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1 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 เซนตย์อแซฟกาฬสินธ์ิ

2 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 ไตรมิตรวทิยาเสริม

3 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 บานเยน็ศึกษา

4 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 บุญมีวทิยา
5 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 สตรีชาญยทุธวทิยา

6 กาฬสินธุ์ สช เขต เลิศปัญญาวชิชาลยั

7 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลจนัทรัตน์

8 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลทุ่งมน

9 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลบานเยน็

10 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลบุญมีวทิยา

11 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลปิยวรรณ

12 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลรัตนากาฬสินธ์ุ

13 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลสาธิตศึกษา

14 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลแสงตะวนั

15 กาฬสินธุ์ สช เขต 1 อนุบาลบงกชเพชรมณี

16 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 กิตติรวี

17 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 ธนพรวทิยา

18 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 ธนาศิริวฒันศึกษา

19 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 เพชรผอ่งพนัธ์ุวทิยา

20 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 เพิ่มพูนวทิยาคมกาฬสินธ์ุ

21 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 รวมบณัฑิตศึกษา

22 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 รุ่งรัศมีเดชาวทิย์

23 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลชุลีพร

24 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลธษพลศึกษา

25 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลพรประดิษฐ์

26 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลพรวรุิฬห์

27 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลรวมบณัฑิต

28 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลลาํปาว

29 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลอุดมพร

30 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 บุญยาทตัพลประสิทธ์ิ

31 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลสวา่งวทิย์

32 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 จรชนะศึกษา

33 กาฬสินธุ์ สช เขต 2 อนุบาลธนญัญา

34 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 เขาวงวทิยา

35 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 คุรุมิตรประสิทธ์ิศิลป์

36 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์
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37 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 บณัฑิตศึกษา

38 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 พุทธปัญญา

39 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 สมฤทยั

40 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 แสงนิลทวนทองวทิยา

41 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลขวญัฤทยั

42 กาฬสินธุ์ สช เขต อนุบาลว.วรบุตร

43 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลปรีดี

45 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลพรบิดา

46 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลวราภรณ์

47 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลสมฤทยั

48 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลสรรพเลิศ

49 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 เอกปัญญา

50 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 พรชยัวชิชาลยั

51 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.ดงลงิ

52 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.เจา้ทา่

53 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.โคกสมบรูณ์

54 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.ธญัญา

55 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.กมลาไสย

56 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.หนองแปน

57 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.หลักเมอืง

58 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.ธญัญา

59 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.โพนงาม

60 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.กมลาไสย

61 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.หลักเมอืง

62 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.บวัขาว

63 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.กดุหวา้

64 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ ทม.บวัขาว

65 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.เหลา่ไฮงาม

66 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.หนองหา้ง

67 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม

68 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก

69 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ ทต.กดุหวา้

70 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.กดุคา้ว

71 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา

72 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน

73 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ ทต.จมุจัง
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74 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ ทต.เหลา่ใหญ่

75 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด

76 กาฬสนิธุ์ เขาวง อบต.สงเปลอืย

77 กาฬสนิธุ์ เขาวง ทต.กดุสมิคุม้ใหม่

78 กาฬสนิธุ์ เขาวง อบต.หนองผอื

79 กาฬสนิธุ์ เขาวง อบต.คุม้เกา่

80 กาฬสนิธุ์ เขาวง ทต.สระพังทอง

81 กาฬสนิธุ์ เขาวง ทต.กดุสมิ

82 กาฬสนิธุ์ เขาวง อบต.กดุสมิคุม้ใหม่

83 กาฬสนิธุ์ เขาวง ทต.สงเปลอืย

84 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง อบต.ทุง่คลอง

85 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง อบต.นาบอน

86 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง ทต.โพน

87 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง อบต.ดนิจี่

88 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง ทต.คํามว่ง

89 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง อบต.เนนิยาง

90 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง ทต.นาทนั

91 กาฬสนิธุ์ คํามว่ง อบต.โพน

92 กาฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั อบต.โนนศลิาเลงิ

93 กาฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั อบต.โคกสะอาด

94 กาฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั ทต.ฆอ้งชยัพัฒนา

95 กาฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั อบต.ลําชี

96 กาฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั อบต.เหลา่กลาง

97 กาฬสนิธุ์ ดอนจาน อบต.ดงพยงุ

98 กาฬสนิธุ์ ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี

99 กาฬสนิธุ์ ดอนจาน ทต.ดอนจาน

100 กาฬสนิธุ์ ดอนจาน อบต.นาจําปา

101 กาฬสนิธุ์ ดอนจาน ทต.มว่งนา

102 กาฬสนิธุ์ ทา่คนัโท ทต.กดุจกิ

103 กาฬสนิธุ์ ทา่คนัโท ทต.นาตาล

104 กาฬสนิธุ์ ทา่คนัโท อบต.ยางอูม้

105 กาฬสนิธุ์ ทา่คนัโท ทต.กงุเกา่

106 กาฬสนิธุ์ ทา่คนัโท ทต.ทา่คนัโท

107 กาฬสนิธุ์ ทา่คนัโท ทต.ดงสมบรูณ์

108 กาฬสนิธุ์ นาคู ทต.ภแูลน่ชา้ง

109 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.โนนนาจาน
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110 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.ภแูลน่ชา้ง

111 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.บอ่แกว้

112 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.สายนาวงั

113 กาฬสนิธุ์ นาคู ทต.นาคู

114 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.นาคู

115 กาฬสนิธุ์ นามน ทต.นามน

116 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.หลักเหลีย่ม

117 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.หนองบวั

118 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.นามน

119 กาฬสนิธุ์ นามน ทต.สงเปลอืย

120 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.ยอดแกง

121 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.บงึวชิยั

122 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ลําพาน

123 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ อบต.หนองกงุ

124 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ไผ่

125 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.เชยีงเครอื

126 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.หลบุ

127 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.นาจารย์

128 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ลําคลอง

129 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.กลางหมืน่

130 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.หว้ยโพธิ์

131 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.หนองสอ

132 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทม.กาฬสนิธุ์

133 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.โพนทอง

134 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ภปูอ

135 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ภดูนิ

136 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ขมิน้

137 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.เหนอื

138 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.เขาพระนอน

139 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณ์

140 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.เวอ่

141 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.โคกศรี

142 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.หนองอเิฒา่

143 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.ยางตลาด

144 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.อุม่เมา่

145 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.ยางตลาด
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146 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.หนองตอกแป้น

147 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.นาเชอืก

148 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.อติือ้

149 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.คลองขาม

150 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.บวับาน

151 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.นาดี

152 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.หวังัว

153 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.โนนสงู

154 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.หวันาคํา

155 กาฬสนิธุ์ รอ่งคํา อบต.สามคัคี

156 กาฬสนิธุ์ รอ่งคํา อบต.เหลา่ออ้ย

157 กาฬสนิธุ์ รอ่งคํา ทต.รอ่งคํา

158 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.ผาเสวย

159 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.หนองแวง

160 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.มหาไชย

161 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.แซงบาดาล

162 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.ลําหว้ยหลัว

163 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.สมเด็จ

164 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.หมมูน่

165 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.สมเด็จ

166 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.มหาไชย

167 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.ศรสีมเด็จ

168 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.แซงบาดาล

169 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ อบต.สหสัขนัธ์

170 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ ทต.นคิม

171 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ ทต.โนนบรุี

172 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ อบต.โนนแหลมทอง

173 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ ทต.นามะเขอื

174 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ ทต.โนนน้ําเกลีย้ง

175 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ ทต.โนนศลิา

176 กาฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ ทต.ภสูงิห์

177 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.สําราญใต ้

178 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.หนองชา้ง

179 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.สําราญ

180 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.คําสรา้งเทีย่ง

181 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.คํากา้ว



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ สค.วาริช อ.ส.ค.ขอนแก่นหจก.กาฬสิน สค.ปากช่อง

ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

 
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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182 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองหนิ

183 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี อบต.เสาเลา้

184 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองกงุศรี

185 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.ดงมลู

186 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองใหญ่

187 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองสรวง

188 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี อบต.หนองหนิ

189 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี อบต.โคกเครอื

190 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองบวั

191 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ อบต.นคิมหว้ยผึง้

192 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ทต.หนองอบีตุร

193 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ อบต.ไคนุ่้น

194 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ทต.คําบง

195 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ทต.หว้ยผึง้

196 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.หว้ยเม็ก

197 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.คําใหญ่

198 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.พมิลู

199 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.คําเหมอืดแกว้

200 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.หวัหนิ

201 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.บงึนาเรยีง

202 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.ทา่ลาดดงยาง

203 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.โนนสะอาด

204 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.กดุโดน

205 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.ทรายทอง

206 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.คําใหญ่

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ท่ีอยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

บ.คันทรี่เฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ท่ีอยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๘ ม.๔ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๗๔๒๒๙-๓๒

บ.กาฬสินธ์ุแดรี่ฟูด จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๒๒ หมู่ ๑๑ ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ ๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๑๖๕๓๓

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐



ขอนแก่นแดร่ี อ.ส.ค.ขอนแก่น สค. ขอนแก่น
ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดั อาํเภอ

1 ขอนแก่น สช เขต 1 กลัยาณีวิทยา (อนุบาล)

2 ขอนแก่น สช เขต 1 ขอนแก่นคริสเตียน

3 ขอนแก่น สช เขต 1 โชคมณีศึกษา

4 ขอนแก่น สช เขต 1 ดรุณาลยั

5 ขอนแก่น สช เขต 1 ปองทิพาศึกษา

6 ขอนแก่น สช เขต 1 พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น

7 ขอนแก่น สช เขต 1 พฒันาเดก็ประชาสโมสร

8 ขอนแก่น สช เขต 1 พิมพใ์จวิทย์

9 ขอนแก่น สช เขต 1 ไพบูลยว์ิทยา

10 ขอนแก่น สช เขต 1 ไพบูลยว์ิทยาเต่านอ

11 ขอนแก่น สช เขต 1 มณีอนุสรณ์ศึกษา

12 ขอนแก่น สช เขต 1 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

13 ขอนแก่น สช เขต 1 มหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหลี่ยม

14 ขอนแก่น สช เขต 1 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

15 ขอนแก่น สช เขต 1 วรรณรัตน์ศึกษา

16 ขอนแก่น สช เขต 1 สองภาษากรประภาภัทร

17 ขอนแก่น สช เขต 1 สุรัสวดี

18 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลกุลศิริ

19 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลแกว้กรุณา

20 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลคริสเตียนมารียพ์ร

21 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

22 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลณัฐสุดา

23 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลตั้งใจ

24 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลบา้นรัก

25 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลบุญพร้อง

26 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลปานทิพย์

27 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลป่ินทิพย์

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัขอนแก่น  เทอม 1/2561
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ปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดั อาํเภอ
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28 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพรทิพย์

29 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพรสวรรค์

30 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพิกุลทิพย์

31 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพิมานเดก็

32 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลเพียงนภา

33 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลราตรี

34 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลลดาวลัย์

35 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลลูกหลวง

36 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลสวนสน

37 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลสาธิตพงษภิ์ญโญ

38 ขอนแก่น สช เขต 1 เอกศึกษาขอนแก่น

39 ขอนแก่น สช เขต 1 ฮัว่เค้ียววิทยาลยั

40 ขอนแก่น สช เขต 1 บา้นพร้อมบุญ

41 ขอนแก่น สช เขต 1 เพญ็บุรี

42 ขอนแก่น สช เขต 1 การกุศลวดัหนองแวง

43 ขอนแก่น สช เขต 1 วดัศรีจนัทร์

44 ขอนแก่น สช เขต 1 การกุศลวดัธาตุกุดกวา้ง

45 ขอนแก่น สช เขต 1 การกุศลวดัสมสะอาด

46 ขอนแก่น สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

47 ขอนแก่น สช เขต 1 การศึกษเดก็พิเศษมารียนิ์รมล

48 ขอนแก่น สช เขต 2 กรุณาศึกษา

49 ขอนแก่น สช เขต 2 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

50 ขอนแก่น สช เขต 2 มหาไถ่ศึกษาบา้นไผ่

51 ขอนแก่น สช เขต 2 มญัจาคริสเตียน

52 ขอนแก่น สช เขต 2 มูลนิธิบา้นไผ่วิทยา

53 ขอนแก่น สช เขต 2 พระกุมารเยซูบา้นไผ่ (อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบา้นไผ่)

54 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลศกัด์ิสุภา
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55 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลสุขสัมพนัธ์

56 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลอรุณโรจน์

57 ขอนแก่น สช เขต 2 เอี่ยมไพศาล

58 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลสุภทัรา

59 ขอนแก่น สช เขต 3 ซู่เอง็

60 ขอนแก่น สช เขต 3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล

61 ขอนแก่น สช เขต 3 อนุบาลกุลฤดีแวงนอ้ย

62 ขอนแก่น สช เขต 3 อนุบาลไพศาลวิทย์

63 ขอนแก่น สช เขต 3 อนุบาลสุรีพร

64 ขอนแก่น สช เขต 3 อมตวิทยา

65 ขอนแก่น สช เขต 3 อาํไพวิทยา

66 ขอนแก่น สช เขต 4 พฒันาการศึกษา

67 ขอนแก่น สช เขต 4 ประถมปรีดาภรณ์

68 ขอนแก่น สช เขต 4 สุดารัตน์วิทยาคม

69 ขอนแก่น สช เขต 4 นวลนอ้ยพิทยา

70 ขอนแก่น สช เขต 4 อนุบาลนวลนอ้ย

71 ขอนแก่น สช เขต 4 มนตรีศึกษา

72 ขอนแก่น สช เขต 4 อนุบาลพูนสวสัด์ิ

73 ขอนแก่น สช เขต 4 อนุบาลขวญัรัตน์

74 ขอนแก่น สช เขต 4 อนุบาลศิวิไลย์

75 ขอนแก่น สช เขต 4 อนุบาลทนัวิทยา

76 ขอนแก่น สช เขต 4 กฤชานนัทเ์ขาสวนกวาง

77 ขอนแก่น สช เขต 4 อนุบาลศรีซาํสูง

78 ขอนแก่น สช เขต 4 มีสุข

79 ขอนแก่น สช เขต 4 สุนทรพรหมคุณศึกษา

80 ขอนแก่น สช เขต 5 ชุมแพวิทยา

81 ขอนแก่น สช เขต 5 เตก็ก่าดรุณธรรม
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82 ขอนแก่น สช เขต 5 นนัทพร (อนุบาลนนัทาพร)

83 ขอนแก่น สช เขต 5 ภูเวียงศึกษา (อนุบาลนนัทพร 2)

84 ขอนแก่น สช เขต 5 พิชาภรณ์

85 ขอนแก่น สช เขต 5 รักเรียนพิทยา

86 ขอนแก่น สช เขต 5 โรจน์วิมลศึกษา

87 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลแกว้ใจ

88 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลชุมแพ

89 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลเดือนฉาย

90 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลธิดารัตน์

91 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลบา้นปันรัก

92 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลบา้นรักเรียน

93 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลพฒันาเดก็ศรีวิสุทธ์ิ

94 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลเพชรลดา

95 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลรวมฤทยั

96 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลราษฎร์อาํนวยศิลป์

97 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลวรวิมล

98 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลสิริยากร

99 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลสุดรัก

100 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลอภิรดี

101 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลอินทร

102 ขอนแก่น สช เขต 5 อินทรวิทยา

103 ขอนแก่น สช เขต 5 เอี่ยมอินทร

104 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลเรณู

105 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลพรรณทิพย์

106 ขอนแก่น สช เขต 5 ชุมแพสองภาษา

107 ขอนแก่น สช เขต 5 การกุศลวดัโพธ์ิทอง

108 ขอนแก่น สช เขต 5 การกุศลวดัร่มประดู่
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109 ขอนแก่น สช เขต 5 การกุศลวดันายมวนาราม

110 ขอนแก่น สช เขต 5 หทยักิจคริสเตียน

111 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลถนอมจิตร

112 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลบา้นสวน

113 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลพรชิตา

114 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลศุภมน

115 ขอนแกน่ กระนวน อบต.บา้นฝาง

116 ขอนแกน่ กระนวน ทต.น้ําออ้ม

117 ขอนแกน่ กระนวน อบต.หนองโก

118 ขอนแกน่ กระนวน อบต.ดนูสาด

119 ขอนแกน่ กระนวน ทต.หว้ยยาง

120 ขอนแกน่ กระนวน ทม.กระนวน

121 ขอนแกน่ กระนวน อบต.หัวนาคํา

122 ขอนแกน่ กระนวน อบต.หนองกงุใหญ่

123 ขอนแกน่ กระนวน อบต.หว้ยโจด

124 ขอนแกน่ กระนวน ทต.หนองโน

125 ขอนแกน่ เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง

126 ขอนแกน่ เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบูรณ์

127 ขอนแกน่ เขาสวนกวาง อบต.ดงเมอืงแอม

128 ขอนแกน่ เขาสวนกวาง อบต.นางิว้

129 ขอนแกน่ เขาสวนกวาง อบต.คําม่วง

130 ขอนแกน่ เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง

131 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย

132 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย อบต.ซบัสมบูรณ์

133 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย ทต.ภูผาแดง

134 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย ทต.นาแพง

135 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย ทต.ภูผาเเดง
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136 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย ทต.บา้นโคก

137 ขอนแกน่ ชนบท อบต.ศรบีุญเรอืง

138 ขอนแกน่ ชนบท อบต.บา้นแท่น

139 ขอนแกน่ ชนบท ทต.ชลบถวบิูลย์

140 ขอนแกน่ ชนบท อบต.หว้ยแก

141 ขอนแกน่ ชนบท อบต.วงัแสง

142 ขอนแกน่ ชนบท อบต.ชนบท

143 ขอนแกน่ ชนบท อบต.โนนพะยอม

144 ขอนแกน่ ชนบท อบต.กดุเพยีขอม

145 ขอนแกน่ ชนบท ทต.ชนบท

146 ขอนแกน่ ชนบท อบต.ปอแดง

147 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.หนองไผ่

148 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.ไชยสอ

149 ขอนแกน่ ชมุแพ ทต.นาเพยีง

150 ขอนแกน่ ชมุแพ ทต.หนองไผ่

151 ขอนแกน่ ชมุแพ ทต.หนองเสาเลา้

152 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.ขวัเรยีง

153 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.โนนสะอาด

154 ขอนแกน่ ชมุแพ ทต.โคกสงูสมัพันธ์

155 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.ชมุแพ

156 ขอนแกน่ ชมุแพ ทต.โนนสะอาด

157 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.วงัหนิลาด

158 ขอนแกน่ ชมุแพ ทม.ชมุแพ

159 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.โนนอดุม

160 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.หนองเขยีด

161 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.นาหนองทุ่ม

162 ขอนแกน่ ชมุแพ ทต.โนนหัน
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163 ขอนแกน่ ชมุแพ อบต.โนนหัน

164 ขอนแกน่ ซําสงู อบต.คคํูา

165 ขอนแกน่ ซําสงู อบต.หว้ยเตย

166 ขอนแกน่ ซําสงู อบต.คําแมด

167 ขอนแกน่ ซําสงู อบต.บา้นโนน

168 ขอนแกน่ ซําสงู ทต.ซําสงู

169 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.บัวเงนิ

170 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.ทรายมูล

171 ขอนแกน่ น้ําพอง ทต.น้ําพอง

172 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.พังทุย

173 ขอนแกน่ น้ําพอง ทต.ม่วงหวาน

174 ขอนแกน่ น้ําพอง ทต.กดุน้ําใส

175 ขอนแกน่ น้ําพอง ทต.สะอาด

176 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.วงัชยั

177 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.หนองกงุ

178 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.สะอาด

179 ขอนแกน่ น้ําพอง ทต.ลําน้ําพอง

180 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.บา้นขาม

181 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.ท่ากระเสรมิ

182 ขอนแกน่ น้ําพอง อบต.บัวใหญ่

183 ขอนแกน่ น้ําพอง ทต.วงัชยั

184 ขอนแกน่ โนนศลิา อบต.บา้นหัน

185 ขอนแกน่ โนนศลิา อบต.เปือยใหญ่

186 ขอนแกน่ โนนศลิา อบต.โนนแดง

187 ขอนแกน่ โนนศลิา ทต.โนนศลิา

188 ขอนแกน่ โนนศลิา อบต.หนองปลาหมอ

189 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.เมอืงเพยี
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190 ขอนแกน่ บา้นไผ่ ทต.ในเมอืง

191 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.ภูเหล็ก

192 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.ป่าปอ

193 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.บา้นไผ่

194 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.หัวหนอง

195 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.หนิตัง้

196 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.แคนเหนือ

197 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.บา้นลาน

198 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต.หนองน้ําใส

199 ขอนแกน่ บา้นไผ่ ทม.บา้นไผ่

200 ขอนแกน่ บา้นฝาง ทต.โคกงาม

201 ขอนแกน่ บา้นฝาง ทต.แกน่ฝาง

202 ขอนแกน่ บา้นฝาง อบต.บา้นเหลา่

203 ขอนแกน่ บา้นฝาง อบต.ป่าหวายน่ัง

204 ขอนแกน่ บา้นฝาง ทต.บา้นฝาง

205 ขอนแกน่ บา้นฝาง ทต.หนองบัว

206 ขอนแกน่ บา้นฝาง ทต.ป่ามะนาว

207 ขอนแกน่ บา้นฝาง ทต.โนนฆอ้ง

208 ขอนแกน่ บา้นฝาง อบต.หนองบัว

209 ขอนแกน่ บา้นแฮด ทต.วงัสวรรค

210 ขอนแกน่ บา้นแฮด อบต.หนองแซง

211 ขอนแกน่ บา้นแฮด ทต.บา้นแฮด

212 ขอนแกน่ บา้นแฮด ทต.วงัสวรรค์

213 ขอนแกน่ บา้นแฮด ทต.โคกสําราญ

214 ขอนแกน่ บา้นแฮด อบต.โนนสมบูรณ์

215 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย อบต.ขามป้อม

216 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย ทต.สระแกว้
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217 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย อบต.วงัม่วง

218 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย ทต.เปือยนอ้ย

219 ขอนแกน่ พระยนื ทต.พระบุ

220 ขอนแกน่ พระยนื ทต.พระยนื

221 ขอนแกน่ พระยนื อบต.พระยนื

222 ขอนแกน่ พระยนื ทต.บา้นโตน้

223 ขอนแกน่ พระยนื อบต.หนองแวง

224 ขอนแกน่ พระยนื อบต.ขามป้อม

225 ขอนแกน่ พระยนื ทต.พระยนืมิง่มงคล

226 ขอนแกน่ พล ทม.เมอืงพล

227 ขอนแกน่ พล อบต.โสกนกเต็น

228 ขอนแกน่ พล อบต.เพ็กใหญ่

229 ขอนแกน่ พล อบต.โนนขา่

230 ขอนแกน่ พล อบต.หนองมะเขอื

231 ขอนแกน่ พล อบต.หนองแวงโสกพระ

232 ขอนแกน่ พล อบต.เกา่งิว้

233 ขอนแกน่ พล อบต.หนองแวงนางเบา้

234 ขอนแกน่ พล อบต.เมอืงพล

235 ขอนแกน่ พล อบต.หัวทุ่ง

236 ขอนแกน่ พล อบต.ลอมคอม

237 ขอนแกน่ พล อบต.โคกสง่า

238 ขอนแกน่ พล อบต.โจดหนองแก

239 ขอนแกน่ ภูผาม่าน อบต.นาฝาย

240 ขอนแกน่ ภูผาม่าน ทต.ภูผาม่าน

241 ขอนแกน่ ภูผาม่าน อบต.วงัสวาบ

242 ขอนแกน่ ภูผาม่าน ทต.โนนคอม

243 ขอนแกน่ ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน
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244 ขอนแกน่ ภูผาม่าน อบต.หว้ยม่วง

