
ฉบับที่

1 นางส าราญ  สินธุรัมย์ 126/1 ม.8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง สป.11 13/2561 0853929044 ขายจระเข้หมด
2 นางอุไรวรรณ์  เสาร์พะเนาว์ 36/1 ม.14 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง สป.15 10/2561 0898470328
3 นายภูผา เตชะณรงค์ 236 ม.5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง สป.11 13/2562 0844640101

สป.15 3/2560
4 นายบณัฑูร  วรชาติ 47 ม.4 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง สป.15 7/2559 0816609179
5 นายชัยชนะ สืบสิงห์ 888 ม.16 ต.วังกระทะ  อ.ปากช่อง สป.15 8/2560 0899281860
6 นายจักรวาล บรรณาภูมิ 600/1 ถ.หนองจะกะ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง สป.15 1/2562 0619595975
7 นายอดิศรณ์  ธีรานุพัฒนา 89 ม.11 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว สป.9 1/2559 0866406226

สป.11 6/2562
สป.11 (ซาก) 4/2563

8 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 264 ม.15 ต.ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว สป.11 9/2562 0959869594
9 นายอรรถพร  ไชยนาพงษ์ 45/5 ม.3 ต.ลาดบวัขาว อ.สีค้ิว สป.15 2/2563 0812650141
10 นายเคียง  พฤฒิจิระวงศ์ 19/4 ม.4 ต.หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว สป.11 2/2563 0818762013

สป.11 (ซาก) 3/2563
11 นายโกสินทร์  ทลูสูงเนิน 226 ม.16 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน สป.11 3/2562 0818795562
12 นายพรเทพ พรมหาสมุทร 11 ม.14 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน สป.15 9/2561 0980976172
13 นายกมล  เนขขัมม์ 343 ม.2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะลสอ สป.11 11/2562 0818220164
14 นางรุ่งทพิย์  แซ่ก้วย 113  ม.4 ต.สุรนารี อ.เมือง สป.11 8/2562 0816608231

สป.15 8/2559 ตะพาบไทย ตายหมด
15 นางนภาพร  โสดกลาง 3/2 ม.12 ต.โคกกรวด อ.เมือง สป.11 2/2561 0898473085

สป.15 1/2561
16 นางอ้อม  แซ่แต้ 60 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง สป.11 7/2560 0818775476

ฟารม์จระเข้พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2562
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล สถานที่ค้าฟารม์ ใบอนุญาต เบอรโ์ทร หมายเหตุ



ฉบับที่
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล สถานที่ค้าฟารม์ ใบอนุญาต เบอรโ์ทร หมายเหตุ

สป.15 1/2560
17 นายอนุวัฒน์ สนเสริม 70 ม.4 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง สป.15 2/2560 0852001655 ตายหมด
18 นายสุชาติ  รอดหมื่นไวย 88 ม.16 ต.พุดซา อ.เมือง สป.15 8/2561 0817902728
19 นายเอกพล อุทยัวี 412 ม.3 ต.หวัทะเล อ.เมือง สป.15 6/2560 0837458629
20 นายวรวุฒิ จินดากุล 99 ม.2 ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง สป.11 4/2562 906603492 ขายเนื้อจระเข้
21 นายนิพนธ์ พิพัฒน์อนันต์ 7 ม.5 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกัธงชัย สป.15 6/2559 0898462993 ไม่มีเลขหมาย
22 บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 59 ม.1 ต.บอ่ทอง อ.ปกัธงชัย สป.11 10/2562 0956142765
23 นายวิชัย  ณรงค์ชาญชัยกุล 83 ม.2 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกัธงชัย สป.9 1/2562 0819678424

สป.11 17/2561
24 นายประสม ศิริสูงเนิน 98 ม.15 ต.ตูม อ.ปกัธงชัย  สป.15 2/2561 0877139034
25 นางสาวกฤษณา  ครุฑขาม 33 ม.3 ต.พลับพลา อ.โชคชัย สป.11 14/2562 0918358518

สป.15 12/2561
26 นางกาญจนา  วงษ์รักษ์ 31 ม.3 ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ สป.15 4/2562 0898489224
27 นางจิตตรา ยาเสร็จ 167 ม.2 ต.แชะ อ.ครบรีุ สป.15 5/2561 0801515146
28 นางบญุจิฬา  เชื่อลี 136 ม.2 ต.แชะ อ.ครบรีุ สป.15 4/2561 0801515146
29 นายสมบรูณ์ ส่วยครบรีุ 121 ม.9 ต.ครบรีุ อ.ครบรีุ สป.15 3/2561 0933261751
30 นายศราวุธ  ดินไธสง 23 ม.2 ต.ทบัสวาย อ.หว้ยแถลง สป.15 7/2560 0935348464
31 นางสาวลักษณวดี  วรสีหะ 2 ม.12 ต.หว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง สป.15 11/2561 0935455572
32 นางแดง  กันลา 9 ม.8 ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ยแถลง สป.11 15/2562 0899174206
33 นางสมพงษ์  แถวโสภา 182 ม.2 ต.เมืองพลับพลา อ.หว้ยแถลง สป.15 3/2562 081-8104796
34 นายนิวงค์  รักษาทรัพย์ 58 ม.7 ต.หลุ่งตะเคียน อ.หว้ยแถลง สป.11 5/2562 0849586658

สป.11 (ซาก) 7/2562
สป.15 6/2561

35 นายสุทนิ  ปดันา 103 ม.3 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง สป.15 4/2560 0818995753
สป.11 5/2563



ฉบับที่
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล สถานที่ค้าฟารม์ ใบอนุญาต เบอรโ์ทร หมายเหตุ

36 นายเกรียงศักด์ิ มุ่งเขตกลาง 89 ม.4 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง สป.15 5/2560 0986148574
37 นายพงศ์พิพัฒน์  ประถมพงษ์ 85 ม.1 ต.คูขาด อ.คง สป.15 2/2562 0908242036
38 อบต.ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง สป.26 แจ้งธ.ค.2561
39 นายสาธิต  เจ้ยทอง 235 ม.15 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง สป.15 7/2561 0943954441
40 นายธนัยนันท ์ธนัทภัทรพงศ์ 1844/1 มิตรภาพ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง สป.15 5/2562 "0906603493 ตะพัด
41 นายวัชรินทร์ หนิอ่อน 259 ม.13 ต.จันทกึ อ.ปากช่อง สป.15 6/2562 "0818790172
42 บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 189 ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ สป.15 7/2562 "0922699345
43 นายสรรชัย วันอินทร์ 471/1 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง สป.11 12/2562 "0879618295 ขายเนื้อจระเข้
44 นายวินิจ หมายหมั่น 20 ม.11 ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย สป.11 1/2563 "0818768762

20 ม.11 ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย สป.9 1/2563
45 นายสุรัตน์ จุ้ยชุมแสง 100 ม.9 ต.สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง สป.15 1/2563 "0933633674


