียว นาสวน บานแพง นครพนม 

5855 อีเหลืองแกว 22767 เหนียว นาสวน ก.ทุงฝน* อุดรธานี 

5856 อีเหลืองดอ 13317 เหนียว นาสวน เมือง กาฬสินธุ 

5857 อีเหลืองทอง 17638 เหนียว ขาวไร สังขละ สุรินทร 

5858 อีเหลืองนอย 05744 เหนียว นาสวน อุบลรัตน ขอนแกน 

5859 อีเหลืองบุญมา 21586 เหนียว ขาวไร ก.พระยืน* ขอนแกน 

5860 อีเหลืองปลาเด็ด 12610 เจา ขาวไร บานเขวา ชัยภูมิ 

5861 อีเหลืองปลาลูกคอก 12605 เจา นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 

5862 อีเหลืองภูเวียง 03339 เหนียว นาสวน ภูเขียว เลย 

5863 อีเหลืองเลาแตก 21634 เหนียว นาสวน สีชมพู ขอนแกน 

5864 อีเหลืองใหญ 12606 เหนียว นาสวน บานเขวา ชัยภูมิ 

5865 อีอาง 12198 เหนียว นาสวน เมือง อุบลราชธานี 

5866 อีเอ้ือง 14623 เหนียว นาสวน นาหวา นครพนม 

5867 อีฮิ 11962 เหนียว นาสวน เชียงกลาง นาน 

5868 อุดม 03211 เหนียว นาสวน วังสะพุง เลย 

5869 อุดร 07988 เจา นาสวน สูงเนิน นครราชสีมา 

5870 อุเด็น 16584 เจา นาสวน เมือง พัทลุง 

5871 อุทัย 04968 เจา นาสวน คีรีมาศ สุโขทัย 

5872 อุนทุง 13009 เจา นาสวน คลองลาน กําแพงเพชร 

5873 อูตะเภา 05447 เจา ขึ้นนํ้า สามงาม พิจิตร 

5874 เอกชัย 18208 เจา ขึ้นนํ้า เมือง อางทอง 

5875 เอเซียโรงสี 10639 เจา นาสวน นครชัยศรี นครปฐม 

5876 เอยวอง 06958 เจา ขาวไร สันปาตอง เชียงใหม 

5877 เอยวองลาย 08116 เจา ขาวไร หนองหญาปลอง เพชรบุรี 

5878 เอยหวองพุดุง 08077 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

5879 เอวมดแดง 09954 เจา นาสวน โคกโพธ์ิ ปตตานี 

5880 เอวองพูดู 08094 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5881 เอวออน 11031 เจา นาสวน วิหารแดง สระบุรี 

5882 แอว 07332 เหนียว ขาวไร เทิง เชียงราย 

5883 โอโงง 08311 เจา นาสวน พิชัย อุตรดิตถ 

5884 โอดชมัว 17733 เจา ขาวไร เมือง สุรินทร 

5885 โอโพซา 11472 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5886 โอลอน 04377 เหนียว นาสวน เดชอุดม อุบลราชธานี 

5887 ไอกะชองเม 11542 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5888 ไอก้ี 11531 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5889 ไอก้ีกาย 11534 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5890 ไอขาวเลิง 11432 เจา ขาวไร บานไร อุทัยธานี 

5891 ไอเขาเพ 08123 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5892 ไอคอกเพ 11566 เหนียว ขาวไร ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

5893 ไอฆองเว 08073 เหนียว ขาวไร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

5894 ไอเฉ้ียง 20347 เจา ขาวไร เมือง ปตตานี 

5895 ไอเชอกุก 21830 เหนียว ขาวไร สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5896 ไอเชิด 12380 เจา นาสวน เมือง ตราด 

5897 ไอเซอ 08131 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5898 ไอแดง 04228 เจา นาสวน ควนขนุน พัทลุง 

5899 ไอทุย 06912 เจา ขึ้นนํ้า บางปลามา สุพรรณบุรี 

5900 ไอทูโว 11532 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5901 ไอไท 08100 เหนียว ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

5902 ไอเนน 10196 เจา นาสวน เมือง ตรัง 

5903 ไอบางไผ 08079 เจา ขาวไร สวนผ้ึง ราชบุรี 

5904 ไอปลี 11525 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5905 ไอโปโล 11475 เหนียว นาสวน สังขละบุรี กาญจนบุรี 

5906 ไอพะดู 11528 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5907 ไอวุง 11526 เจา ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5908 ไอโว 08127 เหนียว ขาวไร ดานชาง สุพรรณบุรี 

5909 ไอเหลือง 09740 เจา นาสวน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

