
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ทีไ่ดร้บัการจดทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(ฉบับที ่ ๑๔) 

 
 

ด้วยกรมวิชาการเกษตร  ได้มีค าสั่งให้รับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และด าเนินการออกหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จ านวน  ๑๑๓  พันธุ์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงประกาศชื่อพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าว  ให้เป็นที่ทราบ 
โดยทั่วกัน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ชนิดพืช ชื่อพันธุ์พืช 
๑. ข้าวโพด เอ็นเค6232 
๒. ข้าวโพด เอ็นเค6253 
๓. มะเขือเทศ เพชรอุบล  1 
๔. มะเขือเทศ เพชรอุบล  2 
๕. แตงโม ทีโออาร์  466 
๖. แตงโม ทีโออาร์  467 
๗. แตงโม ทีโออาร์  468 
๘. แตงโม ทีโออาร์  469 
๙. ส้มเขียวหวาน แพร่  1 

๑๐. ฟักทอง ทองล้านนา  1 
๑๑. ฟักทอง ทองล้านนา  2 
๑๒. ฟักทอง ทองล้านนา  3 
๑๓. ฟักทอง ทองล้านนา  4 
๑๔. ฟักทอง ทองล้านนา  5 
๑๕. ฟักทอง ทองล้านนา  6 
๑๖. ฟักทอง ทองล้านนา  7 
๑๗. ถั่วฝักยาว ล าน้ าพอง  2 
๑๘. บวบเหลี่ยม ฟาโรห์ 
๑๙. บวบเหลี่ยม มินิ 
๒๐. แตงโม โกลเด้นท์สวีท  80 
๒๑. แตงกวา ล่ าซ า 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



๒๒. แตงกวา บีซี  43-452 
๒๓. แตงร้าน แอล  3392 
๒๔. แตงกวา ล่ าซ า  2 
๒๕. แตงร้าน แอล  3453 
๒๖. แตงกวา ล่ าซ า  3 
๒๗. แตงกวา บีซี  43-305 
๒๘. แตงร้าน แอล  3479 
๒๙. แตงกวา ล่ าซ า  4 
๓๐. แตงร้าน แอล  3468 
๓๑. แตงกวา บีซี  43-104 
๓๒. แตงกวา ภูเขียว  2 
๓๓. แตงร้าน แอล  13 
๓๔. แตงกวา สนั่นเมือง 
๓๕. แตงกวา แอล  5793 
๓๖. ข้าวโพด แฟนซีสีม่วง111 
๓๗. ข้าวโพด 213 
๓๘. ข้าวโพด 404 
๓๙. ข้าวโพด แฟนซีขาวม่วง212 
๔๐. ข้าวโพด ไฮบริกซ์39 
๔๑. ข้าวโพด ไฮบริกซ์53 
๔๒. พริก อัคนีพิโรธ 
๔๓. พริก เพชรมอดินแดง 
๔๔. พริก ทับทิมมอดินแดง 
๔๕. พริก หยกเขียวมอดินแดง 
๔๖. พริก หยกขาวมอดินแดง 
๔๗. มะเขือเทศ แบล็คเชอรี่  ขามแก่น 
๔๘. มะเขือเทศ โกลเด้น  ปริ๊นเซส 
๔๙. มะเขือเทศ ไลโคเรด 
๕๐. มะเขือเทศ มรกตทอง 
๕๑. มะเขือเทศ มณีอ าพันโครงการหลวง 
๕๒. มะเขือเทศ แบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวง 
๕๓. มะเขือเทศ เรดเลดี้สวีทโครงการหลวง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



๕๔. มะเขือเทศ มณีทับทิมโครงการหลวง 
๕๕. ข้าวโพด ดี2958แซด 
๕๖. ข้าวโพด ดี8409แซด 
๕๗. ข้าวโพด เอช2983แซด 
๕๘. ข้าวโพด บี0050แซด 
๕๙. ข้าวโพด จี1313แซด 
๖๐. ข้าวโพด จี4273แซด 
๖๑. ข้าวโพด จี9861แซด 
๖๒. ข้าวโพด เอช0166แซด 
๖๓. ข้าวโพด จี1199แซด 
๖๔. ข้าวโพด บี7430แซด 
๖๕. ข้าวโพด ดี5287แซด 
๖๖. ข้าวโพด จี3249แซด 
๖๗. แฟง ปิ่นแก้ว 
๖๘. แตงกวา ท็อปกรีน 
๖๙. แตงกวา   ฉัตรเงิน 
๗๐. มะระ วาเลนไทน์ 
๗๑. มะระ เขียวหยก  30 
๗๒. มะระ ไซเบอร์ 
๗๓. แตงโม จอมขวัญ 
๗๔. ข้าว เอ็มจีซี  1 
๗๕. กล้วยไม้สกุลหวาย ม่วงราชกุมารี 
๗๖. กล้วยไม้สกุลหวาย รักตสิริน 
๗๗. มันส าปะหลัง ห้วยบง  90 
๗๘. ข้าว กข59 
๗๙. ข้าว กข61 
๘๐. มะเขือ ดาวิกา 
๘๑. มะเขือเทศ เอ๊กซ์ตร้าโกลด์ 
๘๒. มะเขือเทศ แพรวชมพู 
๘๓. มะเขือเทศ พรีเมี่ยมโกลด์  
๘๔. พริก เพชรมงคล 
๘๕. พริก เรดซันอีสาน 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



๘๖. พริก เรดมูนอีสาน 
๘๗. พริก เยลโล  มูน 
๘๘. ข้าวโพด จี5321แซด 
๘๙. ข้าวโพด จี0571แซด 
๙๐. ข้าวโพด บี5926แซด 
๙๑. ข้าวโพด ดี3736แซด 
๙๒. ข้าวโพด เอช8635แซด 
๙๓. ข้าวโพด ดี6988แซด 
๙๔. ข้าวโพด เอช0897แซด 
๙๕. ข้าว เจ้าก่ าหอมแม่โจ้  1เอ 
๙๖. ข้าว เอ็นพี5388 
๙๗. ข้าวโพด เอ็นพี5300 
๙๘. ข้าวโพด เอ็นพี5120 
๙๘. ข้าวโพด เอ็นพี5150 

๑๐๐. ข้าวโพด เอ็นพี5139 
๑๐๑. ข้าวโพด เอ็นพี5296 
๑๐๒. ข้าวโพด เอ็นพี5038 
๑๐๓. ข้าวโพด เอ็นพี5088 
๑๐๔. ข้าวโพด เอ็นพี5350 
๑๐๕. ข้าวโพด เอ็นดี5376 
๑๐๖. ข้าวโพด เอ็นพี5356 
๑๐๗. แตงกวา ซีเอ็ม  691 
๑๐๘. แตงกวา ซีเอ็ม  692 
๑๐๙. แตงกวา ซี  681 
๑๑๐. แตงกวา ซี  693 
๑๑๑. แตงกวา ซี  694 
๑๑๒. แตงร้าน ซี  683 
๑๑๓. แตงร้าน ซีแอล  685 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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