
เลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ

1 โรงฆ่าสุกรแม่เล็กพูลทรัพย์ 5/2 2 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี

2 โรงฆ่าสุกรวัดศรีเฉลิมเขต 56 6 ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง

3 โรงฆ่าโค - กระบือ บ้านดอนสุโข 104 5 สระพังลาน อู่ทอง

4 โรงฆ่าสุกรดอนต าลึง 219 4 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง

5 โรงฆ่าสุกรกฤษณะ 354 4 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง

6 โรงฆ่าสุกรวังยาว 20 7 วังยาว ด่านช้าง

7 โรงฆ่าโค - กระบือ หนองบัวแดง 160 2 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี

8 โรงฆ่าสุกรเจ้ยุหมูอินเตอร์ 39 6 ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี

9 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 76/1 ร้ัวใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

10 บริษัท เอฟแอนด์เอฟ ฟู้ด จ ากัด 61 3 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง

11 บริษัท บีฟโปร จ ากัด 44 10 เขาพระ เดิมบางนางบวช

12 โรงฆ่าสุกรเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 2 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ

13 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลด่านช้าง 5 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง

14 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเขาพระ 5 เขาพระ เดิมบางนางบวช

15 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลนางบวช 4 นางบวช เดิมบางนางบวช

16 โรงฆ่าโค - กระบือ ดีดีฮาลาล ฟู๊ดส์ 779 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

17 โรงฆ่าโค - กระบือ บังซาฮาลาล ฟู๊ดส์ 33/2 4 สระกระโจม ดอนเจดีย์

18 โรงฆ่าโค - กระบือ อัสลามฮาลาล ฟู๊ดส์ 34/7 4 ย่านยาว สามชุก

19 โรงฆ่าสัตว์ปีก วรานิษฐ์ 177/2 9 ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี

20 โรงฆ่าโค - กระบือ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 2 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ

21 โรงฆ่าไก่เน้ือ เสริมสินฟาร์ม 121 5 ไผ่กองดิน บางปลาม้า

22 โรงฆ่าสัตว์ปีก วงศ์เดือน 784 12 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง

23 โรงฆ่าสุกรทรัพย์ประทุม 57/4 4 หนองสะเดา สามชุก

24 โรงฆ่าสุกรบ้านยางขาคีม 227/1 2 บ้านกร่าง ศรีประจันต์

25 โรงฆ่าสัตว์ปีกวันเพ็ญ 74/1 7 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ

26 โรงฆ่าสุกรสมบัติรุ่งเรือง 510 5 สามชุก สามชุก

27 โรงฆ่าสุกรจ าปาเงิน 265 5 องค์พระ ด่านช้าง

28 โรงฆ่าสัตว์ปีกณรงค์ชัย 156 6 วัดดาว บางปลาม้า

ช่ือโรงฆ่ำท่ีได้รับใบอนุญำต
ท่ีต้ัง

ล ำดับ

รำยละเอียดมำตรฐำนโรงฆ่ำสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563
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29 โรงฆ่าสุกรต่ิงหนองสะเดา 114/1 4 หนองสะเดา สามชุก

30 โรงฆ่าสุกรเจ๊ณาพูนทรัพย์ 23/2 2 บ้านสระ สามชุก

31 โรงฆ่าสุกรทรัพย์ส ารวย 254 1 จรเข้สามพัน อู่ทอง

32 โรงฆ่าสุกรบังอรหมูอินเตอร์ 61 4 สระกระโจม ดอนเจดีย์

33 โรงฆ่าสุกรแสงตะวัน 391 9 ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง

34 โรงฆ่าสุกรนุสรา 203 1 วังลึก สามชุก

35 โรงฆ่าสุกร ธนพรรณ ทองต่อ(เจ๊เก้ีย) 30 4 ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี

36 โรงฆ่าสัตว์ปีก เพ่ิมทรัพย์ธวัชชัย 130 5 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง

37 โรงฆ่าโค-กระบือ หนองกระถิน(ปุ๊ก) 226 3 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ

38 โรงฆ่าสุกรบรรจง หนูวรรณะ 195/1 2 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี

39 โรงฆ่าสุกรอร่ามรุ่งเรือง 2019 58 2 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี

40 โรงฆ่าสุกรเฮียล้ิม 146/1 6 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี

41 โรงฆ่าโค-กระบือ ฦนทุ่งตล่ิงชัน 101 7 หนองโอ่ง อู่ทอง

42 โรงฆ่าสุกร บริษัท พ๊ิกมี จ ากัด 97 8 กระจัน อู่ทอง

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564)


