
ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูดส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 122 หมู่ 11 ต.หัวนาคาํ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายภาสวฒัน์  รุ่งเรือง

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นางพกิลุ  เทียนวรรณ 453 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 081-7232850 บบ.-7062 รถกระบะบรรทุก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

2 นายจําเริญ  อาญาเมือง 176 ถ.ประดษิฐปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 082-4544263 82-8765 รถกระบะบรรทุก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

095-8039958 อ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.ชาํนิ

3 นายทองใบ  มาตรนอก 4 หมู่ 10 ต.ถนนหัก  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 081-5793120 บน.-9042 รถกระบะบรรทุก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

อ.ปะคาํ

4 นายธีระ  สิงหสุรศักดิ์ 73/43  ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 088-3365683 82-0325 รถตู้บรรทุก อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์

บน.-3385 รถกระบะบรรทุก อ.กมลาไสย

อ.ฆอ้งชยั

5 น.ส.ดวงจันทร์  แป้นโพธิ์กลาง 186 หมู่ 13  ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 086-8658588 บน.-7165 รถกระบะบรรทุก อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

(ซํ้ากนั)

6 นางดวงเดือน  พุฒดี 97 หมู่ 3 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 095-6191141 บน.-7165 รถตู้บรรทุก อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสินธุ์

084-8249013 (ซํ้ากนั)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูดส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 122 หมู่ 11 ต.หัวนาคาํ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายภาสวฒัน์  รุ่งเรือง

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

7 นางณฐัชยา  พรหมสิงห์ 124 หมู่ 1 ต.กมุภวาปี อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี 088-2961972 ถอ.- 70 รถตู้บรรทุก อ.คาํม่วง จ.กาฬสินธุ์

088-2961973 บษ.- 8777 รถกระบะบรรทุก อ.เขาวง

อ.นาคู

อ.กฉุินาราย์

8 นายยุทธชัย  ดวงปากดี 124 หมู่ 13 ต.โคกเครือ อ.หนองกงุศรี จ. กาฬสินธุ์ 081-0593371 ผต.- 8514 รถตู้บรรทุก อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสินธุ์

ผธ.- 6570 รถตู้บรรทุก อ.ท่าคนัโท

อ.ห้วยเมก็



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  241 หมู่ 8  ถนนมติรภาพ ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายคาํพนัธ์  ไชยหัด  ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายณฐักร  จันทมรัตน์ 19/1 หมู่ 8 ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 080-7625617 บก.-4611 กระบะบรรทุก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

อ.ธาตุพนม

ต.นาแก

ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

2 นางแค๊ทรียา  ฉายวาด 293 หมู่ 1 ต. ดอนกลอย อ.พบิูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 094-2601798 ผฉ.-5712 กระบะบรรทุก อ.พบิูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

อ.บา้นดุง

อ.หนองหาน

3 นางรัชนก ประเสริฐสังข์ 353 หมู่ 20  ต.บ้านค้อ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 094-3904495 ผค.-9051 รถตู้บรรทุก อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

4 นายฉลอง  ใจแน่น 103 หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 080-7569469 ผก.-8235 รถตู้บรรทุก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อ.แวงใหญ่

5 นางชมยัพร  องัสนันท์ 100-104 ถ.สมานมติร ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 087-9489337 84-4733 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บษ.-2408 กระบะบรรทุก อ.บา้นแฮค

อ.ชนบท

อ.หนองสองห้อง

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  241 หมู่ 8  ถนนมติรภาพ ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายคาํพนัธ์  ไชยหัด  ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

6 นางทองส่าน  กรมรัตน์ 279 หมู่ 15  ต.บ้านค้อ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 085-7409756 ผก.-8892 กระบะบรรทุก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

7 นายแสงจันทร์  ซาซุม 155 หมู่ 15  ต.บ้านค้อ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 084-6834278 บล.-8408 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

8 นายสวสัดิ์  คงคาํ 345/5 หมู่ 12 ต.หนองนํ้าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 086-8572807 บน.-60 กระบะบรรทุก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

(กาฬสินธุ์) อ.บา้นแฮค

9 นายสันทัศน์  สุวรรณ 206 หมู่ 15 บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 086-2225208 พย.-2763 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ.บา้นฝาง

10 นายชัยยนัต์  โสดาสี 24/1 หมู่ 7  ต.บ้านค้อ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 081-0652147 ผจ.-8607 รถตู้บรรทุก อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

11 นายเกรียงศักดิ์  สีวริาช 200 หมู่ 15 บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 062-1968289 ผจ.-6811 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

12 นางสิรินทิพย์  คาํแสน 238 หมู่ 15  ต.บ้านค้อ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 081-7292809 ผก.-6446 กระบะบรรทุก อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  241 หมู่ 8  ถนนมติรภาพ ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายคาํพนัธ์  ไชยหัด  ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

13 นายสมชิต  อุดมโภชน์ 310 หมู่ 14 ต.กดุเค้า อ.มญัจาครีี จ.ขอนแก่น 086-2220464 ถณ.-9959 รถตู้บรรทุก อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อ.บา้นฝาง

อ.โคกโพธิ์ชยั

14 นายศราวุธ  เทพวงษา 249 หมู่ 15  ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 087-6382463 พย.-18473 กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

15 นายสําเริง  นามสีฐาน 24/3 หมู่ 7  ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 087-6382463 ผค.-7835 กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

16 นายสุธน  พลายพูล 257 หมู่ 20  ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-7498211 ผค.-2236 กระบะบรรทุก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

091-3622928 ผข.-2082 กระบะบรรทุก อ.เขื่อนอุบลรัตน์

85-2861 รถตู้บรรทุก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

84-1986 รถตู้บรรทุก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

17 นายภาสกร  วงษ์ใบแก้ว 155 หมู่ 10   ต.บึงกาฬ   อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 081-7498211 บค.-9416 กระบะบรรทุก อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  241 หมู่ 8  ถนนมติรภาพ ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายคาํพนัธ์  ไชยหัด  ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

18 นายสุเทพ  หัวหนอง 182 หมู่ 4  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 086-2251567 บบ.-4518 รถตู้บรรทุก อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

บร.-3155 รถตู้บรรทุก อ..หนองหาน

ถฐ.-3230 กระบะบรรทุก อ.ศรีวไิล จ.บึงกาฬ

บง.-1689 รถตู้บรรทุก อ.นาหว้า จ. นครพนม

บต.-4980 กระบะบรรทุก อ.อาจสามาถ จ.ร้อยเอด็

บร.-2956 กระบะบรรทุก อ.พนมไพร

บท.-5268 รถตู้บรรทุก

19 นางอุทุมพร  ฉํ่าผวิ 54  ถนนทองใหญ่  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 061-5694661 บน.-4297 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ. อุดรธานี

(หา้งหุน้ส่วนสามญั เค.ที.มิลค)์ ผจ.-2410 รถตู้บรรทุก อ.บา้นดุง

81-8779 กระบะบรรทุก อ.หนองหาน

20 นางระเบียบ  เนาหนองหวาย 14 หมู่ 8  ต.นาแพง   อ.โคกโพนธิ์ชัย   จ.ขอนแก่น 062-1029388 บน.-452 กระบะบรรทุก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

21 นายไพฑูลย์  ลุนขอนแก่น ผจ.-3819 กระบะบรรทุก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

22 นายเชิดชัย  แสงสุข ผฉ.-1842 กระบะบรรทุก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 260 หมู่ 2 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