245 ขอนแกน่ ภูผาม่าน อบต.โนนคอม

246 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.บา้นเรอื

247 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.ภูเวยีง

248 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.กดุขอนแกน่

249 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.หนองกงุธนสาร

250 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.นาหวา้

251 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.ดนิดํา

252 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.ทุ่งชมพู

253 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.นาชมุแสง

254 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.หวา้ทอง

255 ขอนแกน่ ภูเวยีง ทต.ภูเวยีง

256 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.สงเปือย

257 ขอนแกน่ ภูเวยีง อบต.หนองกงุเซนิ

258 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.โพนเพ็ก

259 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.สวนหม่อน

260 ขอนแกน่ มัญจาครีี ทต.นาขา่

261 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.ท่าศาลา

262 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.กดุเคา้

263 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.คําแคน

264 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.นางาม

265 ขอนแกน่ มัญจาครีี ทต.มัญจาครีี

266 ขอนแกน่ มัญจาครีี อบต.หนองแปน

267 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.หนองตมู

268 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.เมอืงเกา่

269 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.สําราญ

270 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.ดอนหัน
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271 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบจ.ขอนแกน่
272 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.บา้นเป็ด

273 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.สาวะถี

274 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทม.บา้นทุ่ม

275 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.แดงใหญ่

276 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.บงึเนียม

277 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.บงึเนียม

278 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.บา้นหวา้

279 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.โคกสี

280 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.โนนท่อน

281 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.ดอนชา้ง

282 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อบต.ท่าพระ

283 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่

284 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.พระลบั

285 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทม.ศลิา

286 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.บา้นคอ้

287 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทต.ท่าพระ

288 ขอนแกน่ เวยีงเกา่ อบต.เขานอ้ย

289 ขอนแกน่ เวยีงเกา่ อบต.เมอืงเกา่พัฒนา

290 ขอนแกน่ เวยีงเกา่ ทต.ในเมอืง

291 ขอนแกน่ แวงนอ้ย อบต.ท่าวดั

292 ขอนแกน่ แวงนอ้ย อบต.ทางขวาง

293 ขอนแกน่ แวงนอ้ย ทต.กา้นเหลอืง

294 ขอนแกน่ แวงนอ้ย อบต.ท่านางแนว

295 ขอนแกน่ แวงนอ้ย อบต.แวงนอ้ย

296 ขอนแกน่ แวงนอ้ย อบต.ละหานนา

297 ขอนแกน่ แวงนอ้ย ทต.แวงนอ้ย



ขอนแก่นแดร่ี อ.ส.ค.ขอนแก่น สค. ขอนแก่น
ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัขอนแก่น  เทอม 1/2561

298 ขอนแกน่ แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด

299 ขอนแกน่ แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพยีง

300 ขอนแกน่ แวงใหญ่ อบต.โนนทอง

301 ขอนแกน่ แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่

302 ขอนแกน่ แวงใหญ่ อบต.คอนฉิม

303 ขอนแกน่ สชีมพู ทต.นาจาน

304 ขอนแกน่ สชีมพู ทต.สชีมพู

305 ขอนแกน่ สชีมพู ทต.วงัเพิม่

306 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.บรบิูรณ์

307 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.ดงลาน

308 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.หนองแดง

309 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.บา้นใหม่

310 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.ซํายาง

311 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.ศรสีขุ

312 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.สชีมพู

313 ขอนแกน่ สชีมพู อบต.ภูห่าน

314 ขอนแกน่ หนองนาคํา ทต.ขนวน

315 ขอนแกน่ หนองนาคํา อบต.บา้นโคก

316 ขอนแกน่ หนองนาคํา อบต.ขนวน

317 ขอนแกน่ หนองนาคํา ทต.หนองนาคํา

318 ขอนแกน่ หนองนาคํา อบต.กดุธาตุ

319 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.โนนสะอาด

320 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.หนองเรอื

321 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.จระเข ้

322 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.กดุกวา้ง

323 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.บา้นผอื

324 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.โนนทัน



ขอนแก่นแดร่ี อ.ส.ค.ขอนแก่น สค. ขอนแก่น
ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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325 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.ยางคํา

326 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.หนองแก

327 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.หนองเรอื

328 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.โนนสะอาด

329 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.โนนทอง

330 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.บา้นผอื

331 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.บา้นเม็ง

332 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.ยางคํา

333 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.กดุกวา้ง

334 ขอนแกน่ หนองเรอื อบต.บา้นกง

335 ขอนแกน่ หนองเรอื ทต.ดอนโมง

336 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.หนองเม็ก

337 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.หนองไผ่ลอ้ม

338 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.สําโรง

339 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.โนนธาตุ

340 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดู่

341 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.ตะกัว่ป่า

342 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.หันโจด

343 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.วงัหนิ

344 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.คมึชาด

345 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.ดงเค็ง

346 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.หนองสองหอ้ง

347 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ทต.หนองสองหอ้ง

348 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดัง่

349 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ อบต.บา้นดง

350 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ อบต.ศรสีขุสําราญ

351 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง



ขอนแก่นแดร่ี อ.ส.ค.ขอนแก่น สค. ขอนแก่น
ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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352 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ อบต.เขือ่นอบุลรัตน์

353 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ ทต.โคกสงู

354 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ ทต.เขือ่นอบุลรัตน์

355 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ ทต.นาคํา

บ.ขอนแก่นแดร่ีส์ จํากัด  ที่อยู่ ๒๖๐ ม.๒ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๕๐๒-๓,๐๘๑-๖๐๑๔๕๘๑

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ที่อยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด  ที่อยู่ ๒๔๑ ม.๘ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช ภูมอมลิค์ แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

1 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลศกัด์ิปทุม

2 ชยัภูมิ สช เขต 1 ไพเราะวทิยา(อนุบาล)

3 ชยัภูมิ สช เขต 1 มารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ

4 ชยัภูมิ สช เขต 1 สาคริชวทิยา

5 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลบา้นเดก็ดี

6 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลเรืองชาญ

7 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลหนองบวัแดง

8 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลหลวงภกัดี

9 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลเขียนปัญญา

10 ชยัภูมิ สช เขต 2 พุฒิชยัวทิยา

11 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลณฐัพนัธ์1

12 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลสาํราญยงค์

13 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลบา้นทบัทิม

14 ชยัภูมิ สช เขต 2 ชุลีมาสก์ศึกษา

15 ชยัภูมิ สช เขต 2 สวนวทิยา

16 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลบา้นสิทธิวงศ์

17 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลบา้นจ่าสม

18 ชยัภูมิ สช เขต 2 อินทรศึกษา

19 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลบา้นจ่าสม 2

20 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลสายฝนศึกษา

21 ชยัภูมิ สช เขต 2 มารียแ์กง้คร้อ

22 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลวนัชยักูล

23 ชยัภูมิ สช เขต 3 ศรีเทพบาล

24 ชยัภูมิ สช เขต 3 มงคลศึกษา

25 ชยัภูมิ สช เขต 3 มะนะศึกษา

26 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลไพโรจน์วทิยา

27 ชยัภูมิ สช เขต 3 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชยัภูมิ

28 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลภทัรศึกษา

29 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลปรีญาภทัร

30 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลนงเยาว์

31 ชยัภูมิ สช เขต 3 โบวม์อนทร่์วมพฒันา

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชัยภูม ิ เทอม 1/2561



คนัทรีเฟรช ภูมอมลิค์ แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ
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32 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.หนองโพนงาม

33 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนกอก

34 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.บา้นหัน

35 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.บา้นยาง

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนทอง

37 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.กดุเลาะ

38 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ ทต.บา้นเดือ่

39 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.บา้นเป้า

40 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ ทต.เกษตรสมบรูณ์

41 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ ทต.บา้นเป้า

42 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.สระโพนทอง

43 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.หนองขา่

44 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต.บา้นบวั

45 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ ทต.หนองสงัข์

46 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ ทต.นาหนองทุม่

47 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.เกา่ยา่ดี

48 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.หลบุคา

49 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.บา้นแกง้

50 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.หนองไผ่

51 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.โคกกงุ

52 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ ทต.แกง้ครอ้

53 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.หนองขาม

54 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.นาหนองทุม่

55 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.ชอ่งสามหมอ

56 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต.ทา่มะไฟหวาน

57 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด

58 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.ศรสีาํราญ

59 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.ชอ่งสามหมอ

60 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่

61 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย

62 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม



คนัทรีเฟรช ภูมอมลิค์ แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชัยภูม ิ เทอม 1/2561

63 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย

64 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.บา้นโสก

65 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ ทต.คอนสวรรค์

66 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์

67 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.โนนคณู

68 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.ดงบงั

69 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.ดงกลาง

70 ชยัภมูิ คอนสาร ทต.ทุง่ลยุลาย

71 ชยัภมูิ คอนสาร ทต.คอนสาร

72 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.ทุง่นาเลา

73 ชยัภมูิ คอนสาร ทต.หว้ยยาง

74 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.ทุง่พระ

75 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.หว้ยยาง

76 ชยัภมูิ คอนสาร อบต.คอนสาร

77 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.สม้ป่อย

78 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.หนองโดน

79 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.หนองบวับาน

80 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.บา้นกอก

81 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.บา้นขาม

82 ชยัภมูิ จัตรัุส ทต.หนองบวัโคก

83 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.ละหาน

84 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.หนองบวัโคก

85 ชยัภมูิ จัตรัุส ทต.หนองบวัใหญ่

86 ชยัภมูิ จัตรัุส ทต.จัตรัุส

87 ชยัภมูิ จัตรัุส อบต.กดุน้ําใส

88 ชยัภมูิ ซบัใหญ่ อบต.ซบัใหญ่

89 ชยัภมูิ ซบัใหญ่ อบต.ตะโกทอง

90 ชยัภมูิ ซบัใหญ่ อบต.ทา่กบู

91 ชยัภมูิ เทพสถติ อบต.นายางกลกั

92 ชยัภมูิ เทพสถติ อบต.บา้นไร่

93 ชยัภมูิ เทพสถติ อบต.วะตะแบก

94 ชยัภมูิ เทพสถติ อบต.หว้ยยายจิว๋



คนัทรีเฟรช ภูมอมลิค์ แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ
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95 ชยัภมูิ เทพสถติ ทต.เทพสถติ

96 ชยัภมูิ เทพสถติ อบต.โป่งนก

97 ชยัภมูิ เนนิสงา่ อบต.รังงาม

98 ชยัภมูิ เนนิสงา่ อบต.ตาเนนิ

99 ชยัภมูิ เนนิสงา่ อบต.หนองฉมิ

100 ชยัภมูิ เนนิสงา่ อบต.กะฮาด

101 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ ทต.ตลาดแรง้

102 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ ทต.บา้นเขวา้

103 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ อบต.ลุม่ลําชี

104 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ ทต.ลุม่ลําชี

105 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ อบต.โนนแดง

106 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ อบต.ชบีน

107 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ อบต.ภแูลนคา

108 ชยัภมูิ บา้นเขวา้ ทต.ทุง่ทอง

109 ชยัภมูิ บา้นแทน่ ทต.บา้นเตา่

110 ชยัภมูิ บา้นแทน่ อบต.หนองคู

111 ชยัภมูิ บา้นแทน่ อบต.สามสวน

112 ชยัภมูิ บา้นแทน่ อบต.บา้นแทน่

113 ชยัภมูิ บา้นแทน่ อบต.สระพัง

114 ชยัภมูิ บา้นแทน่ ทต.บา้นแทน่

115 ชยัภมูิ บา้นแทน่ อบต.บา้นเตา่

116 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ ทต.บา้นเพชร

117 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ ทต.บําเหน็จณรงค์

118 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.บา้นชวน

119 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.โคกเรงิรมย์

120 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.บา้นเพชร

121 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล

122 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.เกาะมะนาว

123 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.บา้นตาล

124 ชยัภมูิ บําเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพัฒนา

125 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล อบต.บา้นเจยีง

126 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล อบต.วงัทอง
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127 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล อบต.เจาทอง

128 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล อบต.แหลมทอง

129 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.โคกสะอาด

130 ชยัภมูิ ภเูขยีว ทต.บา้นแกง้

131 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.กดุยม

132 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.ธาตทุอง

133 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.โอโล

134 ชยัภมูิ ภเูขยีว ทต.บา้นเพชรภเูขยีว

135 ชยัภมูิ ภเูขยีว ทต.ธาตทุอง

136 ชยัภมูิ ภเูขยีว ทต.ภเูขยีว

137 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.กวางโจน

138 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.บา้นดอน

139 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.หนองคอนไทย

140 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.หนองตมู

141 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.ผักปัง

142 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต.บา้นเพชร

143 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.โนนสาํราญ

144 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.หนองไผ่

145 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.ลาดใหญ่

146 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.บา้นคา่ย

147 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.นาเสยีว

149 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.บา้นเลา่

150 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.หนองนาแซง

151 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.หว้ยบง

152 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.บุง่คลา้

153 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.หว้ยตอ้น

154 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ทต.ลาดใหญ่

155 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.รอบเมอืง

156 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ทต.บา้นคา่ยหมืน่แผว้

157 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ทต.ชลีอง

158 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.โพนทอง
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159 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.ซบัสทีอง

160 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ทม.ชยัภมูิ

161 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.นาฝาย

162 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ทต.โคกสงู

163 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.กดุตุม้

165 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ อบต.ทา่หนิโงม

166 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.นางแดด

167 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.หนองแวง

168 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.กดุชมุแสง

169 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.คเูมอืง

170 ชยัภมูิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง

171 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.ทา่ใหญ่

172 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.ถ้ําววัแดง

173 ชยัภมูิ หนองบวัแดง อบต.วงัชมภู

174 ชยัภมูิ หนองบวัแดง ทต.หลวงศริิ

175 ชยัภมูิ หนองบวัระเหว ทต.หว้ยแย ้

176 ชยัภมูิ หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ่

177 ชยัภมูิ หนองบวัระเหว อบต.โสกปลาดกุ

178 ชยัภมูิ หนองบวัระเหว ทต.โคกสะอาด

179 ชยัภมูิ หนองบวัระเหว ทต.หนองบวัระเหว

บ.คันทรี่เฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

บ.ภูมอมิลค์  ที่อยู่ ๔๑๘ ม.๑๐ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๓๔๑๑๓-๕,๐๘๑-๘๗๖๒๒๔๕

บ.แมรี่แอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ที่อยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว  ที่อยู่ ๔๐๒ ม.๑ ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๒๙๑๘

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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2 นครพนม สช เขต 1 สันตยานันท์

3 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลนิลวรรณ

4 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลประยรูศรี

5 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลเชษฐานงนุช

6 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลธาตุพนม

7 นครพนม สช เขต 1 เซนตย์อแซฟนาแก

8 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลมีสุข

9 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลบรรดิษฐน้อย

10 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลเรณูนคร

11 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลจุฬาวดี

12 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลธาตุพนมดรุณพฒัน์

13 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลปัณฑิตา

14 นครพนม สช เขต 1 เรณูนครพิกลุแกว้

15 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลกิง่กาญจน์นาแก

16 นครพนม สช เขต 2 เซนตย์อแซฟศรีสงคราม

17 นครพนม สช เขต 2 อนุบาลวรรณรัตน์

18 นครพนม สช เขต 2 อนุบาลโสธิญา

19 นครพนม สช เขต 2 อนุบาลแสงอรุณนาหวา้

20 นครพนม สช เขต 2 อนุบาลอญัมณี (จดัตั้งปี 58)

21 นครพนม ทา่อุเทน อบต.ทา่จําปา

22 นครพนม ทา่อุเทน อบต.พะทาย

23 นครพนม ทา่อุเทน อบต.ไชยบุรี

24 นครพนม ทา่อุเทน อบต.เวนิพระบาท

25 นครพนม ทา่อุเทน อบต.หนองเทา

26 นครพนม ทา่อุเทน ทต.เวนิพระบาท

27 นครพนม ทา่อุเทน ทต.ทา่อุเทน

28 นครพนม ทา่อุเทน อบต.โนนตาล

29 นครพนม ทา่อุเทน อบต.พนอม

30 นครพนม ทา่อุเทน อบต.รามราช

31 นครพนม ทา่อุเทน อบต.หนองเทา

32 นครพนม ธาตพุนม ทต.ธาตพุนม

33 นครพนม ธาตพุนม อบต.แสนพัน

34 นครพนม ธาตพุนม อบต.กดุฉมิ

35 นครพนม ธาตพุนม อบต.อุ่มเหมา้

36 นครพนม ธาตพุนม ทต.ฝ่ังแดง

37 นครพนม ธาตพุนม อบต.นาถอ่น

38 นครพนม ธาตพุนม อบต.โพนแพง

39 นครพนม ธาตพุนม อบต.พระกลางทุง่

40 นครพนม ธาตพุนม ทต.นาหนาด

41 นครพนม ธาตพุนม อบต.ดอนนางหงส์

42 นครพนม ธาตพุนม ทต.น้ํากํา่

43 นครพนม ธาตพุนม ทต.ธาตพุนมใต ้

44 นครพนม นาแก อบต.หนองสังข์

45 นครพนม นาแก อบต.นาเลยีง

46 นครพนม นาแก อบต.บา้นแกง้

47 นครพนม นาแก อบต.นาคู่
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48 นครพนม นาแก อบต.สชีมพู

49 นครพนม นาแก ทต.พระซอง

50 นครพนม นาแก อบต.คําพี้

51 นครพนม นาแก ทต.นาแก

52 นครพนม นาแก อบต.พุ่มแก

53 นครพนม นาแก อบต.กา้นเหลอืง

54 นครพนม นาแก อบต.นาแก

55 นครพนม นาแก อบต.หนองบ่อ

56 นครพนม นาแก อบต.พมิาน

57 นครพนม นาทม อบต.หนองซน

58 นครพนม นาทม อบต.นาทม

59 นครพนม นาทม อบต.ดอนเตย

60 นครพนม นาหวา้ อบต.นางัว

61 นครพนม นาหวา้ อบต.นาคณูใหญ่

62 นครพนม นาหวา้ ทต.ทา่เรอื

63 นครพนม นาหวา้ อบต.นาหวา้

64 นครพนม นาหวา้ ทต.นาหวา้

65 นครพนม นาหวา้ อบต.บา้นเสยีว

66 นครพนม นาหวา้ อบต.ทา่เรอื

67 นครพนม นาหวา้ อบต.เหลา่พัฒนา

68 นครพนม บา้นแพง อบต.นางัว

69 นครพนม บา้นแพง อบต.โพนทอง

70 นครพนม บา้นแพง อบต.ไผ่ลอ้ม

71 นครพนม บา้นแพง อบต.หนองแวง

72 นครพนม บา้นแพง อบต.นาเข

73 นครพนม บา้นแพง ทต.บา้นแพง

74 นครพนม ปลาปาก อบต.กตุาไก ้

75 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสว่าง

76 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก

77 นครพนม ปลาปาก อบต.นามะเขอื

78 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่

79 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสงู

80 นครพนม ปลาปาก อบต.มหาชัย

81 นครพนม ปลาปาก ทต.ปลาปาก

82 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองฮี

83 นครพนม โพนสวรรค์ ทต.โพนสวรรค์

84 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์

85 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน

86 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.บา้นคอ้

87 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ

88 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.โพนบก

89 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.นาใน

90 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.นาขมิน้

91 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม

92 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ทา่คอ้

92 นครพนม เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ

93 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม
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ท่ี ช่ือ

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครพนม เทอม 1/2561

94 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บา้นกลาง

96 นครพนม เมืองนครพนม อบต.กรุคุุ

95 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย

96 นครพนม เมืองนครพนม อบต.คําเตย

97 นครพนม เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ

98 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก

99 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาทราย

102 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ขามเฒา่

100 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม

101 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วังตามัว

102 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง

106 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บา้นผึง้

103 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก

104 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง

105 นครพนม เรณูนคร อบต.ทา่ลาด

106 นครพนม เรณูนคร อบต.นาขาม

107 นครพนม เรณูนคร อบต.โคกหนิแฮ่

108 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณูใต ้

109 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณู

110 นครพนม เรณูนคร อบต.นางาม

111 นครพนม เรณูนคร ทต.เรณูนคร

112 นครพนม เรณูนคร อบต.หนองยา่งช ิน้

113 นครพนม วังยาง อบต.วังยาง

114 นครพนม วังยาง อบต.โคกสี

115 นครพนม วังยาง อบต.ยอดชาด

120 นครพนม ศรสีงคราม ทต.สามผง

116 นครพนม ศรสีงคราม อบต.ทา่บ่อสงคราม

117 นครพนม ศรสีงคราม อบต.นาเดือ่

118 นครพนม ศรสีงคราม อบต.บา้นเอื้อง

119 นครพนม ศรสีงคราม ทต.ศรสีงคราม

120 นครพนม ศรสีงคราม อบต.หาดแพง

121 นครพนม ศรสีงคราม ทต.หาดแพง

122 นครพนม ศรสีงคราม ทต.บา้นขา่

123 นครพนม ศรสีงคราม อบต.ศรสีงคราม

124 นครพนม ศรสีงคราม อบต.โพนสว่าง

125 นครพนม ศรสีงคราม ทต.นาคํา

126 นครพนม ศรสีงคราม อบต.นาคํา

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมรี่แอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด  ที่อยู่ ๑๘ ม.๔ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๗๔๒๒๙-๓๒

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ที่อยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ที่อยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด  ที่อยู่ ๒๔๑ ม.๘ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด  ที่อยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

บ.คันทรี่เฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช วังน้ําเย็น แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ
1 นครราชสีมา สช เขต 1 มารียว์ิทยา

2 นครราชสีมา สช เขต 1 อสัสัมชญันครราชสีมา

3 นครราชสีมา สช เขต 1 เกยีรติคุณวิทยา

4 นครราชสีมา สช เขต 1 รวมมิตรวิทยา

5 นครราชสีมา สช เขต 1 โพธ์ิพรรณวิทยา

6 นครราชสีมา สช เขต 1 สมบูรณ์วิทยานุกูล

7 นครราชสีมา สช เขต 1 โคราชวิทยา

8 นครราชสีมา สช เขต 1 มารียรั์กษ์

9 นครราชสีมา สช เขต 1 ปลูกปัญญา

10 นครราชสีมา สช เขต 1 จุย้ฮั้ววิทยา

11 นครราชสีมา สช เขต 1 อุบลรัตน์

12 นครราชสีมา สช เขต 1 พิทกัษ์ภูเบนทร์

13 นครราชสีมา สช เขต 1 พิทกัษ์ภูเบนทร์ 7

14 นครราชสีมา สช เขต 1 สุรนารายณ์วิทยา

15 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลหลานย่าโม

16 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาล ก.ไก่

17 นครราชสีมา สช เขต 1 สายมิตรจอหอ 8

18 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลกองบญัชาการช่วยรบท่ี 2

19 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลบวรนครราชสีมา

20 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลชยัศิริ

21 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลดาวเรือง

22 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลค่ายสุรนารี

23 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลบา้นผูก้าร

24 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลดวงแขวิทยา

25 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลเยาวนารถ

26 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลทิพยปั์ญญา

27 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลบา้นคุณหนู

28 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลบพิตร

29 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลแสนยวิทยาภูมิ

30 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลบา้นภาษา

31 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลแสงไทย

32 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลสมใจรัก

33 นครราชสีมา สช เขต 1 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

34 นครราชสีมา สช เขต 1 สารสาสน์วิเทศนครรชสีมา 2

35 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลวดัทุ่งสว่าง

36 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลวดัสะแก

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 1/2561



คนัทรีเฟรช วังน้ําเย็น แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 1/2561

