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ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

1 28 มิ.ย. 62 น.ส.-นำย ปิยะดำ-นำยอภชิยั  เพชรเสนำ 188 1 บำ้นเกำะ เมือง นครรำชสมีำ - 260                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

2 28 มิ.ย. 62 น.ส. วิภำวด ี สขุสมวฒัน์ 21 8 โพธ์ิกลำง เมือง นครรำชสมีำ 081-7308168 200                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

3 28 มิ.ย. 62 นำง บวัทอง   สขุสมวฒัน์ 21 8 โพธ์ิกลำง เมือง นครรำชสมีำ 086-2581961 100                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

4 1 ก.ค. 62 ดร. สมุลยำ กำญจนะพงัคะ และคณะ 59/62 ม.ป.ผำสกุ เขตทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 0840833739 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

5 1 ก.ค. 62 คณุ พรรณพิศ เลขะกลุ กรุงเทพมหำนคร 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

6 1 ก.ค. 62 คณุ พิมพพ์ร โซเบนโก กรุงเทพมหำนคร 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

7 1 ก.ค. 62 คณุ อศัณีย ์สงิหลกะ กรุงเทพมหำนคร 1,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

8 1 ก.ค. 62 คณุ อจัฉรำ ชลออยู่ กรุงเทพมหำนคร 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

9 1 ก.ค. 62 คณุ สทุธำทพิย ์ปณุยกนก กรุงเทพมหำนคร 1,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

10 1 ก.ค. 62 คณุ กลุภำ ศรบีรรทม กรุงเทพมหำนคร 1,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

11 1 ก.ค. 62 คณุ พิไลวรรณ เตมียชำติ กรุงเทพมหำนคร 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

12 1 ก.ค. 62 คณุ พรรณผกำ มหำสวุรรณ กรุงเทพมหำนคร 2,500           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

13 1 ก.ค. 62 คณุ นฐัพล น ำปรชัญำกลุ กรุงเทพมหำนคร 1,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

14 1 ก.ค. 62 คณุ ปวิตรำ น ำปรชัญำกลุ กรุงเทพมหำนคร 1,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

15 1 ก.ค. 62 คณุ เปรมจิตร สตัยวณิช กรุงเทพมหำนคร 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

16 1 ก.ค. 62 คณุ ประณยั สตัยวณิช กรุงเทพมหำนคร 2,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

17 1 ก.ค. 62 คณุ สรุชยั  สตัยวณิช กรุงเทพมหำนคร 1,000           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

18 1 ก.ค. 62 คณุ ปกรณ ์สตัยวณิช กรุงเทพมหำนคร 2,500           สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

19 2 ก.ค. 62 สนง. เกษตรและสหกรณจ์งัหวดั ในเมือง เมือง นครรำชสมีำ 044-253633 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

20 8 ก.ค. 62 คณุ ปรำนอม ทองประเสรฐิ กรุงเทพ 1,000                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

21 8 ก.ค. 62 คณุ ศรสีมยั ศรหีำตำ กรุงเทพ 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

22 8 ก.ค. 62 คณุ ไพลนิ นำคยอง กรุงเทพ 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

23 4 ก.ค. 62 คณุ สำยชล พิมพเ์กำะ และครอบครวั พระทองค ำ นครรำชสมีำ 25,000         25,000              สนง.ปศอ.พระทองค ำ

24 4 ก.ค. 62 คณุ นิภำพร จิตตส์ขุ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 25,000         25,000              สนง.ปศอ.พระทองค ำ

25 25 มิ.ย. 62 นำง ส ำอำง อำจสำรกิิจ 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

26 25 มิ.ย. 62 นำง อรสิสรินิทร ์ยอดจิตร 80                     สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

27 25 มิ.ย. 62 นำง จิรำพร เกีย้วสนัเทยีะ นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

28 25 มิ.ย. 62 คณุ เจ๊ปเูปรีย้ว ลนัลำ่(แหมม่) 200                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

25,000              

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน
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29 25 มิ.ย. 62 นำง ธีรยำ เหมเลำ 353                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

30 25 มิ.ย. 62 นำง ฐิตำภรณ ์สนุทรพิทกัษ ์และครอบครวั 109                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

31 25 มิ.ย. 62 นำง วิลำวรรณ ชำ้งสำร 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

32 9 ก.ค. 62 สนง. เกษตรอ ำเภอสดีำ สดีำ สดีำ นครรำชสมีำ 044-303033 500              500              1,000                สนง.ปศอ.สดีำ

33 9 ก.ค. 62 นำง นิโลมล ทศิกระโทก 57 6 โนนประดู่ สดีำ นครรำชสมีำ 100              100                   สนง.ปศอ.สดีำ

34 9 ก.ค. 62 นำย ธนชำต ิพรมสอน 182 5 เมืองทุง่ สวุรรณภมิู รอ้ยเอ็ด 063-9038847 150              150              300                   สนง.ปศอ.สดีำ

35 10 ก.ค. 62 คณุ นงรตัน ์ มีเครอื เสงิสำง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

36 10 ก.ค. 62 นำง เดอืนฉำย  นำดตีนัตำนนท์ 67 3 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

37 10 ก.ค. 62 นำง กิตตกิำ  ดแีลว้ 98 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 085-7660512 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

38 10 ก.ค. 62 คณุ กำญจนำภรณ ์ วงศห์ำญ 87/1 2 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 083-8759356 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

39 10 ก.ค. 62 นำง ทองจนัทร ์ เก่ิงชำเนตร 1 2 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

40 10 ก.ค. 62 นำย ไตรมำศ  มลูจนัทำ 36/1 2 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 088-3535714 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

41 10 ก.ค. 62 นำย มนตร ี สำยวนั 87 11 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

42 10 ก.ค. 62 นำง บญุลอ้ม  ยอ่งมณี 101 14 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

43 10 ก.ค. 62 นำง ทองลำ  ปัญญำสทิธ์ิ 14 14 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

44 10 ก.ค. 62 นำง นิรวรรณ  วีระกลุ 96 14 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

45 10 ก.ค. 62 นำย ณฐัพงษ ์ วีระกลุ 226 14 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

46 10 ก.ค. 62 นำง จ ำเนียร  นำมอนุ 11 9 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

47 11 ก.ค. 62 น.ส. สรุณี ปะตงัเวสำ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

48 11 ก.ค. 62 นำง สพุฒัตรำ ทศิบดี จกัรำช นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

49 11 ก.ค. 62 ดำบต ำรวจเรงิศกัดิ ์เข็มทอง 163 12 หลมุขำ้ว โนนสงู นครรำชสมีำ 25,000              สนง.ปศอ.โนนสงู

50 11 ก.ค. 62 นำง สมจิต เนียงกลำง 21 6 หลมุขำ้ว โนนสงู นครรำชสมีำ 063-0159119 100                   สนง.ปศอ.โนนสงู

51 11 ก.ค. 62 นำง สมมำรถ ขอพรกลำง 53 6 หลมุขำ้ว โนนสงู นครรำชสมีำ 093-0971344 100                   สนง.ปศอ.โนนสงู

52 11 ก.ค. 62 นำง หทยัรตัน ์พอกกลำง 12 6 หลมุขำ้ว โนนสงู นครรำชสมีำ 084-4050166 100                   สนง.ปศอ.โนนสงู

53 11 ก.ค. 62 นำง บญุมำ เหลอืกลำง 30 6 หลมุขำ้ว โนนสงู นครรำชสมีำ 088-7265059 100                   สนง.ปศอ.โนนสงู

54 15 ก.ค. 62 น.ส. กำเหว่ำ โยงกระโทก 3 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

55 15 ก.ค. 62 นำย วำรนั รงักระโทก 6 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

56 15 ก.ค. 62 นำย สำยนัต ์จ  ำนงบญุ 7 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง
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57 15 ก.ค. 62 นำง สมใจ มนษุยช์ำติ 27 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

58 15 ก.ค. 62 นำง ไพรวรรณ ์เมืองสทิธ์ิ 31 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

59 15 ก.ค. 62 นำง ส ำรวม เตมิกระโทก 41 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

60 15 ก.ค. 62 นำย จ ำกดั เมืองสทิธ์ิ 43 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

61 15 ก.ค. 62 นำย แดง องคก์ระโทก 44 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

62 15 ก.ค. 62 นำง อมัพร องคก์ระโทก 46 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

63 15 ก.ค. 62 นำย จอม ใหญ่กระโทก 46 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

64 15 ก.ค. 62 นำย สนอง โยงกระโทก 53 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

65 15 ก.ค. 62 นำย ชมพ ูโยงกระโทก 55/1 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

66 15 ก.ค. 62 นำงสำว ปกุ ณีรวรรณี 56 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

67 15 ก.ค. 62 นำง ตู ้โยงกระโทก 62 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

68 15 ก.ค. 62 นำง ล ำไพ ลองกระโทก 71 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

69 15 ก.ค. 62 นำง แสงดำว สกลุจร 74 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

70 15 ก.ค. 62 นำงสำว ส ำเภำ ใหญ่กระโทก 90 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

71 15 ก.ค. 62 นำงสำว สมหมำย องคก์ระโทก 91 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

72 15 ก.ค. 62 นำงสำว ส ำเนำ ใหญ่กระโทก 93 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

73 15 ก.ค. 62 นำงสำว สมยำ องคก์ระโทก 110 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