วนัที่รายงาน : 25/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายพรชัย  บุณยชีวติานนท์

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นางประภาส  ดวงทิพย์จันทร์ 7/1  หมู่ 9 ต.โนนท่อน เมือง จ.ขอนแก่น 088-3279993 บบ.-4305 รถหอ้งเยน็ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ.พระยนื

2 นางทองหลาง  สุริยงค์ 248  หมู่ 7  ต.คูคาํ  อ.ซําสูง  จ.ขอนแก่น 089-8403748 ผจ.-9300 รถตูบ้รรทุก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

อ.ซาํสูง

3 นายสอสน  ดอนอ่อนจ้อม 251  หมู่ 7  ต.คูคาํ  อ.ซําสูง  จ.ขอนแก่น 097-1425671 บท.-0936 รถตู้บรรทุก อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

4 นางสาวธนาภา  องัสนันท์ 31/5-6-7 ถนนรามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 08-09489337 ขย.- 1085 รถกระบะบรรทุก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อ.พล

อ.บา้นไผ่

5 นางทองพูน  หารโสภา 60  หมู่ 1 ต.บ้านโคก  อ.หนองนาคาํ  จ.ขอนแก่น 089-9403429 ผฉ.- 9568 รถตู้บรรทุก อ.หนองนาคาํ จ.ขอนแก่น

6 นายวาโรจน์  เอกตันติวงศ์ 150/131 หมู่ 4 แขวง/เขตคนันายาว  กทม. 080-3921309 ผพ.- 7400 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผพ.- 7401 รถตูบ้รรทุก อ.นํ้าพอง

อ.กระนวน

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 260 หมู่ 2 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

วนัที่รายงาน : 25/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายพรชัย  บุณยชีวติานนท์

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

7 นายเมธี ดวงทิพย์จันทร์ 92 หมู่ 3 ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 089-9406340 1ฒฎ.-13 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(กทม.) อ.นํ้าพอง

อ.บา้นฝาง

8 นางอจัฉรา  ภูวลานนท์ 52 หมู่ 2 ต. วงัเพิม่  อ.สีชมพู   จ.ขอนแก่น 084-9124308 ผฉ.- 3884 รถตู้บรรทุก อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

9 นางปดฐิพร  พมิพ์ชายน้อย 155 หมู่  11 ต. ม่วงหวาน   อ.นํ้าพอง   จ.ขอนแก่น 084-6037089 บษ.- 7649 รถตู้บรรทุก อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น

10 นายสุวรรณ์  ทองป้อง 36 หมู่  2 ต. พงัทุย   อ.นํ้าพอง   จ.ขอนแก่น 085-7400316 ผม.- 1870 รถตู้บรรทุก อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น

11 นายอคัรเดช  บัวเลงิ 405 หมู่ 11 ต. หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 081-8724008 บร.- 3731 รถตู้บรรทุก อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 175 หมู่ 1 ตําบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายวสิูตร  ประทีปะวณชิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายนิรุท  นาพริา 33/2 หมู่ 5 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 098-1980686 บน.-6665 รถตู้บรรทุก อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

2 นายสุพฒัน์  ศรีสมภาร 120 หมู่ 1 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพสิัย  จ.มหาสารคาม 097-3253065 บน.-1878 กระบะบรรทุก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม

3 นายนิธิ  ไชยสงค์ 101 หมู่ 2 ต.แกดาํ อ.แกดาํ  จ.มหาสารคาม 085-7411578 บน.-1877 กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อ.แกดาํ

4 นายพสั  แสนโสภา 36 หมู่ 11 ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม 087-2193573 บน.-2824 กระบะบรรทุก อ.กนัทรวชิัย จ.มหาสารคาม

5 นายธีรยุทธ  สุขาภิรมย์ 301 หมู่ 18 ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม 081-8731883 บน.-2823 กระบะบรรทุก อ.กนัทรวชิัย จ.มหาสารคาม

6 นายธีระพล  สีคาม 154 หมู่ 2  ต.โนนราษี  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม 087-3746940 ขม.-909 กระบะบรรทุก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

7 นายพชิิต  ขนัอาษา 7 หมู่ 14 ต.มติรภาพ อ.แกดาํ  จ.มหาสารคาม 063-5136609 บน.-3422 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อ.แกดาํ

อ.วาปีปทุม

8 นายประสิทธิ์  อาจอาํนวย 17 หมู่ 10  ต.ลาดพฒันา  อ.เมือง จ.มหาสารคาม 084-4055399 บน.-1876 กระบะบรรทุก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 175 หมู่ 1 ตําบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายวสิูตร  ประทีปะวณชิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

9 นายสุทธิพงษ์  วบิูลย์วริิยะสกลุ 11 ซ.นครสวรรค์ 6/3  ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 089-5775888 81-6290 กระบะบรรทุก อ.พยคัฆภูมพิสิัย จ.มหาสารคาม

10 นางอญัญา  เภาวฤทธิ์ 96หมู่ 9  ต.ห้วยแอ่ง  อ.เมือง จ.มหาสารคาม 087-9469462 บน.-1815 รถตู้บรรทุก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อ.นาเชือก

อ.วาปีปทุม

11 นายรัฐวุฒิ  อาํมะลา 66 หมู่ 9 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 092-4460153 บพ.-9836 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อ.ยางสีสุราช

12 นายอดุล  อาํมะลา 66 หมู่ 9 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 083-1477163 ขม.-8574 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อ.เชียงยนื 

13 นายเข้มแขง็   อาํมะลา 83 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 088-0704127 บพ.-219 รถตู้บรรทุก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

14 นายพชิิตชัย  ซื่อสัตย์ 106 หมู่ 17 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพสิัย  จ.มหาสารคาม 098-4367085 บต.-1105 กระบะบรรทุก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม

15 นายแทนชัย  ศรีราชหา 75 หมู่ 8 ต.เหล่า  อ.โกสุมพสิัย  จ.มหาสารคาม 084-6863981 ผข.-29575 กระบะบรรทุก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม

อ.กดุรัง



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 175 หมู่ 1 ตําบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายวสิูตร  ประทีปะวณชิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์
ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

16 นายสมจิตร์  กงวงษ์ 33/2 หมู่ 5 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 090-9479520 บน.-6655 รถตู้บรรทุก อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

อ.ชื่นชม

17 นายชินกร  เนื่องไชยศ 135 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 087-8677284  -ไม่มี- กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

(ป้ายแดง) อ.บรบือ

18 นายวษิณุ  ชนะมาร 4 ซ.ศรีสวสัดิ์ดาํเนิน 5  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  -ไม่มี- บน.-7220 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.มหาสารคาม

19 นายณฐัชนน  แสนหล้า 28 หมู่ 5 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม 089-8625335  -ไม่มี- รถตู้บรรทุก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

20 นายสุรชัย  นนสีลาด  162 หมู่ 9 ต.โคกก่อ  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม   -ไม่ม-ี บน.-2325 กระบะบรรทุก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อ.นาคูน



ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ จํากัด ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  4 หมู่ 13 ถ.มลิวรรณ ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย  

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายพิชิต  รัตนพัลลภ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นางสาวธนัชยากร  โสมนัส 4 หมู่ 13 ถ.มลิวรรณ ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย 042-801015 81-7759 รถตู้บรรทุก อ.เมืองเลย จ.เลย

(บ.ทีเอฟเอมเอสฯ ขนส่งเอง) 093-4353419 81-4003 รถตูบ้รรทุก อ.วงัสะพุง  - ไม่ระบุ-

81-4862 รถตูบ้รรทุก อ.หนองหิน

81-0161 รถห้องเยน็ (พื้นที่สช.)