5910 ไอโหมง 20991 เจา ขึ้นนํ้า เมือง สิงหบุรี 
 



 พันธุขาวพืน้เมืองไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อพันธุ หมายเลข ชนิดขาว ชนิดการปลูก อําเภอ จังหวัด 
5911 ไออ่ัว 11548 เหนียว ขาวไร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

5912 ฮวงซุย 14424 เจา นาสวน ก.ทุงตะโก* ชุมพร 

5913 ฮวงโนด 07062 เหนียว นาสวน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

5914 ฮอดหน้ี 05261 เหนียว ขาวไร แมริม เชียงใหม 

5915 ฮาเตาะ 10030 เจา นาสวน ยะรัง ปตตานี 

5916 ฮาโลสปนยัง 04329 เหนียว นาสวน เมือง สตูล 

5917 ฮาว 06421 เหนียว ขาวไร นครไทย พิษณุโลก 

5918 ฮาวกลาง 11741 เหนียว ขาวไร วังชิ้น แพร 

5919 ฮาวแกนขาว 03277 เหนียว ขาวไร เมือง กาฬสินธุ 

5920 ฮาวขาว 07626 เหนียว ขาวไร คํามวง กาฬสินธุ 

5921 ฮาวดอ 11742 เหนียว ขาวไร สา นาน 

5922 ฮาวแดง 06720 เหนียว ขาวไร บางเขน กรุงเทพฯ 

5923 ฮาวหลวง 22601 เหนียว ขาวไร ปางมะผา แมฮองสอน 

5924 ฮุงโลว 11273 เจา ขาวไร คลองลาน กําแพงเพชร 

5925 เฮาะเน๋ิม 23147 เจา ขาวไร ฮอด เชียงใหม 

5926 เฮาะปด 23148 เจา ขาวไร ฮอด เชียงใหม 

5927 ไฮขาว 23525 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 

5928 ไฮแหลง 23523 เหนียว ขาวไร เมือง แมฮองสอน 
 
 
 

 * หมายถึง    กิง่อําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอบคุณ 
 

 หนังสือฉบับนี้เสร็จส้ินลงไดดวยด ี ผูเรียบเรียงขอขอบคุณเจาหนาท่ีของศูนยวจิัยขาวและสถานีทดลอง
ขาวทุกแหงในสถาบันวิจัยขาว รวมท้ังเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร กรมประชาสงเคราะหและชาวนา
เจาของพันธุขาวพื้นเมืองท้ังหมดทั่วประเทศไทย ตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออมในการ
รวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองไทย 

 ขอบพระคุณ  ดร.สงกรานต  จิตรากร ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยขาวท่ีกรุณาใหคําปรึกษาตลอดมา

และเปนผูริเร่ิมโครงการรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวจากอดีตมาจนถึงปจจุบันทําใหทรัพยากรเช้ือพันธุขาวไทย
ไมสูญหาย  จนเปนท่ีประจกัษท้ังชาวไทยและตางประเทศ 

 ขอบพระคุณ  ศูนยวิจยัขาวปทุมธานี  สถาบันวิจยัขาว กรมวิชาการเกษตร และรัฐบาลญ่ีปุนท่ีใหการ
สนับสนุนทางดานโยบายท่ีเดนชัดในการอนุรักษพนัธุกรรมพืช โดยเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมขาว ถาปราศจาก
ความเดนชัดในนโยบายน้ีแลว  การดําเนนิงานคงจะเปนไปดวยความยากลําบาก  อาจทําใหพันธุกรรมขาวท่ีมีอยู
อยางหลากหลายสูญหายไปมากกวานี ้
 ทายท่ีสุดนี ้ ขอขอบพระคุณ  นายวิชา ธิติประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักคุมครองพนัธุพืชแหงชาติและ
คณะท่ีใหกําลังใจ เปนท่ีปรึกษาและสนับสนุนในดานงบประมาณในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ 
เปนความซาบซึ้งท่ีมิอาจจะบรรยายไดหมด จนทําใหหนังสือเลมนี้มคุณคาอยางยิ่งในการใชประโยชน 

เปนเอกสารอางอิงทางวิชาการในดานทรัพยากรพันธุกรรมขาวตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคเหนอื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคตะวันตกเฉียงใต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมอืงในจังหวัดภาคใต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือพันธุขาวชาวเขาเผากระเหร่ียง 
 