74 15 ก.ค. 62 นำงสำว ตำล ณีรวรรี 111 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

75 15 ก.ค. 62 นำย ส ำรวย ใหญ่กระโทก 112 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

76 15 ก.ค. 62 นำย สำยยนั สกลุจร 9849 9 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

77 15 ก.ค. 62 คณุ ชินโชค ทองพลู 83 4 สระตะเคยีน เสงิสำง นครรำชสมีำ 094-3091640,0811860819 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

78 15 ก.ค. 62 นำย นิมิตร สเีทำ 275 4 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

79 15 ก.ค. 62 รำ้นลกีำรเกษตร 209 2 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 094-2756661 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

80 15 ก.ค. 62 นำย ชยัธวชั ว่องไว 164 10 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

81 15 ก.ค. 62 นำง สจิุตรำภรณ ์เทนอิสสระ 2/75 เมืองพล พล ขอนแก่น 065-2461990 500                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

82 15 ก.ค. 62 คณุ พิกลุ ค  ำภำหลำ้ 35 5 โนนข่ำ พล ขอนแก่น 1,200                สนง.ปศอ.เสงิสำง

83 15 ก.ค. 62 นำง อ ำพร ขนุกลำง 80 5 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 082-1321449 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

84 15 ก.ค. 62 คณุ ดำวประกำย แสนบญุศริิ 5 1 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

85 15 ก.ค. 62 น.ส. รษำ ศริอินนัต์ 187 5 บำ้นรำษฎร์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 065-1197729 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

86 15 ก.ค. 62 นำง ดำหวนั คนี 199 1 บำ้นรำษฎร์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 086-2596945 1,000                สนง.ปศอ.เสงิสำง

87 18 ก.ค. 62 เจำ้หนำ้ที่-พนกังำน บรษัิทชินเอ เขตอตุสำหกรรมนวนครนครรำชสมีำ 777 1 นำกลำง สงูเนิน นครรำชสมีำ 3,119                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ
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88 18 ก.ค. 62 กลุม่มำตรฐำนฯ สนง.ปศจ.นม. 6 ในเมือง เมือง นครรำชสมีำ 044-251822 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

89 22 ก.ค. 62 นำง ชลธิดำ พรมมิรำช 120 15 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 081-0754701 2,000                สนง.ปศอ.ประทำย

90 22 ก.ค. 62 น.ส. ปฏมิำภรณ ์สขุสมวฒัน์ 21 8 โพธ์ิกลำง เมือง นครรำชสมีำ 085-9295649 100                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

91 22 ก.ค. 62 น.ส. ณฐัพชัร ภพูวง 445/2 10 โคกกรวด เมือง นครรำชสมีำ 081-8792875 100                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

92 22 ก.ค. 62 นำง ปวีร ์วชิรมโนสขุ 276 10 โคกกรวด เมือง นครรำชสมีำ 089-9492118 100                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

93 22 ก.ค. 62 นำง วิลำวลัย ์อ่วมอไุรและครอบครวั 555/86 3 สรุนำรี เมือง นครรำชสมีำ 081-7602284 500                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

94 22 ก.ค. 62 พระวิชยั พฒัคร ีญำนสมปฺญฺโน 13 ทำ่ชำ้ง เฉลมิพระเกียรติ นครรำชสมีำ 064-2280567 2,000                สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

95 22 ก.ค. 62 นำย ณรงค ์เพ็งสวุรรณ 169 9 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 082-2055469 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

96 22 ก.ค. 62 น.ส. จตพุร สดุกระโทก 146 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

97 22 ก.ค. 62 นำง เสยีรมณี ตนัสุ 202/1 11 เสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

98 22 ก.ค. 62 นำง วิชิต หอมหวล 337 11 เสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

99 22 ก.ค. 62 น.ส. รตันำพร ตวยกระโทก 6 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 097-9470414 40                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

100 22 ก.ค. 62 นำง อนงค ์ศรเีหลำขำม 124 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 090-8254597 20                20                40                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

101 22 ก.ค. 62 นำง แกว้ พรมมำ 120 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 084-4753150 40                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

102 22 ก.ค. 62 นำย สรุวฒิุ มุ่งปำกกลำง 158 4 ปรุใหญ่ เมือง นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

103 22 ก.ค. 62 คณุ อนิวตั ลำสลุี 145 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 062-4913669 50                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

104 22 ก.ค. 62 นำง ปำลติำ เดชบรุมัย์ 210 3 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 120                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

105 22 ก.ค. 62 ด.ช. ภำคนิ ประเสรฐิสงัข์ 200 3 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

106 22 ก.ค. 62 นำย ชยตุม ์กศุล 143/3 3 จอหอ เมือง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

107 22 ก.ค. 62 ซิม้ฟำรม์ 36 14 เสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

108 26 ก.ค. 62 นำง สพิุษ นำดี 27 1 โนนประดู่ สดีำ นครรำชสมีำ 097-1916355 100                   สนง.ปศอ.สดีำ

109 26 ก.ค. 62 น.ส. นนพล ีรตันพนัธุแ์ละนศ.ปีที4่,ปวช.1ละครพระ(ใหม)่ 444 10 โคกกรวด เมือง นครรำชสมีำ 044-465152 300                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

110 26 ก.ค. 62 น.ส. อมรกลม สขุสมวฒัน์ 21 8 โพธ์ิกลำง เมือง นครรำชสมีำ 089-9485316 100                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

111 30 ก.ค. 62 นำย มยั ถนุนอก 71 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

112 30 ก.ค. 62 นำย สนิชยั สงวนหมู่ 21 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

113 30 ก.ค. 62 นำย หนไูกร สมมำศ 31 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

114 30 ก.ค. 62 นำย สมคดิ สมมำศ 86 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

115 30 ก.ค. 62 นำย ทพิย ์เอ่ียมศรสีนุทร 4 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

116 30 ก.ค. 62 นำง น่ิม ไกรคำ้งพลู 79 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง



6/8/2020 14:14

ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน

117 30 ก.ค. 62 นำย ชวน ช่ำงหลอ่ 33 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

118 30 ก.ค. 62 นำย วีระ พลแสน 97 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

119 30 ก.ค. 62 นำง จนัทรเ์พ็ญ ผิวเผือด 218/1 1 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

120 30 ก.ค. 62 นำง นำร ีสยีำงนอก 190 2 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

121 30 ก.ค. 62 นำง คมสนัติ ์ใยกระโทก 256/1 2 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

122 30 ก.ค. 62 นำย ธำนี ไพรบงึ 93 12 โนนสมบรูณ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

123 30 ก.ค. 62 นำย ศิรพินัธ ์บญุพลี ผูจ้ดักำรสหกรณก์ำรเกษตร อ ำเภอชมุพวง 221 1 ชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

124 7 ส.ค. 62 นำย วรวฒิุ วำจำมั่น (ตูบ้รจิำค) บวัลำย นครรำชสมีำ 410                   สนง.ปศอ.บวัลำย

125 7 ส.ค. 62 นำย วรวฒิุ วำจำมั่น ม.5 ต.หยองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 285                   สนง.ปศอ.บวัลำย

126 7 ส.ค. 62 นำย วรวฒิุ วำจำมั่น ม.6 ต.เมืองพะไล บวัลำย นครรำชสมีำ 765                   สนง.ปศอ.บวัลำย

127 7 ส.ค. 62 นำย บญุสง่ สนี  ำมงั 74 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

128 7 ส.ค. 62 นำย สขุสนัต ิลำหลง 100 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

129 7 ส.ค. 62 นำง นอ้ย ศรสีวุอ 87 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

130 7 ส.ค. 62 นำย ทรำย ภำมี 85 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

131 7 ส.ค. 62 นำย สขุ เมำไธสง 63 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

132 7 ส.ค. 62 คณุ วิชยั สอำดโฉม 28 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

133 7 ส.ค. 62 คณุ สมบตั ิเหมเสำ 67/1 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

134 7 ส.ค. 62 นำย ประเสรฐิ แว่นไว 30 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

135 7 ส.ค. 62 นำย กฤษดำ แว่นไว 108 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

136 7 ส.ค. 62 นำย อำนนัต ์ประโพทงั 31 3 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 085-1043118 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

137 7 ส.ค. 62 น.ส. วิภำดำ สคีรำม 130 5 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 085-4791431 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

138 7 ส.ค. 62 นำย ประสทิธ์ิ เทนิเทำ 180 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

139 7 ส.ค. 62 นำง ดวงจนัทร ์มว่งกะลำ 35/1 3 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

140 7 ส.ค. 62 นำง จกุ แทบทำม 43 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

141 7 ส.ค. 62 นำง บญุน ำ ทำนำ 147/1 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

142 7 ส.ค. 62 น.ส. ศรนีวน ทงัลำ 125 9 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

143 7 ส.ค. 62 นำย สรุยิำ ค  ำศลิำ 182 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 081-2608570 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

144 7 ส.ค. 62 นำย บญุเลศิ ประวนันำ 51/1 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 095-6637365 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

145 7 ส.ค. 62 นำย บวัไข ทพิยน์นท์ 106 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

146 7 ส.ค. 62 นำง จนัทรธิ์มำ ทดัมำลำ 146/2 4 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

147 7 ส.ค. 62 นำย ณฐัวฒัน ์เหมือนสงิห์ 29/2 6 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 044-495006 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย



6/8/2020 14:14

ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน

148 7 ส.ค. 62 นำง สงัวำลย ์แพงไธสง 4 6 เมืองพะไล บวัลำย นครรำชสมีำ 080-7239630 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

149 7 ส.ค. 62 นำย สมัฤทธ์ิ ตะขงษำ 46 5 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

150 7 ส.ค. 62 นำย สนอง แสงลำ 77 6 เมืองพะไล บวัลำย นครรำชสมีำ 087-2474546 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

151 7 ส.ค. 62 นำง สบุรรณ ์หนิกอง 51 5 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 0872474546 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

152 7 ส.ค. 62 ผูใ้หญ่บำ้นเจรญิ แพงไธสง 4 6 เมืองพะไล บวัลำย นครรำชสมีำ 086-2446743 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

153 7 ส.ค. 62 นำง หนจูนัทร ์อปัปะมะเย 19 8 หนองหวำ้ บวัลำย นครรำชสมีำ 088-3755740 200                   สนง.ปศอ.บวัลำย

154 7 ส.ค. 62 กำรไฟฟำ้สว่นภมิูภำคสำขำยอ่ยอ ำเภอบวัลำย 564 1 บวัลำย บวัลำย นครรำชสมีำ 044-495275 500                   สนง.ปศอ.บวัลำย

155 7 ส.ค. 62 นำย ประดษิฐ์อกัษร พืชสงิห์ 655 แขวนสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 081-6976225 1,000                สนง.ปศอ.บวัลำย

156 7 ส.ค. 62 บำ้นโคกสงู 11 โนนรงั ชมุพวง นครรำชสมีำ 410                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

157 7 ส.ค. 62 กลุม่ โคเนือ้บำ้นหนองไร่ โนนตมู ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

158 7 ส.ค. 62 บำ้นหนองหวำ้ 2 โนนรงั ชมุพวง นครรำชสมีำ 519                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

159 7 ส.ค. 62 นำย ศภุกร จิตสม 9 3 ทำ่ลำด ชมุพวง นครรำชสมีำ 600                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

160 7 ส.ค. 62 บำ้นหนองตำดพฒันำ 19 ตลำดไทร ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,180                สนง.ปศอ.ชมุพวง

161 7 ส.ค. 62 พ.ท. ทนงศกัดิ ์ไชยนอก สสัดอี  ำเภอชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,100                สนง.ปศอ.ชมุพวง

162 7 ส.ค. 62 คณุ พฒิุพงษ ์คณุสปุระวีณ ์ภคเลิศพิบลูย ์(หวัหนำ้จ๋ิว+พ่ีแมว) ชมุพวง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

163 7 ส.ค. 62 กลุม่ โคเนือ้สรำ้งอำชีพ ตลำดไทร ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

164 7 ส.ค. 62 กองทนุหมู่บำ้นโนนยอพฒันำและชมุชนเมือง โนนยอ ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

165 7 ส.ค. 62 นำย เรวตั นำงนชุนำฎ แสงพำนิช ชมุพวง นครรำชสมีำ 769                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

166 7 ส.ค. 62 คณุ ดวงฤด ีพดัไธสง 117 6 โนนยอ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

167 7 ส.ค. 62 คณุ สพุรรณำ ธนชูำญ อบจ. ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

168 7 ส.ค. 62 คณุ ปรชิำต ินำคประกอบ (เกษตรอ ำเภอชมุพวง) ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

169 7 ส.ค. 62 คณุ มกุมณี แตรวงศส์กลุ ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

170 7 ส.ค. 62 นำย สทิธิพร ทพิยค์นูอก 149 2 หนองหลกั ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

171 7 ส.ค. 62 นำง ละบตัร เยำวพนัธ์ 170 2 หนองหลกั ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

172 7 ส.ค. 62 นำย เพชร ถนดัไร่ 130 2 หนองหลกั ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

173 7 ส.ค. 62 นำย สมำน พะคณุละ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

174 7 ส.ค. 62 นำย สมหมำย หมำยบรรจง 19 18 โนนรงั ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

175 7 ส.ค. 62 นำง ล ำใย นำคพิมพ ์ก ำนนัต  ำบลสำหรำ่ย ชมุพวง นครรำชสมีำ 383                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

176 7 ส.ค. 62 บำ้นหนองตำดพฒันำ 8 ตลำดไทร ชมุพวง นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

177 7 ส.ค. 62 29 กค. 2562(ตลำดนดัเชำ้วนัจนัทร)์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 4,896.50           สนง.ปศอ.ชมุพวง

178 7 ส.ค. 62 โรงเรยีนบำ้นพะงำดวิทยำ ชมุพวง นครรำชสมีำ 3,403                สนง.ปศอ.ชมุพวง

179 7 ส.ค. 62 25 กค 2562 (ตลำดนดัเย็นวพัฤหสับด)ี ชมุพวง นครรำชสมีำ 5,323.50           สนง.ปศอ.ชมุพวง

180 7 ส.ค. 62 นำย อนนัต ์บตุรเจรญิ 108 5 สำหรำ่ย ชมุพวง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ชมุพวง
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181 7 ส.ค. 62 นำง วิภำวี อมัรำวิเชียร ชมุพวง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

182 7 ส.ค. 62 นำง จ ำปำ รกัษำศรี ชมุพวง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

183 7 ส.ค. 62 นำง จนัทำ ศรกี  ำเนิด ชมุพวง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

184 7 ส.ค. 62 พองฟำรม์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

185 7 ส.ค. 62 สมทรำยฟำรม์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

186 7 ส.ค. 62 เกษียรฟำรม์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

187 7 ส.ค. 62 หนกูลำยฟำรม์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

188 7 ส.ค. 62 ปีณะกำเสฟำรม์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

189 7 ส.ค. 62 นำง ส ำรวย จนัทรศ์รสีมหมำย ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

190 7 ส.ค. 62 ช่ำงคมตลำดนดัวนัทร ์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

191 7 ส.ค. 62 บรจิำคทั่วไป ชมุพวง นครรำชสมีำ 600                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

192 7 ส.ค. 62 นำง มลวิลัย ์วิเศษบบุผำ 533 10 สรุนำรี เมือง นครรำชสมีำ 088-0849769 1,000                สนง.ปศอ.บำ้นเหลื่อม

193 7 ส.ค. 62 นำย พิศษิฐ์ศกัดิ ์วิเศษบบุผำ 177/2 4 บำ้นเหลื่อม บำ้นเหลื่อม นครรำชสมีำ 063-1878591 500                   สนง.ปศอ.บำ้นเหลื่อม

194 15 ส.ค. 62 นำย ประยรู โสภกัดี 60 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

195 15 ส.ค. 62 นำง นงรกัษ ์วนัศรทีอง 1/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

196 15 ส.ค. 62 น.ส. ค ำผอง บวัละคร 1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

197 15 ส.ค. 62 นำง ถวิล ขนัอำสำ 58 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

198 15 ส.ค. 62 นำย บญุมี นำมเดช 28 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

199 15 ส.ค. 62 นำง ส ำรอง ขำมสโุพธ์ิ 30 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.บวัลำย

200 15 ส.ค. 62 นำง บรรจง ทพัภตูำ 34/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

201 15 ส.ค. 62 คณุ ลำวรรณ ทบัสริกัษ์ 20 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

202 15 ส.ค. 62 นำง ทองสด ศรวีนัทำ 49 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

203 15 ส.ค. 62 นำง จฑุำทพิย ์ดอนมงคล 147/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

204 15 ส.ค. 62 น.ส. วลยัลกัษณ ์จนัมะณี 47/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

205 15 ส.ค. 62 คณุ รศัมี ทบัชำ 62 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

206 15 ส.ค. 62 น.ส. ค ำกลิง้ ปิหนึ 51 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

207 15 ส.ค. 62 นำง กมลวรรณ โสภกัดี 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

208 15 ส.ค. 62 นำง สมนกึ พิเษศ 42 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

209 15 ส.ค. 62 นำง หนพูดั ทนัใจ 1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 60                     สนง.ปศอ.บวัลำย

210 15 ส.ค. 62 นำง สวุรรณี จิตตะวนำและแมท่องด ีดอนมงคล 143/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

211 15 ส.ค. 62 นำย ทรงศลิป์ วิดเีทพและนำงจ ำปี เพ็งแจ่ม 47-48/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.บวัลำย

212 15 ส.ค. 62 น.ส. วรรณี ไพรวิจำรณ์ 37 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย
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213 15 ส.ค. 62 นำย เกียรตศิกัดิ ์วรรณจงค ำ 165/1 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

214 15 ส.ค. 62 นำย อมร ศรสีวุอ 61 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

215 15 ส.ค. 62 นำง ผอ่งศร ีสละ 89 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 062-6163033 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

216 15 ส.ค. 62 นำง ไกรสร ไปแดน 172 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

217 15 ส.ค. 62 นำง ไสว ศรสีธุรรม 140 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

218 15 ส.ค. 62 นำย สภุำพ โสภกัดี 141 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

219 15 ส.ค. 62 นำง นอ้ย ทบัชำ 51 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

220 15 ส.ค. 62 นำย ทองสขุ ทบัชำ 15 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

221 15 ส.ค. 62 นำง มะลวิรรณ เมืองแสงจนัทร์ 167 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

222 15 ส.ค. 62 นำง ทองใส โสภกัดี 67 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

223 15 ส.ค. 62 นำย กดุั่น ศรสีวุอ 29 2 โนนจำน บวัลำย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.บวัลำย