2 นายธนภูมิ  ผาละนัด 119/1 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนอบัวลําภู 093-8171505 81-2360 รถตู้บรรทุก เมืองหนองบัวลําภู นายยุรนันทร์  ไชยหลง

81-2354 รถตูบ้รรทุก อ.นากลาง นายสุวทิย ์ แจง้คาํพี้

บค.-5138 รถตูบ้รรทุก อ.นาวงั จ.หนองบวัลาํภู นายบญัชา  สุขขา

อ.สุวรรณคูหา

รร.เอกชน 2 แห่ง

3 นางสมบูรณ์  สีลาดเลา 514 หมู่ 10 บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 089-6172660 บพ.-5763 รถตู้บรรทุก อ.เมืองเลย จ.เลย นายพิบูลย์  ภูเงิน

รร.เอกชน 1 แห่ง

4 นางศิริลักษณ์  ดานะ 78 หมู่ 2 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 084-9529501 บท.-7648 รถตู้บรรทุก เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู นายพงศกร บุญประคม

บง -1582 กระบะบรรทุก ศรีบุญเรือง นายพุฒิพงษ ์ ประกอบศรี

สช.เขต1 (16 แห่ง)

สช.เขต 2 (5 แห่ง)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ จํากัด ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  4 หมู่ 13 ถ.มลิวรรณ ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย  

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายพิชิต  รัตนพัลลภ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

5 นายตระกูล  เอี่ยมกิจไพศาล 149 หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 081-7398805 บพ.-499 รถตู้บรรทุก อ.เมืองเลย

092-6485446 บพ.-493 รถตูบ้รรทุก อ.ภูหลวง จ.เลย  - ไม่ระบุ-

บพ.-1955 รถตูบ้รรทุก อ.วงัสะพุง

บพ.-1197 รถตูบ้รรทุก อ.หนองหิน

บพ.-1197 รถตูบ้รรทุก อ.หนองหิน



ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ธวชัฟาร์ม จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 19/1  หมู่ 6  ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวทิวสั  วายโสกา

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายเสกสรรค์  บุญยงั 9809 หมู่ 5 ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 093-0951643 1ฒก-5844 รถตู้บรรทุก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

045-288452 รถตู้บรรทุก อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรีษะเกษ

2 นายเรวุฒิ  พุฒตาล 147 หมู่ 10 ต.โนนโหนน  อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 090-5977225 ผจ.-327 รถตู้บรรทุก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

061-0216788 อ.เดชอุดม

อ.นาเยยี

3 นายอาํนวย  แพงศรี 54 หมู่ 5 ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 087-2396730 ผค.3790 กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

(ระยอง) อ.สิรินธร

อ.สวา่งวีระวงศ์

4 นายประเสริฐ  อรรถบัญชา 139 หมู่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี 065-5639643

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์รวมนมศูนย์วจิัยและบํารุงพนัธุ์สัตว์สกลนคร

วนัที่รายงาน : 26/05/2560

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายอนุวตั  ลาภมี 189 หมู่ 8 ต.พงัขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 086-4507112 1ฒธ.-8170 รถตูบ้รรทุก อ.เมือง จ.สกลนคร นายพสิิษฐ์ชัย  สกุลวจิิตรเจริญ

082-1056670 086-4504540

บน.-8939 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.สกลนคร นางรจนา  ค่าทองแท้

089-6229796

บม.-5367 กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.สกลนคร น.ส.อริสรา  แก้วก่า

อ.เต่างอย 082-1285659

บธ.-3772 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.สกลนคร นางอฉัราภรณ์  ไตรธิเลน

อ.เต่างอย 063-0015587

บน.-2615 รถตู้บรรทุก อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นายสิทธิพร  ฮ่มป่า

อ.โพนนาแกว้ 081-9640016

เอกชน 2 แห่ง

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 193 หมู่ 8 ต.พงักว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร  

ผู้รายงาน  :  นายยวงยศ  จินดาทะจักร์



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท ภูมอมลิค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 418 หมู่ 10  ถ.ชัยภูม-ิชุมแพ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ  

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายสุระศักดิ์  อึง้ปรียวฒัน์

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายภูษิต  กฤติพรหมบุญ 99 หมู่ 17  ต.ละหาน  อ.จัตตุรัส  จ.ชัยภูมิ 091-8304786 บน.-3216 รถตู้บรรทุก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อ.เนินสง่า

2 นายธนา  ธรรมกลุ 50/7 ก ถนนชัยประสิทธิ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 094-0257542 บพ.-5940 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

3 นางจุไรรัตน์  บุญประเสริฐ 99/8 หมู่ 1 ต.ลาํสนธิ  อ.ลาํสนธิ  จ.ลพบุรี 081-9919582 บต.-360 รถกระบะบรรทุก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ.ซบัใหญ่

4 นายสุเมธ  บุญกลุ 168/1 หมู่ 4  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-2646860 บค.-5065 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

5 นายปรีชา  แต่งพงษ์  4 หมู่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 080-1678260 บธ.-8883 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

6 นายสมร  ไทยธานี 146/1 หมู่ 12  ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 082-1472912 บฉ.-6754 รถกระบะบรรทุก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

7 นายเสถียร  ทิพย์วงศา 129 หมู่ 7  ต.แหลมทอง  อ.ภักดชีุมพล  จ.ชัยภูมิ 080-1742571 ผฉ.- 2204 รถตู้บรรทุก อ.ภักดชีุมพล จ.ชัยภูมิ

8 นายพนัทว ี จิรวรรณพนัธุ์ 796 หมู่ 1  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 081-7253946 บธ.-7480 รถกระบะบรรทุก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีขอนแก่น ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 176 หมู่ 7 ต.กดุเค้า อ.มัญจาครีี จ.ขอนแก่น    

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายอําพล  ชาญชัยวฒันา

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายมรกต  เยน็เหลือ   153 หมู่ 4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 089-5713850 ผม.-2006 รถตูบ้รรทุก อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น นายมรกต  เยน็เหลือ

อ.ชนบท

อ.มญัจาคีรี

อ.พระยนื

2 นางฉัตรชากรณ์  พชิัยกมลฉัตร  132/61 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 081-7901477 ผผ.-5082 รถกระบะบรรทุก อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น นายพูนศรี  แสนเศษ

089-4222875 อ.หนองเรือ 063-0043664

อ.บา้นฝาง

สช. เขต 5

3 นายสัญญา  ศรีสงค์  13 หมู่ 6 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 063-6680923 ผธ.- 9283 รถกระบะบรรทุก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายสัญญา  ศรีสงค์

อ.พระยนื

อ.โคกโพธิ์ไชย

อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี

อ.โนนสะอาด

4 นายคาํเสบ้า  ชุมนา  9 หมู่ 7 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 098-6303730 ผจ.- 8342 รถกระบะบรรทุก อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

5  นางชมัยพร  อังสนันท์ 31/5-7 ถนนรามราช อ.พล จ.ขอนแก่น 087-9489337 บล.-2268 รถตูบ้รรทุก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อ.แวงใหญ่

สช.เขต 1 ,3,5

ภาคเรียนที่ 1/2560

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีขอนแก่น ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 176 หมู่ 7 ต.กดุเค้า อ.มัญจาครีี จ.ขอนแก่น    