37 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลวดัสุทธจินดา

38 นครราชสีมา สช เขต 1 ไชยมนัสศึกษา

39 นครราชสีมา สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

40 นครราชสีมา สช เขต 2 สายมิตรหนองบุญมาก 11

41 นครราชสีมา สช เขต 2 สายมิตรโชคชยั 3

42 นครราชสีมา สช เขต 2 ณัฐญาศึกษา

43 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลณัฐญา

44 นครราชสีมา สช เขต 2 เทเรซาอุปถมัภ์

45 นครราชสีมา สช เขต 2 เกง้เต็ก

46 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลบณัฑิตน้อย

47 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลบณัฑิตน้อย 3

48 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลแสนสนุก

49 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลสมปอง

50 นครราชสีมา สช เขต 3 อนุศาสน์วิทยา

51 นครราชสีมา สช เขต 3 สายมิตรปักธงชยั 7

52 นครราชสีมา สช เขต 3 มารียธ์งชยั

53 นครราชสีมา สช เขต 3 อนุบาลบณัฑิตน้อย 2

54 นครราชสีมา สช เขต 3 แสนยวิทยาภูมิ

55 นครราชสีมา สช เขต 3 สายมิตรวงันํ้ าเขียว 5

56 นครราชสีมา สช เขต 3 เหรียญทองวิทยา

57 นครราชสีมา สช เขต 3 บุญณดาวิทยา

58 นครราชสีมา สช เขต 3 อนุบาลสกุลจิตร

59 นครราชสีมา สช เขต 3 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา

60 นครราชสีมา สช เขต 3 อนุบาลเป็นหน่ึง

61 นครราชสีมา สช เขต 3 ภูริตา

62 นครราชสีมา สช เขต 4 กรีติศึกษา

63 นครราชสีมา สช เขต 4 ถนอมศิษยว์ิทยา

64 นครราชสีมา สช เขต 4 บุญเจริญวิทยา

65 นครราชสีมา สช เขต 4 ประชานุสรณ์

66 นครราชสีมา สช เขต 4 พฤกษาวิทยา

67 นครราชสีมา สช เขต 4 รุ่งอรุณวิทยา

68 นครราชสีมา สช เขต 4 เรืองศรีวิทยา

69 นครราชสีมา สช เขต 4 วฒันวิทยา
70 นครราชสีมา สช เขต 4 สกุลศึกษา
71 นครราชสีมา สช เขต 4 สัญลกัษณ์วิทยา

72 นครราชสีมา สช เขต 4 สายสัมพนัธ์



คนัทรีเฟรช วังน้ําเย็น แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
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จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ
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73 นครราชสีมา สช เขต 4 แสงสุริยาวิทยา

74 นครราชสีมา สช เขต 4 อนุบาลธารทิพย์

75 นครราชสีมา สช เขต 4 เซนต์โยเซฟศึกษา

76 นครราชสีมา สช เขต 4 ประสารวิทยา

77 นครราชสีมา สช เขต 4 มงคลกุลวิทยา

78 นครราชสีมา สช เขต 4 กมลวิชญ์ศึกษา

79 นครราชสีมา สช เขต 4 สุนันทาวิทยา

80 นครราชสีมา สช เขต 4 อนุบาลจุรีพนัธ์

81 นครราชสีมา สช เขต 4 อนุบาลอจัฉรา

82 นครราชสีมา สช เขต 4 มารดาดรุณีรักษ์

83 นครราชสีมา สช เขต 5 คูณวรวิชญ์

84 นครราชสีมา สช เขต 5 คมพิสิฐวิทยา

85 นครราชสีมา สช เขต 5 พงษ์ศิริวิทยา

86 นครราชสีมา สช เขต 5 สายมิตรโนนไทย 6 (อนุบาลชลอใจ)

87 นครราชสีมา สช เขต 5 อนุบาลจรัสพงษ์

88 นครราชสีมา สช เขต 5 พิทกัษ์ภูเบนทร์ 2

89 นครราชสีมา สช เขต 5 มธัยมพุทธเกษตรวดัโนนเมือง

90 นครราชสีมา สช เขต 6 อมรศิลป์

91 นครราชสีมา สช เขต 6 วานิชวิทยา

92 นครราชสีมา สช เขต 6 บวัใหญ่วิทยา

93 นครราชสีมา สช เขต 6 อนุบาลมีมัง่คัง่

94 นครราชสีมา สช เขต 6 อนุบาลแพรวไพลิน

95 นครราชสีมา สช เขต 6 อนุบาลกอบวั

96 นครราชสีมา สช เขต 6 นพบุตรศึกษา(ชาํนิ-แตม้นุสรณ์) จดัตั้งปี 58

97 นครราชสีมา สช เขต 7 อนุบาลประภารัตน์

98 นครราชสีมา สช เขต 7 อนุบาลพิมาย

99 นครราชสีมา สช เขต 7 อนุบาลบาํรุงการ

100 นครราชสีมา สช เขต 7 อนุบาลแกว้ตา

101 นครราชสีมา สช เขต 7 อนุบาลอนันตะ

102 นครราชสีมา สช เขต 7 อนุบาลจินดา

103 นครราชสีมา สช เขต 7 ดงเค็งศึกษา

104 นครราชสีมา สช เขต 7 อุดมวิทยานุสรณ์

105 นครราชสีมา สช เขต 7 เจา้คุณปริยติัมุนีวิทยา

106 นครราชสีมา สช เขต 7 ภูมิสิทธ์ิวิทยา

107 นครราชสีมา สช ป่ินนรินทร์วิทยา

108 นครราชสีมา สช อนุบาลพลอยชมพู
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109 นครราชสมีา แกง้สนามนาง อบต.โนนสําราญ

110 นครราชสมีา แกง้สนามนาง ทต.บงึสําโรง

111 นครราชสมีา แกง้สนามนาง อบต.บงึพะไล

112 นครราชสมีา แกง้สนามนาง อบต.สสีกุ

113 นครราชสมีา แกง้สนามนาง อบต.แกง้สนามนาง

114 นครราชสมีา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ

115 นครราชสมีา ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง

116 นครราชสมีา ขามทะเลสอ ทต.พันดงุ

117 นครราชสมีา ขามทะเลสอ อบต.บงึออ้

118 นครราชสมีา ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง

119 นครราชสมีา ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ

120 นครราชสมีา ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน

121 นครราชสมีา ขามสะแกแสง อบต.เมอืงนาท

122 นครราชสมีา ขามสะแกแสง ทต.โนนเมอืง

123 นครราชสมีา ขามสะแกแสง ทต.หนองหัวฟาน

124 นครราชสมีา ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง

125 นครราชสมีา ขามสะแกแสง อบต.พะงาด

126 นครราชสมีา ขามสะแกแสง อบต.ชวีกึ

127 นครราชสมีา ขามสะแกแสง อบต.เมอืงเกษตร

128 นครราชสมีา ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง

129 นครราชสมีา คง ทต.เทพาลัย

130 นครราชสมีา คง อบต.เมอืงคง

131 นครราชสมีา คง อบต.คขูาด

132 นครราชสมีา คง อบต.บา้นปรางค์

133 นครราชสมีา คง อบต.โนนเต็ง

134 นครราชสมีา คง อบต.ตาจ่ัน

135 นครราชสมีา คง อบต.หนองมะนาว

136 นครราชสมีา คง อบต.ดอนใหญ่

137 นครราชสมีา คง อบต.เทพาลัย

138 นครราชสมีา คง อบต.หนองบัว

139 นครราชสมีา คง ทต.เมอืงคง

140 นครราชสมีา คง อบต.ขามสมบรูณ์

141 นครราชสมีา ครบรุี ทต.ไทรโยง-ไชยวาล

142 นครราชสมีา ครบรุี ทต.จระเขห้นิ

143 นครราชสมีา ครบรุี อบต.แชะ

144 นครราชสมีา ครบรุี อบต.บา้นใหม่
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145 นครราชสมีา ครบรุี ทต.อรพมิพ์

146 นครราชสมีา ครบรุี อบต.ครบรุี

147 นครราชสมีา ครบรุี อบต.โคกกระชาย

148 นครราชสมีา ครบรุี ทต.ครบรุใีต ้

149 นครราชสมีา ครบรุี ทต.แชะ

150 นครราชสมีา ครบรุี อบต.เฉลยีง

151 นครราชสมีา ครบรุี อบต.สระวา่นพระยา

152 นครราชสมีา ครบรุี อบต.มาบตะโกเอน

153 นครราชสมีา ครบรุี อบต.ลําเพยีก

154 นครราชสมีา ครบรุี อบต.จระเขห้นิ

155 นครราชสมีา ครบรุี อบต.ตะแบกบาน

156 นครราชสมีา จักราช อบต.ศรลีะกอ

157 นครราชสมีา จักราช อบต.จักราช

158 นครราชสมีา จักราช อบต.ทองหลาง

159 นครราชสมีา จักราช อบต.สสีกุ

160 นครราชสมีา จักราช อบต.หนองพลวง

161 นครราชสมีา จักราช อบต.หนิโคน

162 นครราชสมีา จักราช ทต.จักราช

163 นครราชสมีา จักราช อบต.หนองขาม

164 นครราชสมีา จักราช อบต.คลองเมอืง

165 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ ทต.ทา่ชา้ง

166 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ อบต.ทา่ชา้ง

167 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ อบต.หนองงเูหลอืม

168 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ อบต.พระพทุธ

169 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ อบต.ชา้งทอง

170 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ อบต.หนองยาง

171 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.หนองหลัก

172 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.ชมุพวง

173 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.โนนตมู

174 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.โนนยอ

175 นครราชสมีา ชมุพวง ทต.ชมุพวง

176 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.สาหรา่ย

177 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.ตลาดไทร

178 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.ทา่ลาด

179 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.โนนรัง

180 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.ประสขุ
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181 นครราชสมีา โชคชยั ทต.โชคชยั

182 นครราชสมีา โชคชยั ทต.ดา่นเกวยีน

183 นครราชสมีา โชคชยั อบต.ทา่ลาดขาว

184 นครราชสมีา โชคชยั อบต.ละลมใหมพั่ฒนา

185 นครราชสมีา โชคชยั อบต.ทุง่อรณุ

186 นครราชสมีา โชคชยั อบต.โชคชยั

187 นครราชสมีา โชคชยั ทต.ทา่เยีย่ม

188 นครราชสมีา โชคชยั อบต.ทา่จะหลงุ

189 นครราชสมีา โชคชยั อบต.ทา่อา่ง

190 นครราชสมีา โชคชยั อบต.ดา่นเกวยีน

191 นครราชสมีา โชคชยั อบต.กระโทก

192 นครราชสมีา โชคชยั อบต.พลับพลา

193 นครราชสมีา ดา่นขนุทด ทต.หนองกราด

194 นครราชสมีา ดา่นขนุทด ทต.หนองบัวตะเกยีด

195 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.ตะเคยีน

196 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.หนองกราด

197 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.หนิดาด

198 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.หนองไทร

199 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.ดา่นขนุทด

200 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.หนองบัวละคร

201 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.หว้ยบง

202 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.ดา่นนอก

203 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.โนนเมอืงพัฒนา

204 นครราชสมีา ดา่นขนุทด ทต.ดา่นขนุทด

205 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.ดา่นใน

206 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.บา้นแปรง

207 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.บา้นเกา่

208 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.พันชนะ

209 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.กดุพมิาน

210 นครราชสมีา ดา่นขนุทด อบต.สระจรเข ้

211 นครราชสมีา เทพารักษ์ อบต.หนองแวง

212 นครราชสมีา เทพารักษ์ อบต.บงึปรอื

213 นครราชสมีา เทพารักษ์ อบต.วังยายทอง

214 นครราชสมีา เทพารักษ์ อบต.สํานักตะครอ้

215 นครราชสมีา โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่

216 นครราชสมีา โนนแดง ทต.วังหนิ
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217 นครราชสมีา โนนแดง อบต.วังหนิ

218 นครราชสมีา โนนแดง อบต.โนนตาเถร

219 นครราชสมีา โนนแดง อบต.สําพะเนียง

220 นครราชสมีา โนนแดง อบต.โนนแดง

221 นครราชสมีา โนนแดง ทต.โนนแดง

222 นครราชสมีา โนนไทย ทต.บัลลังก์

223 นครราชสมีา โนนไทย อบต.คา้งพลู

224 นครราชสมีา โนนไทย อบต.ดา่นจาก

225 นครราชสมีา โนนไทย อบต.มะคา่

226 นครราชสมีา โนนไทย อบต.ถนนโพธิ์

227 นครราชสมีา โนนไทย อบต.สายออ

228 นครราชสมีา โนนไทย อบต.กําปัง

229 นครราชสมีา โนนไทย อบต.โนนไทย

230 นครราชสมีา โนนไทย อบต.บา้นวัง

231 นครราชสมีา โนนไทย ทต.โนนไทย

232 นครราชสมีา โนนไทย ทต.โคกสวาย

233 นครราชสมีา โนนไทย อบต.สําโรง

234 นครราชสมีา โนนสงู อบต.เมอืงปราสาท

235 นครราชสมีา โนนสงู ทต.โนนสงู

236 นครราชสมีา โนนสงู ทต.ดอนหวาย

237 นครราชสมีา โนนสงู อบต.โตนด

238 นครราชสมีา โนนสงู อบต.หลมุขา้ว

239 นครราชสมีา โนนสงู ทต.มะคา่

240 นครราชสมีา โนนสงู อบต.จันอัด

241 นครราชสมีา โนนสงู ทต.ใหม่

242 นครราชสมีา โนนสงู อบต.ธารปราสาท

243 นครราชสมีา โนนสงู อบต.มะคา่

244 นครราชสมีา โนนสงู อบต.ดอนชมพู

245 นครราชสมีา โนนสงู ทต.ดา่นคลา้

246 นครราชสมีา โนนสงู อบต.ลํามลู

247 นครราชสมีา โนนสงู อบต.ขามเฒา่

248 นครราชสมีา โนนสงู อบต.พลสงคราม

249 นครราชสมีา โนนสงู ทต.ตลาดแค

250 นครราชสมีา โนนสงู อบต.บงิ

251 นครราชสมีา โนนสงู อบต.ลําคอหงษ์

252 นครราชสมีา บัวลาย อบต.หนองหวา้



คนัทรีเฟรช วังน้ําเย็น แมร่ีแอน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 1/2561

253 นครราชสมีา บัวลาย อบต.โนนจาน

254 นครราชสมีา บัวลาย อบต.บัวลาย

255 นครราชสมีา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย

256 นครราชสมีา บัวลาย อบต.เมอืงพะไล

257 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.หนองแจง้ใหญ่

258 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่

259 นครราชสมีา บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด

260 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง

261 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.เสมาใหญ่

262 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.หว้ยยาง

263 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.ขนุทอง

264 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.หนองบัวสะอาด

265 นครราชสมีา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่

266 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.ดอนตะหนนิ

267 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.กดุจอก

268 นครราชสมีา บัวใหญ่ อบต.ดา่นชา้ง

269 นครราชสมีา บา้นเหลือ่ม ทต.บา้นเหลือ่ม

270 นครราชสมีา บา้นเหลือ่ม อบต.วังโพธิ์

271 นครราชสมีา บา้นเหลือ่ม อบต.โคกกระเบือ้ง

272 นครราชสมีา บา้นเหลือ่ม อบต.บา้นเหลือ่ม

273 นครราชสมีา บา้นเหลือ่ม อบต.ชอ่ระกา

274 นครราชสมีา ประทาย อบต.กระทุม่ราย

275 นครราชสมีา ประทาย อบต.หนองพลวง

276 นครราชสมีา ประทาย อบต.โนนเพ็ด

277 นครราชสมีา ประทาย อบต.หนองคา่ย

278 นครราชสมีา ประทาย ทต.ประทาย

279 นครราชสมีา ประทาย อบต.ตลาดไทร

280 นครราชสมีา ประทาย อบต.ทุง่สวา่ง

281 นครราชสมีา ประทาย อบต.ดอนมัน

282 นครราชสมีา ประทาย อบต.วังไมแ้ดง

283 นครราชสมีา ประทาย อบต.หันหว้ยทราย

284 นครราชสมีา ประทาย ทต.ปะทาย

285 นครราชสมีา ประทาย อบต.ประทาย

286 นครราชสมีา ประทาย อบต.นางรํา

287 นครราชสมีา ประทาย อบต.โคกกลาง

288 นครราชสมีา ประทาย อบต.เมอืงโดน
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289 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.ตะขบ

290 นครราชสมีา ปักธงชยั ทม.เมอืงปัก

291 นครราชสมีา ปักธงชยั ทต.ลํานางแกว้

292 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.ตะคุ

293 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.ธงชยัเหนือ

294 นครราชสมีา ปักธงชยั ทต.นกออก

295 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.ดอน

296 นครราชสมีา ปักธงชยั ทต.ปักธงชยั

297 นครราชสมีา ปักธงชยั ทต.บอ่ปลาทอง

298 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.สําโรง

299 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.สะแกราช

300 นครราชสมีา ปักธงชยั ทต.ตะขบ

301 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.งิว้

302 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.ตมู

303 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.เกษมทรัพย์

304 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.โคกไทย

305 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.ภหูลวง

306 นครราชสมีา ปักธงชยั อบต.สขุเกษม

307 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.หนองน้ําแดง

308 นครราชสมีา ปากชอ่ง ทต.หมสูี

309 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.วังกะทะ

310 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.วังกะทะ

311 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.ปากชอ่ง

312 นครราชสมีา ปากชอ่ง ทม.ปากชอ่ง

313 นครราชสมีา ปากชอ่ง ทต.กลางดง

314 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.คลองมว่ง

315 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.โป่งตาลอง

316 นครราชสมีา ปากชอ่ง ทต.สมีามงคล

317 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.หนองสาหรา่ย

318 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.พญาเย็น

319 นครราชสมีา ปากชอ่ง ทต.วังไทร

320 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.จันทกึ

321 นครราชสมีา ปากชอ่ง อบต.ขนงพระ

322 นครราชสมีา พระทองคํา ทต.สระพระ

323 นครราชสมีา พระทองคํา อบต.พังเทยีม

324 นครราชสมีา พระทองคํา ทต.พระทองคํา
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325 นครราชสมีา พระทองคํา อบต.หนองหอย

326 นครราชสมีา พระทองคํา อบต.ทัพรัง้

327 นครราชสมีา พระทองคํา อบต.มาบกราด

328 นครราชสมีา พมิาย อบต.กระชอน

329 นครราชสมีา พมิาย อบต.ในเมอืง

330 นครราชสมีา พมิาย ทต.รังกาใหญ่

331 นครราชสมีา พมิาย ทต.พมิาย

332 นครราชสมีา พมิาย อบต.สัมฤทธิ์

333 นครราชสมีา พมิาย อบต.โบสถ์

334 นครราชสมีา พมิาย อบต.นคิมสรา้งตนเอง

335 นครราชสมีา พมิาย อบต.หนองระเวยีง

336 นครราชสมีา พมิาย อบต.ธารละหลอด

337 นครราชสมีา พมิาย อบต.กระเบือ้งใหญ่

338 นครราชสมีา พมิาย อบต.ดงใหญ่

339 นครราชสมีา พมิาย อบต.ชวีาน

340 นครราชสมีา พมิาย อบต.ทา่หลวง

341 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.บา้นเกาะ

342 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.มะเรงิ

343 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.บา้นโพธิ์

344 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.หนองจะบก

345 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.ตลาด

346 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.พดุซา

347 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบจ.นครราชสมีา

348 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.บา้นใหม่

349 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.พลกรัง

350 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.เมอืงใหมโ่คกกรวด

351 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.โคกสงู

352 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.โพธิก์ลาง

353 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.ตลาด

354 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.สรุนารี

355 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.โคกกรวด

356 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.หมืน่ไวย

357 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบจ.นครราชสมีา

358 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.จอหอ

359 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.พดุซา

360 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.บา้นโพธิ์
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361 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.จอหอ

362 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.หนองระเวยีง

363 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.หนองไผล่อ้ม

364 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.สีม่มุ

365 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.หัวทะเล

366 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทน.นครราชสมีา

367 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.ไชยมงคล

368 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.หนองไขน้ํ่า

369 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา ทต.ปรใุหญ่

370 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.หนองกระทุม่

371 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.บา้นใหม่

372 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.พะเนา

373 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.สรุนารี

374 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อบต.หนองบัวศาลา

375 นครราชสมีา เมอืงยาง อบต.กระเบือ้งนอก

376 นครราชสมีา เมอืงยาง อบต.ละหานปลาคา้ว

377 นครราชสมีา เมอืงยาง ทต.เมอืงยาง

378 นครราชสมีา เมอืงยาง อบต.โนนอดุม

379 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั ทต.บา้นยาง

380 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั ทต.ขยุ

381 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั อบต.ไพล

382 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั ทต.ชอ่งแมว

383 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั ทต.หนองบัววง

384 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั ทต.ไพล

385 นครราชสมีา ลําทะเมนชยั อบต.บา้นยาง

386 นครราชสมีา วังน้ําเขยีว อบต.ระเรงิ

387 นครราชสมีา วังน้ําเขยีว อบต.วังน้ําเขยีว

388 นครราชสมีา วังน้ําเขยีว ทต.ศาลเจา้พอ่

389 นครราชสมีา วังน้ําเขยีว อบต.อดุมทรัพย์

390 นครราชสมีา วังน้ําเขยีว อบต.วังหมี

391 นครราชสมีา วังน้ําเขยีว อบต.ไทยสามัคคี

392 นครราชสมีา สคีิว้ ทต.ลาดบัวขาว

393 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.สคีิว้

394 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.หนองหญา้ขาว

395 นครราชสมีา สคีิว้ ทต.คลองไผ่

396 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.มติรภาพ
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397 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.กฤษณา

398 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.ลาดบัวขาว

399 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.หนองบัวนอ้ย

400 นครราชสมีา สคีิว้ ทม.สคีิว้

401 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.ดอนเมอืง

402 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.บา้นหัน

403 นครราชสมีา สคีิว้ ทต.หนองน้ําใส

404 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.คลองไผ่

405 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.วังโรงใหญ่

406 นครราชสมีา สคีิว้ อบต.กดุนอ้ย

407 นครราชสมีา สดีา อบต.หนองตาดใหญ่

408 นครราชสมีา สดีา อบต.โพนทอง

409 นครราชสมีา สดีา ทต.สดีา

410 นครราชสมีา สดีา อบต.สามเมอืง

411 นครราชสมีา สดีา อบต.โนนประดู่

412 นครราชสมีา สดีา อบต.สดีา

413 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.นากลาง

414 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.โคง้ยาง

415 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.สงูเนนิ

416 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.โคราช

417 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.มะเกลอืเกา่

418 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.มะเกลอืใหม่

419 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.โนนคา่

420 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.เสมา

421 นครราชสมีา สงูเนนิ ทต.สงูเนนิ

422 นครราชสมีา สงูเนนิ ทต.กดุจกิ

423 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.หนองตะไก ้

424 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.กดุจกิ

425 นครราชสมีา สงูเนนิ อบต.บุง่ขีเ้หล็ก

426 นครราชสมีา เสงิสาง อบต.โนนสมบรูณ์

427 นครราชสมีา เสงิสาง อบต.สขุไพบลูย์

428 นครราชสมีา เสงิสาง ทต.โนนสมบรูณ์

429 นครราชสมีา เสงิสาง อบต.บา้นราษฎร์

430 นครราชสมีา เสงิสาง อบต.กดุโบสถ์

431 นครราชสมีา เสงิสาง ทต.เสงิสาง

432 นครราชสมีา เสงิสาง อบต.สระตะเคยีน
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433 นครราชสมีา เสงิสาง อบต.เสงิสาง