224 15 ส.ค. 62 นำง เสำวนิต นำพิมำย 12 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

225 15 ส.ค. 62 นำย หนเูลก็ นำพิมำย 12 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 170                   สนง.ปศอ.บวัลำย

226 15 ส.ค. 62 คณุ สทุธินนัท ์ชนุสอน 6 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

227 15 ส.ค. 62 นำง เสำ ผวนนอก 21 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

228 15 ส.ค. 62 คณุ บงัอร ลอ้มทองหลำง 15 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

229 15 ส.ค. 62 นำย หนนูอ้ย โคกสมีำยำ 8 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

230 15 ส.ค. 62 นำง ปนิตำ ดงขำว 12 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

231 15 ส.ค. 62 น.ส. ดรุณี ภริมจิตร 52 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 085-7720338 200                   สนง.ปศอ.บวัลำย

232 15 ส.ค. 62 นำง รุง่เรอืง นำพิมำย 12 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 098-1363502 230                   สนง.ปศอ.บวัลำย

233 15 ส.ค. 62 นำง ทองค ำ จนัทะวงษำ,นำงศรแีพ จนัทะวงษำและนำงวำเศฐี สำมนคร 5 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 800                   สนง.ปศอ.บวัลำย

234 15 ส.ค. 62 นำย ชำ้ง ผอนนอก 21 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.บวัลำย

235 15 ส.ค. 62 นำง วนัทอง ช่ำงเกวียน 20 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 089-2636711 40                     สนง.ปศอ.บวัลำย

236 15 ส.ค. 62 นำง สงดำ บวัแสงใส 14 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

237 15 ส.ค. 62 นำง ศริพิรรณ เทพตำแสง 69 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 082-9274953 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

238 15 ส.ค. 62 นำย บญุปำ้ย บวัแสงใส 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.บวัลำย

239 15 ส.ค. 62 นำย วฒันพงษ ์วงศส์รุยิำ 19 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 084-5821787 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

240 15 ส.ค. 62 นำง พวงเงิน ระพล 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 063-0354862 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

241 15 ส.ค. 62 นำง นิทนำ ดงดำว 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

242 15 ส.ค. 62 นำย มนสั ดงดำว 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.บวัลำย

243 15 ส.ค. 62 นำย บวั ดงดำว 4 เมืองพะใล บวัลำย นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.บวัลำย

244 15 ส.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอเสงิสำง 54/1 11 เสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 1,500                สนง.ปศอ.เสงิสำง
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245 19 ส.ค. 62 กลุม่เลีย้งสตัวต์  ำบลหลุง่ประดู่ 152 11 หลุง่ประดู่ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 086-2540322 125,000       125,000            สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

246 20 ส.ค. 62 ด.ช. ณฐัชนน ทบพกัร ์ 53 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 081-9226088 50                50                100                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

247 20 ส.ค. 62 น.ส. สบุรร ค  ำโฮง 118 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 086-2596240 40                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

248 20 ส.ค. 62 นำย จ ำลอง คำยสงูเนิน 118 11 กดุโบสถ์ เสงิสำง นครรำชสมีำ 086-2596240 40                     สนง.ปศอ.เสงิสำง

249 22 ส.ค. 62 หจก.รำชสมีำเกษตรภณัฑ์ 111 7 ครบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 5,000                สนง.ปศอ.ครบรุี

250 22 ส.ค. 62 บรษัิท ป.เลื่อนทวีกกิจ จ  ำกดั 88 7 เฉลยีง ครบรุี นครรำชสมีำ 3,000                สนง.ปศอ.ครบรุี

251 22 ส.ค. 62 บรษัิทสว่ำงฟำรม์จ ำกดั 125 4 จระเขห้นิ ครบรุี นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ครบรุี

252 22 ส.ค. 62 นำย สำยนัห ์ชำเวียง (พรอ้มครอบครวั) 35 4 บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ครบรุี

253 22 ส.ค. 62 บรษัิท บญุน ำโชค ฟำรม์ จ  ำกดั 205 8 เฉลยีง ครบรุี นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ครบรุี

254 22 ส.ค. 62 หจก.ครบรุโีกลดเ์ดน้ ฟำรม์ 100 9 ครบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ครบรุี

255 22 ส.ค. 62 ฟำรม์สำยชล บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ครบรุี

256 22 ส.ค. 62 ฟำรม์สมหมำย บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ครบรุี

257 22 ส.ค. 62 ฟำรม์สมหวงั บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ครบรุี

258 22 ส.ค. 62 นำย พนม ชมุกระโทก 240 1 อรพิมพ์ ครบรุี นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ครบรุี

259 22 ส.ค. 62 นำง บงกช แซ่เอ็ง 602/186 จอหอ เมือง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

260 22 ส.ค. 62 นำง วิชตุำ ตน้พดุซำ 163 10 ครบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

261 22 ส.ค. 62 นำง ธนิสำ ธีประดษิฐ์วงศ์ 100 3 จระเขห้นิ ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

262 22 ส.ค. 62 ดต. สมชยั รวมขนุทด 229 8 แชะ ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

263 22 ส.ค. 62 นำง สชุำต ิโมสงูเนิน 92 1 สมีมุ เมือง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

264 22 ส.ค. 62 นำย ธนำกร และครอบครวั 31 10 บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

265 22 ส.ค. 62 น.ส. วีรญำ ยอ่ยกระโทก 172 6 บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

266 22 ส.ค. 62 น.ส. สรุมีำศ ยอ่ยกระโทก 172 6 บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

267 22 ส.ค. 62 ด.ญ. กญัญำกร ยอ่ยกระโทก 172 6 บำ้นใหม่ ครบรุี นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ครบรุี

268 22 ส.ค. 62 นำง ไพลนิ เจนปรุ 372 3 จระเขห้นิ ครบรุี นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.ครบรุี

269 22 ส.ค. 62 นำย บรรดำศกัดิ ์ประทมุ 69 4 ครบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ครบรุี

270 22 ส.ค. 62 นำง เพชรรตัน ์ลิม้ประยรูสวสัดิ์ 191 8 แชะ ครบรุี นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ครบรุี

271 22 ส.ค. 62 ผูไ้มป่ระสงคอ์อกนำม (กลอ่งบรจิำค) ครบรุี นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.ครบรุี

272 22 ส.ค. 62 ส ำนกังำนประกนัสงัคมจงัหวดันครรำชสมีำ 2/1 เมือง นครรำชสมีำ 860                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

273 22 ส.ค. 62 กลอ่งบรจิำคของ สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ เมือง เมือง นครรำชสมีำ 4,500                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ
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274 30 ก.ค. 62 บรษัิท ภทัรำรสีอรท์ จ  ำกดั ปำกช่อง นครรำชสมีำ 3        3            สนง.ปศอ.ปำกช่อง

275 12 ส.ค. 62 นำยชณุห ์ศริชิยัครีโีกศล วงัน ำ้เขียว นครรำชสมีำ 3            สนง.ปศอ.วงัน ำ้เขียว

276 28 ก.ค. 62 ชมรมบวรรกัษศ์ลี 5 เมืองยำ่โม เมือง นครรำชสมีำ 2        สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

277 30 ส.ค. 62 พนกังำนและเจำ้หนำ้ที่ บรษัิทชินเอไฮเทค เขตอตุสำหำกรรมสรุนำรี นครรำชสมีำ 900                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

278 30 ส.ค. 62 วิทยำลยัเทคนิคพิมำย ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 044-471249 3,000                สนง.ปศอ.พิมำย

279 30 ส.ค. 62 สนง.ที่ดนิจงัหวดันครรำชสมีำ สำขำพิมำย ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 2,300                สนง.ปศอ.พิมำย

280 30 ส.ค. 62 น.ส. ภฑัรภีรณ ์จ ำปำโพธ์ิ 21 8 หนองงเูหลอืม เฉลมิพระเกียรติ นครรำชสมีำ 063-9038825 1,000                สนง.ปศอ.พิมำย

281 30 ส.ค. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคเนือ้บำ้นรตันภพ 23 17 ดงใหญ่ พิมำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พิมำย

282 30 ส.ค. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคเนือ้บำ้นดงใหญ่พฒันำ 5 17 ดงใหญ่ พิมำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พิมำย

283 30 ส.ค. 62 สนง.สรรพำกรพืน้ที่สำขำพิมำย ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 044-471201 500                   สนง.ปศอ.พิมำย

284 30 ส.ค. 62 สนง.ขนส่งจงัหวดันครรำชสีมำ สำขำอ ำเภอพิมำย 582 7 ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 044-471388 500                   สนง.ปศอ.พิมำย

285 30 ส.ค. 62 คณุ สำทชิ บวชสนัเทยีะ 299 6 ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 085-6114453 500                   สนง.ปศอ.พิมำย

286 30 ส.ค. 62 กลอ่งบรจิำคของ สนง.ปศอ.พิมำย ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 044-471611 750                   สนง.ปศอ.พิมำย

287 2 ก.ย. 62 บรษัิท เรอืงโรจน ์เพ็ทช็อป จ ำกดั 657-659 ปำกช่อง ปำกช่อง นครรำชสมีำ 044-311242 25,000         25,000              สนง.ปศอ.ปำกช่อง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