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายอําพล  ชาญชัยวฒันา

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

ภาคเรียนที่ 1/2560

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผิดชอบ

6 นายถนัด  ธุระตา  83 หมู่ 2 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 080-7590378 บก.-7479- รถตูบ้รรทุก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายถนัด  ธุระตา

7 นางสาวจรัญญา  ศรีหาวงษ์ 183 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 096-8470658 บล.-4066 รถกระบะบรรทุก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อ.โนนศิลา

อ.มญัจาคีรี

8 นายสุกรรจ์  บุหลัน  37  หมู่ 4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 085-6934688 ผฉ.-3170 รถกระบะบรรทุก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายจารุวตัร์ อนุคาํ

บธ.-2167 รถตูบ้รรทุก อ.แวงนอ้ย นายจรูญวทิย์  เฉยฉิว

อ.แวงใหญ่

สช.เขต 3

9 นางสมจิตร  นยัวินิจ  2 หมู่ 13 ต.กุดเคา้ อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 083-4140429 ฒก.-5093 รถตูบ้รรทุก อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น นายเวช  วงชาตรี

ผจ.-8659 รถตูบ้รรทุก นายเจน  เกตุแกว้



ชื่อผู้ประกอบการ : วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ีบุรีรัมย์ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อสิาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสิรินธร  มหาพรหม

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายบุญธงค์  ทะรารัมย์ 29 หมู่ 4 ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 083-7392047 บธ.-352 รถตู้บรรทุก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

2 นางศรีประไพ  อรรคระน้อย 132/5 หม่ 7 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 089-1112480 บธ.-3245 รถตู้บรรทุก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

อ.พลบัพลาชยั

3 นายชอบ  แผ้วพลสง 1 หมู่ 2 ต.สะแกซํา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 090-6045308 บธ.-7732 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

4 นายฮั้ว  ธีระวทิยาภรณ์ 159 หมู่ 8 ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 087-2441448 บน.-7846 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

5 นายชาญชัย  ชินศิริพนัธุ์ 41/1 หมู่ที่ 17 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  085-6560911 บย.-2277 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

6 นายมงคล  จันทร์คง 921 หมู่ 1 ต.ลาํปลายมาศ อ.ลาํปรายมาศ จ.บุรีรัมย์ 081-0674988 1ท - 4494 กระบะบรรทุก อ.ลาํปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

7 นายวริัตน์  พรหมเอาะ 241 หมู่ 3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 084-6495088 ขจ.-4943 รถตู้บรรทุก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

8 นายทองสุข  ชาญประโคน 99/1 หมู่ 2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 086-8680256 ขท..-6973 รถตู้บรรทุก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

9 นายสุทัศน์  สาระรัมย์ 85 หมู่ 1 ต.โคกเหลก็ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 080-4070937 ขจ.-1205 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อ.หว้ยราช

อ.พลบัพลาชยั

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ีบุรีรัมย์ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อสิาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสิรินธร  มหาพรหม

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

10 นายประสิทธิ์   ลโีย 326 หมู่ที่ 11 ต.เสมด็ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  080-4675595 บน.-7369 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

087-8685046 บธ.-9679 กระบะบรรทุก อ.คูเมือง

11 นายสมชาย  ปลื้มกมล 39 หมู่ 10 ต.ห้วยราช  อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 091-0197350 บต.-9393 กระบะบรรทุก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

12 นายเสริฐ  กุ้งทอง 146 หมู่ 13 ต.ถลุงเหลก็  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 087-4478029 บน.-6117 กระบะบรรทุก อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

อ.แดนดง

13 นายนิติ  สุนทรารักษ์ 52 หมู่ 7 ต.กนัทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 081-8521736 บต.-1525 รถกระบะบรรทุก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

14 นายระเด่น  จันทร์ชื่น 128/2 หมู่ที่ 1 ต.พรสําราญ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  080-7346236 บธ.-5360 รถตู้บรรทุก อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

อ.คูเมือง

15 นายกนกศักดิ์  ปิ่นประภาภรณ์ 78 หมู่ที่ 3 ต.สวายจีก  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  086-8526712 บน.-7676 รถตู้บรรทุก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

16 นายจรูญ  เกรัมย์ 27 หมู่ 8 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 087-8226595 บน.-7850 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

17 นายประสิทธิ์  บุญรอดรัมย์ 96 หมู่ที่ 18 ต.บ้านบัว  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  088-1023761 ถอ.-6686 รถตู้บรรทุก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

18 นางพชัรดา  จอดรัมย์ 255 หมู่ที่ 2 ต.เสมด็ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  088-3482314 บย.-5640 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์



ชื่อผู้ประกอบการ : วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ีบุรีรัมย์ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อสิาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสิรินธร  มหาพรหม

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

19 นายพยงค์  อุไรมาลย์ 113 หมู่ 10  ต.อสิาน  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  061-9319576 บน.-7368 รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

20 นายรุ่ง  โยธาธรรม 42 หมู่ที ่3 ต.หนองตาด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  086-1264127  - ไม่มี- รถตู้บรรทุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์



ชื่อผู้ประกอบการ : วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี ศรีษะเกษ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 91 ถนนกสิกรรม อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ    

วันที่รายงาน : 1/06/2560 ผู้รายงาน  :  นางประภาพร  ไกยราช

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นางสาวจันทรา  แก้วคาํ 42 หมู่ 2 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ 095-1474754 บธ.-9011 รถตู้บรรทุก อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ

2 นายสุวรรณ  สิงหล  2 หมู่ 1 ต.ดองกาํเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ 081-2757708 บจ.-1407 รถตู้บรรทุก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ

3 นางสุดารัตน์  เหมาะสมาน  7 หมู่ 6 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีษะเกษ 087-2399662 บน.-2732 รถตู้บรรทุก อ.พยุห์ จ.ศรีษะเกษ

4 นายพงษ์ศิริ  กลางประพนัธ์ 91/63 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 080-4707496 บน.-7802 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

อ.พยุห์

5 นางเบญจวรรณ  กาํจร 40 หมู่ 1 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ 083-1018294 บน.-2317 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

045-682401 อ.ยางชุมน้อย

อ.ราษีไศล

อ.โพธิศรีสุวรรณ

สช.เขต 1 ,เขต 2

6 นายวิชัย  สิงห์สวัสดิ์  105/1 หมู่ 5 ต.ดูน อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ 080-7302577 บฉ.-4683 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

7 นายทวี  ทาบุดดา  37/2 หมู่ 4   ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีษะเกษ 087-0530427 บน.-2934 รถตู้บรรทุก อ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ

อ.กนัทรารมย์

อ.กนัทราลกัษ์

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี ศรีษะเกษ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 91 ถนนกสิกรรม อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ    

วันที่รายงาน : 1/06/2560 ผู้รายงาน  :  นางประภาพร  ไกยราช

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

8 นายชาญศักดิ์  บุญเกดิ  99 หมู่ 11 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ 093-3915917 บน.-2583 รถตู้บรรทุก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ

9 นายสมมิตร  ภูมิลาํเนา  119/71 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 081-3933177 บน.-1169 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

10 นางเสถียร  เหมาะสมาน  69 หมู่ 6 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีษะเกษ 099-0208994 บน.-1806 รถตู้บรรทุก อ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ

11 นายพสิิษฐศักดิ์  แสนทวีสุข  1240/17 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 081-9672399 บธ.-2995 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

อ.ยางชุมนอ้ย

12 นายชาญชัย  กล่อมปัญญา  5 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 094-5314182 บน.-2144 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายฤทธิ์ณรงค์  ศรีหานาม  127 หมู่ 5 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 092-9845382 ผค.-8834 กระบะบรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

