เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๓๓ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก
ในท้องที่ที่คณะกรรมการกําหนด (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก ซึ่งคณะกรรมการอ้อย
เห็นว่ามีคุณสมบัติและลักษณะเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ เ พิ่ ม เติ ม พั น ธุ์ อ้ อ ยตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยประกาศนี้ เป็ น พั น ธุ์ อ้ อ ยที่ เ หมาะสมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ชาวไร่ อ้ อ ยปลู ก ในท้ อ งที่ ที่ เ หมาะสมต่ อ การปลู ก อ้ อ ย ตามข้ อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการอ้ อ ย
และน้ํ า ตาลทราย เรื ่อ ง กํ า หนดพัน ธุ ์อ ้อ ยที ่เ หมาะสมเพื ่อ ส่ง เสริม ให้ช าวไร่อ ้อ ยปลูก ในท้อ งที่
ที่คณะกรรมการกําหนด พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อาทิตย์ วุฒิคะโร
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุ์อ้อยทีเ่ หมาะสมเพือ่ ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องทีท่ ี่คณะกรรมการกําหนด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
พันธุ์เค พี เค 98 - 40
1. แม่ x พ่อ

K83 - 74 x K84 - 200

2. การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตเร็ว ไว้ตอดี ทรงกอแผ่ การแตกกอปานกลาง

3. ลักษณะใบ

ใบมีสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่ (6.7 ซม.)
ยาวปานกลาง (155 ซม.) ใบโค้งปานกลาง เส้นกลางใบสีขาว

4. คอใบ

เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายคด สีน้ําตาลปนแดง
มีลักษณะลาดเอียงเล็กน้อยอยู่ในระดับแนวคอใบทั้งสอง คอใบทั้งสองข้าง
ไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อย

5. ลิ้นใบ

ลักษณะตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีความลาดเอียงมาก

6. หูใบ
7. ปล้อง
8. ตา

หูใบด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นจงอยโค้งออก ส่วนอีกด้านมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม
มุมฉาก
มีสีเขียวอมเหลืองลักษณะโคนใหญ่ การจัดเรียงค่อนข้างซิกแซก ขนาดลําปาน
กลาง
ภาพตัดขวางกลม ไม่พบรอยแตกทั่วไป
ตาเป็นกาบหอยแครง ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบใบ ขนาดใหญ่และนูน วงเจริญนูน
เห็นได้ชัดและส่วนบนสุดของตาเท่ากับเส้นวงเจริญ

9. การออกดอก

ออกดอกประปราย (34%)

10. การหักล้ม

การหักล้มเล็กน้อย

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนเหนียว-ดินเหนียว

12. ผลผลิตอ้อย

14 - 15 ตันต่อไร่

13. ความหวาน

12 - 13 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

11 - 12 เดือน

15. ความต้านทานโรค

ต้านทานค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคเน่าคออ้อย
ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
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พันธุ์เค พี เค 98 - 51
1. แม่ x พ่อ

K84 - 200 x K92 - 165

2. การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตเร็ว
ทรงกอแผ่ การแตกกอดี ใบสีเขียวเข้ม ขนาดใบใหญ่ปานกลาง (4.8 ซม.)
และยาวปานกลาง (135 ซม.)

3. ลักษณะใบ

ใบโค้งเล็กน้อยและไม่มขี นที่ขอบใบ

4. คอใบ

คอใบเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานกว้างมาก สีน้ําตาลปนแดง มีขนที่คอใบเล็กน้อย
และมีขนาดคอใบเท่ากันทั้งสอง