288 3 ก.ย. 62 นำง เสง่ียม พิทกัษ์ 45 2 มะเกลอืเก่ำ สงูเนิน นครรำชสมีำ 081-7899091 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

289 4 ก.ย. 62 วิสำหกิจชมุชนกลุม่ผูเ้ลีย้งโคนมปำกช่อง 5 8 หนองสำหรำ่ย ปำกช่อง นครรำชสมีำ 25,000              สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

290 4 ก.ย. 62 ตวัแทนขนสง่นมโรงเรียน บจก.แมรี่แอนแดรี่โปรดกัส์ ปำกช่อง นครรำชสมีำ 25,000              สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

291 4 ก.ย. 62 โรงเรยีนเทเรซำอปุถมัภ์ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

292 4 ก.ย. 62 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลงิว้ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 700                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

293 4 ก.ย. 62 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนิดำด หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 874                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

294 4 ก.ย. 62 บำ้นหวันำค ำพฒันำ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

295 4 ก.ย. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลหว้ยแคน หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 2,070                สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

296 4 ก.ย. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลทบัสวำย หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 320                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

297 4 ก.ย. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลกงรถ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 680                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

298 4 ก.ย. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลหลุง่ตะเคยีน หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 1,080                สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

299 4 ก.ย. 62 ไมป่ระสงคอ์อกนำม (กลอ่งรบับรจิำค) หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 1,995                สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

300 4 ก.ย. 62 นำย บญุยิ่ง เงือกสวย สงูเนิน นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.สงูเนิน

301 4 ก.ย. 62 นำง บญุรว่ม ชำญวิชยัพจน์ สงูเนิน นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.สงูเนิน
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302 4 ก.ย. 62 นำย บญุรอด สงิหย์อย สงูเนิน นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.สงูเนิน

303 4 ก.ย. 62 นำย สมชำย สริปิระเสรฐิศลิป์ สงูเนิน นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.สงูเนิน

304 4 ก.ย. 62 นำย สมนกึ ช  ำนำญกลู สงูเนิน นครรำชสมีำ 6,500                สนง.ปศอ.สงูเนิน

305 4 ก.ย. 62 นำย กิตต ิธรรมวิรยินนท์ 150 8 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 081-9771599 5,000                สนง.ปศอ.ประทำย

306 4 ก.ย. 62 นำง ปวีณำ แทนไธสง 17/2 16 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 081-7252857 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

307 4 ก.ย. 62 นำย บญุช่วย แทนไธสง 57 16 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 081-8762504 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

308 4 ก.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอเสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 1,200                สนง.ปศอ.เสงิสำง

309 5 ก.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอคง คง นครรำชสมีำ 5,019                สนง.ปศอ.คง

310 6 ก.ย. 62 ส ำนกังำนคลงัจงัหวดันครรำชสมีำ เมือง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

311 10 ก.ย. 62 นำง ธิตนิดัดำ จำรตัน์ 180 7 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 088-1128445 2,000                สนง.ปศอ.ประทำย

312 10 ก.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอสดีำ 230 สดีำ สดีำ นครรำชสมีำ 092-2704699 600                   สนง.ปศอ.สดีำ

313 11 ก.ย. 62 นำง นิตยำ พอ้งงเูหลอืม 42 12 เฉลมิพระเกียรติ นครรำชสมีำ 096-4494623 200                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

314 25 มิ.ย. 62 ชมรมพฒันำชมุชน อปท จ.นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

315 26 ก.ย. 62 บรษัิท รำชสมีำ-จอหอ โภคภณัฑ ์จ ำกดั นครรำชสมีำ 25,000         25,000              สนง.ปศอ.เมืองนครรำชสมีำ

316 26 ก.ย. 62 นำย ธนชั กยุแกว้ 65 2 หนองระเวียง เมือง นครรำชสมีำ 25,000         25,000              สนง.ปศอ.เมืองนครรำชสมีำ

317 26 ก.ย. 62 นำย บญุเทยีม ถ่ินโคกสงู 170 10 จอหอ เมือง นครรำชสมีำ 10,000              สนง.ปศอ.เมืองนครรำชสมีำ

318 26 ก.ย. 62 นำย สมบตั ิไทยงเูหลอืม 121 4 จอหอ เมือง นครรำชสมีำ 25,000         25,000              สนง.ปศอ.เมืองนครรำชสมีำ

319 26 ก.ย. 62 กลุม่ผูร้บั ธคก. หมู ่11 ต.กระชอน และกลุม่ต.โบสถ์ พิมำย นครรำชสมีำ 16,000              สนง.ปศอ.พิมำย

320 26 ก.ย. 62 นำย ไพศำล จนัทวล ี(สำธำรณสขุอ ำเภอพิมำย) พิมำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พิมำย

321 26 ก.ย. 62 ทอ้งถ่ินอ ำเภอพิมำย พิมำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พิมำย

322 26 ก.ย. 62 กลอ่งรบับรจิำค พิมำย นครรำชสมีำ 2,909                สนง.ปศอ.พิมำย

323 26 ก.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอเสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 1,500                สนง.ปศอ.เสงิสำง

324 4 ต.ค. 62 บรษัิท มกุดำฟำรม์ จ  ำกดั 35 12 จระเขห้นิ ครบรุี นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ครบรุี

325 4 ต.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอครบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.ครบรุี
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326 5 ต.ค. 62 นำง มำลสิำ ภูก่นั 44 6 โชคชยั โชคชยั นครรำชสมีำ 080-1745209 1        25,000      สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

327 7 ต.ค. 62 นำย สม พลยำงนอก 96 6 ตลำดไทร ประทำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

328 7 ต.ค. 62 นำง แดง กองทุง่มน 88 6 ตลำดไทร ประทำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

329 7 ต.ค. 62 นำง แข โพยนอก 88 6 ตลำดไทร ประทำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

330 7 ต.ค. 62 นำง แตว๋ สยีำงนอก 40/1 6 ตลำดไทร ประทำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

331 7 ต.ค. 62 นำง นวล สยีำงนอก 175 6 ตลำดไทร ประทำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ประทำย

332 7 ต.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอประทำย 71 16 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 044-479063 2,000                สนง.ปศอ.ประทำย

333 8 ต.ค. 62 โรงเรยีนเกง้เตก็ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 1,520                สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

334 8 ต.ค. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลตะโก ตะโก หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 750                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

335 8 ต.ค. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลหลุง่ประดู่ หลุง่ประดู่ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 920                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

336 8 ต.ค. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลงิว้ งิว้ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 820                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

337 8 ต.ค. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลทบัสวำย ทบัสวำย หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 220                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

338 8 ต.ค. 62 ชมรมก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ต  ำบลเมืองพลบัพลำ เมืองพลบัพลำ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 680                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

339 8 ต.ค. 62 บำ้นหนองผกัโพด หมู่ที่ 5 ต ำบล หลุง่ประดู่ 5 หลุง่ประดู่ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 310                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

340 8 ต.ค. 62 บำ้นสี่แยก หมู่ที่ 9 ต ำบลตะโก 9 ตะโก หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 240                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

341 8 ต.ค. 62 ไม่ประสงคอ์อกนำม (กลอ่งรบับรจิำค) สนง.ปศอ.หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 209                   สนง.ปศอ.หว้ยแถลง

342 11 ต.ค. 62 บรษัิท อิมเมทคอนสตรกัชั่น จ  ำกดั 79 8 หม่ืนไวย เมือง นครรำชสมีำ 044-259247 2            70,000      สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

343 11 ต.ค. 62 สมำคมก ำนนัผูใ้หญ่บำ้นอ ำเภอพิมำย พิมำย นครรำชสมีำ 24,199              สนง.ปศอ.พิมำย

344 21 ต.ค. 62 นำง ณฐันนัท ์ทองโปรง่ เสงิสำง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

345 28 ต.ค. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคบำ้นหนองหลกัศลิำ 5 เสงิสำง เสงิสำง นครรำชสมีำ 2,800                สนง.ปศอ.เสงิสำง

346 30 ต.ค. 62 นำง อรุณี แปน้ปลดั 60/1 8 ถ ำ้ววัแดง หนองบวัแดง ชยัภมิู 084-2891697 1,000                สนง.ปศอ.ปำกช่อง

347 30 ต.ค. 62 นำย ส ำเรงิ ขอแช่มกลำง 64 12 กลำงดง ปำกช่อง นครรำชสมีำ 087-8686102 1,000                สนง.ปศอ.ปำกช่อง

348 30 ต.ค. 62 นำย ศกัดิช์ำย ภูพ่ลพิศำล 55/2 หนองสำหรำ่ย ปำกช่อง นครรำชสมีำ 081-5583740 300                   สนง.ปศอ.ปำกช่อง

349 30 ต.ค. 62 นำง ประยรู ลำภทวี 37 4 หนองโพนงำม เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมิู 092-1207596 100                   สนง.ปศอ.ปำกช่อง

350 30 ต.ค. 62 นำง นงครำญ ลำภทวี 37 4 หนองโพนงำม เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมิู 082-6353569 100                   สนง.ปศอ.ปำกช่อง

351 30 ต.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอเฉลมิพระเกียรติ เฉลมิพระเกียรติ นครรำชสมีำ 3,109.50           สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ



6/8/2020 14:14

ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน

352 30 ต.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอเทพำรกัษ์ เทพำรกัษ์ นครรำชสมีำ 10,745              สนง.ปศอ.เทพำรกัษ์

