
รางวลัที	 รางวลัที	อารบิก ชนิด ประเภท ชื	อ-สกลุ ที	อยู่ เงินรางวลั เงินอกัษร

รางวลัที	 ๑ รางวลัที	 1 แมวโคราช (สีสวาด) เพศเมีย นางสาวสุมาลี  ธรรมโสภณ 586-586/1  หมู่ที	 14 ตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 2,000               สองพนับาทถว้น

รางวลัที	 ๒ รางวลัที	 2 แมวโคราช (สีสวาด) เพศเมีย นายกษินน  พิมพส์วสัดิ; 111/112 หมู่ที	 10 ตาํบลหนองบวัศาลา อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 1,500               หนึ	งพนัหา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๓ รางวลัที	 3 แมวโคราช (สีสวาด) เพศเมีย นางสาวสุเนตร  วีระภทัร 665/2 หมู่ที	 6 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 1,000               หนึ	งพนับาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวโคราช (สีสวาด) เพศเมีย นางสาวสุเนตร  วีระภทัร 665/2 หมู่ที	 6 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวโคราช (สีสวาด) เพศเมีย นางศิริพร ปราบมนตรี 442 ถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๑ รางวลัที	 1 แมวโคราช (สีสวาด) เพศผู ้ นางสาวสุมาลี  ธรรมโสภณ 586-586/1  หมู่ที	 14 ตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 2,000               สองพนับาทถว้น

รางวลัที	 ๒ รางวลัที	 2 แมวโคราช (สีสวาด) เพศผู ้ นางสาวสุเนตร  วีระภทัร 665/2 หมู่ที	 6 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 1,500               หนึ	งพนัหา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๓ รางวลัที	 3 แมวโคราช (สีสวาด) เพศผู ้ นางสาวสุเนตร  วีระภทัร 665/2 หมู่ที	 6 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 1,000               หนึ	งพนับาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวโคราช (สีสวาด) เพศผู ้ นางสาวสุมาลี  ธรรมโสภณ 586-586/1  หมู่ที	 14 ตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวโคราช (สีสวาด) เพศผู ้ นายอมฤต  ดิสภกัดี 949 หมู่ที	 13 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๑ รางวลัที	 1 แมวโคราช (สีสวาด) แมวอายตุํ	ากวา่ ๖ เดือน นางสาวสุมาลี  ธรรมโสภณ 586-586/1  หมู่ที	 14 ตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 2,000               สองพนับาทถว้น

รางวลัที	 ๒ รางวลัที	 2 แมวโคราช (สีสวาด) แมวอายตุํ	ากวา่ ๖ เดือน นางสาวสุมาลี  ธรรมโสภณ 586-586/1  หมู่ที	 14 ตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 1,500               หนึ	งพนัหา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๓ รางวลัที	 3 แมวโคราช (สีสวาด) แมวอายตุํ	ากวา่ ๖ เดือน นางศิริพร ปราบมนตรี 442 ถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 1,000               หนึ	งพนับาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวโคราช (สีสวาด) แมวอายตุํ	ากวา่ ๖ เดือน นายอมฤต  ดิสภกัดี 949 หมู่ที	 13 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวโคราช (สีสวาด) แมวอายตุํ	ากวา่ ๖ เดือน นางศิริพร ปราบมนตรี 442 ถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๑ รางวลัที	 1 แมวขาวมณี แมวไทยพนัธุแ์ท้ นางสาวมธุรส สุขสวสัดิ; 91 หมู่ที	 4 ตาํบลหวัทะเล อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 2,000               สองพนับาทถว้น

รางวลัที	 ๒ รางวลัที	 2 แมวขาวมณี แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 1,500               หนึ	งพนัหา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๓ รางวลัที	 3 แมวขาวมณี แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 1,000               หนึ	งพนับาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวขาวมณี แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวขาวมณี แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๑ รางวลัที	 1 แมววิเชียรมาศ แมวไทยพนัธุแ์ท้ นางสาวสุมาลี  ธรรมโสภณ 586-586/1  หมู่ที	 14 ตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 2,000               สองพนับาทถว้น

รางวลัที	 ๒ รางวลัที	 2 แมววิเชียรมาศ แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 1,500               หนึ	งพนัหา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๓ รางวลัที	 3 แมววิเชียรมาศ แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 1,000               หนึ	งพนับาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมววิเชียรมาศ แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมววิเชียรมาศ แมวไทยพนัธุแ์ท้ - - 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๑ รางวลัที	 1 แมวไทยทั	วไป แมวไทยทั	วไป นายวรากร  อยูสุ่ข 21 หมู่ที	 4  ตาํบลหวัทะเล อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 2,000               สองพนับาทถว้น

รางวลัที	 ๒ รางวลัที	 2 แมวไทยทั	วไป แมวไทยทั	วไป นางสาวสุเนตร  วีระภทัร 665/2 หมู่ที	 6 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 1,500               หนึ	งพนัหา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัที	 ๓ รางวลัที	 3 แมวไทยทั	วไป แมวไทยทั	วไป นายวิชาญ  ดีทะเล 45/1 หมู่ที	 1  ตาํบลศรีละกอ อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 1,000               หนึ	งพนับาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวไทยทั	วไป แมวไทยทั	วไป นางสาวสุเนตร  วีระภทัร 665/2 หมู่ที	 6 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

รางวลัชมเชย รางวลัชมเชย แมวไทยทั	วไป แมวไทยทั	วไป นายอมฤต  ดิสภกัดี 949 หมู่ที	 13 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 500                  หา้ร้อยบาทถว้น

33,000             

ผลการประกวดแมวโคราช ในงานฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารี ประจาํปี 2557 วนัที	 30 มีนาคม 2557