5. ลิ้นใบ

ลักษณะตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีความลาดเอียงมาก

6. หูใบ
7. ปล้อง
8. ตา

หูใบด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นปลายหอก ส่วนอีกด้านมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุม
ฉาก
ลักษณะทรงกระบอก
ลักษณะการจัดเรียงค่อนข้างตรง มีไขมาก
ภาพตัดขวางกลม ไม่พบรอยแตกตื้น
ตากลมนูนมาก มีขนาดใหญ่และฐานตาอยู่ชิดรอยกาบใบ วงเจริญมีลักษณะนูน
เห็นได้ชัด และส่วนบนสุดของตาเท่ากับเส้นวงเจริญ

9. การออกดอก

ไม่ออกดอก

10. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนปนทรายถึงร่วนเหนียว

11. ผลผลิตอ้อย

16 - 18 ตันต่อไร่

12. ความหวาน

12 - 13 ซี.ซี.เอส.

13. อายุเก็บเกี่ยว

11 - 12 เดือน

14. ความต้านทานต่อโรค

ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง
ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ดํา
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พันธุ์ ซี เอส บี 03 - 33
1. แม่ x พ่อ

Co775 x CP100

2. การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตปานกลาง

3. ทรงกอ
4. ลักษณะใบ
5. คอใบ

ตั้งตรง ขนาดเล็ก มีจํานวนลํา 5 – 6 ลําต่อกอ
ประมาณ 8,500 ลําต่อไร่
ใบมีลักษณะโค้งปานกลาง สีเขียว เส้นกลางใบสีขาว ขนาดใบใหญ่
(7 ซม.) กาบใบลอกออกง่าย
คอใบเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายคด สีเขียว ส่วนปลายมีสีน้ําตาลปนแดงมีขนาด
เท่ากันทั้งสองข้าง อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบบ้าง

6. ลิ้นใบ

มีลักษณะรูปกระจับ อยู่ในแนวระดับ

7. หูใบ

มีทั้งสองข้าง สั้นข้าง ยาวข้าง ข้างที่ 1 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ข้างที่ 2 รูปปลายหอก

8. ปล้อง
9. ตา

ลักษณะทรงกระบอก การจัดเรียงของปล้องค่อนข้างตรง สีของปล้องเมื่อไม่
ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว ภาพตัดขวางกลมพบรอยแตกตื้นบ้าง
ตามีลักษณะรี ขนาดปานกลางและนูนเล็กน้อย ความสูงของส่วนบนสุดของ
ตาเท่ากับเส้นวงแหวนเหนือจุดรากฐานของตาอยู่ชิดรอยกาบใบ ไม่มีร่อง
เหนือตา

10. วงแหวนเหนือจุดราก

มีขนาดปานกลาง มีส่วนโค้งเหนือตา

11. การออกดอก

ออกดอก

12. การหักล้ม

ไม่หักล้ม

13. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ที่ราบ – ค่อนข้างราบเรียบ ดินร่วนปนทราย – ดินร่วนเหนียว

14. ผลผลิตอ้อย

13 - 15 ตันต่อไร่

15. ความหวาน

14 - 15 ซี.ซี.เอส.

16. อายุเก็บเกี่ยว

11 – 12 เดือน

17. ความต้านทานต่อโรค

ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง, ค่อนข้างต้านทานต่อโรคแส้ดํา
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พันธุ์ซี เอส บี 03 - 109
1. แม่ x พ่อ

K96 - 141 x Co775

2. การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตปานกลาง
แผ่ ขนาดปานกลาง มีจํานวนลํา 6 – 7 ลําต่อกอ
ประมาณ 10,000 ลําต่อไร่
ใบมีลักษณะโค้งปานกลาง สีเขียว เส้นกลางใบสีขาว ขนาดใบใหญ่ (6.7 ซม.)
และยาว (190 ซม.) กาบใบลอกออกง่าย
คอใบเป็นรูปกริช สีเขียว มีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองด้าน ข้างหนึ่งจะใหญ่กว่า
อีกข้างหนึ่งเล็กน้อย อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนทีค่ อใบบ้าง