080-8905531

2 นายตะวนั  แพงศรี  - ไม่มขี้อมูลทะเบียนบ้าน- 082-1015190  -ไม่ม ี-  -ไม่ม ี- อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

081-9742638 อ.วาริชภูมิ

3 นายทวศีักดิ์  ขาวขนัธ์ 402 หมู่ 6 ต.คาํปอ  อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 084-7968063 บธ.-412 กระบะบรรทุก อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร

4 นายสงกา   แพงศรี 23 หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 088-4428715 บษ.-2521 กระบะบรรทุก อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

อ.พงัโคน

5 นายประสิทธิ์   แพงศรี 46 หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 084-6857842 บจ.-3323 รถตู้บรรทุก อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

6 นายไสว  ทองสลบั 75 หมู่ 5 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 086-1280336 บจ.-3323 รถตู้บรรทุก อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

062-6095795

7 น.ส.เพลนิ   แพงศรี 178  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 093-5089532 บน.-6991 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

8 นายชิณณวรรธน์  ภูเวยีนวงศ์ 253 หมู่ 6  ต.คาํบ่อ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 098-2052902 บน.-7869 กระบะบรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

087-2257894 อ.ส่องดาว

อ.บา้นม่วง

9 นายษรศรี  แก้วเสนา 176  หมู่ 3 ต.พงัโคน อ.พงัโคน  จ.สกลนคร 086-1280336 บน.-7509 กระบะบรรทุก อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

062-6095795

10 นายสมชาย  ฤทธิธรรม 42 หมู่ 3 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 086-2261174 บน.-7506 กระบะบรรทุก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อ.กดุบาก

อ.นิคมนํ้าอูน

11 นายทว ี เพยีรัก 122  หมู่ 4  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-75580039 บธ.-7496 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

086-2678093 อ.เจริญศิลป์

อ.วานรนิวาส

สช.เขต 2

12 นายวรพษิ  มูลพมิพ์ 110  หมู่ 4  ต.ค้อเขยีว  อ.วาริชภูม ิ จ.สกลนคร 080-4049345 บน.-6984 กระบะบรรทุก อ.ภูพาน จ.สกลนคร

062-5021565



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

13 นายศิริกลุชัย  กรุณานํา 182  หมู่ 5  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-4543936 บน.-6091 รถตู้บรรทุก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

อ.วานรนิวาส

14 นายสมยั  ทองสลบั 68 หมู่ 5 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-6359036 บร.-9797 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.สกลนคร

อ.โพนาแกว้

สช.เขต 1

15 นายสมพร  เจริญราช 143  หมู่ 5  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-8649024 บน.-0714 รถตู้บรรทุก อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร

16 นายพสิษฐ์  แสงกล้า 135  หมู่ 5  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 062-5346313 บธ.-225 รถตู้บรรทุก อ.คาํม่วง จ.สกลนคร

อ.สามชยั

17 นายบุญยงั  ภูคองตา 123  หมู่ 1  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 082-8443926 บน.-7870 กระบะบรรทุก อ.คาํตากล้า จ.สกลนคร

085-7401884 อ.เซกา

18 นายบัวลอย  บรรหาญ 56  หมู่ 4  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 084-9345349 บน.-3719 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

อ.ส่องดาว

สช.เขต 2



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

19 น.ส.เพลนิ   แพงศรี 178  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 093-5089532 บน.-6991 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

20 นายสมบูรณ์  ทองสลบั  125 หมู่ 5 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 098-0822482 บน.-4258 รถตู้บรรทุก อ.คาํตากล้า จ.สกลนคร

21 นายอดศิักดิ์  วงศ์ภาคาํ  237  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-4675245 บน.-6983 กระบะบรรทุก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

อ.วานรนิวาส

22 นายดลิก  คุณมี  237  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-4505649 บน.-7867 กระบะบรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

อ.เจริญศิลป์

23 นายพสิมยั  คาํผอง 94  หมู่ 2  ต.คาํปอ  อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 093-4175611 บบ.-6302 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

อ.เจริญศิลป์

24 นายบัวลา  สุนทร  210  หมู่ 1  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 093-0578030 บน.-2101 รถตู้บรรทุก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

อ.บึงโขลงหลง

25 นายพฒันะ  แก้วทอง 65  หมู่ 13 ต.ปลาโหล  อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 064-8659087 ขม.-3148 กระบะบรรทุก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

26 นายสนธิชัย  สมพนิิจ 134  หมู่ 5  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 093-1044091 บน.-5990 รถตู้บรรทุก อ.พงัโคน จ.สกลนคร

085-4503829 อ.วานรนิวาส

27 นางเนตรสุดา  เจียงลา 241  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-9462469 บน.-6989 กระบะบรรทุก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

สช.เขต 2

28 นายธงชัย  วงศ์ภาคาํ 103  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 086-2283567 บฉ.-9996 กระบะบรรทุก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อ.อากาศอาํนวย

29 นายนิคม  สีหานาม 16  หมู่ 5  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 098-2366785 บก.-3846 กระบะบรรทุก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อ.กสุุมาลย์

30 นายสุพจน์  วารี 125  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 089-8414109 บต.-159 รถตู้บรรทุก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

31 นายขวญัชัย   แพงศรี 31  หมู่ 3 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 082-8458551 บน.-6986 กระบะบรรทุก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อ.เมืองสกลนคร

สช.เขต 1

32 นายบุญไทย  มเีหมือน 32  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-9715161 บบ.-6401 กระบะบรรทุก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

33 นายสุราช  ทองหน่อหล้า 103  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 065-0866414 บฉ.-3970 กระบะบรรทุก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

อ.อากาศอาํนวย

34 นายวไิล  ภาวงค์ 30  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-9462469 บธ.-0094 รถตู้บรรทุก อ.กสุุมาลย์ จ.สกลนคร

084-3921439 สช.เขต 1

35 นายชาล ี แพงศรี 152  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 099-8252359 บน.-1481 กระบะบรรทุก อ.กสุุมาลย์ จ.สกลนคร

อ.กสุุมาลย์

36 น.ส.กตติยา  อุตรนคร 206  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 061-1505375 บธ.-1952 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

สช.เขต 2

37 นายสุพนัธ์นะเลศิ  คาํควร 43  หมู่ 6   ต.คาํปอ  อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 098-6067558 บฉ.-0465 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

สช.เขต 2

38 นายบุญไทย ภาวงศ์ 32  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 093-5458249 บธ.-4499 รถตู้บรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

39 นายอ่อนสา  ภูป่านดาํ 57  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 086-2281867 บต.-8767 กระบะบรรทุก อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร

อ.วานรนิวาส

อ.พงัโคน

40 นายสําเนียง ภาวงศ์ 80  หมู่ 5  ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-4542002 ขน.-6985 รถตู้บรรทุก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

41 นายจันทร์ทา  คาํผอง 92  หมู่ 2  ต.คาํปอ  อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-0871288 บน.-6990 กระบะบรรทุก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

นายวจิิตร  ภาวงค์ 39  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 063-0502354 บน.-6987 กระบะบรรทุก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

อ.คาํตากลา้

อ.เซกา จ.บึงกาฬ

42 นายศักดิ์ดา  แพงศรี 223  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-2406007 บน.-7866 กระบะบรรทุก อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร

063-0390712 อ.วานรนิวาส

061-1191671

43 นายสมบัติ  ฤทธิธรรม 40  หมู่ 3 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 085-7604619 บง.-4569 กระบะบรรทุก อ.ภูพาน จ.สกลนคร

อ.กดุบาก

สช.เขต1



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  18 หมู่ 4  บ้านป่าโจด อาํเภอวาริชภูม ิ จ.สกลนคร

วนัที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวกติตากานต์  ทัศนิตย์  (หัวหน้าแผนกการตลาดนมโรงเรียน)

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

44 น.ส. ภารุณ ี ศรีโยธา 43  หมู่ 4 ต.ค้อเขยีว อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร 087-8617087 บจ.-5122 กระบะบรรทุก อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

สช.เขต2



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นายสมควร  หาทรัพย์ 39 หมู่7 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวรีะวงศ์  จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- บล.-6167 รถห้องเยน็ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

อ.วารินชาํราบ

อ.เดชอุดม

อ.มหาชนะชยั

2 นายสุคล  ดนี้อย 242 หมู่ 1 ต.ร่องเคาะ อ.วงัเหนือ จ.ลาํปาง  - ไม่ม ี- 85-1994 รถห้องเยน็ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ

อ.กนัทรลกัษณ์

3 นายภัทรพงษ์  ทองคาํพงษ์ 220 หมู่ 8 ต.โนนผึง้ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- ผข.-8360 รถห้องเยน็ อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

อ.สาํโรง

อ.วารินชาํราบ

สช. เขต 2

4 นายเฉลมิ  เหล่าแก้ว 120/1 หมู่ 8 ต.หนองบัวฮี  อ.พบิูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- บล.-6171 รถห้องเยน็ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

อ.ม่วงสามสิบ

5 นายสงกราน์  สุพรรณคาํ 151 หมู่ 2 ต.หนองกนิเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- ผข.-8356 รถห้องเยน็ อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

สช. เขต 5

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

6 นายเกยีรตศิักดิ์  คะนา 44 หมู่ 13 ต.นํา้อ้อม  อ.กนัทรลกัษ์  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- บล.-6934 รถห้องเยน็ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

อ.ศรีรัตนะ

อ.ขนุหาญ

อ.กนัทรลกัษณ์

7 นายหนูสิน  กะยะชาติ 452 หมู่ 13 ต.นํา้อ้อม  อ.กนัทรลกัษ์  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- ผก.-8477 รถห้องเยน็ อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ

อ.ศรีรัตนะ

8 นายพษิณุ  แสวง 18 หมู่ 8 ต.หนองหญ้าลาด  อ.กนัทรลกัษ์  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- บธ.-1339 รถห้องเยน็ อ.เบญจลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ

อ.โนนคูณ

อ.นํา้ขุ่น จ. อุบลราชธานี

9 นายอาํนวย  สัตพนัธุ์  51/7 หมู่ 5  ต.ตระกาจ  อ.กนัทรลกัษ์  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- บล.-65964 รถห้องเยน็ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

อ.นํา้ยืน จ. อุบลราชธานี

10 นายพศิาล  อนิตะนัย 1290/1 ถ.วจิติรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  - ไม่ม ี- บ.-1277 รถห้องเยน็ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ.ราษีไศล

อ.อุทุมพรพิสยั



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

11 นายสมหวงั   อนิตะนัย  - ขาดเอกสารทะเบียนบ้านผู้ขนส่ง-  - ไม่ม ี- บม.-4692 รถห้องเยน็ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ.อุทุมพรพิสยั

อ.เมืองจนัทร์

12 นายยุทธนา  ก้อนทอง 28/2 หมู่ 10 ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- บบ-2549 รถห้องเยน็ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ.กนัทรารมย์

13 นายโยธิน  เลีย่มทอง 1304  ถ.วจิติรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  - ไม่ม ี- บพ.-7577 รถห้องเยน็ อ.อุทุมพรพิสยั จ.ศรีสะเกษ

อ.หว้ยทบัทนั

อ.ขขุนัธ์

14 นายสาททยา  วนันุบล 114 หมู่  3  ต.ขุนหาญ   อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- บบ.-8921 รถห้องเยน็ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ.ขขุนัธ์

15 นายจนัทร์ศรี  ดวงมณี 109 หมู่  3  ต.ขุนหาญ   อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  - ไม่ม ี- บย.-1288 รถห้องเยน็ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

อ.ขขุนัธ์

อ.ไพรบึง



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

16 นายสมถวลิ  กงใจ 93 หมู่ 3  ต.เหล่าแดง  อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- 82-9261 รถตู้บรรทุก อ.เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

นายวลิาศ  สมหมาย 260 หมู่ 9 ต.แสนสุข  อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- 82-9524 รถตู้บรรทุก อ.โขงเจียม

อ.เดชอุดม

อ.โพธิ์ไทร

อ.ศรีเชียงใหม่

อ.กดุขา้วปุ้น

อ.สิรินธร

อ.คาํเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อ.กดุชุม

อ.คอ้วงั

17 นายพรชัย  จติตสิงห์ 40/1 หมู่ 4    ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อาํนาจเจริญ  - ไม่ม ี- 80-4149 รถตู้บรรทุก อ.โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

อ.นาตาล

อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร

นายกวพีฒัน์  จุลเหลา 164 หมู่ 2    ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อาํนาจเจริญ  - ไม่ม ี- บง.-8327 รถตู้บรรทุก อ.ทรายมูล

อ.กดุชุม

นายนิธิรุจน์  พรีธรรมวฒัน์ 50  หมู่  16   ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อาํนาจเจริญ  - ไม่ม ี- 80-5155 รถตู้บรรทุก อ.ลืออาํนาจ จ. อาํนาจเจริญ



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

18 นายคาํตนั   วษิาพรม 50 หมู่  1 ต.โนนผึง้   อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- บษ.-0749 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

นายอาทิตย์  สายสิงห์ 155 หมู่  8 ต.โนนผึง้   อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- ตค.-1069 รถตู้บรรทุก อ.เขมราฐ 

นายวนิัย สายสิงห์ 266 หมู่  8 ต.โนนผึง้   อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- 82-1745 รถตู้บรรทุก อ.เขื่องใน

นายสุดใจ สายสิงห์ 155 หมู่  8 ต.โนนผึง้   อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- 80-8746 รถตู้บรรทุก อ.ดอนมดแดง

นายสมใจ  ปัสสวรรณ์ 270 หมู่ 4 ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  - ไม่ม ี- 81-7357 รถกระบะบรรทุก อ.เดชอุดม

อ.ตระการพืชผล

อ.ตาลสุม

อ.นาจะหลวย

อ.นาตาล

อ.นาเยยี

อ.นํ้ายนื

อ.บุณฑริก

อ.พิบูลมงัสาหาร

อ .ม่วงสามสิบ

อ.วารินชาํราบ

อ.ศรีเชียงใหม่

อ.สวา่งวรีะวงศ์

อ.สาํโรง

อ.เหล่าเสือโกก้

สช.เขต1,2,3,4,5



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

อ.คาํเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อ.ไทยเจริญ

อ.กดุชุม

อ.เลิงนกทา

อ.เมือง จ. อาํนาจเจริญ

อ.พนา

19 น.ส. อนงค์นารถ  อุรารส 14 หมู่ 10   ต.ซํา  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ 094-5324795  - ไม่ม ี-  - ไม่ม ีข้อมูล- อ.ศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