434 นครราชสมีา หนองบญุมาก ทต.หนองหัวแรต

435 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.หนองไมไ้ผ่

436 นครราชสมีา หนองบญุมาก ทต.แหลมทอง

437 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.ลงุเขวา้

438 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.หนองตะไก ้

439 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.ไทยเจรญิ

440 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.สารภี

441 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.หนองบนุนาก

442 นครราชสมีา หนองบญุมาก อบต.บา้นใหม่

443 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.หว้ยแถลง

444 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.หว้ยแคน

445 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.งิว้

446 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.หนิดาด

447 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.หลุง่ประดู่

448 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.ทับสวาย

449 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.กงรถ

450 นครราชสมีา หว้ยแถลง ทต.หนิดาด

451 นครราชสมีา หว้ยแถลง ทต.หว้ยแถลง

452 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.หลุง่ตะเคยีน

453 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.เมอืงพลับพลา

454 นครราชสมีา หว้ยแถลง อบต.ตะโก

455 นครราชสมีา หว้ยแถลง ทต.กงรถ

บ.คันทร่ีเฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมร่ีแอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  ท่ีอยู่ ๑๗๖ ม.๗ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๙๙-๑๕๔๒๖๙๐

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ท่ีอยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว  ท่ีอยู่ ๔๐๒ ม.๑ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๒๙๑๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น แมร่ีแอน สค.วาริช อ.ส.ค.ขอนแก่น สค.ปากช่อง ไทยมิลค์ สค. ขอนแก่น

ที่ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 บึงกาฬ สช อนุบาลนวรัตน์

2 บึงกาฬ สช อนุบาลกมลวรรณ

3 บึงกาฬ สช จนิตนาเลศิปัญญา (อนุบาลจนิตนา)

4 บึงกาฬ สช อนุบาลเสาวลักษณ์

5 บึงกาฬ สช อนุบาลบัณฑติอักษร (อนุลาลบงึโขงหลง)

6 บึงกาฬ สช อนุบาลจฬุารัตน์

7 บึงกาฬ สช มหาไถศ่กึษาบงึกาฬ

8 บึงกาฬ สช อนุบาลบงึกาฬพทิักษ์

9 บึงกาฬ สช อนุบาลวภิาวี

10 บึงกาฬ สช อนุบาลเย็นจติ

11 บึงกาฬ สช อนุบาลรัชดา

12 บึงกาฬ สช อนุบาลฉัตรพงษ์

13 บึงกาฬ สช อนุบาลเลศิปัญญา

14 บึงกาฬ สช อนุบาลวรีวชิญ์

15 บึงกาฬ สช อนุบาลเมธปิยา

16 บึงกาฬ สช การกศุลของวัดทา่สะอาด

17 บงึกาฬ เซกา อบต.เซกา

18 บงึกาฬ เซกา อบต.โสกกา่ม

19 บงึกาฬ เซกา อบต.ซาง

20 บงึกาฬ เซกา ทต.ศรพีนา

21 บงึกาฬ เซกา อบต.น้ําจัน้

22 บงึกาฬ เซกา อบต.บา้นตอ้ง

23 บงึกาฬ เซกา อบต.ป่งไฮ

24 บงึกาฬ เซกา อบต.ทา่กกแดง

25 บงึกาฬ เซกา ทต.ทา่สะอาด

26 บงึกาฬ เซกา ทต.ซาง

27 บงึกาฬ เซกา อบต.หนองทุม่

28 บงึกาฬ เซกา อบต.ทา่สะอาด

29 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.ศรชีมภู

30 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.หนองพันทา

31 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.บัวตมู

32 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.เหลา่ทอง

33 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.คําแกว้

34 บงึกาฬ โซพ่สิยั ทต.โซพ่สิยั

35 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.โซ่

36 บงึกาฬ โซพ่สิยั อบต.ถ้ําเจรญิ

37 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.โพธิห์มากแขง้

38 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.ทา่ดอกคํา

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดับึงกาฬ เทอม 1/2561



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น แมร่ีแอน สค.วาริช อ.ส.ค.ขอนแก่น สค.ปากช่อง ไทยมิลค์ สค. ขอนแก่น

ที่ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดับึงกาฬ เทอม 1/2561

39 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.บงึโขงหลง

40 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.ดงบัง

41 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึงาม

42 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึโขงหลง

43 บงึกาฬ บุ่งคลา้ อบต.โคกกวา้ง

44 บงึกาฬ บุ่งคลา้ อบต.หนองเดิน่

45 บงึกาฬ บุ่งคลา้ อบต.บุง่คลา้

46 บงึกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด

47 บงึกาฬ ปากคาด อบต.หนองยอง

48 บงึกาฬ ปากคาด อบต.ปากคาด

49 บงึกาฬ ปากคาด อบต.นาดง

50 บงึกาฬ ปากคาด อบต.สมสนุก

51 บงึกาฬ ปากคาด อบต.นากัง้

52 บงึกาฬ ปากคาด อบต.โนนศลิา

53 บงึกาฬ พรเจรญิ ทต.พรเจรญิ

54 บงึกาฬ พรเจรญิ อบต.ศรชีมภู

55 บงึกาฬ พรเจรญิ อบต.ป่าแฝก

56 บงึกาฬ พรเจรญิ อบต.หนองหัวชา้ง

57 บงึกาฬ พรเจรญิ ทต.ศรสํีาราญ

58 บงึกาฬ พรเจรญิ ทต.ดอนหญา้นาง

59 บงึกาฬ พรเจรญิ อบต.วังชมภู

60 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.หอคํา

61 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.ไคสี

62 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.คํานาดี

63 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.โป่งเปือย

64 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.บงึกาฬ

65 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.นาสวรรค์

66 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.โคกกอ่ง

67 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.บงึกาฬ

68 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.ชยัพร

69 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.โนนสมบรูณ์

70 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบต.หนองเลงิ

71 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.หนองเลงิ

72 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

73 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.โนนสวา่ง

74 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.หนองเข็ง

75 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ ทต.วศิษิฐ์

76 บงึกาฬ ศรวีไิล อบต.นาสงิห์



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น แมร่ีแอน สค.วาริช อ.ส.ค.ขอนแก่น สค.ปากช่อง ไทยมิลค์ สค. ขอนแก่น

ที่ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดับึงกาฬ เทอม 1/2561

77 บงึกาฬ ศรวีไิล อบต.ชมุภพูร

78 บงึกาฬ ศรวีไิล อบต.นาแสง

79 บงึกาฬ ศรวีไิล อบต.นาสะแบง

80 บงึกาฬ ศรวีไิล ทต.ศรวีไิล

บ.คันทรี่เฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท ์๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมรี่แอนแดรี ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด  ที่อยู่ ๑๘ ม.๔ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๗๔๒๒๙-๓๒

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ที่อยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ที่อยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด  ที่อยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด  ที่อยู่ ๒๔๑ ม.๘ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



วังน้ําเย็น ทีดีแดร่ี แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น วษ.บุรีรัมย์ หจก.กาฬสิน สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ
1 บุรีรัมย์ สช เขต 1 อนุบาลธีรา

2 บุรีรัมย์ สช เขต 1 อนุบาลเตรียมพฒัน์

3 บุรีรัมย์ สช เขต 1 มารียอ์นุสรณ์

4 บุรีรัมย์ สช เขต 1 ฮัว่เค้ียว

5 บุรีรัมย์ สช เขต 1 อนุบาลเอ้ือแววมณี

6 บุรีรัมย์ สช เขต 1 อนุบาลรัตนะ

7 บุรีรัมย์ สช เขต 1 บุญถึงวิทยานุสรณ์

8 บุรีรัมย์ สช เขต 1 บาํรุงวิทยา

9 บุรีรัมย์ สช เขต 1 ลาํปลายมาศพฒันา

10 บุรีรัมย์ สช เขต 2 อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ

11 บุรีรัมย์ สช เขต 2 อนุบาลศรทิพย์

12 บุรีรัมย์ สช เขต 3 มารียพ์ิทกัษ์

13 บุรีรัมย์ สช เขต 3 อนุบาลกมลลกัษณ์

14 บุรีรัมย์ สช เขต 3 ตุลยาธร

15 บุรีรัมย์ สช เขต 3 นิภาศิริ

16 บุรีรัมย์ สช เขต 3 วรเวทวิทยา (วรเวทยากร)

17 บุรีรัมย์ สช เขต 3 ภรภทัร

18 บุรีรัมย์ สช เขต 3 อนุบาลชนิดา

19 บุรีรัมย์ สช เขต 3 มารดาวนารักษ์

20 บุรีรัมย์ สช เขต 3 รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์

21 บุรีรัมย์ สช เขต 3 มูลนิธิรุ่งนภา

22 บุรีรัมย์ สช เขต 3 อนุบาลแสนสุข

23 บุรีรัมย์ สช เขต 3 จิตติมาธีรวิทยา (จดัตั้งปี 58)

24 บุรีรัมย์ สช เขต 4 ทศพรวิทยา

25 บุรีรัมย์ สช เขต 4 อนุบาลทศพร

26 บุรีรัมย์ สช เขต 4 อนุบาลสายสัมพนัธ์

27 บุรีรัมย์ สช เขต 4 อนุบาลทรัพยปั์ญญา

28 บุรีรัมย์ สช เขต 4 อนุบาลวนันา

29 บุรีรัมย์ สช ฉงจ้ี

30 บุรีรัมย์ สช พินศิริ

31 บุรีรัมย์ สช พอดีวิทยา

32 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.สงูเนนิ

33 บรุรีัมย์ กระสัง ทต.อดุมธรรม

34 บรุรีัมย์ กระสัง ทต.หนองเต็ง

35 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.หว้ยสําราญ

36 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.กันทรารมณ์

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เทอม 1/2561



วังน้ําเย็น ทีดีแดร่ี แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น วษ.บุรีรัมย์ หจก.กาฬสิน สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เทอม 1/2561

37 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.ศรภีมูิ

38 บรุรีัมย์ กระสัง ทต.กระสัง

39 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.ลําดวน

40 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.กันทรารมย์

41 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.เมอืงไผ่

42 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.ชมุแสง

43 บรุรีัมย์ กระสัง ทต.สองชัน้

44 บรุรีัมย์ กระสัง อบต.บา้นปรอื

45 บรุรีัมย์ คเูมอืง ทต.หนิเหล็กไฟ

46 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.ปะเคยีบ

47 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.พรสําราญ

48 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.หนองขมาร

49 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.หนิเหล็กไฟ

50 บรุรีัมย์ คเูมอืง ทต.คเูมอืง

51 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.คเูมอืง

52 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.ตมูใหญ่

53 บรุรีัมย์ คเูมอืง อบต.บา้นแพ

54 บรุรีัมย์ แคนดง อบต.แคนดง

55 บรุรีัมย์ แคนดง ทต.แคนดง

56 บรุรีัมย์ แคนดง อบต.หัวฝาย

57 บรุรีัมย์ แคนดง อบต.ดงพลอง

58 บรุรีัมย์ แคนดง อบต.สระบัว

59 บรุรีัมย์ เฉลมิพระเกยีรติ อบต.อสีานเขต

60 บรุรีัมย์ เฉลมิพระเกยีรติ ทต.ถาวร

61 บรุรีัมย์ เฉลมิพระเกยีรติ ทต.ยายแยม้วัฒนา

62 บรุรีัมย์ เฉลมิพระเกยีรติ ทต.พนมรุง้

63 บรุรีัมย์ เฉลมิพระเกยีรติ อบต.เจรญิสขุ

64 บรุรีัมย์ เฉลมิพระเกยีรติ อบต.อสิานเขต

65 บรุรีัมย์ ชาํนิ ทต.หนองปลอ่ง

66 บรุรีัมย์ ชาํนิ อบต.เมอืงยาง

67 บรุรีัมย์ ชาํนิ อบต.โคกสนวน

68 บรุรีัมย์ ชาํนิ อบต.ชอ่ผกา

69 บรุรีัมย์ ชาํนิ อบต.ละลวด

70 บรุรีัมย์ ชาํนิ ทต.ชาํนิ

71 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.บา้นสงิห์

72 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.หนองไทร
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73 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.กา้นเหลอืง

74 บรุรีัมย์ นางรอง ทต.ทุง่แสงทอง

75 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.หนองกง

76 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.ถนนหัก

77 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.หนองโบสถ์

78 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.ลําไทรโยง

79 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.สะเดา

80 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.หัวถนน

81 บรุรีัมย์ นางรอง ทม.นางรอง

82 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.นางรอง

83 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.ชมุแสง

84 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.หนองยายพมิพ์

85 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.หนองโสน

86 บรุรีัมย์ นางรอง อบต.ทรัพยพ์ระยา

87 บรุรีัมย์ นาโพธิ์ อบต.ศรสีวา่ง

88 บรุรีัมย์ นาโพธิ์ อบต.บา้นคู

89 บรุรีัมย์ นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์

90 บรุรีัมย์ นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์

91 บรุรีัมย์ นาโพธิ์ อบต.บา้นดู่

92 บรุรีัมย์ นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก

93 บรุรีัมย์ โนนดนิแดง ทต.โนนดนิแดง

94 บรุรีัมย์ โนนดนิแดง อบต.ลํานางรอง

95 บรุรีัมย์ โนนดนิแดง อบต.โนนดนิแดง

96 บรุรีัมย์ โนนดนิแดง อบต.สม้ป่อย

97 บรุรีัมย์ โนนสวุรรณ ทต.โกรกแกว้

98 บรุรีัมย์ โนนสวุรรณ ทต.โนนสวุรรณ

99 บรุรีัมย์ โนนสวุรรณ อบต.ทุง่จังหัน

100 บรุรีัมย์ โนนสวุรรณ อบต.โนนสวุรรณ

101 บรุรีัมย์ โนนสวุรรณ อบต.ดงอจีาน

102 บรุรีัมย์ บา้นกรวด อบต.หนิลาด

103 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.หนองไมง้าม

104 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.บา้นกรวด

105 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.จันทบเพชร

106 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.บงึเจรญิ

107 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.ตลาดนคิมปราสาท

108 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.บา้นกรวดปัญญาวัฒน์
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109 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.บา้นกรวดปัญญาวัฒน์

110 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.โนนเจรญิ

111 บรุรีัมย์ บา้นกรวด ทต.ปราสาท

112 บรุรีัมย์ บา้นกรวด อบต.เขาดนิเหนือ

113 บรุรีัมย์ บา้นกรวด อบต.สายตะกู

114 บรุรีัมย์ บา้นดา่น อบต.ปราสาท

115 บรุรีัมย์ บา้นดา่น ทต.บา้นดา่น

116 บรุรีัมย์ บา้นดา่น ทต.ปราสาท

117 บรุรีัมย์ บา้นดา่น อบต.วังเหนือ

118 บรุรีัมย์ บา้นดา่น อบต.โนนขวาง

119 บรุรีัมย์ บา้นใหมไ่ชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง

120 บรุรีัมย์ บา้นใหมไ่ชยพจน์ ทต.บา้นใหมไ่ชยพจน์

121 บรุรีัมย์ บา้นใหมไ่ชยพจน์ อบต.ทองหลาง

122 บรุรีัมย์ บา้นใหมไ่ชยพจน์ อบต.หนองเยอืง

123 บรุรีัมย์ บา้นใหมไ่ชยพจน์ อบต.หนองแวง

124 บรุรีัมย์ บา้นใหมไ่ชยพจน์ อบต.แดงใหญ่

125 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.ละเวีย้

126 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.ประโคนชยั

127 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.โคกตมู

128 บรุรีัมย์ ประโคนชยั ทต.เขาคอก

129 บรุรีัมย์ ประโคนชยั ทต.โคกมา้

130 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.โคกมะขาม

131 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.สีเ่หลีย่ม

132 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.บา้นไทร

133 บรุรีัมย์ ประโคนชยั ทต.แสลงโทน

134 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.ปังกู

135 บรุรีัมย์ ประโคนชยั ทต.ประโคนชยั

136 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.ตะโกตาพิ

137 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.ประทัดบุ

138 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.จรเขม้าก

139 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.ไพศาล

140 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.เขาคอก

141 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.โคกยา่ง

142 บรุรีัมย์ ประโคนชยั อบต.หนองบอน

143 บรุรีัมย์ ปะคํา อบต.ไทยเจรญิ

144 บรุรีัมย์ ปะคํา อบต.หนองบัว
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145 บรุรีัมย์ ปะคํา อบต.หทํูานบ

146 บรุรีัมย์ ปะคํา ทต.ปะคํา

147 บรุรีัมย์ ปะคํา อบต.โคกมะมว่ง

148 บรุรีัมย์ พลับพลาชยั อบต.สะเดา

149 บรุรีัมย์ พลับพลาชยั ทต.พลับพลาชยั

150 บรุรีัมย์ พลับพลาชยั อบต.ป่าชนั

151 บรุรีัมย์ พลับพลาชยั ทต.จันดมุ

152 บรุรีัมย์ พลับพลาชยั อบต.โคกขมิน้

153 บรุรีัมย์ พลับพลาชยั อบต.สําโรง

154 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.บา้นจาน

155 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.พทุไธสง

156 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.บา้นแวง

157 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.พทุธไธสง

158 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.หายโศก

159 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.บา้นเป้า

160 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.มะเฟือง

161 บรุรีัมย์ พทุไธสง ทต.พทุไธสง

162 บรุรีัมย์ พทุไธสง อบต.บา้นยาง

163 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.ถลงุเหล็ก

164 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ ทต.อสิาณ

165 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.บา้นยาง

166 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.เมอืงฝาง

167 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.เสม็ด

168 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ ทม.บรุรีัมย์

169 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.หนองตาด

170 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.กลันทา

171 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.ลมุปุ๊ ก

172 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ ทต.หลักเขต

173 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.พระครู

174 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.สะแกซาํ

175 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.สวายจีก

176 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.สะแกโพรง

177 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบจ.บรุรีัมย์

178 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.กระสัง

179 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ ทต.บา้นบัว

180 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ ทต.หนองตาด
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181 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบจ.บรุรีัมย์

182 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.สองหอ้ง

183 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.บัวทอง

184 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ อบต.บา้นบัว

185 บรุรีัมย์ เมอืงบรุรีัมย์ ทม.ชมุเห็ด

186 บรุรีัมย์ ละหานทราย ทต.ตาจง

187 บรุรีัมย์ ละหานทราย อบต.โคกวา่น

188 บรุรีัมย์ ละหานทราย ทต.ละหานทราย

189 บรุรีัมย์ ละหานทราย อบต.ละหานทราย

190 บรุรีัมย์ ละหานทราย ทต.สําโรงใหม่

191 บรุรีัมย์ ละหานทราย ทต.หนองแวง

192 บรุรีัมย์ ละหานทราย ทต.หนองตะครอง

193 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.โคกกลาง

194 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.โคกสะอาด

195 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.แสลงพัน

196 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.เมอืงแฝก

197 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.บโุพธิ์

198 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.ทะเมนชยั

199 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ ทต.ทะเมนชยั

200 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ ทต.ลําปลายมาศ

201 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.หนองคู

202 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.หนองโดน

203 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.ผไทรนิทร์

204 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.บา้นยาง

205 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์

206 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.โคกลา่ม

207 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก

208 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.หนิโคน

209 บรุรีัมย์ ลําปลายมาศ อบต.หนองกะทงิ

210 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.เมอืงแก

211 บรุรีัมย์ สตกึ ทต.ดอนมนต์

212 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.ชมุแสง

213 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.ทุง่วัง

214 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.สนามชยั

215 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.นคิม

216 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.สตกึ
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217 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.ทา่มว่ง

218 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.รอ่นทอง

219 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.ดอนมนต์

220 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.กระสัง

221 บรุรีัมย์ สตกึ ทต.สตกึ

222 บรุรีัมย์ สตกึ ทต.สะแก

223 บรุรีัมย์ สตกึ ทต.ศรสีตกึ

224 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.หนองใหญ่

225 บรุรีัมย์ สตกึ อบต.สะแก

226 บรุรีัมย์ หนองกี่ ทต.ศาลเจา้พอ่ขนุศรี

227 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.โคกสวา่ง

228 บรุรีัมย์ หนองกี่ ทต.หนองกี่

229 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.ทุง่กระตาดพัฒนา

230 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.ทุง่กระเต็น

231 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.ทา่โพธิช์ยั

232 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.โคกสงู

233 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.บกุระสัง

234 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.เมอืงไผ่

235 บรุรีัมย์ หนองกี่ อบต.เยย้ปราสาท

236 บรุรีัมย์ หนองกี่ ทต.ดอนอะราง

237 บรุรีัมย์ หนองหงส์ อบต.เมอืงฝ้าย

238 บรุรีัมย์ หนองหงส์ ทต.หนองหงส์

239 บรุรีัมย์ หนองหงส์ อบต.หนองชยัศรี

240 บรุรีัมย์ หนองหงส์ อบต.สระทอง

241 บรุรีัมย์ หนองหงส์ อบต.สระแกว้

242 บรุรีัมย์ หนองหงส์ อบต.เสาเดยีว

243 บรุรีัมย์ หนองหงส์ ทต.หว้ยหนิ

244 บรุรีัมย์ หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี

245 บรุรีัมย์ หว้ยราช อบต.เมอืงโพธิ์

246 บรุรีัมย์ หว้ยราช อบต.หว้ยราช

247 บรุรีัมย์ หว้ยราช ทต.สามแวง

248 บรุรีัมย์ หว้ยราช อบต.ตาเสา

249 บรุรีัมย์ หว้ยราช อบต.สนวน

250 บรุรีัมย์ หว้ยราช อบต.สามแวง

251 บรุรีัมย์ หว้ยราช ทต.โคกเหล็ก

252 บรุรีัมย์ หว้ยราช อบต.บา้นตะโก



วังน้ําเย็น ทีดีแดร่ี แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น วษ.บุรีรัมย์ หจก.กาฬสิน สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เทอม 1/2561

253 บรุรีัมย์ หว้ยราช ทต.หว้ยราช

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.ทีดีแดร่ี  ฟูดส์ จํากัด 179 ม.3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140  โทรศัพท์ 036-494265

บ.แมร่ีแอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

ม.ขอนแก่น(สน.ทดลองจ.ร้อยเอ็ด)  ท่ีอยู่ ๑๗๖ ม.๔ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐  โทรศัพท์  ๐๔๓-๕๖๓๐๗๐-๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ท่ีอยู่ ๖๗ ม.๑ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๖๒๙,๐๘๑-๘๗๘๑๒๘๐

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

บ.กาฬสินธุ์แดร่ีฟูด จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๒๒ หมู่ ๑๑ ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๑๖๕๓๓

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



วังนํา้เย็น แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น หจก.กาฬสิน สค.โคกก่อ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 มหาสารคาม สช เขต 1 พระกุมารมหาสารคาม