353 22 ต.ค. 62 บรษัิท วำวำ แพค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 52 3 สคีิว้ สคีิว้ นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

354 30 ต.ค. 62 นำง ดำว มุ่งเจียกกลำง 6 เมืองนำท ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

355 30 ต.ค. 62 นำง แวว เสมำ 6 เมืองนำท ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

356 30 ต.ค. 62 นำง กญัญำนี ปำกนอก 6 เมืองนำท ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

357 30 ต.ค. 62 นำง กองแกว้ จงแผก่ลำง 6 เมืองนำท ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

358 30 ต.ค. 62 นำง ด ำ เขินกลำง 6 เมืองนำท ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 50                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

359 30 ต.ค. 62 นำง อี๊ต จงชิดกลำง 6 เมืองนำท ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

360 30 ต.ค. 62 นำง ถนอม ทำสนัเทยีะ 2 โนนเมือง ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

361 30 ต.ค. 62 นำย บญุยก จงนอก 2 โนนเมือง ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

362 30 ต.ค. 62 หมู่บำ้นดอนใหญ่ 7 พะงำด ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 1,200                สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

363 30 ต.ค. 62 นำง สำยทอง หวงัเขตกลำง 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

364 30 ต.ค. 62 นำง อ ำไพ นิสนัเทยีะ 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

365 30 ต.ค. 62 นำง แฉลม้ มุง้ครอบกลำง 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

366 30 ต.ค. 62 นำง สมัฤทธ์ิ เหลก็คง 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

367 30 ต.ค. 62 นำง ป่ิน จงบวก 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 60                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

368 30 ต.ค. 62 นำง ล ำดวน แซกพทุธำ 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

369 30 ต.ค. 62 นำย เกย จงขอกลำง 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

370 30 ต.ค. 62 นำง แฉลม้ จนัทรร์อด 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

371 30 ต.ค. 62 นำง สมเกียรต ิสง่นอก 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

372 30 ต.ค. 62 นำง ปรชีำ สขุศรนีอก 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

373 30 ต.ค. 62 นำง ทองเมีย้น แข็งกำร 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

374 30 ต.ค. 62 นำง ป่ิน จสุนัเทยีะ 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 20                     สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

375 30 ต.ค. 62 นำย สงกรำนต ์จงสนัเทยีะ 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

376 30 ต.ค. 62 นำย พนม แข็งกำร 7 เมืองเกษตร ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

377 30 ต.ค. 62 กระบอื ขำมแสง 15 ขำมสะแกแสง ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 550                   สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

378 30 ต.ค. 62 บำ้นโนนผกัชี 4 ชีวึก ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 1,220                สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

379 30 ต.ค. 62 บำ้นบลุะกอ 10 ขำมสะแกแสง ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 2,500                สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

380 30 ต.ค. 62 อ ำเภอขำมสะแกแสง (กลอ่งบรจิำค) ขำมสะแกแสง ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ 7,591.75           สนง.ปศอ.ขำมสะแกแสง

381 30 ต.ค. 62 พอ่อ่วม-แมเ่พ่ิม เผ่ือนกระโทก 105 4 โชคชยั โชคชยั นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ล ำทะเมนชยั

382 30 ต.ค. 62 นำย สนุนัท ์ถือฉลำด 6 ไพล ล ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ล ำทะเมนชยั
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383 30 ต.ค. 62 นำย เลอพงศ ์ทบัทมิแสน 4 ไพล ล ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ล ำทะเมนชยั

384 30 ต.ค. 62 นำง นกกะหริง่ ปำนเกิด 19/2 6 ขยุ ล  ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.ล ำทะเมนชยั

385 30 ต.ค. 62 นำย เฉลมิศกัดิ ์แซ่คู 10 ขยุ ล  ำทะเมนชยั นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.ล ำทะเมนชยั

386 30 ต.ค. 62 รำ้นก ำพล อำหำรสตัว ์(นำยก ำพล ตรยีะมณีรตัน)์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 25,000              สนง.ปศอ.ชมุพวง

387 30 ต.ค. 62 บรษัิท เพชรธำรำ จ ำกดั ชมุพวง นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

388 30 ต.ค. 62 นำย พจนชยั พดัไธสง ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

389 30 ต.ค. 62 บำ้นหนองหวำ้สชีมพู 6 ตลำดไทร ชมุพวง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

390 30 ต.ค. 62 ดำหวนัฟำรม์ (นำงดำหวนั บบัใหม)่ ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

391 30 ต.ค. 62 ธรณินทรฟ์ำรม์ (นำงนงนำจ มลูหำ) ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

392 30 ต.ค. 62 บรจิำคทั่วไป (สนง.ปศอ.ชมุพวง) ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,878                สนง.ปศอ.ชมุพวง

393 30 ต.ค. 62 นำย สดุใจ โตจนัทกึ 510 8 สงูเนิน สงูเนิน นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

394 1 พ.ย. 62 กลอ่งรบับรจิำค สนง.ปศอ.โนนสงู โนนสงู นครรำชสมีำ 7,369.50           สนง.ปศอ.โนนสงู

395 1 พ.ย. 62 นำง บญุลอ้ม ทศิรกัษ์ 17 6 หนองหวัแรต หนองบญุมำก นครรำชสมีำ 095-6419461 1        30,000      สนง.ปศอ.หนองบญุมำก

396 1 พ.ย. 62 นำงสำว กรชนก เกสร 288 6 หนองหวัแรต หนองบญุมำก นครรำชสมีำ 085-4652466 1        25,000      สนง.ปศอ.หนองบญุมำก

397 1 พ.ย. 62 นำง พิมพพ์ำจี ธีรำนพุฒันำ 55 13 หนองหวัแรต หนองบญุมำก นครรำชสมีำ 085-1465463 1        25,000      สนง.ปศอ.หนองบญุมำก

398 1 พ.ย. 62 นำงสำว ประภำ พุม่เข็ม 32 13 หนองหวัแรต หนองบญุมำก นครรำชสมีำ 044-490333 2        50,000      สนง.ปศอ.หนองบญุมำก

399 4 พ.ย. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคพระรำชทำนบำ้นล ำสะพำนหนิ 13 คลองมว่ง ปำกช่อง นครรำชสมีำ 081-8286197 4,300                สนง.ปศอ.ปำกช่อง

400 4 พ.ย. 62 คณุ แมผ่ดั ชมตะคุ คง นครรำชสมีำ 3,000                สนง.ปศอ.คง

401 5 พ.ย. 62 นำงสำว อรสำ บญุสงูเนิน โนนไทย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.โนนไทย

402 5 พ.ย. 62 นำง มินตรำ แนบฉิมพลี โนนไทย นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.โนนไทย

403 5 พ.ย. 62 นำง ละมอ่ม ผอ่งกศุล โนนไทย นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.โนนไทย

404 5 พ.ย. 62 นำง ขนิษฐำ แสงจนัทรฉ์ำย โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

405 5 พ.ย. 62 นำงสำว มยรุ ีสวุรรณปักษ์ โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

406 5 พ.ย. 62 นำง ศศกิำนต ์ถำวรพรหม โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

407 5 พ.ย. 62 นำงสำว รชันี วงษม์รตรี โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

408 5 พ.ย. 62 นำย จกัรกฤษณ ์พรหมชินำนนท์ โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

409 5 พ.ย. 62 นำย สพุจน ์ศริวิิโรจน์ โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

410 5 พ.ย. 62 นำง รชยำ สริฐำนิช โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

411 5 พ.ย. 62 นำย บญุมำ เสนีนวล โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

412 5 พ.ย. 62 นำย วินิจ อยู่เจรญิ โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย
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413 5 พ.ย. 62 นำย สรุศกัดิ ์รกัษกลุวิทยำ โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

414 5 พ.ย. 62 นำง อ ำไพ ปรำณีตพลกรงั โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

415 5 พ.ย. 62 นำง บญุเลีย้ง ญำตสินัเทยีะ โนนไทย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.โนนไทย

416 5 พ.ย. 62 รำ้นนกนอ้ย มินิมำรท์ โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

417 5 พ.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอโนนไทย โนนไทย นครรำชสมีำ 22,239              สนง.ปศอ.โนนไทย

418 5 พ.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอคง คง นครรำชสมีำ 5,995                สนง.ปศอ.คง

419 7 พ.ย. 62 นำง อรณชุ บำดกลำง 182/3 โนนสงู โนนสงู นครรำชสมีำ 091-0166209 25,000              สนง.ปศอ.โนนสงู

420 7 พ.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอบำ้นเหลื่อม บำ้นเหลื่อม นครรำชสมีำ 1,904                สนง.ปศอ.บำ้นเหลื่อม

421 11 พ.ย. 62 นำง จ ำนอง เมือง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

422 11 พ.ย. 62 นำง วิภำภรณ ์สมิมำลำและครอบครวั เมือง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

423 11 พ.ย. 62 นำงสำว จนัทรโ์ชดำ และคณุประเสรฐิ เมือง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

424 11 พ.ย. 62 นำงสำว สปุรยีำ เนำวส์งูเนิน เมือง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

425 11 พ.ย. 62 นำย ปรชีำ ไชยสทิธ์ิ เมือง นครรำชสมีำ 40                     สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

426 11 พ.ย. 62 นำงสำว อรพรรณ แจส้งูเนิน เมือง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