3. ทรงกอ
4. ลักษณะใบ
5. คอใบ
6. ลิ้นใบ
7. หูใบ
8. ปล้อง

มีลักษณะรูปกระจับ มีความลาดเอียงปานกลาง
มีทั้งสองข้าง ข้างที่ 1 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายมน
ข้างที่ 2 รูปโค้ง
ลักษณะโคนใหญ่ การจัดเรียงของปล้องซิกแซก สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดดมีสี
เหลืองอมเขียว ภาพตัดขวางกลม พบรอยแตกลึก

9. ตา

ตามีลักษณะกลม ขนาดปานกลางและนูน ความสูงของส่วนบนสุดของตาต่ํา
กว่ากับเส้นวงแหวนเหนือจุดราก ฐานของตาอยู่ชิดรอยกาบใบ ไม่มีร่องเหนือตา

10. วงแหวนเหนือจุดราก

มีขนาดปานกลาง ราบ ไม่มีสว่ นโค้งเหนือตา

11. การออกดอก

ออกดอก

12. การหักล้ม

หักล้มเล็กน้อย

13. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ที่ราบ – ค่อนข้างราบเรียบ ดินร่วนปนทราย – ดินร่วนเหนียว

14. ผลผลิตอ้อย

14 - 15 ตันต่อไร่

15. ความหวาน

13 - 14 ซี.ซี.เอส.

16. อายุเก็บเกี่ยว

11 – 12 เดือน

17. ความต้านทานโรค

ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
ค่อนข้างต้านทานโรคแส้ดํา
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พันธุ์ขอนแก่น 3
1. แม่ X พ่อ

85-2-352 X เค84-200

2. การเจริญเติบโต

ทรงกอตั้งตรง การแตกกอดี ไว้ตอได้ดี

3. ลักษณะใบ

สีเขียว ปลายโค้ง ขนาดปานกลาง (กว้าง 4.7 ซ.ม. ยาว 148 ซ.ม.)

4. คอใบ

สีเขียวอมน้ําตาล รูปสามเหลีย่ มชายธงปลายคด

5. ลิ้นใบ

เป็นแถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวทั้งสองข้าง

6. หูใบ

ด้านนอกรูปใบหอกสั้น ด้านในรูปใบหอกสัน้ ยาวกว่าด้านนอก

7. ปล้อง

ไม่ต้องแสงสีเหลืองเหลือบเขียว ต้องแสงสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-น้ําตาล
ลักษณะโค้งกลาง การจัดเรียงค่อนข้างตรง ปล้องตัดขวางลักษณะกลม ไม่พบรอย
แตก

8. ตา

ตารูปไข่ ไม่มีขน นูนปานกลาง ยอดตาอยู่ระดับวงเจริญ

9. การออกดอก

ออกดอกน้อย และเพียงบางปีที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม

10. การหักล้ม

น้อย

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นในพื้นที่แห้งแล้ง

12. ผลผลิตอ้อย

17 - 18 ตันต่อไร่

13. ความหวาน

13 - 14 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

12 เดือน

15. ความต้านทานโรค

ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงและแส้ดํา
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พันธุ์ขอนแก่น 80
1. แม่ X พ่อ

85-2-352 X เค84-200

2. การเจริญเติบโต

ทรงกอตั้งตรง การแตกกอปานกลาง ทนแล้ง ไว้ตอได้ดี

3. ลักษณะใบ

สีเขียวอมเหลือง โค้งปานกลาง ขนาดปานกลาง (กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 149 ซ.ม.)