 อ.โพธิ์ไทร

อ.เขมราช

อ.สิรินธร

อ.กดุชม จ.ยโสธร

อ.คาํเขื่อนแกว้

อ.คอ้วงั



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท วารินมลิค์ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 189 หมู่ 3 ต.โนนผิง้ อ. วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นางสาวประจวบ จนัทาโลก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

20 นางสุดาพร  กรุณา 333 หมู่ 13 ต.นํา้อ้อม  อ.กนัทรลกัษ์  จ.ศรีสะเกษ 089-8442017  - ไม่ม ี-  - ไม่ม ีข้อมูล- อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรีสะเกษ

อ.ไพรบึง

อ.ขนุหาญ

อ.โนนคูณ

 อ.เบญจลกัษ์

อ.นํา้ยืน จ.อุบลราชธานี

อ.นํ้าขุ่น

21 นางพรรณพศิ  มณกีสิพนัธุ์ 103/7 หมู่ 8 ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 087-8730300  - ไม่ม ี-  - ไม่ม ีข้อมูล- อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ.อุทุมพรพิสยั

อ.ขขุนัธ์

อ.ขนุหาน

อ.ราษีไศล



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมอุดร จํากัด ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่  196/2  หมู่ 3  บ้านชัยพร   ต.โนนสูง  อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายพลอย  ประทุมรัน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นางรักมณี  หรมโท  123 หมู่ 16  ต.เสอเพลอ อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี 085-6473655 ทษ.-6606 รถกระบะบรรทุก อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี

อ.กุมภวาปี

อ.ประจกัษศ์ิลปาคม

2 นายสะหนัด  พงศยา  263 หมู่ 1  ต.เสอเพลอ อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี 093-5062190 บห.-6409 ไม่ระบุชนิด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

อ.ประจกัษศ์ิลปาคม

อ.ไชยวาน

อ.หนองหาน

3 นายสนอง  นันโท  130 หมู่ 10  ต.โนนสูง  อ.เมือง จ.อุดรธานี 081-0558665 ทษ.-4639 รถกระบะบรรทุก อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี

รร.เอกชน 2 แห่ง

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์การเกษตรสีคิว้ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 402 หมู่ 1 อาํเภอสีคิว้ จ.นครราชสีมา

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายสมโภชน์  ยะสะพงั

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผู้ขบัรถ)

1 นางขรินทร์ทิพย์  สังข์จนัทึก 145/13 หมู่ 9 ต.มติรภาพ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 089-5840824 ผบ.-5134 รถตู้บรรทุก อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา

2 นายบุญโชค  ปะนะพุตโต 135/10 หมู่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 086-2453999 ยก.-3988 รถตู้บรรทุก อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา

083-6313999

3 นายสุรชาต ิ ตสัสะสูงเนิน 12 หมู่ 10 ต.กดุน้อย อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 084-9443722 ยก.-2174 กระบะบรรทุก อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา

4 นายธวฒัน์  ชินจนัทึก 68/2 หมู่ 4 ต.มติรภาพ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 089-2803632 ฒฏ.-644 กระบะบรรทุก อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา

5 นายประณต  ลาดสูงเนิน 239/4 หมู่ 1  ต.สีคิว้  อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 085-7647426 ผพ.-2147 กระบะบรรทุก อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา

6 นายทวพีร  แสนป้อ 114/1  หมู่ 3 ต.โนนค่า  อ.สูงเนิน   จ.นครราชสีมา 085-6372657 ยก.-3011 กระบะบรรทุก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

7 นายทองพูน  เมยีกขุนทด 30/1 หมู่ 1 ต.วงัโรงใหญ่ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 093-4365394 ณธ.-665 กระบะบรรทุก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

8 นายเกรียงไกร  ศรีคาํภาร์ 18/1 หมู่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 089-5795741 ผฉ.-7470 รถตู้บรรทุก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

9 นายบุญมา หัดขุนทด 1 หมู่ 1 ต.วงัโรงใหญ่ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 089-5851736 ยก.-4419 รถตู้บรรทุก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์การเกษตรสีคิว้ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 402 หมู่ 1 อาํเภอสีคิว้ จ.นครราชสีมา

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายสมโภชน์  ยะสะพงั

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผู้ขบัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

10 นายชาญชัย  กาญจนสุคนธ์ 54/5 หมู่ 14 ต.ตะเคยีน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 062-2893551 ผพ.-3319 กระบะบรรทุก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

11 นางจาํเนียร  ชํานิสูงเนิน 30/2 หมู่ 2  ต.วงัโรงใหญ่ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 081-9664686 ณณ.-5949 รถตู้บรรทุก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

12 นางสมยั  พวงทาผา 97 หมู่ 13 บ้านชัยพฒันา ต.มติรภาพ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 082-1516228 ยก.-2330 รถตู้บรรทุก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

13 นายสุวฒัน์  เขมาระกลุ 345  หมู่  5 ต.บ้านหัน  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา 082-1338891 ผข.-6531 กระบะบรรทุก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อ.บําเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

14 นายจรัสพฒัน์  เวยีงอนิทร์ 334/7 หมู่ 2.  ต.สีคิว้  อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 088-5832661 ผร.-392 กระบะบรรทุก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

084-5808126

15 น.ส. ณฐันันท์  ศรีวฒันปิยงักรู 120 ซ.6 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 082-1329153 ผฮ.-2134 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

16 นายธนากฤต  ถัว่กระโทก 45/2 หมู่ 8 ต.จนัทึก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 062-1169592 พย.-2759 กระบะบรรทุก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

17 นายยอย  ชื่นพมิาย 30 หมู่ 6   ต.สูขไพบูลย์  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา 098-1482155 ผต.-6879 รถตู้บรรทุก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

18 นางสาวสมพติ  คงสุข 22 หมู่ 3 ต.สระตะเคยีน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 089-2803139 ผก.-7638 กระบะบรรทุก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา



ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณ์การเกษตรสีคิว้ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 402 หมู่ 1 อาํเภอสีคิว้ จ.นครราชสีมา

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายสมโภชน์  ยะสะพงั

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผู้ขบัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

19 น.ส.อาริสา  สอดกระโทก 290 หมู่ 2 ต. อรพมิพ์  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 089-8446237 ผพ.-3431 กระบะบรรทุก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

20 นางปราณตี  มูลสันเทียะ 197 หมู่ 6 ต. ตะแบกบาน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 081-3605694 ผท.-8845 กระบะบรรทุก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

21 นายสาทชิ  บวชสันเทียะ 299 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 085-6114453 ยช.-9167 รถตู้บรรทุก อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

22 นายวศิรุต  ชาญกจิ 49/6 หมู่ 9  ต.รังกาใหญ่  อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 971928958 ผบ.-3519 รถตู้บรรทุก อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

23 นายสมบูรณ์  เทียมศิลปชัย 328/5 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 085-4688679 บร.-5649 รถตู้บรรทุก อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

24 นายบุญทอง  ชัยรัตน์ 79 หมู่ 4  ต.หัวทุ่ง  อ.พล  จ.ขอนแก่น 095-1416883 ผม.-9259 กระบะบรรทุก อ.จตัุรัส จ.ชัยภูมิ

25 นายนงค์ลกัษณ์  พรอาํนวย 44 หมู่ 1  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 089-8473366 ยก.-5333 รถตู้บรรทุก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

044-391108

26 นางดารณ ี นวสุขารมย์ 8 หมู่ 1  ต.มะเกลือใหม่  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 081-9773597 ผต.-4778 รถตู้บรรทุก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา



ชื่อผู้ประกอบการ :  โรงงานผนม อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน :  นายณรงค์  วงศ์เณร

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 นางฉัตร์ชากรณ์  พชิัยกมลฉัตร 149 หมู่ 8 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 081-7901477 ผพ.-8606 รถตู้บรรทุก อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น นายเสรี  นาบูด

089-4222875 อ.หนองเรือ

อ.ภูผาม่าน

สช . (2 แห่ง)

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

อ.แกง้คร้อ

สช . (2 แห่ง)

อ.วงัยาง จ.นครพนม

2 นายเลศิพงษ์  กลัยาณลาภ 50 ถนนสองนางสถิตย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 087-7824226 ขง.-3555 รถกระบะ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร นายเฉลมิ  แก่นวงศ์

ขง.-7695 รถกระบะ อ.คาํชะอี

อ.หนองสูง

3 นายชัยพร  คมัภีระ 19 หมู่ 5 ต.งิว้งาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 081-2882988 บม.-4856 รถตู้บรรทุก อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายคมสรรค์  งามเลศิ

083-2667000

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ :  โรงงานผนม อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน :  นายณรงค์  วงศ์เณร

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

4 น.ส.อนุดา  เขจรใหญ่  34/2 ถนนสุจินดา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 081-8299935 บม.-2997 รถกระบะบรรทุก อ.กฉุินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายปิย  บุญไชยยงค์

อ.เขาวง

อ.คาํม่วง 

อ.ดอนจาน 

อ.ยางตลาด

อ.สหัสขนัธ์

อ.สามชัย

อ.หนองกงุศรี

อ.ห้วยเมก็

5 นายภาสกร  วงษ์ใบแก้ว 108 หมู่ 8 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 085-0109587 80-2821 รถตู้บรรทุก อ.ดงหลวง จ.บึงกาฬ

(อบต.พงัแดง)

อ.ดอนตาล

(อบต.ป่าไร่)

6 นายสุริยนั  จุลนิธิ  17/8 ถ.หนองไชยวาน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 083-1515731 บน.-4359 รถกระบะ อ.ร่องคาํ จ.กาฬสินธุ์

043-811026 อ.ห้วยเมก็

อ.ภูสิงห์

อ.ห้วยผึง้



ชื่อผู้ประกอบการ :  โรงงานผนม อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน :  นายณรงค์  วงศ์เณร

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

7 นางประภาส  ดวงทิพย์จันทร์  7/1 หมู่ 9 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 088-3279993 ขข.-4305 รถตู้บรรทุก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สช.เขต 1 ,4 

8 นายชวลติ  ชาติอศิรานุวฒัน์  288 หมู่ 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 085-0059397 ผย.-145 รถห้องเยน็ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ขต.-8929 รถหอ้งเยน็ อ.บา้นฝาง

กร.-9427 รถกระบะ 2 ตอน อ.พระยนื

บพ.-2611 รถกระบะ

บพ.-8468 รถกระบะ

9 นายณฐักร  จันทมรัตน์  19/1 หมู่ 8 ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 080-7625617 ขท.-4611 รถกระบะบรรทุก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

อ.นํ้าพอง

อ.ภูเขียว

10 นายภัชชพล  พนัธ์คูณ  43/20 หมู่ 2 ถ.ฉิมพล ีต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-6016885 บว.-3878 รถกระบะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บส.-1912 รถกระบะบรรทุก อ.หนองเรือ

กล.-829 กระบะสองตอน อ.ภูเวียง

อ.สีชมพู

อ.กระนวน

อ.เขาสวนกวาง



ชื่อผู้ประกอบการ :  โรงงานผนม อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   

วนัที่รายงาน : 26/05/2560 ผู้รายงาน :  นายณรงค์  วงศ์เณร

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่
หมายเลขโทรศพัท์

ทะเบียนรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

11 นางอุทุมพร  ฉํ่าผวิ 264/125 หมู่ 6 ซ.บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 061-5694661 ผข.-1818 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ. อุดรธานี นายสงวน  วรคาํ

อ.เมือง จ.หนองบวัลาํภู 084-4051261

12 นางสาวชนาทิพย์  องัสนันท์ 31/5-7 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 089-7128484 บล.-2267 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

087-9489337 บม.-7647 รถตูบ้รรทุก อ.พล

84-0732 รถบรรทุก 6 ลอ้ อ.แวงนอ้ย

13 นางสาวเนตรนภิส  กาฬเนตร 316 หมู่ 13 ต.กมุภวาปี อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี 081-0586677 บก.-4611 รถกระบะบรรทุก อ.หนองนาคาํ จ.ขอนแก่น

12  นายตระกูล  เอีย่มกจิไพศาล  149 หมู่ 5 ต.วงัสะพงุ อ.วงัสะพงุ จ.เลย 081-7398805 80-7320 รถตูบ้รรทุก อ.เมืองเลย จ.เลย

092-6485446 อ.ปากชม

อ.นาดว้ง

อ.วงัสะพงุ

อ.เมืองหนองบัวลาํภู จ.หนองบัวลาํภู

อ.โนนสงั 



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 34/6  หมู่ 5 ตําบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายบัญชา  ฐิติวฒันาการ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

1 น.ส.สุจิตรา  กณัหาพมิพ์ 256 หมู่ 7 ต.เชียงพณิ อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-323320 บษ.-5676 รถกระบะบรรทุก อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี

อ.บา้นผอื

2 นายวริัตน์  คาํซองเมือง 67 หมู่ 5 ต.ค้อเขยีว  อ. วาริชภูม ิจ.สกลนคร 042-323320 81-2872 รถบรรทุก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

(รถ 6 ล้อ) อ.เซกา

3 นางกลัยา  จาระมยั 263/1 หมู่ 9 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-323320 บจ.-9380 รถตู้บรรทุก อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี

อ.หนองหาน

4 นายขจร  เม่นโต 74 หมู่ 10  ต.หนองนาคาํ อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-323320 81-8870 รถตู้บรรทุก อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี นายขจร  เม่นโต

(รถ 6 ล้อ) อ.กดุจบั นายดุสิต  ชาํมะลี

อ.หนองววัซอ

อ.บา้นผอื

นายดุสิต  ชํามะลี 302 หมู่ 17  ต.หนองนาคาํ อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-323320 81-8833 รถตู้บรรทุก อ.เมืองเลย

(รถ 6 ล้อ) อ.วงัสะพุง จ.เลย

อ.เชียงคาน

อ.ภูกระดึง

อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 34/6  หมู่ 5 ตําบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

วนัที่รายงาน : 28/05/2560 ผู้รายงาน  :  นายบัญชา  ฐิติวฒันาการ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ชื่อผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่
 ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่

หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ

พื้นที่รับผดิชอบ

5 นายน้อย  ศรีมหาวงษ์ 205 หมู่ 3  ต.บ้านโคก  อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 042-323320 บห.-7564 รถตู้บรรทุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

อ.โพนพิสัย

อ.พรเจริญ

อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

อ.ปากคาด


	กาฬสินธุ์
	ขอนแก่น
	ขอนแก่นแดรี่
	โคกก่อ
	ทีเอฟ
	ธวัชฟาร์ม
	พันธุ์สัตว์สกล
	ภูมอมิลค์
	วษ.ขอนแก่น
	วษ.บุรีรัมย์
	วษ.ศรีสะเกษ
	วาริช
	วาริน
	สค.อุดร
	สีคิ้ว
	อ.ส.ค.
	อุดรแดรี่