427 12 พ.ย. 62 นำง สำยสดุำ เศรษฐบตุร จอหอ เมือง นครรำชสมีำ 1        25,000      สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

428 12 พ.ย. 62 คณุ สพุฒัตรำ รกัษณ์รงค ์เกษตรอ ำเภอพระทองค ำ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

429 12 พ.ย. 62 รำ้น พีเอ็นรไีซเคิ่ล ป้ัมเรอืงวณิชยก์ลุปิโตเลยีม พระทองค ำ นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

430 12 พ.ย. 62 กลอ่งบรจิำค ส  ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอพระทองค ำ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 3,869.50           สนง.ปศอ.พระทองค ำ

431 12 พ.ย. 62 หมู่บำ้นหว้ยนอ้ย พระทองค ำ นครรำชสมีำ 360                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

432 12 พ.ย. 62 หมู่บำ้นหนองแหว้ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,369                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

433 12 พ.ย. 62 หมูบ้ำ้นโนนสงำ่ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 2,920                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

434 12 พ.ย. 62 หมูบ้ำ้นกดุไผ่ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 888                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

435 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นขมำดไพร พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

436 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นโพนไพล พระทองค ำ นครรำชสมีำ 900                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

437 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก  บำ้นสระตำล พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,600                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

438 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นหว้ยยำงใต้ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,300                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

439 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นหว้ยปะค ำ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

440 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นป่ำเพกำ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 4,100                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

441 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นโนนทอง พระทองค ำ นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

442 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นกดุไผ่ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.พระทองค ำ
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443 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นปะค ำใต้ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,900                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

444 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นมำบกรำด พระทองค ำ นครรำชสมีำ 2,300                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

445 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นหนองโพธ์ิ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 2300 สนง.ปศอ.พระทองค ำ

446 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นโกรกชำ้งนอ้ย พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

447 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นโกรกมะขำมปอ้ม พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,160                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

448 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นหนองหวัรวก พระทองค ำ นครรำชสมีำ 900                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

449 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นหนองเขวำ้ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 1,097                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

450 12 พ.ย. 62 กลุม่ ธ.ค.ก บำ้นเดิ่นเหด็ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 600                   สนง.ปศอ.พระทองค ำ

451 13 พ.ย. 62 กลอ่งบรจิำค ส  ำนกังำนปศสุตัวค์รบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 1,259                สนง.ปศอ.ครบรุี

452 14 พ.ย. 62 หมู่บำ้นโนนกำด 6 หนองหลกั ชมุพวง นครรำชสมีำ 395                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

453 14 พ.ย. 62 บำ้นเก่ำตำด ำ 5 สำหรำ่ย ชมุพวง นครรำชสมีำ 3,100                สนง.ปศอ.ชมุพวง

454 14 พ.ย. 62 บำ้นหนองจอก 16 ประสขุ ชมุพวง นครรำชสมีำ 400                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

455 20 พ.ย. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอบำ้นเหลื่อม บำ้นเหลื่อม นครรำชสมีำ 960                   สนง.ปศอ.บำ้นเหลื่อม

456 21 พ.ย. 62 นำย ชยัศกัดิ ์ปะทกัขินงั หจก. ก.เกษตรเคมีภนัฑ์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 3,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

457 21 พ.ย. 62 นำงสำว นพรตัน ์บตุรศรภีมิู รำ้นเกษตรชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ชมุพวง

458 21 พ.ย. 62 นำย ชมุพิสทุธิ ลิม้ศริเิรอืงชยั รำ้นลิม้สอืกำรคำ้ ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

459 21 พ.ย. 62 รำ้นเฮงเจรญิกำรเกษตร ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

460 21 พ.ย. 62 รำ้นโอสอื ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

461 21 พ.ย. 62 รำ้น ศ กำรเกษตร ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

462 21 พ.ย. 62 นำย ประยงค ์แตม้พิมำย ผูใ้หญ่บำ้น บำ้นสระบวั 17 ประสขุ ชมุพวง นครรำชสมีำ 2,590                สนง.ปศอ.ชมุพวง

463 21 พ.ย. 62 นำย เฉลมิพงค ์ปะทพเก โนนตมู ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

464 21 พ.ย. 62 วสิำหกิจชมุชนกลุ่มผูเ้ลีย้งโค-กระบือ ต  ำบลตลำดไทร ตลำดไทร ชมุพวง นครรำชสมีำ 4,070                สนง.ปศอ.ชมุพวง

465 21 พ.ย. 62 นำง ศริกิำญจน ์ประทมุเศรษฐ์ ชมุพวง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

466 21 พ.ย. 62 บำ้นตำทุง่ 1 ชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 146.50              สนง.ปศอ.ชมุพวง

467 21 พ.ย. 62 สรรพกรอ ำเภอชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

468 22 พ.ย. 62 สนำมชนไก่พิมำย-บำ้นขำม 62 4 ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.พิมำย

469 22 พ.ย. 62 กลอ่งรบับรจิำค ส  ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอพิมำย พิมำย นครรำชสมีำ 105                   สนง.ปศอ.พิมำย

470 22 พ.ย. 62 นำงสำว พชัร ีหมำยเหน่ียวกลำง 46 2 ปรุใหญ่ เมือง นครรำชสมีำ 095-5652642 3,500                สนง.ปศอ.ประทำย



6/8/2020 14:14

ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน

471 22 พ.ย. 62 นำย เกษม หมำยเหน่ียวกลำง และครอบครวั 46 7 ปรุใหญ่ เมือง นครรำชสมีำ 089-2852288 3,500                สนง.ปศอ.ประทำย

472 25 พ.ย. 62 สดีำ นครรำชสมีำ 9,000                สนง.ปศอ.สดีำ

473 25 พ.ย. 62 นำงสำว ลกัษณำ พลศรี สดีำ สดีำ นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.สดีำ

474 25 พ.ย. 62 กลอ่งรบับรจิำค ส  ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอสดีำ 231 1 สดีำ สดีำ นครรำชสมีำ 280                   สนง.ปศอ.สดีำ

475 27 พ.ย. 62 นำย พงษศ์กัดิ ์เลำวณัยศ์ริิ บำ้นเหลื่อม นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.บำ้นเหลื่อม

476 3 ธ.ค. 62 ผูมี้จิตรศรทัธำชำวอ ำเภอสคีิว้ สคีิว้ นครรำชสมีำ 2        38,000      สนง.ปศอ.สคีิว้

477 3 ธ.ค. 62 ผูมี้จิตรศรทัธำชำวอ ำเภอสคีิว้ สคีิว้ นครรำชสมีำ 8,437                สนง.ปศอ.สคีิว้

478 4 ธ.ค. 62 เครอืข่ำยกองทนุหมู่บำ้นอ ำเภอชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 7,850                สนง.ปศอ.ชมุพวง

479 4 ธ.ค. 62 บำ้นยำยพำ 5 ประสขุ ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

480 4 ธ.ค. 62 บรจิำคทั่วไป(กลอ่งบรจิำค) ชมุพวง นครรำชสมีำ 236                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

481 4 ธ.ค. 62 กลอ่งบรจิำค ส  ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอบวัใหญ่ บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 5,598                สนง.ปศอ.บวัใหญ่

482 11 ธ.ค. 62 นำย ทวีชยั ซวดสงูเนิน เสงิสำง นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

483 11 ธ.ค. 62 นำย เอนก รำดกระโทก เสงิสำง นครรำชสมีำ 505                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

484 11 ธ.ค. 62 นำงสำว ขวญัเรอืน ลทัธิกลุ เสงิสำง นครรำชสมีำ 209                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

485 11 ธ.ค. 62 นำย อนชิุต กระจ่ำงโพธ์ิ เสงิสำง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.เสงิสำง

486 11 ธ.ค. 62 บำ้นส ำโรงเหนือ 11 วงัหนิ โนนแดง นครรำชสมีำ 525                   สนง.ปศอ.โนนแดง

487 11 ธ.ค. 62 บำ้นทุง่รี 7 วงัหนิ โนนแดง นครรำชสมีำ 202                   สนง.ปศอ.โนนแดง

488 11 ธ.ค. 62 โรงเรยีนบำ้นดอนตดัเรอื ดอนยำวใหญ่ โนนแดง นครรำชสมีำ 909                   สนง.ปศอ.โนนแดง

489 11 ธ.ค. 62 โรงเรยีนภูว่ิทยำ โนนแดง โนนแดง นครรำชสมีำ 2,074                สนง.ปศอ.โนนแดง

490 11 ธ.ค. 62 ชมรมก ำนนั-ผูใ้หญ่บำ้นอ ำเภอโนนแดง โนนแดง นครรำชสมีำ 4,983                สนง.ปศอ.โนนแดง

491 11 ธ.ค. 62 นำย สำมำรถ ช่ำงบุ โนนแดง นครรำชสมีำ 3,000                สนง.ปศอ.โนนแดง

492 11 ธ.ค. 62 นำย ธนชำต ิทองสงำ่ โนนแดง นครรำชสมีำ 3,290                สนง.ปศอ.โนนแดง

493 11 ธ.ค. 62 สถำบนักำรเงินชมุชนต ำบลวงัหนิ วงัหนิ โนนแดง นครรำชสมีำ 3,238                สนง.ปศอ.โนนแดง

494 11 ธ.ค. 62 นำย ธีระพนัธ ์นำควิโรจน ์(นำยอ ำเภอโนนแดง) โนนแดง นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.โนนแดง