4. คอใบ

สีน้ําตาล รูปสามเหลี่ยมชายธงปลายโค้ง

5. ลิ้นใบ

เป็นแถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวทั้งสองข้าง

6. หูใบ

ด้านนอกรูปสามเหลี่ยมมีขน ด้านในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

7. ปล้อง

ปล้องทรงกระบอก มีรอยแตกตื้น ๆ ไม่ต้องแสงสีเขียวเหลืองมีลายเส้นสีส้ม
และเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมื่อต้องแสง การเรียงตัวของปล้องแบบซิกแซ็ก

8. ตา

ลักษณะกลม นูนปานกลางไม่มีขน ยอดตาอยู่ระดับวงเจริญ

9. การออกดอก

ออกดอกเล็กน้อยปลายเดือนธันวาคม

10. การหักล้ม

น้อย

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มและมีน้ําท่วมขัง

12. ผลผลิตอ้อย

16 - 17 ตันต่อไร่

13. ความหวาน

12 - 13 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

12 เดือน

15. ความต้านทานโรค

ต้านทานโรคแส้ดํา แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
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พันธุ์อู่ทอง 84 - 10
1. แม่ X พ่อ

91-2-535 X 94-2-128

2. การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตเร็ว ไว้ตอดี ทรงกอกว้าง การแตกกอปานกลาง

3. ลักษณะใบ

ใบสีเขียวเข้ม ขนาดปานกลาง (4 - 6 ซม.) ใบยาว โค้งปานกลาง

4. คอใบ

สามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้งสีเขียว

5. ลิ้นใบ

เป็นแถบตรงกลางพองออกปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง

6. หูใบ

หูใบขอบด้านนอก สามเหลี่ยมมีรอยบุบ หูใบขอบด้านใน ใบหอกยาว

7. ปล้อง

ลักษณะทรงกระบอก สีม่วงเหลือบเหลืองเมื่อต้องแสง สีเหลืองเมื่อไม่ต้องแสง
การจัดเรียงซิกแซ็กเล็กน้อย ขนาดลําปานกลาง ตัดขวางกลม ไม่พบรอยแตก
ทั่วไป

8. ตา

ลักษณะไข่ยอดแหลม ยอดปีกตัด นูนปานกลาง ยอดตาอยู่ระดับเดียวกับวงเจริญ

9. การออกดอก

ออกดอกปานกลางเมื่อปลูกในดินร่วนเหนียวและเหนียวออกดอกมากเมื่อปลูกใน
ดินร่วนปนทราย

10. การหักล้ม

หักล้มเล็กน้อย

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนเหนียว-ดินเหนียว

12. ผลผลิตอ้อย

19 - 20 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน และ 15 - 16 ตันต่อไร่ เมื่อใช้น้ําเสริม

13. ความหวาน

12 - 13 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

11 - 12 เดือน

15. ความต้านทานโรคและ
สภาพแวดล้อม

ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
อ้อยอายุ 5 - 6 เดือน ทนถูกน้ําท่วมขังได้ประมาณ 3 - 4 เดือน
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พันธุ์อู่ทอง 84 - 11
1. แม่ X พ่อ

93-2-085 X 92-2-065

2. การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตเร็ว ไว้ตอดี ทรงกอกว้าง การแตกกอปานกลาง

3. ลักษณะใบ

ใบสีเขียว ขนาดปานกลาง (4 - 6 ซม.) ยาวปานกลาง ชัน-ตรง

4. คอใบ

สามเหลี่ยมชายธง สีม่วง

5. ลิ้นใบ

ลักษณะตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง

6. หูใบ

หูใบขอบด้านนอก ใบหอกยาว หูใบขอบด้านใน ขอบตรง

7. ปล้อง

ลักษณะกลางโค้ง สีม่วงเมื่อต้องแสง สีเขียวเหลือบเหลืองเมื่อไม่ต้องแสง การเรียง
ตัวของปล้องตรง ขนาดลําปานกลาง ลักษณะตัดขวาง รูปไข่ ไม่พบรอยแตกทั่วไป

8. ตา

ลักษณะตากลม นูนมาก ยอดตาอยู่ระดับเดียวกับวงเจริญ

9. การออกดอก

ออกดอกปานกลาง

10. การหักล้ม

หักล้มเล็กน้อย

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนเหนียว

12. ผลผลิต

18 - 19 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน และ 13 - 14 ตันต่อไร่ ในเขตน้ําเสริม