2 มหาสารคาม สช เขต 1 พฒันศึกษา

3 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลกติิยา

4 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลพรเทพ

5 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลศรีจนัทร์

6 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลสกุลรัตน์

7 มหาสารคาม สช เขต 1 อภิสิทธ์ิปัญญา

8 มหาสารคาม สช เขต 1 มธัยมชาญวิทยา

9 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลกรอบสุข

10 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลมาลีรัตน์

11 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลธนัยพร

12 มหาสารคาม สช เขต 1 การกุศลวดัสถานสงเคราะห์(อนุบาลพุทธิดา)

13 มหาสารคาม สช เขต 2 พระกุมารศึกษา

14 มหาสารคาม สช เขต 2 รุ่งอรุณวิทย์

15 มหาสารคาม สช เขต 2 วรัญญาวิทย์

16 มหาสารคาม สช เขต 2 ศุภประภา

17 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลเรียบร้อย

18 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลวรัญญาวิทย์

19 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลอุ่นรัก

20 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลเอ่ียมสุข

21 มหาสารคาม สช เขต 2 วดัป่านาเชือก

22 มหาสารคาม สช เขต 3 เกยีรติขจรวิทยา

23 มหาสารคาม สช เขต 3 จอนวิทยกุล

24 มหาสารคาม สช เขต 3 จนัทนภาศึกษา

25 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลเกยีรติขจร

26 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลจอนวิทยกุล

27 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลณัฐชาวดี

28 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลพิสมยั

29 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลสายรุ้ง

30 มหาสารคาม สช เขต 3 วดักลางโกสุม

31 มหาสารคาม กนัทรวชิยั ทต.โคกพระ

32 มหาสารคาม กนัทรวชิยั ทต.ทา่ขอนยาง

33 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.โคกพระ

34 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.นาสนีวน

35 มหาสารคาม กนัทรวชิยั ทต.ขามเรยีง

36 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.คันธารราษฎร์

37 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.มะค่า

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เทอม 1/2561
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ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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38 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.เขวาใหญ่

39 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.ขามเฒ่าพัฒนา

40 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.ศรสีุข

41 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.กดุใสจ้่อ

42 มหาสารคาม กดุรัง อบต.หนองแวง

43 มหาสารคาม กดุรัง อบต.นาโพธิ์

44 มหาสารคาม กดุรัง อบต.เลงิแฝก

45 มหาสารคาม กดุรัง อบต.กดุรัง

46 มหาสารคาม กดุรัง อบต.หว้ยเตย

47 มหาสารคาม แกดํา ทต.มติรภาพ

48 มหาสารคาม แกดํา อบต.หนองกงุ

49 มหาสารคาม แกดํา ทต.แกดํา

50 มหาสารคาม แกดํา อบต.วงัแสง

51 มหาสารคาม แกดํา อบต.แกดํา

52 มหาสารคาม แกดํา อบต.โนนภบิาล

53 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.แกง้แก
54 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.หนองบวั

55 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.ยางทา่แจง้

56 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.แพง

57 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.หนองบอน

58 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.หนองเหล็ก

59 มหาสารคาม โกสุมพสิัย ทต.โกสุมพสิัย

60 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.เขวาไร่

61 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.เลงิใต ้

62 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.เขือ่น

63 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.หัวขวาง

64 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.หนองกงุสวรรค์

65 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.ยางนอ้ย

66 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.วงัยาว

67 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.โพนงาม

68 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.ดอนกลาง

69 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.เหล่า

70 มหาสารคาม โกสุมพสิัย อบต.แห่ใต ้

71 มหาสารคาม ชืน่ชม อบต.เหล่าดอกไม ้

72 มหาสารคาม ชืน่ชม อบต.ชืน่ชม

73 มหาสารคาม ชืน่ชม ทต.หนองกงุ

74 มหาสารคาม ชืน่ชม ทต.กดุปลาดุก
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ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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75 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.นาทอง

76 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.ดอนเงนิ

77 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.หนองซอน

78 มหาสารคาม เชยีงยนื ทต.โพนทอง

79 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.เหล่าบวับาน

80 มหาสารคาม เชยีงยนื ทต.เชยีงยนื

81 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.เสอืเฒ่า

82 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.เชยีงยนื

83 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.กูท่อง

84 มหาสารคาม เชยีงยนื อบต.ดอนเงนิ

85 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.เขวาไร่

86 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.หนองโพธิ์

87 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.หนองกงุ

88 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.หนองแดง

89 มหาสารคาม นาเชอืก ทต.นาเชอืก

90 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.นาเชอืก

91 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.ปอพาน

92 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.สําโรง

93 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.สันป่าตอง

94 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.หนองเม็ก

95 มหาสารคาม นาเชอืก อบต.หนองเรอื

96 มหาสารคาม นาดูน ทต.หัวดง

97 มหาสารคาม นาดูน ทต.นาดูน

98 มหาสารคาม นาดูน ทต.หนองไผ่

99 มหาสารคาม นาดูน อบต.พระธาตุ

100 มหาสารคาม นาดูน อบต.หนองคู

101 มหาสารคาม นาดูน อบต.พระธาตุ

102 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงดวน

103 มหาสารคาม นาดูน อบต.กูส่ันตรัตน์

104 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงบงั

105 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงยาง

106 มหาสารคาม บรบอื อบต.โนนราษี

107 มหาสารคาม บรบอื อบต.บรบอื

108 มหาสารคาม บรบอื อบต.ยาง

109 มหาสารคาม บรบอื อบต.ดอนงัว

110 มหาสารคาม บรบอื อบต.โนนแดง

111 มหาสารคาม บรบอื อบต.บวัมาศ
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สังกดั ช่ือ
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112 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองมว่ง

113 มหาสารคาม บรบอื อบต.บอ่ใหญ่

114 มหาสารคาม บรบอื อบต.กําพี้

115 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองโก

116 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองสมิ

117 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองคูขาด

118 มหาสารคาม บรบอื อบต.วงัไชย

119 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองจกิ

120 มหาสารคาม บรบอื ทต.บรบอื

121 มหาสารคาม บรบอื อบต.วงัใหม่

122 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.หนองบวั

123 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.ปะหลาน

124 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.นาสนีวล

125 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.เมอืงเตา

126 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.ราษฎรเ์จรญิ

127 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.หนองบวัแกว้

128 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย ทต.พยัคฆภูมพิสิัย

129 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.เมอืงเสอื

130 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.ภารแอน่

131 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.ลานสะแก

132 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.กา้มปู

133 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.ราษฎรพั์ฒนา

134 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.เวยีงชยั

135 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.เวยีงสะอาด

136 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสิัย อบต.เม็กดํา

137 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.เขวา

138 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม ทต.แวงน่าง

139 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม

140 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.หนองโน

141 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม

142 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม

143 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.ลาดพัฒนา

144 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.ดอนหวา่น

145 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.ทา่สองคอน

146 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.เก ิง้

147 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.แวงน่าง

148 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.บวัคอ้



วังนํา้เย็น แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น หจก.กาฬสิน สค.โคกก่อ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เทอม 1/2561

149 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.หนองปลงิ

150 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.ทา่ตูม

151 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.แกง่เลงิจาน

152 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.โคกกอ่

153 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบต.หว้ยแอง่

154 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.นาภู

155 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.บา้นกู่

156 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.ยางสสีุราช

157 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.ขามเรยีน

158 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.หนองบวัสันตุ

159 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.ดงเมอืง

160 มหาสารคาม ยางสสีุราช อบต.แวงดง

161 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.งัวบา

162 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.ประชาพัฒนา

163 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.โพธิช์ยั

164 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.หนองแสน

165 มหาสารคาม วาปีปทมุ ทต.วาปีปทมุ

166 มหาสารคาม วาปีปทมุ ทต.หนองแสง

167 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.หนองทุม่

168 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.ดงใหญ่

169 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.ขามป้อม

170 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.หนองไฮ

171 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.เสอืโกก้

172 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.โคกสทีองหลาง

173 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.บา้นหวาย

174 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.หัวเรอื

175 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.หนองแสง

176 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.นาข่า

177 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต.แคน

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมร่ีแอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

ม.ขอนแก่น(สน.ทดลองจ.ร้อยเอ็ด)  ท่ีอยู่ ๑๗๖ ม.๔ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐  โทรศัพท์  ๐๔๓-๕๖๓๐๗๐-๑

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๐ ซ.๑๒ ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๑๓๔๕,๐๘๑-๘๗๑๑๗๑๖

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด  ท่ีอยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

บ.กาฬสินธุ์แดร่ีฟูด จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๒๒ หมู่ ๑๑ ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๑๖๕๓๓



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังน้ําเย็น อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 มุกดาหาร สช อนุบาลบา้นเด็ก

2 มุกดาหาร สช อนุบาลยศวดีนิคมคาํสร้อย

3 มุกดาหาร สช อนุบาลคาํชะอี

4 มุกดาหาร สช อนุบาลสุพร

5 มุกดาหาร สช ทา่นพระสารีบตุร

6 มุกดาหาร สช เซนตย์อแซฟมุกดาหาร

7 มุกดาหาร สช อนุบาลดอนตาล

8 มุกดาหาร สช อนุบาลสุวพิชญ์

9 มุกดาหาร สช อนุบาลปัญญานนัท์

10 มุกดาหาร สช อนุบาลดงหลวง

มุกดาหาร สช อนุบาลเมืองมุก

11 มุกดาหาร คําชะอี อบต.เหลา่สรา้งถอ่

12 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บา้นซง่

13 มุกดาหาร คําชะอี อบต.โพนงาม

14 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บา้นคอ้

15 มุกดาหาร คําชะอี อบต.น้ําเทีย่ง

16 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําบก

17 มุกดาหาร คําชะอี อบต.หนองเอีย่น

18 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําชะอี

19 มุกดาหาร คําชะอี ทต.คําชะอี

20 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บา้นเหลา่

21 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.พังแดง

22 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดนอ้ย

23 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.หนองบัว

24 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.กกตมู

25 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.ดงหลวง

26 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.หนองแคน

27 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.บา้นบาก

28 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาล

29 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.ป่าไร่

30 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสกุ

31 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.บา้นแกง้

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เทอม 1/2561



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังน้ําเย็น อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เทอม 1/2561

32 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.เหลา่หมี

33 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเม็ง

34 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาละเม็ง

35 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร

36 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย อบต.หนองแวง

37 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย อบต.โชคชัย

38 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย อบต.นคิมคําสรอ้ย

39 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย อบต.กกแดง

40 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย ทต.ร่มเกลา้

41 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย อบต.นาอดุม

42 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย อบต.นากอก

43 มุกดาหาร นคิมคําสรอ้ย ทต.นคิมคําสรอ้ย

44 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.ผึง่แดด

45 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร อบต.บา้นโคก

46 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ่

47 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร

48 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.โพนทราย

49 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.คําป่าหลาย

50 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.นาสนีวน

51 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร

52 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.นาโสก

53 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร อบต.นาสนีวล

54 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.ดงเย็น

55 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.ดงมอน

56 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.คําอาฮวน

57 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร ทต.มุก

58 มุกดาหาร เมอืงมุกดาหาร อบต.กดุแข ้

59 มุกดาหาร หนองสงู อบต.หนองสงูใต ้

60 มุกดาหาร หนองสงู ทต.บา้นเป้า

61 มุกดาหาร หนองสงู ทต.หนองสงูเหนอื

62 มุกดาหาร หนองสงู อบต.โนนยาง

63 มุกดาหาร หนองสงู ทต.ภวูง



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังน้ําเย็น อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เทอม 1/2561

64 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ อบต.บางทรายนอ้ย

65 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู

66 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ ทต.ชะโนด

67 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ อบต.ป่งขาม

68 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ ทต.หวา้นใหญ่

69 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ อบต.ชะโนด

บ.คันทร่ีเฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ที่อยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๑๑๒๔๑

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช ชียงใหม่เฟรช วงันํา้เย็น ทุ่งกุลา แมร่ีแอน บจก.วารินมิลค์ สค.ปากช่อง
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

1 ยโสธร สช เขต 1 ยโสธรวทิยาคาร

2 ยโสธร สช เขต 1 ศรีธรรมวทิยา

3 ยโสธร สช เขต 1 สันติธรรมวทิยาคม

4 ยโสธร สช เขต 1 สาธิตอนุบาลพรเพชร

5 ยโสธร สช เขต 1 อนุบาลแกว้ปัญญาอุปถมัภ์

6 ยโสธร สช เขต 1 อนุบาลแกว้ปัญญาอุปถมัภ์

7 ยโสธร สช เขต 1 อนุบาลอินทร์-โฮม

8 ยโสธร สช เขต 1 อนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์คอ้วงั

9 ยโสธร สช เขต 1 อนุบาลทองขาว

10 ยโสธร สช เขต 2 ซ่งแยท้ิพยา

11 ยโสธร สช เขต 2 มารียนุ์เคราะห์

12 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลบา้นเดก็ยศวดี

13 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลสมนึก

14 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลจาํรูญพุทธรินทร์

15 ยโสธร สช เขต 2 มูลนิธิรุ่งนภายโสธร

16 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลการกุศลวดัประชาชุมพล

17 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลสายสมร

18 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลช่ืนใจ

ยโสธร ทองขาวคาํเขื่อนแกว้

19 ยโสธร กดุชมุ อบต.โพนงาม

20 ยโสธร กดุชมุ อบต.โนนเปือย

21 ยโสธร กดุชมุ อบต.หว้ยแกง้

22 ยโสธร กดุชมุ อบต.หนองแหน

23 ยโสธร กดุชมุ ทต.กดุชมุพัฒนา

24 ยโสธร กดุชมุ อบต.คําน้ําสรา้ง

25 ยโสธร กดุชมุ อบต.กําแมด

26 ยโสธร กดุชมุ อบต.หนองหมี

27 ยโสธร กดุชมุ อบต.นาโส่

28 ยโสธร กดุชมุ อบต.กดุชมุ

29 ยโสธร คอ้วงั ทต.คอ้วงั

30 ยโสธร คอ้วงั อบต.ฟ้าห่วน

31 ยโสธร คอ้วงั อบต.คอ้วงั

32 ยโสธร คอ้วงั อบต.กดุน้ําใส

33 ยโสธร คอ้วงั อบต.น้ําออ้ม

34 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.ดงแคนใหญ่

35 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.กูจ่าน

36 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.แคนนอ้ย

37 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.สงเปือย

38 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ ทต.คําเขือ่นแกว้

39 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.ทุง่มน

40 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.ลมุพุก

41 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ ทต.ดงแคนใหญ่

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยโสธร เทอม 1/2561



คนัทรีเฟรช ชียงใหม่เฟรช วงันํา้เย็น ทุ่งกุลา แมร่ีแอน บจก.วารินมิลค์ สค.ปากช่อง
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยโสธร เทอม 1/2561

42 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.เหลา่ไฮ

43 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.ดงเจรญิ

44 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.นาแก

45 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.นาคํา

46 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.กดุกงุ

47 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.ย่อ

48 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.โพนทนั

49 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ

50 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดูล่าด

51 ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล

52 ยโสธร ทรายมูล ทต.นาเวยีง

53 ยโสธร ทรายมูล อบต.ไผ่

54 ยโสธร ทรายมูล อบต.ทรายมูล

55 ยโสธร ไทยเจรญิ อบต.น้ําคํา

56 ยโสธร ไทยเจรญิ ทต.คําเตย

57 ยโสธร ไทยเจรญิ อบต.สม้ผ่อ

58 ยโสธร ไทยเจรญิ อบต.คําไผ่

59 ยโสธร ไทยเจรญิ อบต.ไทยเจรญิ

60 ยโสธร ป่าติว้ อบต.กระจาย

61 ยโสธร ป่าติว้ อบต.โพธิไ์ทร

62 ยโสธร ป่าติว้ ทต.ป่าติว้

63 ยโสธร ป่าติว้ อบต.ศรฐีาน

64 ยโสธร ป่าติว้ อบต.โคกนาโก

65 ยโสธร ป่าติว้ อบต.เชยีงเพ็ง

66 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.หัวเมอืง

67 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.คเูมอืง

68 ยโสธร มหาชนะชยั ทต.ฟ้าหยาด

69 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.พระเสาร์

70 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.โนนทราย

71 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.ม่วง

72 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.ฟ้าหยาด

73 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.สงยาง

74 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.ผอืฮี

75 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.บงึแก

76 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.บากเรอื

77 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.ทุง่แต ้

78 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.ทุง่นางโอก

79 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.ดูทุ่ง่

80 ยโสธร เมอืงยโสธร ทต.เดดิ

81 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.ขมุเงนิ

82 ยโสธร เมอืงยโสธร อบจ.ยโสธร

83 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.หนองเป็ด



คนัทรีเฟรช ชียงใหม่เฟรช วงันํา้เย็น ทุ่งกุลา แมร่ีแอน บจก.วารินมิลค์ สค.ปากช่อง
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยโสธร เทอม 1/2561

84 ยโสธร เมอืงยโสธร ทต.ทุง่แต ้

85 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.เขือ่งคํา

86 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.คอ้เหนอื

87 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.สําราญ

88 ยโสธร เมอืงยโสธร อบจ.ยโสธร

89 ยโสธร เมอืงยโสธร ทม.ยโสธร

90 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.นาสะไมย์

91 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.สงิห์

92 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.หนองเรอื

93 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.หนองหนิ

94 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.ขัน้ไดใหญ่

95 ยโสธร เมอืงยโสธร ทต.สําราญ

96 ยโสธร เมอืงยโสธร ทต.น้ําคําใหญ่

97 ยโสธร เมอืงยโสธร อบต.หนองคู

98 ยโสธร เมอืงยโสธร ทต.ตาดทอง

99 ยโสธร เลงินกทา ทต.สามแยก

100 ยโสธร เลงินกทา ทต.กดุเชยีงหมี

101 ยโสธร เลงินกทา ทต.กดุแห่

102 ยโสธร เลงินกทา อบต.กดุแห่

103 ยโสธร เลงินกทา อบต.โคกสําราญ

104 ยโสธร เลงินกทา ทต.หอ้งแซง

105 ยโสธร เลงินกทา ทต.ศรแีกว้

106 ยโสธร เลงินกทา ทต.เลงินกทา

107 ยโสธร เลงินกทา อบต.สวาท

108 ยโสธร เลงินกทา อบต.สรา้งมิง่

109 ยโสธร เลงินกทา ทต.สามัคคี

110 ยโสธร เลงินกทา ทต.สวาท

111 ยโสธร เลงินกทา อบต.สามแยก

112 ยโสธร เลงินกทา ทต.บุ่งคา้

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘
สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมรี่แอนแดรี ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘
บจก.วารินมิลค์  ที่อยู่ ๑๘๙ ม.๓ ต.โนนผ้ึง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๑๑๔๑,๐๔๕-๘๕๕๐๐๖-๗
สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ที่อยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

บ.คันทรี่เฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

บ.ทุ่งกุลา แดรี่ฟูดส์ จํากัด  ที่อยู่ ๑๒๓ ม.๖ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๘๓๖๕,๐๘๑-๘๑๕๒๒๗๒

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ ทุ่งกุลา แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น หจก.กาฬสิน สค. ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 ร้อยเอด็ สช เขต 1 ช.วทิยา

2 ร้อยเอด็ สช เขต 1 พระกมุารร้อยเอด็

3 ร้อยเอด็ สช เขต 1 ไพโรจน์วชิชาลยั

4 ร้อยเอด็ สช เขต 1 ศรีศิลปวทิยาลยั

5 ร้อยเอด็ สช เขต 1 สุคนธ์ศึกษา

6 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

7 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลณัฐนรี

8 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลไพโรจน์

9 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลสมประสงค์

10 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลเอกกมุาร

11 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อาเซียนศึกษา

12 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลจงัหาร

13 ร้อยเอด็ สช เขต 1 เป็นหน่ึงวทิยา

14 ร้อยเอด็ สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอด็

15 ร้อยเอด็ สช เขต 1 การกศุลวดับา้นก่อ

16 ร้อยเอด็ สช เขต 1 การกศุลวดัสระทอง

17 ร้อยเอด็ สช เขต 1 พุทธเมตตาร้อยเอด็ (อนุบาลวดัป่าหนองหญา้มา้)

18 ร้อยเอด็ สช เขต 1 การกศุลวดัป่าศรีไพรวนั

19 ร้อยเอด็ สช เขต 2 กมลวทิยา

20 ร้อยเอด็ สช เขต 2 เจริญศึกษา

21 ร้อยเอด็ สช เขต 2 เช้ือจรูญวทิย์

22 ร้อยเอด็ สช เขต 2 สาธิตศิลปกมลวชิชาลยั

23 ร้อยเอด็ สช เขต 2 อนุบาลชีวะรัตน์

24 ร้อยเอด็ สช เขต 2 อนุบาลเมืองสรวง

25 ร้อยเอด็ สช เขต 2 อนุบาลอุดมพนัธ์

26 ร้อยเอด็ สช เขต 2 อนุบาลชยัชูวทิย์

27 ร้อยเอด็ สช เขต 2 มธัยมวดัธาตุ(รัตนวมิลอนุสรณ์)

28 ร้อยเอด็ สช เขต 2 การกศุลวดักลาง

29 ร้อยเอด็ สช เขต 2 การกศุลวดับา้นยางเครือ

30 ร้อยเอด็ สช เขต 2 การกศุลวดัหนองนกเอ้ียง

31 ร้อยเอด็ สช เขต 3 วดัศรีทองนพคุณ

32 ร้อยเอด็ สช เขต 3 นิสิตวทิยา

33 ร้อยเอด็ สช เขต 3 บณัฑิตวทิยา

34 ร้อยเอด็ สช เขต 3 ประชานิยมปณิธานพฒัน์

35 ร้อยเอด็ สช เขต 3 ปัญจรักษ์

36 ร้อยเอด็ สช เขต 3 ภทัรดล

37 ร้อยเอด็ สช เขต 3 ศรีอรุณวทิยเ์สลภูมิ

38 ร้อยเอด็ สช เขต 3 ศิลานครวทิยา

39 ร้อยเอด็ สช เขต 3 สหมิตรพิทยา

40 ร้อยเอด็ สช เขต 3 สาธิตดวงฤทยั ทยักลมวชิชาลยั

41 ร้อยเอด็ สช เขต 3 เสลภูมิวทิยาสันต์

42 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลเกาะแกว้

43 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลเครือวลัย์

44 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลจารุณี

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ เทอม 1/2561



เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ ทุ่งกุลา แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น หจก.กาฬสิน สค. ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ เทอม 1/2561

45 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลเด็กดี

46 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลทองสตา

47 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลบุญทววีฒันาวทิยา

48 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลภทัรดล

49 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลภาคภูมิ

50 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลรุ่งเรืองวฒันา

51 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลสงกรานต์

52 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลสุนนัทา

53 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลเอกมล

54 ร้อยเอด็ สช เขต 3 รําไพภูมิพนัธ์วทิยา

55 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลขวญัชนก

56 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลคนธรส

57 ร้อยเอด็ สช อนุบาลมินทม์นัตา

58 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.ทุง่ทอง

59 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย ทต.กูก่าสงิห์

60 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย ทต.เมอืงบัว

61 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย ทต.เกษตรวสิัย

62 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.เกษตรวสิัย

63 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.หนองแวง

64 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.น้ําออ้ม

65 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.ดงคร่ังนอ้ย

66 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.ดงคร่ังใหญ่

67 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.โนนสวา่ง

68 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.สงิหโ์คก

69 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.บา้นฝาง

70 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.เหลา่หลวง

71 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.กําแพง

72 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิัย อบต.กูก่าสงิห์

73 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพิอบต.ดูน่อ้ย

74 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพิทต.โคกลา่ม

75 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพิอบต.ดงกลาง

76 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพทต.ลิน้ฟ้า

77 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพทต.หัวชา้ง

78 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพทต.เมอืงหงส์

79 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพทต.ดงแดง

80 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพทต.หนองผอื

81 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพอบต.ป่าสังข์

82 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพอบต.น้ําใส

83 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพทต.จตรุพักตรพมิาน

84 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพอบต.ศรโีคตร

85 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพอบต.องี่อง

86 รอ้ยเอ็ด จังหาร อบต.ยางใหญ่

87 รอ้ยเอ็ด จังหาร ทต.ดงสงิห์

88 รอ้ยเอ็ด จังหาร อบต.ปาฝา
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89 รอ้ยเอ็ด จังหาร ทต.ดนิดํา

