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บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
   (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
1. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  62016 TAK              2. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62025 TAK 
    นำ้หนัก 248 ก.ก. ราคาเริ่มตน 18,600 บาท      น้ำหนัก 198 ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๔,๘๕๐ บาท 

              
 
3. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62027 LO                 4.  โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62031 TAK                  
    นำ้หนัก 2๒๑ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๖,๕๗๕ บาท       น้ำหนัก ๑๗๙ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๓,๔๒๕ บาท 

            
                                          
5. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62037 TAK            6. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62047 TAK 
    น้ำหนัก 2๐๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๕,๐00 บาท      นำ้หนัก 2๕๖ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๙,๒00 บาท  

             
 
 
 
 



บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
    (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
7. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  62053 TAK             8. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62055 TAK 
    นำ้หนัก 2๑๙ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๖,๔๒๕ บาท      น้ำหนัก ๒๑๔ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๖,๐๕0 บาท 

            
 
9. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62056 LO                10. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62059 TAK                  
    นำ้หนัก 2๖๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๙,๕00 บาท         น้ำหนัก 2๐๔ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๕,300 บาท 

           
                                          
11. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  62062 TAK            12. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62064 TAK 
      น้ำหนัก ๒๑๖ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๖,200 บาท        น้ำหนัก ๑๒๕ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๓๗๕ บาท 

          
 
 
 
 



 บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
    (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
13. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  62065 TAK          14. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62067 TAK  
        น้ำหนัก ๑๔๑ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๕๗๕ บาท         น้ำหนัก ๑๗๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน 13,๒75 บาท 

      
 
15. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62068 TAK             16. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62070 TAK                  
      น้ำหนัก 2๓๑ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๗,๓๒๕ บาท        น้ำหนัก ๑๓๑ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๘๒๕ บาท 

             
                                          
17. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62073 TAK          18. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62074 TAK 
      น้ำหนัก ๑๔๒ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๖๕๐ บาท        น้ำหนัก ๑๕๔ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๑,๕๕0 บาท 

                  
 



บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
   (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
19. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62075 TAK           20. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62076 TAK 
      น้ำหนัก ๑๒๙ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๖๗๕ บาท        น้ำหนัก ๗๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๕,๒๕๐ บาท 

              
 
21. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62077 TAK             22.  โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62078 TAK                  
      น้ำหนัก ๑๓๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๒๗๕ บาท         น้ำหนัก ๑๒๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๕๒๕ บาท 

          
                                          
23. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  62079 TAK             24. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62080 TAK 
      น้ำหนัก ๒๑๒ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๕,๙00 บาท        น้ำหนัก ๑๒๕ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๓๗๕ บาท 

     
 
 



บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
    (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
25. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  62081 TAK          26. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62082 TAK 
      น้ำหนัก ๑๓๙ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๔๒๕ บาท        น้ำหนัก ๑๓๔ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๐๕๐ บาท 

          
 
27. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62083 TAK             28. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 6208๔ TAK 
      น้ำหนัก ๑๓๔ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๐๕๐ บาท                   น้ำหนัก ๑๓๒ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๙00 บาท    

            
                                          
29. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62085 TAK          30. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62092 TAK 
      น้ำหนัก ๑๑๕ ก.ก. ราคาเริ่มตน 8,6๒๕ บาท        น้ำหนัก ๑๒๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๐00 บาท 

         
 



บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
   (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
31. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62093 TAK         32. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62096 TAK 
      น้ำหนัก ๑๔๙ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๑,๑๗๕ บาท        น้ำหนัก ๑๒๓ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๒๒๕ บาท 

          
 
33. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62099 TAK             34. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62100 TAK                  
      น้ำหนัก ๑๘๕ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๓,๘๗๕ บาท        น้ำหนัก ๘๓ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๖,๒๒๕ บาท 

           
                                          
35. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62102 TAK         36. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62104 TAK 
      น้ำหนัก ๙๔ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๗,๐๕๐ บาท        น้ำหนัก ๑๒๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๙,๐00 บาท 

         
 



บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติคัดโคจำหนายคัดออกเม่ือหยานม  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
    (เพศผู 21 ตัว เพศเมีย จำนวน 18 ตัว  รวม 39 ตัว ) 

 
37. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  62105 TAK         38. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 62106 TAK 
      น้ำหนัก ๑๕๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน 1๑,๒๕๐ บาท        น้ำหนัก ๗๑ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๕,๓๒๕ บาท 

          
 
39. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 62108 TAK            
      น้ำหนัก ๑๓๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๑๐,๒๗๕ บาท 

         
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท่ี 4  ขออนุมัติคัดโคจำหนายพอ/แมพันธุปลด  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
              (เพศผู จำนวน 3 ตัว เพศเมีย จำนวน 5 ตัว รวม 8 ตัว) 

 

๑.  โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 48010 TAK    ๒. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  51082 TAK 
     นำ้หนัก ๓๔๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๒๖,๐๒๕ บาท            น้ำหนัก ๔๔๕ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๓๓,๓๗๕ บาท 

            

 

๓. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 55070 TAK  ๔. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข  51029 TAK   
    น้ำหนัก ๔๓๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๓๒,๒๕๐ บาท           น้ำหนัก ๔๖๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๓๕,๐๒๕ บาท 

  
 
๕. โคพันธุตาก เพศเมีย หมายเลข 52102 TAK  ๖. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  57021 TAK 
    น้ำหนัก ๓๙๑ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๒๙,๓๒๕ บาท           นำ้หนัก ๖๓๕ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๔๗,๖๒๕ บาท 

  
 
 



บัญชีท่ี 4  ขออนุมัติคัดโคจำหนายพอ/แมพันธุปลด  โดยวิธีการประมูลเปนรายตัว  
              (เพศผู จำนวน 3 ตัว เพศเมีย จำนวน 5 ตัว รวม 8 ตัว) 
 
๗. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข  58062 TAK              ๘. โคพันธุตาก เพศผู หมายเลข 58083 NS 
    นำ้หนัก ๕๓๗ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๔๐,๒๗๕ บาท      นำ้หนัก ๖๓๐ ก.ก. ราคาเริ่มตน ๔๗,๒๕๐ บาท 

 
  

 

 