495 11 ธ.ค. 62 กลุม่ผูใ้หญ่อนง สรอ้ยนอก โนนแดง นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.โนนแดง

496 11 ธ.ค. 62 เกษตรผูเ้บีย้งโคอ ำเภอโนนแดง โนนแดง นครรำชสมีำ 5,898                สนง.ปศอ.โนนแดง

497 11 ธ.ค. 62 โรงเรยีนวงัหนิประชำสรรค์ วงัหนิ โนนแดง นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.โนนแดง

กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์ธคก.บำ้นหนิแห ่
ต  ำบลสดีำและกลุม่ต  ำบลหนองตำดใหญ่
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498 11 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนกำรไฟฟำ้อ ำเภอโนนแดง โนนแดง นครรำชสมีำ 3,471                สนง.ปศอ.โนนแดง

499 11 ธ.ค. 62 ผอ. วสนัต ์ครูเพชรตัน ์กลอ่มสนุทร รร.สำหรำ่ยวิทยำคม โนนตมู ชมุพวง นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.ชมุพวง

500 1 ธ.ค. 62 โรงเรยีนขำมทะเลสอวิทยำ ขำมทะเลสอ นครรำชสมีำ 1,500                สนง.ปศอ.ขำมทะเลสอ

501 5 ธ.ค. 62 นำยชณุห ์ศริชิยัครีโีกศล วงัน ำ้เขียว นครรำชสมีำ 3            สนง.ปศอ.วงัน ำ้เขียว

502 13 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอแกง้สนำมนำง แกง้สนำมนำง นครรำชสมีำ 2,875                สนง.ปศอ.แกง้สนำมนำง

503 13 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอขำมทะเลสอ ขำมทะเลสอ นครรำชสมีำ 2,040                สนง.ปศอ.ขำมทะเลสอ

504 18 ธ.ค. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคเนือ้ธคก. บำ้นหว้ยทรำย 6 หนองมะนำว คง นครรำชสมีำ 1        สนง.ปศอ.คง

505 18 ธ.ค. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคเนือ้ธคก. บำ้นเมืองคง 2 คขูำด คง นครรำชสมีำ 1        สนง.ปศอ.คง

506 18 ธ.ค. 62 กลุม่ผูเ้ลีย้งโคเนือ้ธคก. บำ้นโจด 4 ขำมสมบรูณ์ คง นครรำชสมีำ 1        สนง.ปศอ.คง

507 18 ธ.ค. 62 นำย นภชน เลำวณัยศ์ริิ คง นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.คง

508 18 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอครบรุ ี(กลอ่งบรจิำค) ครบรุี นครรำชสมีำ 1,435                สนง.ปศอ.ครบรุี

509 18 ธ.ค. 62 ครอบครวั ชนะภยั โนนไทย นครรำชสมีำ 3,000                สนง.ปศอ.โนนไทย

510 18 ธ.ค. 62 นำยทวีชยั ดวงกลำง สดีำ นครรำชสมีำ 300                   สนง.ปศอ.สดีำ

511 18 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอพระทองค ำ พระทองค ำ นครรำชสมีำ 3,900                สนง.ปศอ.พระทองค ำ

512 24 ธ.ค. 62 นำง สรุรีตัน ์แดงดี 900/1 6 จอหอ เมือง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

513 24 ธ.ค. 62 นำง ดวงเดอืน ชำเวียง ครบรุี นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ครบรุี

514 24 ธ.ค. 62 นำง ล ำจวน ชำญวิชำ เมือง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.ครบรุี

515 24 ธ.ค. 62 ตูบ้รจิำค ส  ำนกังำนปศสุตัวจ์งัหวดันครรำชสมีำ เมือง นครรำชสมีำ 3,175                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

516 24 ธ.ค. 62 ตูบ้รจิำคส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอโนนไทย โนนไทย นครรำชสมีำ 2,981                สนง.ปศอ.โนนไทย

517 24 ธ.ค. 62 นำง ทวี เสำะทอง 394 10 โนนไทย โนนไทย นครรำชสมีำ 200                   สนง.ปศอ.โนนไทย

518 24 ธ.ค. 62 นำง มน ทองกระโก 424 10 โนนไทย โนนไทย นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.โนนไทย

519 24 ธ.ค. 62 ดำบต ำรวจบญุเลศิ กองโคกสงู 194 6 หนองไข่น ำ้ เมือง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศอ.โนนไทย

520 24 ธ.ค. 62 เดก็ชำย อตยิะ ทองไทย ละหำนปลำคำ้ว เมืองยำง นครรำชสมีำ 100                   สนง.ปศอ.โนนไทย

521 24 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอสคีิว้ สคีิว้ นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.สคีิว้

522 24 ธ.ค. 62 เครอืข่ำยกองทนุหมู่บำ้นอ ำเภอชมุพวง ชมุพวง นครรำชสมีำ 2,200                สนง.ปศอ.ชมุพวง

523 24 ธ.ค. 62 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอปักธงชยั ปักธงชยั นครรำชสมีำ 1,200                สนง.ปศอ.ปักธงชยั

524 20 ธ.ค. 62 นำงสำว พิมพนิ์ภำ รตันจนัทร์ 170 ปักธงชยั ในเมือง นครรำชสมีำ 500                   สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ
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ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน

525 6 ม.ค. 63 นำย ทรงสมรรถ จนัทรเ์ทพ 169 15 สคีิว้ นครรำชสมีำ 25,000         25,000              สนง.ปศอ.สคีิว้

526 8 ม.ค. 62 นำย ธงชยั พนัธแ์ก่น 4 วงัหนิ โนนแดง นครรำชสมีำ 1,440                สนง.ปศอ.โนนแดง

527 8 ม.ค. 63 ศิษยเ์ก่ำโรงเรยีนสำธิตจฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั รุน่ที ่11 กรุงเทพมหำนคร 25,000         25,000              สนง.ปศอ.สดีำ

528 31 ม.ค. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอเมืองยำง เมืองยำง นครรำชสมีำ 7,500                สนง.ปศอ.เมืองยำง

529 5 ก.พ. 63 ผูมี้จิตศทัธำชำวอ ำเภอจกัรำช จกัรำช นครรำชสมีำ 1        27,000      สนง.ปศอ.จกัรำช

530 24 ก.พ. 63 นำยอดุมศกัดิ ์ภำดแีละน.ส.สปุรำณี พนัธุร์อด นครรำขสมีำ 1,000                สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

531 3 มี.ค. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอคง คง นครรำขสมีำ 1,267                สนง.ปศอ.คง

532 22 เม.ย. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอครบรุี ครบรุี นครรำชสมีำ 1,200                สนง.ปศอ.ครบรุี

533 30 เม.ย. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 2,000                สนง.ปศอ.ประทำย

534 5 พ.ค. 63 กลุม่ธนำคำรโค-กระบอืฯบำ้นหลงุ ดำ่นขนุทด นครรำชสมีำ 10,000              สนง.ปศอ.ดำ่นขนุทด

535 5 พ.ค. 63 กลุม่ธนำคำรโค-กระบอืฯบำ้นไชยณรงค์ ดำ่นขนุทด นครรำชสมีำ 1,000                สนง.ปศอ.ดำ่นขนุทด

536 27 พ.ค. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอโชคชยั โชคชยั นครรำชสมีำ 9,500                สนง.ปศอ.โชคชยั

537 9 มิ.ย. 63 คณุ พชร เทอดไพรสนัต์ 247/1-4 14 ในเมือง พิมำย นครรำชสมีำ 3        สนง.ปศอ.พิมำย

538 25 มิ.ย. 63 นำย ชลอ พิรกัษำ คขูำด คง นครรำชสมีำ 1            สนง.ปศอ.คง

539 25 มิ.ย. 63 คณะกรรมกำรสวสัดกิำรสงัคม คขูำด คง นครรำชสมีำ 1        สนง.ปศอ.คง

540 26 มิ.ย. 63 คณุ พรวิไล ลิม้เลศิเจรญิวนิช เมือง นครรำชสมีำ 14,800              5        125,000    สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

541 23 ก.ค. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอคง คง นครรำชสมีำ 1,804                สนง.ปศอ.คง
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ที่ วนั เดอืน ปี ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ - สกลุ ผูบ้รจิำค เบอรโ์ทร ผูป้ระสำนงำน/

บรจิำค เลขที่ หมู่ที่ ต  ำบล อ ำเภอ จงัหวดั โค(บำท) กระบอื(บำท) จ ำนวนเงิน(บำท) โค(ตวั) กระบอื(ตวั) มลูคำ่(บำท) รวบรวมน ำสง่

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน
โครงการไถชี่วิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่อยู่ บรจิำคสตัว์บรจิำคเงิน

542 30 ก.ค. 63 ส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอคง คง นครรำชสมีำ 1,142                สนง.ปศอ.คง

543 30 ก.ค. 63 นำย วินยั วงษด์ำ่นเจรญิ เมือง นครรำชสมีำ 331.76              สนง.ปศจ.นครรำชสมีำ

544 31 ก.ค. 63 นำยแชมป์ - น.ส.ศยำมล สทุธิศรศีลิป์ เมือง นครรำชสมีำ 5        135,000    สนง.ปศอ.เฉลมิพระเกียรติ

รวม 325,720.00   25,820.00    995,696.51       32      12          575,000    