90 รอ้ยเอ็ด จังหาร อบต.มว่งลาด

91 รอ้ยเอ็ด จังหาร อบต.แสนชาติ

92 รอ้ยเอ็ด จังหาร ทต.ผักแวน่

93 รอ้ยเอ็ด จังหาร ทต.จังหาร

94 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ อบต.พระเจา้

95 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ ทต.เชยีงขวัญ

96 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ อบต.พลับพลา

97 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ อบต.พระธาตุ

98 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ อบต.บา้นเขอืง

99 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ อบต.หมมูน้

100 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขาหลวอบต.เทอดไทย

101 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขาหลวอบต.เหลา่

102 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขาหลวอบต.บงึงาม

103 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขาหลวอบต.ทุง่เขาหลวง

104 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขาหลวอบต.มะบา้

105 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ทต.นเิวศน์

106 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.เขวาทุง่

107 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.ราชธานี

108 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.หนองพอก

109 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ทต.อุม่เมา้

110 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.หนองไผ่

111 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.ไพศาล

112 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.บงึนคร

113 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ทต.มะอึ

114 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ทต.บา้นนเิวศน์

115 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.เมอืงนอ้ย

116 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อบต.ธวัชบรุี

117 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ทต.ธงธานี

118 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.ขีเ้หล็ก

119 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ ทต.โพนสงู

120 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.หนองแคน

121 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.โนนสง่า

122 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ ทต.ปทมุรัตต์

123 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.บัวแดง

124 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ ทต.โนนสวรรค์

125 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.สระบัว

126 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.ดอกล้ํา

127 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ อบต.โนนสวรรค์

128 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.กดุน้ําใส

129 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.สระแกว้

130 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.คําไฮ

131 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.ชานุวรรณ
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132 รอ้ยเอ็ด พนมไพร ทต.โพธิช์ยั

133 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.คอ้ใหญ่

134 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ่

135 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.โคกสวา่ง

136 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.วารสีวัสดิ์

137 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.แสนสขุ

138 รอ้ยเอ็ด พนมไพร ทต.พนมไพร

139 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.หนองทัพไทย

140 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.พนมไพร

141 รอ้ยเอ็ด พนมไพร อบต.นานวล

142 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อบต.บัวคํา

143 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อบต.หนองตาไก ้

144 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ทต.อัคคะคํา

145 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อบต.ดอนโอง

146 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อบต.สะอาด

147 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ทต.คําพองุ

148 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อบต.โพธิศ์รี

149 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ทต.ชยัวารี

150 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ทต.เชยีงใหม่

151 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อบต.ขามเป้ีย

152 รอ้ยเอ็ด โพนทราย อบต.ศรสีวา่ง

153 รอ้ยเอ็ด โพนทราย อบต.ทา่หาดยาว

154 รอ้ยเอ็ด โพนทราย ทต.โพนทราย

155 รอ้ยเอ็ด โพนทราย ทต.สามขา

156 รอ้ยเอ็ด โพนทราย อบต.ยางคํา

157 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกกกมว่ง

158 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ทต.โพนทอง

159 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกสงู

160 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.วังสามัคคี

161 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.นาอดุม

162 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิศ์รสีวา่ง

163 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.คํานาดี

164 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ทต.โพธิท์อง

165 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.แวง

166 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.อุม่เมา่

167 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ่

168 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิท์อง

169 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.สระนกแกว้

170 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.โนนชยัศรี

171 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.พรมสวรรค์

172 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ทต.แวง

173 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อบต.สวา่ง
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174 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ทต.โนนชยัศรี

175 รอ้ยเอ็ด เมยวดี ทต.ชมสะอาด

176 รอ้ยเอ็ด เมยวดี ทต.เมยวดี

177 รอ้ยเอ็ด เมยวดี ทต.บุง่เลศิ

178 รอ้ยเอ็ด เมยวดี ทต.ชมุพร

179 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ ทต.ปอภาร

180 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบจ.รอ้ยเอ็ด

181 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.แคนใหญ่

182 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ ทต.สแีกว้

183 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบจ.รอ้ยเอ็ด

184 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.หนองแกว้

185 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ ทม.รอ้ยเอ็ด

186 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.เมอืงทอง

187 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.นาโพธิ์

188 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.ขอนแกน่

189 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ ทต.โนนตาล

190 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.รอบเมอืง

191 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.หนองแวง

192 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.ดงลาน

193 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.สะอาดสมบรูณ์

194 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.โนนรัง

195 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ อบต.เหนือเมอืง

196 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง ทต.หนองหนิ

197 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง ทต.เมอืงสรวง

198 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง ทต.กกกงุ

199 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง ทต.คเูมอืง

200 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ ทต.ศรสีมเด็จ

201 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.โพธิส์ัย

202 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ ทต.บา้นบาก

203 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.สวนจกิ

204 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.บา้นบาก

205 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ ทต.โพธิท์อง

206 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.โพธิท์อง

207 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.หนองแวงควง

208 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.หนองใหญ่

209 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.เมอืงเปลอืย

210 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ อบต.ศรสีมเด็จ

211 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.หว้ยหนิลาด

212 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.นาใหญ่

213 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.หัวโทน

214 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.บอ่พันขัน

215 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.ทุง่หลวง
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216 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.ดอกไม ้

217 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทต.ทุง่หลวง

218 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทต.ดอกไม ้

219 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.ชา้งเผอืก

220 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทต.ทุง่กลุา

221 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.หัวชา้ง

222 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.น้ําคํา

223 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทต.หนิกอง

224 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.สระคู

225 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.ทุง่ศรเีมอืง

226 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ อบต.เมอืงทุง่

227 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทต.สวุรรณภมูิ

228 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทต.จําปาขัน

229 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ศรวีลัิย

230 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.นางาม

231 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.ขวาว

232 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.พรสวรรค์

233 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.นาเลงิ

234 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.นาเมอืง

235 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.เหลา่นอ้ย

236 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.ทา่มว่ง

237 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ทา่มว่ง

238 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.โพธิท์อง

239 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.วังหลวง

240 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เมอืงไพร

241 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.บงึเกลอื

242 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เกาะแกว้

243 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.หนองหลวง

244 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เสลภมูิ

245 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ภเูงนิ

246 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทต.นาแซง

247 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองพอก

248 รอ้ยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก

249 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.โคกสวา่ง

250 รอ้ยเอ็ด หนองพอก ทต.ทา่สดีา

251 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.ภเูขาทอง

252 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.บงึงาม

253 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.รอบเมอืง

254 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.กกโพธิ์

255 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองขุน่ใหญ่

256 รอ้ยเอ็ด หนองพอก อบต.ผาน้ํายอ้ย

257 รอ้ยเอ็ด หนองฮี ทต.หนองฮี
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สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ เทอม 1/2561

258 รอ้ยเอ็ด หนองฮี อบต.เดน่ราษฎร์

259 รอ้ยเอ็ด หนองฮี อบต.ดกูอึง่

260 รอ้ยเอ็ด หนองฮี อบต.สาวแห

261 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถทต.อาจสามารถ

262 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถทต.โพนเมอืง

263 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.หน่อม

264 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.หนองหมืน่ถา่น

265 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.บา้นดู่

266 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.อาจสามารถ

267 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.ขีเ้หล็ก

268 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.หนองบัว

269 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.โพนเมอืง

270 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.โหรา

271 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.บา้นแจง้

272 รอ้ยเอ็ด อาจสามารถอบต.หนองขาม

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.ทุ่งกุลา แดรี่ฟูดส์ จํากัด  ที่อยู่ ๑๒๓ ม.๖ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๘๓๖๕,๐๘๑-๘๑๕๒๒๗๒

ม.ขอนแก่น(สน.ทดลองจ.ร้อยเอ็ด)  ที่อยู่ ๑๗๖ ม.๔ ต.โพธ์ิสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐  โทรศัพท์  ๐๔๓-๕๖๓๐๗๐-๑

บ.แมรี่แอนแดรี ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด  ที่อยู่ ๒๔๑ ม.๘ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

บ.กาฬสินธ์ุแดรี่ฟูด จํากัด  ที่อยู่ ๑๒๒ หมู่ ๑๑ ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ ๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๑๖๕๓๓



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยจดัซ้ือ

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

1 เลย สช เขต 1 อนุบาลพระศรีสงคราม

2 เลย สช เขต 1 อนุบาลช่ืนจิต

3 เลย สช เขต 1 แสงตะวนัพฒันา

4 เลย สช เขต 1 มหาไถ่ศึกษาเลย

5 เลย สช เขต 1 มหาไถ่ศึกษาท่าบม

6 เลย สช เขต 1 อนุบาลเจริญสวา่ง

7 เลย สช เขต 1 อนุบาลมณีรัตน์

8 เลย สช เขต 1 อนุบาลธีรญาฟ้าใส

9 เลย สช เขต 1 มูลมงัหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

10 เลย สช เขต 1 หทยัคริสเตียน

11 เลย สช เขต 2 อนุบาลประจนัตะ

12 เลย สช เขต 2 ประจนัตวิทยา

13 เลย สช เขต 2 อนุบาลภูกระดึง

14 เลย สช เขต 2 วรราชวิทยา

15 เลย สช เขต 2 อนุบาลณฐัพนัธ์ุ3

16 เลย สช เขต 2 อนุบาลศุภกรผาขาว

17 เลย สช เขต 2 อนุบาลณฐัพนัธ์ุภูหลวง

18 เลย สช เขต 2 หฤทยัคริสเตียน

19 เลย สช เขต 3 อนุบาลศุภกรด่านซ้าย

20 เลย สช เขต 3 อนุบาลศุภกร ภูเรือ

21 เลย สช อนุบาลนารดา

22 เลย สช อนุบาลเก่งกลา้พฒันา

23 เลย สช เพลินจิตพฒันา

24 เลย สช อนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน

25 เลย เชยีงคาน อบต.จอมศรี

26 เลย เชยีงคาน ทต.เชยีงคาน

27 เลย เชยีงคาน อบต.บฮุม

28 เลย เชยีงคาน อบต.ปากตม

29 เลย เชยีงคาน ทต.ธาตุ

30 เลย เชยีงคาน ทต.เขาแกว้

31 เลย เชยีงคาน อบต.นาซา่ว

32 เลย เชยีงคาน อบต.เชยีงคาน

33 เลย เชยีงคาน อบต.หาดทรายขาว

34 เลย ดา่นซา้ย ทต.ดา่นซา้ย

35 เลย ดา่นซา้ย อบต.โคกงาม

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเลย เทอม 1/2561



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยจดัซ้ือ

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเลย เทอม 1/2561

36 เลย ดา่นซา้ย อบต.โป่ง

37 เลย ดา่นซา้ย อบต.ปากหมัน

38 เลย ดา่นซา้ย ทต.ศรสีองรัก

39 เลย ดา่นซา้ย อบต.โพนสงู

40 เลย ดา่นซา้ย อบต.นาดี

41 เลย ดา่นซา้ย อบต.นาหอ

42 เลย ดา่นซา้ย อบต.วังยาว

43 เลย ดา่นซา้ย อบต.กกสะทอน

44 เลย ดา่นซา้ย อบต.อปิุ่ ม

45 เลย ทา่ลี่ อบต.ทา่ลี่

46 เลย ทา่ลี่ อบต.หนองผอื

47 เลย ทา่ลี่ อบต.น้ําแคม

48 เลย ทา่ลี่ อบต.อาฮี

49 เลย ทา่ลี่ ทต.ทา่ลี่

50 เลย ทา่ลี่ อบต.โคกใหญ่

51 เลย นาดว้ง อบต.ทา่สะอาด

52 เลย นาดว้ง ทต.นาดอกคํา

53 เลย นาดว้ง อบต.ทา่สวรรค์

54 เลย นาดว้ง ทต.นาดว้ง

55 เลย นาดว้ง อบต.นาดว้ง

56 เลย นาแหว้ อบต.แสงภา

57 เลย นาแหว้ อบต.นาพงึ

58 เลย นาแหว้ อบต.นามาลา

59 เลย นาแหว้ ทต.นาแหว้

60 เลย นาแหว้ อบต.เหลา่กอหก

61 เลย ปากชม ทต.ปากชม

62 เลย ปากชม อบต.ปากชม

63 เลย ปากชม อบต.ชมเจรญิ

64 เลย ปากชม อบต.หว้ยบอ่ซนื

65 เลย ปากชม อบต.หาดคัมภรี์

66 เลย ปากชม ทต.คอนสา

67 เลย ปากชม ทต.เชยีงกลม

68 เลย ปากชม อบต.เชยีงกลม

69 เลย ปากชม อบต.หว้ยพชิยั

70 เลย ผาขาว อบต.ผาขาว



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยจดัซ้ือ

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเลย เทอม 1/2561

71 เลย ผาขาว อบต.บา้นเพิม่

72 เลย ผาขาว ทต.ทา่ชา้งคลอ้ง

73 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง

74 เลย ผาขาว อบต.โนนป่าซาง

75 เลย ภกูระดงึ อบต.หว้ยสม้

76 เลย ภกูระดงึ อบต.ผานกเคา้

77 เลย ภกูระดงึ ทต.ภกูระดงึ

78 เลย ภกูระดงึ อบต.ศรฐีาน

79 เลย ภกูระดงึ อบต.ภกูระดงึ

80 เลย ภเูรอื อบต.สานตม

81 เลย ภเูรอื อบต.ทา่ศาลา

82 เลย ภเูรอื อบต.ลาดคา่ง

83 เลย ภเูรอื ทต.รอ่งจกิ

84 เลย ภเูรอื อบต.หนองบัว

85 เลย ภเูรอื อบต.รอ่งจกิ

86 เลย ภเูรอื ทต.ภเูรอื

87 เลย ภเูรอื อบต.ปลาบา่

88 เลย ภหูลวง อบต.หว้ยสเีสยีด

89 เลย ภหูลวง อบต.หนองคัน

90 เลย ภหูลวง อบต.ภหูอ

91 เลย ภหูลวง อบต.เลยวังไสย์

92 เลย ภหูลวง อบต.แกง่ศรภีมู ิ

93 เลย เมอืงเลย ทต.นาออ้

94 เลย เมอืงเลย ทม.เลย

95 เลย เมอืงเลย อบจ.เลย

96 เลย เมอืงเลย อบต.ชยัพฤกษ์

97 เลย เมอืงเลย อบต.ศรสีองรัก

98 เลย เมอืงเลย อบต.กกทอง

99 เลย เมอืงเลย อบต.นาแขม

100 เลย เมอืงเลย อบต.น้ําหมาน

101 เลย เมอืงเลย อบจ.เลย

102 เลย เมอืงเลย ทต.น้ําสวย

103 เลย เมอืงเลย อบต.ศรสีองรักษ์

104 เลย เมอืงเลย ทต.นาดนิดํา

105 เลย เมอืงเลย ทต.นาโป่ง



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังนํ้าเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยจดัซ้ือ

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเลย เทอม 1/2561

106 เลย เมอืงเลย อบต.กกดู่

107 เลย เมอืงเลย ทต.นาอาน

108 เลย เมอืงเลย อบต.เมอืง

109 เลย เมอืงเลย อบต.เสีย้ว

110 เลย เมอืงเลย อบต.น้ําสวย

111 เลย วังสะพงุ ทต.ศรสีงคราม

112 เลย วังสะพงุ อบต.ผาบิง้

113 เลย วังสะพงุ ทต.ปากปวน

114 เลย วังสะพงุ อบต.ปากปวน

115 เลย วังสะพงุ อบต.ทรายขาว

116 เลย วังสะพงุ อบต.หนองหญา้ปลอ้ง

117 เลย วังสะพงุ อบต.หนองงิว้

118 เลย วังสะพงุ ทม.วังสะพงุ

119 เลย วังสะพงุ อบต.โคกขมิน้

120 เลย วังสะพงุ อบต.เขาหลวง

121 เลย วังสะพงุ อบต.วังสะพงุ

122 เลย วังสะพงุ อบต.ผานอ้ย

123 เลย หนองหนิ ทต.หนองหนิ

124 เลย หนองหนิ อบต.ตาดขา่

125 เลย หนองหนิ อบต.หนองหนิ

126 เลย หนองหนิ อบต.ปวนพุ

127 เลย เอราวัณ อบต.ผาสามยอด

128 เลย เอราวัณ ทต.เอราวัณ

129 เลย เอราวัณ อบต.ทรัพยไ์พวัลย์

130 เลย เอราวัณ ทต.ผาอนิทรแ์ปลง

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บริษัท ที เอฟ เอ็ม เอส ฟูดส์  ท่ีอยู่ ๔๘ ม.๘ ถ.พุทธมณพลสาย๔ ต.กระทุ่มล้มอ.สามพราน จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๑๙5๕๐๘๓,๐๒-๘๑๔๓๔๘๐

บ.แมรี่แอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ท่ีอยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

หมายเหตุ  หมายเหตุ    พื้นท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

บ.คันทรี่เฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ท่ีอยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘



วังน้ําเย็น ทีดีแดร่ี แมร่ีแอน บจก.วารินมิลค์อ.ส.ค.ขอนแกสค.ปากช่อง ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ
1 ศรสีะเกษ สช เขต 1 มารีวิทยา

2 ศรสีะเกษ สช เขต 1 มารดาทรงธรรม

3 ศรสีะเกษ สช เขต 1 มานิตวิทยาคม

4 ศรสีะเกษ สช เขต 1 อนุบาลนํ้ าเพชร

5 ศรสีะเกษ สช เขต 1 รวมสินวิทยา

6 ศรสีะเกษ สช เขต 1 วดัหลวงวิทยา

7 ศรสีะเกษ สช เขต 1 วดัมหาพุทธาราม

8 ศรสีะเกษ สช เขต 1 วดัม่วงเปสิทธิวิทยา

9 ศรสีะเกษ สช เขต 1 อนุบาลนครศึกษา

10 ศรสีะเกษ สช เขต 1 วลัลภราษฎร์บาํรุง (จดัตั้งปี 58)

11 ศรสีะเกษ สช เขต 2 การกุศลวดับา้นโดด

12 ศรสีะเกษ สช เขต 2 เคียวนาํ

13 ศรสีะเกษ สช เขต 2 อุทุมพรวิทยา

14 ศรสีะเกษ สช เขต 2 เกศเกลา้วิทยา

15 ศรสีะเกษ สช เขต 2 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

16 ศรสีะเกษ สช เขต 2 ธรรมรังษีวิทยา

17 ศรสีะเกษ สช เขต 2 วดัหนองสิมรังสรรค์วิทยา

18 ศรสีะเกษ สช เขต 2 อนุบาลจอมจิต

19 ศรสีะเกษ สช เขต 3 ขุขนัธ์ราษฎร์บาํรุง

20 ศรสีะเกษ สช เขต 3 วดัไพรบึงวิทยา

21 ศรสีะเกษ สช เขต 4 มารียอุ์ปถมัภ์

22 ศรสีะเกษ สช เขต 4 อรจนัทร์วิทยา

23 ศรสีะเกษ สช เขต 4 สว่างคูณวิทยา

24 ศรสีะเกษ สช เขต 4 อนุบาลเบญจมิตร

25 ศรสีะเกษ สช เขต 4 วดัโพธ์ิน้อย

26 ศรสีะเกษ สช เขต 4 วดัจนัทาราม

27 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์

28 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.โนนสําราญ

29 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ตระกาจ

30 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ทต.หนองหญา้ลาด

31 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ทุง่ใหญ่

32 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ภเูงนิ

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.กระแชง

34 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ภผูาหมอก

35 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ละลาย

36 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ชาํ
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37 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.กดุเสลา

38 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ขนุน

39 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.หนองหญา้ลาด

40 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.สังเม็ก

41 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.เสาธงชยั

42 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.บงึมะลู

43 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.เวยีงเหนือ

44 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.น้ําออ้ม

45 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ทต.สวนกลว้ย

46 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.รงุ

47 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.จานใหญ่

48 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ อบต.เมอืง

49 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.ละทาย

50 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ ทต.กันทรารมย์

51 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.หนองแกว้

52 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.ดนู

53 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.ทาม

54 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.ดู่

55 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.บัวนอ้ย

56 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.หนองแวง

57 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.ยาง

58 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.เมอืงนอ้ย

59 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.จาน

60 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.คําเนียม

61 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.อปีาด

62 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.โนนสัง

63 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.หนองหัวชา้ง

64 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.ผักแพว

65 ศรสีะเกษ กันทรารมย์ อบต.หนองบัว

66 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.สําโรงตาเจ็น

67 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.โคกเพชร

68 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ลมศักดิ์

69 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ดองกําเม็ด

70 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ศรตีระกลู

71 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.นคิมพัฒนา

72 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ใจดี
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73 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ปรอืใหญ่

74 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ตะเคยีน

75 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.หว้ยเหนือ

76 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ทต.ศรสีะอาด

77 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.กันทรารมย์

78 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ปราสาท

79 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.หว้ยสําราญ

80 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ทต.เมอืงขขุันธ์

81 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.หัวเสอื

82 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.โสน

83 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.หว้ยใต ้

84 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.กฤษณา

85 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.หนองฉลอง

86 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.จะกง

87 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.สะเดาใหญ่

88 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ศรสีะอาด

89 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ อบต.ตาอดุ

90 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.หว้ยจันทร์

91 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.โพธิว์งศ์

92 ศรสีะเกษ ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์

93 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.บักดอง

94 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.ไพร

95 ศรสีะเกษ ขนุหาญ ทต.โนนสงู

96 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ

97 ศรสีะเกษ ขนุหาญ ทต.ขนุหาญ

98 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.ภฝู้าย

99 ศรสีะเกษ ขนุหาญ ทต.กระหวัน

100 ศรสีะเกษ ขนุหาญ อบต.พราน

101 ศรสีะเกษ ขนุหาญ ทต.กันทรอม

102 ศรสีะเกษ ขนุหาญ ทต.สิ

103 ศรสีะเกษ น้ําเกลีย้ง อบต.ละเอาะ

104 ศรสีะเกษ น้ําเกลีย้ง อบต.ตองปิด

105 ศรสีะเกษ น้ําเกลีย้ง อบต.เขนิ

106 ศรสีะเกษ น้ําเกลีย้ง อบต.รุง่ระวี

107 ศรสีะเกษ น้ําเกลีย้ง อบต.น้ําเกลีย้ง

108 ศรสีะเกษ น้ําเกลีย้ง อบต.คบู
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109 ศรสีะเกษ โนนคณู อบต.หนองกงุ