ลําดับที่ หมายเลข ชื่อพันธุ อําเภอ จังหวัด 

  1 21323 บือเชยนา ดานชาง สุพรรณบุรี 
  2 21291 อายโวเหมย บานไร อุทัยธานี 
  3 21292 บือตนเต้ีย บานไร อุทัยธานี 
  4 21293 อายเซอ บานไร อุทัยธานี 
  5 21294 บือบอง บานไร อุทัยธานี 
  6 21295 อายกี บานไร อุทัยธานี 
  7 21296 ตาแหวน บานไร อุทัยธานี 
  8 21297 อายเจย บานไร อุทัยธานี 
  9 21298 บือตนเต้ียอัว ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 10 21299 บือตนเต้ียบอง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 11 21300 บือตนเต้ียผาดู ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 12 21301 อายโว ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 13 21302 บือตนเต้ียกวยนุ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 14 21303 บือเลียว ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 15 21304 อายก่ี ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 16 21305 บือบองทอง  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 17 21306 อายโว  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 18 21307 บือแลว  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 19 21308 อายขาวเผ  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 20 21309 บืออัว  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 21 21310 บือบองหฌอง  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 22 21311 บือตนเต้ีย  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 23 21312 บือตนเต้ีย  ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 
 24 21313 บือบองจี่ ดานชาง สุพรรณบุรี 
 25 21314 บือบอง  ดานชาง สุพรรณบุรี 
 26 21315 บือเหนอเมอ  ดานชาง สุพรรณบุรี 
 27 21316 อายโว  ดานชาง สุพรรณบุรี 
 28 21320 อายขาวเผ  ดานชาง สุพรรณบุรี 
 29 21321 ตนเต้ียกวยนุ  ดานชาง สุพรรณบุรี 
 30 21322 บือบอง  ดานชาง สุพรรณบุรี 
 
 



รายช่ือพันธุขาวชาวเชาเผามง 
 

ลําดับที่ หมายเลข ชื่อพันธุ อําเภอ จังหวัด 

  1 23116 เบลใจมัว เมือง เชียงใหม 
  2 23117 เบลฉา  เมือง เชียงใหม 
  3 23118 เบลดา  เมือง เชียงใหม 
  4 23119 เบลเปลาเล๊ียะ  เมือง เชียงใหม 
  5 23124 เบลดู แมวาง เชียงใหม 
  6 23125 เบลเปลา แมวาง เชียงใหม 
  7 23126 เบลเหลาไกลกู  แมวาง เชียงใหม 
  8 23128 เบลโกวฉือ จอมทอง เชียงใหม 
  9 23129 เบลเปลาเล๊ียะ  จอมทอง เชียงใหม 
 10 23130 เบลแตง  จอมทอง เชียงใหม 
 11 23131 เบลกาหมอ  จอมทอง เชียงใหม 
 12 23132 เบลเปลาดู  จอมทอง เชียงใหม 
 13 23137 เบลปางปาย แมแจม เชียงใหม 
 14 23138 เบลจัว  แมแจม เชียงใหม 
 15 23139 เบลเจวเดา  แมแจม เชียงใหม 
 16 23140 เบลเปลาละ  แมแจม เชียงใหม 
 17 23141 เบลโจะขู  แมแจม เชียงใหม 
 18 23142 เบลเปลาพึซาง  แมแจม เชียงใหม 
 19 23143 เบลวั่งซัว แมริม เชียงใหม 
 20 23144 เบลมูเซอ  แมริม เชียงใหม 
 21 23161 เบลจัว  แมแจม เชียงใหม 
 22 23162 เบลเกลา  แมแจม เชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือพันธุขาวชาวเชาเผาลีซอ 
 

ลําดับที่ หมายเลข ชื่อพันธุ อําเภอ จังหวัด 

  1 21565 จะอือ แมแตง เชียงใหม 
  2 21566 ดาซิสิ เวียงแหง  เชียงใหม 
  3 21568 คือพาดา เชียงดาว  เชียงใหม 
  4 21571 จะนุ  เชียงดาว  เชียงใหม 
  5 23149 จะกอลอ  เชียงดาว  เชียงใหม 
  6 23150 จะเย่ือะ  เชียงดาว  เชียงใหม 
  7 23151 จะนอนะ  เชียงดาว  เชียงใหม 
  8 23152 จะหลอยนะ  เชียงดาว  เชียงใหม 
  9 23153 จะเจาะแอ  เชียงดาว  เชียงใหม 
 10 23154 จะลุลุ  เชียงดาว  เชียงใหม 
 11 23155 จะแนะแนะ  เชียงดาว  เชียงใหม 
 12 23156 จะฉือฉือ  เชียงดาว  เชียงใหม 
 13 23157 จะนุฉือฉือ แมแตง เชียงใหม 
 14 23163 จะนุแนะแนะ พราว  เชียงใหม 
 15 23164 จะดามะ  พราว  เชียงใหม 
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