13. ความหวาน

13 - 15 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

11 - 12 เดือน

15. ความต้านทานโรคและ
ลักษณะพิเศษ

ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง และโรคแส้ดําระดับปานกลาง
ใช้เป็นอ้อยคั้นน้ําได้
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พันธุ์อู่ทอง 12
1. แม่ X พ่อ

สุพรรณบุรี 80 X อู่ทอง 3

2. การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตเร็วปานกลาง ไว้ตอดี ทรงกอแคบ แตกกอปานกลาง

3. ลักษณะใบ

ใบสีเขียวเข้ม ขนาดกว้าง (6 - 7 ซม.) ลักษณะทรงใบ ชัน-ตรง

4. คอใบ

ลักษณะสามเหลี่ยมฐานเรียบ สีเหลืองเหลือบเขียว

5. ลิ้นใบ

ลักษณะแถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลม ทั้ง 2 ข้าง

6. หูใบ
7. ปล้อง

ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ใบหอกสั้น
ลักษณะใบหูขอบด้านใน ยอดงอเข้า
ลักษณะกลางป่อง สีเขียวเหลือบเหลืองเมื่อต้องแสง สีเหลืองเหลือบเขียวเมื่อไม่
ต้องแสง การจัดเรียงค่อนข้างตรง ขนาดลําปานกลาง ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม
ไม่พบรอยแตกทั่วไป

8. ตา

ลักษณะรูปรี นูนมาก ยอดตาต่ํากว่าวงเจริญ

9. การออกดอก

ไม่ออกดอก

10. การหักล้ม

หักล้มยากมาก

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน

12. ผลผลิต

16 - 17 ตันต่อไร่

13. ความหวาน

13 - 14 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

11 - 12 เดือน

15. ความต้านทานโรค

ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
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พันธุ์อู่ทอง 13
1. แม่ X พ่อ

BC3 ของ S. spontaneumX อู่ทอง 8

2. การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตเร็ว ไว้ตอดี ทรงกอกว้าง แตกกอปานกลาง

3. ลักษณะใบ

ใบสีเขียวเข้ม ขนาดปานกลาง (4 - 6 ซม.) ทรงใบ ชัน-ตรง

4. คอใบ

ลักษณะสามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้ง สีม่วงเหลือบเขียว

5. ลิ้นใบ

ลักษณะตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม

6. หูใบ

ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ใบหอกสั้น
ลักษณะใบหูขอบด้านใน ใบหอกยาว

7. ปล้อง

ลักษณะกลางป่อง สีเขียวเหลือบเหลืองเมื่อต้องแสง สีเหลืองเหลือบเขียว เมื่อไม่
ต้องแสง การจัดเรียงค่อนข้างตรง ขนาดลําปานกลาง ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม
ไม่พบรอยแตกทั่วไป

8. ตา

ลักษณะตาห้าเหลี่ยม นูนมาก ตําแหน่งยอดตาเท่ากับวงเจริญ

9. การออกดอก

ออกดอกเล็กน้อย

10. การหักล้ม

หักล้มง่าย เมื่อมีน้ํามาก

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนปนทราย และเขตใช้น้ําฝน

12. ผลผลิต

13 - 14 ตันต่อไร่

13. ความหวาน

12 - 13 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

11 - 12 เดือน

15. ความต้านทานโรค

ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแส้ดํา อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

- 11 ลําดับที่

พันธุ์อ้อย

1

เค พี เค 98 - 40

2

เค พี เค 98 - 51

3

ซี เอส บี 03 - 33

4

ซี เอส บี 03 - 109

5

ขอนแก่น 3

6

ขอนแก่น 80

7

อู่ทอง 84 - 10

8

อู่ทอง 84 - 11

9

อู่ทอง 12

10

อู่ทอง 13
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