110 ศรสีะเกษ โนนคณู อบต.เหลา่กวาง

111 ศรสีะเกษ โนนคณู อบต.โพธิ์

112 ศรสีะเกษ โนนคณู อบต.บก

113 ศรสีะเกษ โนนคณู อบต.โนนคอ้

114 ศรสีะเกษ บงึบรูพ์ ทต.บงึบรูพ์

115 ศรสีะเกษ บงึบรูพ์ อบต.เป๊าะ

116 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ อบต.เสยีว

117 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ อบต.หนองหวา้

118 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ อบต.หนองงเูหลอืม

119 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ อบต.หนองฮาง

120 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ อบต.ทา่คลอ้

121 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.สมอ

122 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.พมิายเหนือ

123 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.พมิาย

124 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.โพธิศ์รี

125 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ ทต.ปรางคก์ู่

126 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.กู่

127 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.หนองเชยีงทนู

128 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.ตมู

129 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.ดู่

130 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.สวาย

131 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.สําโรงปราสาท

132 ศรสีะเกษ พยหุ์ อบต.ตําแย

133 ศรสีะเกษ พยหุ์ อบต.พรหมสวัสดิ์

134 ศรสีะเกษ พยหุ์ อบต.โนนเพ็ก

135 ศรสีะเกษ พยหุ์ ทต.พยหุ์

136 ศรสีะเกษ พยหุ์ อบต.พยหุ์

137 ศรสีะเกษ พยหุ์ อบต.หนองคา้

138 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ อบต.อเีซ

139 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ ทต.โดด

140 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ อบต.เสยีว

141 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ ทต.ผอืใหญ่

142 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ อบต.ผอืใหญ่

143 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ อบต.หนองมา้

144 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ อบต.โดด
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145 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.ปราสาทเยอ

146 ศรสีะเกษ ไพรบงึ ทต.ไพรบงึ

147 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.สําโรงพลัน

148 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.สขุสวัสดิ์

149 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.ไพรบงึ

150 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.โนนปนู

151 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.ดนิแดง

152 ศรสีะเกษ ไพรบงึ ทต.สําโรงพลัน

153 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.หว้ยตึก้ชู

154 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.โคกตาล

155 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.หว้ยตามอญ

156 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.ดงรัก

157 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.ไพรพัฒนา

158 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.ตะเคยีนราม

159 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ อบต.ละลม

160 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ อบต.ตาโกน

161 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ ทต.หนองใหญ่

162 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ ทต.เมอืงจันทร์

163 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ อบต.หนองใหญ่

164 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.ซาํ

165 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.คซูอด

166 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ ทต.น้ําคํา

167 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ ทม.ศรสีะเกษ

168 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.หนองแกว้

169 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบจ.ศรสีะเกษ

170 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.ทุม่

171 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.ตะดอบ

172 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.โพนขา่

173 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.โพนคอ้

174 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.หนองไฮ

175 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.จาน

176 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.โพธิ์

177 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.หญา้ปลอ้ง

178 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.หนองครก

179 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.หนองไผ่

180 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบจ.ศรสีะเกษ
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181 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.หมากเขยีบ

182 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อบต.โพนเขวา

183 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย อบต.ลิน้ฟ้า

184 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย ทต.ยางชมุนอ้ย

185 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย อบต.คอนกาม

186 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย อบต.บงึบอน

187 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย อบต.ยางชมุใหญ่

188 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย อบต.กดุเมอืงฮาม

189 ศรสีะเกษ ยางชมุนอ้ย อบต.โนนคณู

190 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.หนองอึง่

191 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.จกิสังขท์อง

192 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.สม้ป่อย

193 ศรสีะเกษ ราษีไศล ทต.เมอืงคง

194 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.เมอืงแคน

195 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.ดู่

196 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.หนองแค

197 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.หวา้นคํา

198 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.หนองหมี

199 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.ไผ่

200 ศรสีะเกษ ราษีไศล ทต.บัวหุง่

201 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.เมอืงคง

202 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.ดา่น

203 ศรสีะเกษ ราษีไศล อบต.สรา้งป่ี

204 ศรสีะเกษ ราษีไศล ทต.สม้ป่อย

205 ศรสีะเกษ วังหนิ ทต.บสุงู

206 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.บอ่แกว้

207 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.วังหนิ

208 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.ดวนใหญ่

209 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.โพนยาง

210 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.ธาตุ

211 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.ทุง่สวา่ง

212 ศรสีะเกษ วังหนิ อบต.ศรสีําราญ

213 ศรสีะเกษ วังหนิ ทต.วังหนิ

214 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.ศรโีนนงาม

215 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.สะพงุ

216 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.ตมู
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217 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ ทต.ศรรีัตนะ

218 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.สระเยาว์

219 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.เสือ่งขา้ว

220 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.ศรแีกว้

221 ศรสีะเกษ ศรรีัตนะ อบต.พงิพวย

222 ศรสีะเกษ ศลิาลาด อบต.กงุ

223 ศรสีะเกษ ศลิาลาด อบต.หนองบัวดง

224 ศรสีะเกษ ศลิาลาด อบต.คลกีลิง้

225 ศรสีะเกษ ศลิาลาด อบต.โจดมว่ง

226 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน อบต.ปราสาท

227 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน ทต.จานแสนไชย

228 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน ทต.หว้ยทับทัน

229 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน อบต.กลว้ยกวา้ง

230 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน อบต.ผักไหม

231 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน อบต.หว้ยทับทัน

232 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน อบต.เมอืงหลวง

233 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน อบต.จานแสนไชย

234 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.หัวชา้ง

235 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย ทต.โคกจาน

236 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.สําโรง

237 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย ทต.อทุมุพรพสิัย

238 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.แข ้

239 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.อีห่ลํา่

240 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.ขะยงู

241 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.แต ้

242 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.หนองหา้ง

243 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย ทต.สระกําแพงใหญ่

244 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.ตาเกษ

245 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.ปะอาว

246 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.อหีลํา่

247 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.โพธิช์ยั

248 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย ทต.กําแพง

249 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.แขม

250 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.โคกหลา่ม

251 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.รังแรง้

252 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย ทต.แต ้
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253 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.ทุง่ไชย

254 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.หนองไฮ

255 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิัย อบต.กา้นเหลอืง

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.ทีดีแดร่ี  ฟูดส์ จํากัด 179 ม.3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140  โทรศัพท์ 036-494265

บจก.วารินมิลค์  ท่ีอยู่ ๑๘๙ ม.๓ ต.โนนผ้ึง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๑๑๔๑,๐๔๕-๘๕๕๐๐๖-๗

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ท่ีอยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด  ท่ีอยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

บ.แมร่ีแอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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1 สกลนคร สช เขต 1 เซนตย์อแซฟสกลนคร

2 สกลนคร สช เขต 1 นิรมลวิทยา

3 สกลนคร สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟท่าแร่

4 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลองัสนา

5 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลร่วมฤทยั

6 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลเก่งดีมีสุข

7 สกลนคร สช เขต 1 ณฐัฑิยาสกลนคร

8 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลจรูญลกัษณ์

9 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลรพีพร

10 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลภนิตา

11 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลชนิกานต์

12 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลจิตธิดา

14 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลนวลมณี

15 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลภวิกา

16 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลวรรณทอง

17 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลรัตนพร

18 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลวาริชภมิ

19 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลภทัรวรรณ

20 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลสุรียาพร

21 สกลนคร สช เขต 2 มารียพิ์ทกัษพ์งัโคน

22 สกลนคร สช เขต 2 อุดมจิตวิทยา

23 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลปิยะธิดา

24 สกลนคร สช เขต 2 เมธาศึกษา

25 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลจินดาพร

26 สกลนคร สช เขต 2 กิจเจริญวิทยา

27 สกลนคร สช เขต 2 มารียพิ์ทกัษส์วา่งแดนดิน

28 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลสุวรรณเทน

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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29 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลสิริพร

30 สกลนคร สช เขต 2 การกุศลวดับูรพา

31 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลนิคมนํ้ าอูน

32 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลสรัลพร

33 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลเจริญวฒันา

34 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลบา้นทองพูน

35 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลมนเทียร

36 สกลนคร สช เขต 2 ตน้เกษพิทยา

37 สกลนคร สช เขต 2 ภูพานหลวง

38 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลแสงมณี

39 สกลนคร สช เขต 2 ปารวรรณศึกษา

40 สกลนคร สช เขต 3 อนุบาลโกญจนาท

41 สกลนคร สช เขต 3 อนุบาลเพ็ญจนัทร์

42 สกลนคร สช เขต 3 อนุบาลเพ็ญจนัทร์บา้นม่วง

43 สกลนคร สช เขต 3 อนุบาลร่มเกษ

44 สกลนคร สช เขต 3 อนุบาลแสงอรุณ

45 สกลนคร สช เขต 3 อนุบาลป่ินเกศ

46 สกลนคร สช อนุบาลกชวีร์

47 สกลนคร สช อนุบาลณิชากรบณัฑิต

48 สกลนคร กดุบาก ทต.กดุแฮด

49 สกลนคร กดุบาก ทต.นามอ่ง

50 สกลนคร กดุบาก ทต.กดุไห

51 สกลนคร กดุบาก ทต.กดุบาก

52 สกลนคร กดุบาก อบต.นามอ่ง

53 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.นาโพธิ์

54 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.โพธไิพศาล

55 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.อุม่จาน
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56 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.กสุมุาลย์

57 สกลนคร กสุมุาลย์ ทต.กสุมุาลย์

58 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.นาเพยีง

59 สกลนคร คําตากลา้ ทต.คําตากลา้

60 สกลนคร คําตากลา้ ทต.แพด

61 สกลนคร คําตากลา้ อบต.นาแต ้

62 สกลนคร คําตากลา้ อบต.หนองบัวสมิ

63 สกลนคร คําตากลา้ อบต.คําตากลา้

64 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ อบต.เหลา่โพนคอ้

65 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ อบต.ดา่นมว่งคํา

66 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ทต.ตองโขบ

67 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ อบต.แมดนาท่ม

68 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.โคกศลิา

69 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.เจรญิศลิป์

70 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.หนองแปน

71 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.ทุ่งแก

72 สกลนคร เจรญิศลิป์ ทต.เจรญิศลิป์

73 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.บา้นเหลา่

74 สกลนคร เตา่งอย อบต.บงึทวาย

75 สกลนคร เตา่งอย อบต.นาตาล

76 สกลนคร เตา่งอย อบต.เตา่งอย

77 สกลนคร เตา่งอย อบต.จนัทรเ์พ็ญ

78 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.หนองปลงิ

79 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.นคิมน้ําอนู

80 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.สวุรรณคาม

81 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.หนองบัว

82 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.ดงหมอ้ทอง
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83 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.โนนสะอาด

84 สกลนคร บา้นมว่ง ทต.หว้ยหลวั

85 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.หนองกวัง่

86 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.มว่ง

87 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.ดงหมอ้ทองใต ้

88 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.ดงเหนือ

89 สกลนคร บา้นมว่ง ทต.บา้นมว่ง

90 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.มาย

91 สกลนคร บา้นมว่ง อบต.บ่อแกว้

92 สกลนคร พรรณานคิม ทต.นาหวับ่อ

93 สกลนคร พรรณานคิม อบต.พรรณา

94 สกลนคร พรรณานคิม ทต.ไร่

95 สกลนคร พรรณานคิม อบต.บะฮี

96 สกลนคร พรรณานคิม ทต.พรรณานคิม

97 สกลนคร พรรณานคิม ทต.พอกนอ้ย

98 สกลนคร พรรณานคิม อบต.เชงิชมุ

99 สกลนคร พรรณานคิม ทต.พรรณานคร

100 สกลนคร พรรณานคิม อบต.ไร่

101 สกลนคร พรรณานคิม อบต.ชา้งมิง่

102 สกลนคร พรรณานคิม ทต.วงัยาง

103 สกลนคร พรรณานคิม ทต.นาใน

104 สกลนคร พรรณานคิม ทต.บัวสวา่ง

105 สกลนคร พรรณานคิม อบต.นาหวับ่อ

106 สกลนคร พังโคน ทต.แร่

107 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน

108 สกลนคร พังโคน อบต.ตน้ผึง้

109 สกลนคร พังโคน อบต.มว่งไข่
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110 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคนศรจํีาปา

111 สกลนคร พังโคน ทต.ไฮหยอ่ง

112 สกลนคร พังโคน อบต.พังโคน

113 สกลนคร พังโคน อบต.ไฮหยอ่ง

114 สกลนคร พังโคน อบต.แร่

115 สกลนคร โพนนาแกว้ อบต.บา้นโพน

116 สกลนคร โพนนาแกว้ อบต.บา้นแป้น

117 สกลนคร โพนนาแกว้ ทต.เชยีงสอื

118 สกลนคร โพนนาแกว้ ทต.บา้นโพน

119 สกลนคร โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้

120 สกลนคร โพนนาแกว้ อบต.นาตงวฒันา

121 สกลนคร ภพูาน อบต.สรา้งคอ้

122 สกลนคร ภพูาน ทต.โคกภู

123 สกลนคร ภพูาน อบต.กกปลาซวิ

124 สกลนคร ภพูาน อบต.โคกภู

125 สกลนคร ภพูาน อบต.หลบุเลา

126 สกลนคร ภพูาน ทต.สรา้งคอ้

127 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ท่าแร่

128 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.โคกกอ่ง

129 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.มว่งลาย

130 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ขมิน้

131 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.งิว้ดอ่น

132 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ดงมะไฟ

133 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทน.สกลนคร

134 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.หว้ยยาง

135 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบจ.สกลนคร

136 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบจ.สกลนคร

137 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.เหลา่ปอแดง
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138 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ดงมะไฟ

139 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.โนนหอม

140 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.หนองลาด

141 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ดงชน

142 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.เชยีงเครอื

143 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.เมอืงทองท่าแร่

144 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ฮางโฮง

145 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.พังขวา้ง

146 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ธาตนุาเวง

147 สกลนคร วานรนวิาส อบต.คอนสวรรค์

148 สกลนคร วานรนวิาส ทต.นาซอ

149 สกลนคร วานรนวิาส อบต.วานรนวิาส

150 สกลนคร วานรนวิาส อบต.หนองสนม

151 สกลนคร วานรนวิาส อบต.นาคํา

152 สกลนคร วานรนวิาส อบต.หนองแวงใต ้

153 สกลนคร วานรนวิาส ทต.คสูะคาม

154 สกลนคร วานรนวิาส ทต.หนองแวง

155 สกลนคร วานรนวิาส ทต.วานรนวิาส

156 สกลนคร วานรนวิาส อบต.เดือ่ศรคีนัไชย

157 สกลนคร วานรนวิาส ทต.กดุเรอืคํา

158 สกลนคร วานรนวิาส อบต.อนิทรแ์ปลง

159 สกลนคร วานรนวิาส อบต.ธาตุ

160 สกลนคร วานรนวิาส อบต.คสูะคาม

161 สกลนคร วานรนวิาส อบต.กดุเรอืคํา

162 สกลนคร วานรนวิาส ทต.หนองสนม

163 สกลนคร วานรนวิาส อบต.ศรวีชิยั

164 สกลนคร วานรนวิาส อบต.ขวักา่ย

165 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.คําบ่อ

166 สกลนคร วารชิภมูิ อบต.คอ้เขยีว
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167 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.ปลาโหล

168 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.วารชิภมูิ

169 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.หนองลาด

170 สกลนคร วารชิภมูิ อบต.วารชิภมูิ

171 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.สวา่งแดนดนิ

172 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.คอ้ใต ้

173 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.บงเหนือ

174 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ทรายมลู

175 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.สวา่งแดนดนิ

176 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ตาลเนิง้

177 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.โคกสี

178 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ธาตทุอง

179 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.บงใต ้

180 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.คําสะอาด

181 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.แวง

182 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ตาลโกน

183 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.โพนสงู

184 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.หนองหลวง

185 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.บา้นถ่อน

186 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.พันนา

187 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.ดอนเขอืง

188 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.บา้นตา้ย

189 สกลนคร สอ่งดาว อบต.สอ่งดาว

190 สกลนคร สอ่งดาว ทต.สอ่งดาว

191 สกลนคร สอ่งดาว ทต.ปทุมวาปี

192 สกลนคร สอ่งดาว ทต.ท่าศลิา

193 สกลนคร สอ่งดาว ทต.สอ่งดาวหนองแดง

194 สกลนคร สอ่งดาว ทต.วฒันา

195 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.วาใหญ่
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196 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.บะหวา้

197 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย

198 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.ท่ากอ้น

199 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.โพนแพง

200 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนงาม

201 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนแพง

202 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.อากาศ

203 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.วาใหญ่

204 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.ท่ากอ้น

205 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี

206 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.สามคัคพัีฒนา

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๘ ม.๔ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๗๔๒๒๙-๓๒

ศรน.พันธ์สัตว์สกลนคร   ท่ีอยู่ ๑๙๓ ม.๖ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๒-๗๑๑๒๘๘,๐๘๑-๙๕๔๓๘๔๙

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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1 สุรินทร์ สช เขต 1 พระกมุารสรุนิทร์

2 สุรินทร์ สช เขต 1 สรุนิทรศกึษา

3 สุรินทร์ สช เขต 1 วาณชิยนุ์กลู

4 สุรินทร์ สช เขต 1 อนุบาลรัตนศกึษา

5 สุรินทร์ สช เขต 1 แงงกวง

6 สุรินทร์ สช เขต 1 บวรธรรมประยตุวทิยา

7 สุรินทร์ สช เขต 2 อนุบาลทองอุน่

8 สุรินทร์ สช เขต 3 อนุบาลกมลนติย์

9 สรุนิทร์ กาบเชงิ อบต.แนงมดุ

10 สรุนิทร์ กาบเชงิ ทต.โคกตะเคยีน

11 สรุนิทร์ กาบเชงิ ทต.กาบเชงิ

12 สรุนิทร์ กาบเชงิ อบต.ตะเคยีน

13 สรุนิทร์ กาบเชงิ อบต.ดา่น

14 สรุนิทร์ กาบเชงิ อบต.คตูนั

15 สรุนิทร์ กาบเชงิ อบต.โคกตะเคยีน

16 สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ อบต.บงึ

17 สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ อบต.ตากกู

18 สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ อบต.เขวาสนิรนิทร์

19 สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ ทต.เขวาสนิรนิทร์

20 สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ อบต.ปราสาททอง

21 สรุนิทร์ เขวาสนิรนิทร์ อบต.บา้นแร่

22 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.ลุม่ระวี

23 สรุนิทร์ จอมพระ ทต.จอมพระ

24 สรุนิทร์ จอมพระ ทต.บแุกรง

25 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.เมอืงลงี

26 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.จอมพระ

27 สรุนิทร์ จอมพระ ทต.กระหาด

28 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.เป็นสขุ

29 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.ชมุแสง

30 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.บา้นผอื

31 สรุนิทร์ จอมพระ อบต.หนองสนทิ

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ทต.ยะวกึ

33 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี อบต.เมอืงบวั

34 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี อบต.นาหนองไผ่

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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35 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ทต.สระขดุ

36 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ทต.นาหนองไผ่

37 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี อบต.ไพรขลา

38 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี อบต.หนองเรอื

39 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ทต.ชมุพลบรุี

40 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ทต.ทุง่ศรชีมุพล

41 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี อบต.กระเบือ้ง

42 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี อบต.ศรณีรงค์

43 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.กระโพ

44 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.ทา่ตมู

45 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.โพนครก

46 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.ทุง่กลุา

47 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.พรมเทพ

48 สรุนิทร์ ทา่ตมู ทต.ทา่ตมู

49 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.หนองเมธี

50 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.บะ

51 สรุนิทร์ ทา่ตมู ทต.เมอืงแก

52 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.หนองบวั

53 สรุนิทร์ ทา่ตมู อบต.บวัโคก

54 สรุนิทร์ โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง

55 สรุนิทร์ โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ

56 สรุนิทร์ โนนนารายณ์ อบต.คําผง

57 สรุนิทร์ โนนนารายณ์ อบต.โนน

58 สรุนิทร์ โนนนารายณ์ อบต.ระเวยีง

59 สรุนิทร์ บวัเชด อบต.ตาวงั

60 สรุนิทร์ บวัเชด ทต.บวัเชด

61 สรุนิทร์ บวัเชด อบต.อาโพน

62 สรุนิทร์ บวัเชด อบต.บวัเชด

63 สรุนิทร์ บวัเชด อบต.สะเดา

64 สรุนิทร์ บวัเชด อบต.จรัส

65 สรุนิทร์ บวัเชด อบต.สําเภาลนู

66 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.เชือ้เพลงิ

67 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ไพล

68 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ตานี
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69 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ปราสาททนง

70 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.โคกสะอาด

71 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ตาเบา

72 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.บา้นพลวง

73 สรุนิทร์ ปราสาท ทต.กนัตวจระมวล

74 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ทุง่มน

75 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.บา้นไทร

76 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.หนองใหญ่

77 สรุนิทร์ ปราสาท ทต.กงัแอน

78 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.สมดุ

79 สรุนิทร์ ปราสาท ทต.นคิมปราสาท

80 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ทมอ

81 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.โคกยาง

82 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ประทดับุ

83 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.กงัแอน

84 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.โชคนาสาม

85 สรุนิทร์ ปราสาท อบต.ปรอื

86 สรุนิทร์ พนมดงรัก อบต.บกัได

87 สรุนิทร์ พนมดงรัก อบต.โคกกลาง

88 สรุนิทร์ พนมดงรัก อบต.ตาเมยีง

89 สรุนิทร์ พนมดงรัก อบต.จกีแดก

90 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.แกใหญ่

91 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.ตัง้ใจ

92 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.เฉนยีง

93 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.สลักได

94 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ทต.เมอืงที

95 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.แสลงพันธ์

96 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.ตาอ็อง

97 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.เมอืงที

98 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.เทนมยี์

99 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.นาดี

100 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.สําโรง

101 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.สวาย

102 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ทม.สรุนิทร์
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103 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.นาบวั

104 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.บฤุาษี

105 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.คอโค

106 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.ราม

107 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.นอกเมอืง

108 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.เพีย้ราม

109 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.ตระแสง

110 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.ทา่สวา่ง

111 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบต.กาเกาะ

112 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ อบจ.สรุนิทร์

113 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.รัตนบรุี

114 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.ยางสวา่ง

115 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.หนองบวับาน

116 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.ไผ่

117 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.หนองบวัทอง

118 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.น้ําเขยีว

119 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.ธาตุ

120 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.เบดิ

121 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.ทบัใหญ่

122 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.แก

123 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.ดอนแรด

124 สรุนิทร์ รัตนบรุี ทต.รัตนบรุี

125 สรุนิทร์ รัตนบรุี อบต.กดุขาคมี

126 สรุนิทร์ ลําดวน อบต.ตระเปียงเตยี

127 สรุนิทร์ ลําดวน อบต.อูโ่ลก

128 สรุนิทร์ ลําดวน ทต.ลําดวนสรุพนิท์

129 สรุนิทร์ ลําดวน อบต.ตรําดม

130 สรุนิทร์ ลําดวน อบต.ลําดวน

131 สรุนิทร์ ลําดวน อบต.โชกเหนอื

132 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ อบต.ณรงค์

133 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ อบต.ตรวจ

134 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ อบต.หนองแวง

135 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ อบต.แจนแวน
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136 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ อบต.ศรสีขุ

137 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ ทต.ระแงง(ศขีรภมู)ิ

138 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.ตรมไพร

139 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.หนองเหล็ก

140 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.ชา่งป่ี

141 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.ขวาวใหญ่

142 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.หนองบวั

143 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.หนองขวาว

144 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ ทต.ผักไหม

145 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.แตล

146 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.ยาง

147 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ ทต.ศขีรภมูิ

148 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.ระแงง

149 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.ตรมึ

150 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.นารุง่

151 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.คาละแมะ

152 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.จารพัต

153 สรุนิทร์ ศขีรภมูิ อบต.กดุหวาย

154 สรุนิทร์ สนม อบต.สนม

155 สรุนิทร์ สนม ทต.สนม

156 สรุนิทร์ สนม อบต.หนองอยีอ

157 สรุนิทร์ สนม อบต.โพนโก

158 สรุนิทร์ สนม อบต.หนองระฆงั

159 สรุนิทร์ สนม อบต.หวังัว

160 สรุนิทร์ สนม ทต.แคน

161 สรุนิทร์ สนม อบต.นานวน

162 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.ตาคง

163 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.ดม

164 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.ทบัทนั

165 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.สงัขะ

166 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.ตาตมุ

167 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.ขอนแตก

168 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.บา้นจารย์

169 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.สะกาด
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170 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.เทพรักษา

171 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.บา้นชบ

172 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.กระเทยีม

173 สรุนิทร์ สงัขะ อบต.พระแกว้

174 สรุนิทร์ สงัขะ ทต.สงัขะ

175 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.เสม็จ

176 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.หนองไผล่อ้ม

177 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.ประดู่

178 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.เกาะแกว้

179 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.สะโน

180 สรุนิทร์ สําโรงทาบ ทต.หมืน่ศรี

181 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.หนองฮะ

182 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.กระออม

183 สรุนิทร์ สําโรงทาบ ทต.สําโรงทาบ

184 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.ศรสีขุ

185 สรุนิทร์ สําโรงทาบ อบต.สําโรงทาบ

บ.คันทรี่เฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ท่ีอยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมรี่แอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๕๙ ม.๓ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๙๐๙๓๑๘

บ. อีสานใต้แดรี่ จํากัด ท่ีอยู่ 218 ม.9 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 081-0333375

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รบัมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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ที่ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 หนองคาย สช เขต 1 โพธเิสนวทิยา
2 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลจนิลดา
3 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลดวงรัตน์
4 หนองคาย สช เขต 1 เซนตป์อลหนองคาย
5 หนองคาย สช เขต 1 ราชตัง้ใจวทิยา
6 หนองคาย สช เขต 1 โรซารโีอวทิยา
7 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลน้ําผึง้
8 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลนจิจานุเคราะห์
9 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลศริกิลุ

10 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลสารกิา
11 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลโสมนัส
12 หนองคาย สช เขต 1 ฮั่วเคยีวกงฮัก
13 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลชโลบล
14 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลปัญญารัตน์
15 หนองคาย สช เขต 1 หสัดศีกึษา
16 หนองคาย สช เขต 2 บณัฑติศกึษา(บา้นบณัฑตินอ้ย)
17 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลภัทรมน
18 หนองคาย สช เขต 2 สนัตรัิกษ์
19 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลเธยีรวนนท์
20 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลรัตนบณัฑติ
21 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลอรวรรณ
22 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลเฝ้าไร่
23 หนองคาย สช วรีธาดา
24 หนองคาย สช ปัญญาเพิม่พูล
25 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.นาข่า
26 หนองคาย ทา่บอ่ ทต.บา้นถอ่น
27 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.กองนาง
28 หนองคาย ทา่บอ่ ทต.กองนาง
29 หนองคาย ทา่บอ่ ทม.ทา่บอ่
30 หนองคาย ทา่บอ่ ทต.โพนสา
31 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.โพนสา
32 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.หนองนาง
33 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.ทา่บอ่
34 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.บา้นเดือ่
35 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.บา้นว่าน
36 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.โคกคอน

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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37 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.น้ําโมง
38 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง
39 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง
40 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร
41 หนองคาย เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่
42 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.นาดี
43 หนองคาย โพธิต์าก อบต.ด่านศรสีขุ
44 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพนทอง
45 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก
46 หนองคาย โพนพสิัย อบต.จุมพล
47 หนองคาย โพนพสิัย อบต.นาหนัง
48 หนองคาย โพนพสิัย อบต.บา้นโพธิ์
49 หนองคาย โพนพสิัย อบต.ทุง่หลวง
50 หนองคาย โพนพสิัย อบต.วัดหลวง
51 หนองคาย โพนพสิัย อบต.เหล่าต่างคํา
52 หนองคาย โพนพสิัย อบต.ชมุชา้ง
53 หนองคาย โพนพสิัย อบต.บา้นผอื
54 หนองคาย โพนพสิัย อบต.เซมิ
55 หนองคาย โพนพสิัย ทต.โพนพสิยั
56 หนองคาย โพนพสิัย ทต.สรา้งนางขาว
57 หนองคาย โพนพสิัย อบต.กดุบง
58 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.ค่ายบกหวาน
59 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.หนองสองหอ้ง
60 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.กวนวัน
61 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.โพนสว่าง
62 หนองคาย เมอืงหนองคา อบจ.หนองคาย
63 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.โพธิช์ยั
64 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.วัดธาตุ
65 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.สกีาย
66 หนองคาย เมอืงหนองคา ทม.หนองคาย
67 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.เวยีงคุก
68 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.เมอืงหมี
69 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.สองหอ้ง(โพนสว่าง)
70 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.หนิโงม
71 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.บา้นเดือ่
72 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.หาดคํา
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73 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.พระธาตุบงัพวน
74 หนองคาย เมอืงหนองคา อบจ.หนองคาย
75 หนองคาย เมอืงหนองคา อบต.หนองกอมเกาะ
76 หนองคาย เมอืงหนองคา ทต.ปะโค
77 หนองคาย รัตนวาปี อบต.บา้นตอ้น

78 หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทบัไฮ
79 หนองคาย รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสงิห์
80 หนองคาย รัตนวาปี อบต.โพนแพง
81 หนองคาย รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี
82 หนองคาย ศรเีชยีงใหม่ อบต.พระพุทธบาท
83 หนองคาย ศรเีชยีงใหม่ อบต.พานพรา้ว
84 หนองคาย ศรเีชยีงใหม่ ทต.หนองปลาปาก
85 หนองคาย ศรเีชยีงใหม่ อบต.บา้นหมอ้
86 หนองคาย ศรเีชยีงใหม่ ทต.ศรเีชยีงใหม่
87 หนองคาย สระใคร อบต.คอกชา้ง
88 หนองคาย สระใคร อบต.สระใคร
89 หนองคาย สระใคร อบต.บา้นฝาง
90 หนองคาย สังคม อบต.สงัคม
91 หนองคาย สังคม ทต.สงัคม
92 หนองคาย สังคม อบต.ผาตัง้
93 หนองคาย สังคม อบต.แกง้ไก่
94 หนองคาย สังคม อบต.บา้นม่วง
95 หนองคาย สังคม อบต.นางิว้

บ.คันทร่ีเฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ท่ีอยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๔๑ ม.๘ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

บ.แมร่ีแอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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1 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 พิชญบณัฑิต

2 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาลภูบดินทร์

3 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาลกาบแกว้บวับาน

4 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 จริยานุสรณ์

5 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาลสุดา

6 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์

7 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 เฉลิมจกัรศึกษา

8 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาลหนองบวัลาํภูคริสเตียน

9 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 บุตรเพชรวิทยา

10 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 แสนภกัดีวิทยา

11 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 ปัณณ์รักษ์

12 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาลแสนโยธา

13 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 กาบแกว้บวับานวิเทศศึกษา

14 หนองบวัลาํภู สช เขต 1 อนุบาบกานวดี

15 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 อนุบาลอินนัดดา

16 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 สุนทรวิทยา

17 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 สงวนศึกษา

18 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 พฒันบณัฑิต

19 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 พุทธิปัญญา

20 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 ภูบดินทร์นุกูล

21 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 อนุบาลอจัริยาคริสเตียน

22 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.ดงสวรรค์

23 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.ดา่นชา้ง

24 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.เกา่กลอย

25 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.นาหนองทุม่

26 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.ฝ่ังแดง

27 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.กดุดนิจี่

28 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.นากลาง

29 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.โนนเมอืง

30 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.กดุแห่

31 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.อทัุยสวรรค์

32 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.เทพครีี

33 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.นาแก

34 หนองบัวลําภู นาวัง ทต.นาเหลา่

35 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.วังทอง
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36 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.วังปลาป้อม

37 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.นาเหลา่

38 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.โคกมว่ง

39 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.หนองเรอื

40 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.นคิมพัฒนา

41 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.บา้นคอ้

42 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.กดุดู่

43 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.กดุดู่

44 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.โนนเมอืง

45 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.บา้นถิน่

46 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง

47 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.โคกใหญ่

48 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.ปางกู่

49 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.หนองบัว

50 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู ทต.นาคําไฮ

51 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.หนองสวรรค์

52 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.โนนทัน

53 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบจ.หนองบัวลําภู

54 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.หนองภัยศนูย์

55 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.หนองหวา้

56 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู ทม.หนองบัวลําภู

57 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.นามะเฟือง

58 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.ป่าไมง้าม

59 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.หัวนา

60 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.บา้นพรา้ว

61 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู ทต.นามะเฟือง

62 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.นาคําไฮ

63 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.บา้นขาม

64 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู ทต.หัวนา

65 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.กดุจกิ

66 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.โนนขมิน้

67 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบัวลําภู อบต.บา้นขาม

68 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.นากอก

69 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.ศรบีญุเรอืง

70 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง ทต.จอมทอง
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71 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.ทรายทอง

72 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.โนนมว่ง

73 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.กดุสะเทยีน

74 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง ทต.โนนสะอาด

75 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.หนองกงุแกว้

76 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.หนองบัวใต ้

77 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง ทต.ยางหลอ่

78 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง ทต.โนนสงูเปลอืย

79 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง ทต.หนองแก

80 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.เมอืงใหม่

81 หนองบัวลําภู ศรบีญุเรอืง อบต.หันนางาม

82 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา อบต.ดงมะไฟ

83 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา ทต.บา้นโคก

84 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา อบต.นาสี

85 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา อบต.บา้นโคก

86 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา อบต.กดุผึง้

87 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา ทต.นาดา่น

88 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา ทต.บญุทัน
89 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา ทต.สวุรรณคหูา

90 หนองบัวลําภู สวุรรณคหูา ทต.นาดี

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บริษัท ที เอฟ เอ็ม เอส ฟูดส์  ท่ีอยู่ ๔๘ ม.๘ ถ.พุทธมณพลสาย๔ ต.กระทุ่มล้มอ.สามพราน จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๑๙5๕๐๘๓,๐๒-๘๑๔๓๔๘๐

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ท่ีอยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

บ.แมร่ีแอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังน้ําเย็น บจก.วารินมิลค์ อ.ส.ค.ขอนแ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 อาํนาจเจริญ สช เจริญวิทยา

2 อาํนาจเจริญ สช วิสุทธิวงศ์

3 อาํนาจเจริญ สช อนุบาลนพเกา้

4 อาํนาจเจริญ สช เตม็ฤทยัศึกษา

5 อาํนาจเจริญ สช อนุบาลช่อผกา

6 อาํนาจเจริญ สช มูลนิธิสุดีวิทยาวดัไชยาติการาม

7 อาํนาจเจริญ สช ธนัยธรณ์พิทยา

8 อาํนาจเจริญ สช อนุบาลบา้นเสาวภาคย์

9 อาํนาจเจริญ สช อาเวมารีอา

10 อาํนาจเจริญ สช ขวญัฤทยัศึกษา

11 อาํนาจเจริญ สช ธนัยธรณ์พิทยา 2

12 อํานาจเจรญิ ชานุมาน อบต.ชานุมาน

13 อํานาจเจรญิ ชานุมาน ทต.โคกกง่

14 อํานาจเจรญิ ชานุมาน อบต.คําเขือ่นแกว้

15 อํานาจเจรญิ ชานุมาน อบต.โคกสาร

16 อํานาจเจรญิ ชานุมาน อบต.ป่ากอ่

17 อํานาจเจรญิ ชานุมาน ทต.ชานุมาน

18 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา ทต.หนองขา่

19 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา ทต.หว้ย

20 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา อบต.คําโพน

21 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา ทต.นาหวา้ใหญ่

22 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา อบต.นาหวา้

23 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา อบต.ลอื

24 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา ทต.นาป่าแซง

25 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา อบต.โนนงาม

26 อํานาจเจรญิ ปทมุราชวงศา ทต.ปทมุราชวงศา

27 อํานาจเจรญิ พนา ทต.พระเหลา

28 อํานาจเจรญิ พนา ทต.พนา

29 อํานาจเจรญิ พนา อบต.จานลาน

30 อํานาจเจรญิ พนา อบต.พนา

31 อํานาจเจรญิ พนา อบต.ไมก้ลอน

32 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.สรา้งนกทา

33 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.คมึใหญ่

34 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.หนองมะแซว

35 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิทต.นาวงั

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดอาํนาจเจริญ เทอม 1/2561



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังน้ําเย็น บจก.วารินมิลค์ อ.ส.ค.ขอนแ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดอาํนาจเจริญ เทอม 1/2561

36 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.หว้ยไร่

37 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.น้ําปลกี

38 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิทต.ไกคํ่า

39 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.โนนหนามแทง่

40 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบจ.อํานาจเจรญิ

41 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.นาผอื

42 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.นาแต ้

43 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.บุง่

44 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิทม.อํานาจเจรญิ

45 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.กดุปลาดกุ

46 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิทต.นายม

47 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.นาจกิ

48 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.โนนโพธิ์

49 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิทต.นาหมอมา้

50 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิทต.น้ําปลกี

51 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.ดอนเมย

52 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.ปลาคา้ว

53 อํานาจเจรญิ เมอืงอํานาจเจรญิอบต.เหลา่พรวน

54 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ อบต.ดงบัง

55 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ ทต.สามหนอง

56 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ ทต.เปือย

57 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ อบต.แมด

58 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ ทต.อํานาจ

59 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ อบต.โคกกลาง

60 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ ทต.ดงมะยาง

61 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ ทต.โคกกลาง

62 อํานาจเจรญิ ลอือํานาจ อบต.ไรข่ี

63 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม อบต.หนองไฮ

64 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม ทต.สริเิสนางค์

65 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม อบต.ไรส่สีกุ

66 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม อบต.โพนทอง

67 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม อบต.เสนางคนคิม

68 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม อบต.หนองสามสี

69 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม ทต.เสนางคนคิม

70 อํานาจเจรญิ เสนางคนคิม อบต.นาเวยีง



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วังน้ําเย็น บจก.วารินมิลค์ อ.ส.ค.ขอนแ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดอาํนาจเจริญ เทอม 1/2561

71 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน อบต.โพนเมอืงนอ้ย

72 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน อบต.หนองแกว้

73 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน ทต.เค็งใหญ่

74 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน อบต.คําพระ

75 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน ทต.รัตนวารศีรเีจรญิ

76 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน

77 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน อบต.สรา้งถอ่นอ้ย

78 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน อบต.จกิดู่

79 อํานาจเจรญิ หัวตะพาน อบต.เค็งใหญ่

80

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวงัตาล อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บจก.วารินมลิค์  ที่อยู่ ๑๘๙ ม.๓ ต.โนนผึง้ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๑๑๔๑,๐๔๕-๘๕๕๐๐๖-๗

อสค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ที่อยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั  ที่อยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

บ.คนัทร่ีเฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ แมร่ีแอน อุดรแดร่ี สค.อุดรธานี สค. ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 อุดรธานี สช เขต 1 กระจ่างวทิย์

2 อุดรธานี สช เขต 1 คณุากรณ์

3 อุดรธานี สช เขต 1 เซนตเ์มรี่

4 อุดรธานี สช เขต 1 ดอนบอสโกวทิยา

5 อุดรธานี สช เขต 1 ทรงธรรมวทิยา

6 อุดรธานี สช เขต 1 พันธกจิวทิยา

7 อุดรธานี สช เขต 1 มารยีพ์ทิักษ์อดุรธานี

8 อุดรธานี สช เขต 1 สหกจิวทิยา

9 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลคา่ยประจักษ์ฯ

10 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลเพือ่นเด็ก

11 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลลักษณ์สขุ

12 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลอาภาพัชร

13 อุดรธานี สช เขต 1 อดุรมงคลวทิยา (อนิทรอ์ดุมวทิยา)

14 อุดรธานี สช เขต 1 อดุรครสิเตยีนวทิยา

15 อุดรธานี สช เขต 1 อดุรวทิยา

16 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลมหาไถศ่กึษาอดุรธานี

17 อุดรธานี สช เขต 1 อดุรครสิเตยีนศกึษา

18 อุดรธานี สช เขต 1 พัฒนาปัญญา

19 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลทพิากานต์

20 อุดรธานี สช เขต 1 เทพนุสรณ์

21 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลปรมนิทร์

22 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลสันตธิรรมวทิยา
23 อุดรธานี สช เขต 1 ปรมนิทร์

24 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลลดา

25 อุดรธานี สช เขต 1 พชิญบัณฑติ 2

26 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลพรอ้มพัฒน์

27 อุดรธานี สช เขต 1 หัตถกจิครสิเตยีน

28 อุดรธานี สช เขต 1 มหฤทัยครสิเตยีน

29 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลพมิพลอย (จัดตัง้ปี 58)

30 อุดรธานี สช เขต 2 กมลาลักษณ์

31 อุดรธานี สช เขต 2 เทพปัญญา

32 อุดรธานี สช เขต 2 พรหมนมิติศกึษา

33 อุดรธานี สช เขต 2 พันธกจิศกึษา

34 อุดรธานี สช เขต 2 มหาไถศ่กึษากมุภวาปี

35 อุดรธานี สช เขต 2 มัธยมน้ําตาลอนุสรณ์

36 อุดรธานี สช เขต 2 วรรณรสนุสรณ์

37 อุดรธานี สช เขต 2 วาสนาศกึษา

38 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลปภาวรนิทร์

39 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลวรสเุมธาวทิย์

40 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลวาสนา

41 อุดรธานี สช เขต 2 กมลาลักษณ์วังสามหมอ

42 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลอุน่ใจ

43 อุดรธานี สช เขต 3 กฤชานันท์

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัอุดรธานี เทอม 1/2561



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ แมร่ีแอน อุดรแดร่ี สค.อุดรธานี สค. ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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44 อุดรธานี สช เขต 3 วสิทุธวิงศโ์พนสงู

45 อุดรธานี สช เขต 3 มหาไถศ่กึษาบา้นดงุ

46 อุดรธานี สช เขต 3 อนุบาลมหาไถศ่กึษาโพนสงู

47 อุดรธานี สช เขต 3 พชิญวทิย์

48 อุดรธานี สช เขต 3 อนุบาลขวัญประชา

49 อุดรธานี สช เขต 3 อนุบาลสรุสหี์

50 อุดรธานี สช เขต 4 ภมูพิชิญ

51 อุดรธานี สช เขต 4 อนุบาลนันทวดี

52 อุดรธานี สช เขต 4 ศศกิานตว์ทิยา

53 อุดรธานี สช เขต 4 อนุบาลญารดิา

54 อุดรธานี สช เขต 4 อนุบาลศศกิานตน้ํ์าโสม

55 อดุรธานี กดุจับ ทต.กดุจับ

56 อดุรธานี กดุจับ ทต.ยางชมุ

57 อดุรธานี กดุจับ อบต.เมอืงเพยี

58 อดุรธานี กดุจับ อบต.สรา้งกอ่

59 อดุรธานี กดุจับ ทต.ปะโค

60 อดุรธานี กดุจับ อบต.ตานเลยีน

61 อดุรธานี กดุจับ ทต.ตาลเลยีน

62 อดุรธานี กดุจับ อบต.เชยีงเพ็ง

63 อดุรธานี กดุจับ อบต.ขอนยงู

64 อดุรธานี กดุจับ อบต.กดุจับ

65 อดุรธานี กดุจับ ทต.เมอืงเพยี

66 อดุรธานี กดุจับ ทต.เชยีงเพ็ง

67 อดุรธานี กดุจับ อบต.ตาลเลยีน

68 อดุรธานี กดุจับ ทต.สรา้งกอ่

69 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.ปะโค

70 อดุรธานี กมุภวาปี อบต.ผาสกุ

71 อดุรธานี กมุภวาปี อบต.ทา่ลี่

72 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.หนองหวา้

73 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.เวยีงคํา

74 อดุรธานี กมุภวาปี อบต.สอีอ

75 อดุรธานี กมุภวาปี อบต.ตมูใต ้

76 อดุรธานี กมุภวาปี อบต.กมุภวาปี

77 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.กมุภวาปี

78 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.แชแล

79 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.เชยีงแหว

80 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.กงพานพันดอน

81 อดุรธานี กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ

82 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.หว้ยเกิง้

83 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.พันดอน

84 อดุรธานี กูแ่กว้ อบต.คอ้ใหญ่

85 อดุรธานี กูแ่กว้ อบต.คอนสาย

86 อดุรธานี กูแ่กว้ อบต.โนนทองอนิทร์

87 อดุรธานี กูแ่กว้ ทต.กูแ่กว้
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88 อดุรธานี กูแ่กว้ ทต.คอนสาย

89 อดุรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก

90 อดุรธานี ไชยวาน ทต.โพนสงู

91 อดุรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน

92 อดุรธานี ไชยวาน ทต.หนองแวงแกม้หอม

93 อดุรธานี ไชยวาน อบต.คําเลาะ

94 อดุรธานี ทุง่ฝน อบต.นาชมุแสง

95 อดุรธานี ทุง่ฝน อบต.นาทม

96 อดุรธานี ทุง่ฝน ทต.ทุง่ฝน

97 อดุรธานี ทุง่ฝน ทต.ทุง่ใหญ่

98 อดุรธานี ทุง่ฝน อบต.ทุง่ฝน

99 อดุรธานี นายงู ทต.โนนทอง

100 อดุรธานี นายงู อบต.นาแค

101 อดุรธานี นายงู อบต.โนนทอง

102 อดุรธานี นายงู ทต.นายงู

103 อดุรธานี นายงู อบต.บา้นกอ้ง

104 อดุรธานี น้ําโสม อบต.โสมเยีย่ม

105 อดุรธานี น้ําโสม อบต.บา้นหยวก

106 อดุรธานี น้ําโสม อบต.น้ําโสม

107 อดุรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม

108 อดุรธานี น้ําโสม อบต.ศรสํีาราญ

109 อดุรธานี น้ําโสม ทต.นางัว

110 อดุรธานี น้ําโสม อบต.สามัคคี

111 อดุรธานี น้ําโสม อบต.นางัว

112 อดุรธานี น้ําโสม อบต.หนองแวง

113 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รสํีาราญ

114 อดุรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

115 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง

116 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี

117 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม

118 อดุรธานี โนนสะอาด ทต.หนองแวงโนนสะอาด

119 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.บุง่แกว้

120 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.บา้นมว่ง

121 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.ดงเย็น

122 อดุรธานี บา้นดงุ ทม.บา้นดงุ

123 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.นาไหม

124 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.บา้นชยั

125 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.วังทอง

126 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.บา้นดงุ

127 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.โพนสงู

128 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.นาคํา

129 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.บา้นจันทน์

130 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.ออ้มกอ

131 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.ถอ่นนาลับ
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132 อดุรธานี บา้นดงุ อบต.บา้นตาด

133 อดุรธานี บา้นผอื อบต.เขอืน้ํา

134 อดุรธานี บา้นผอื ทต.บา้นผอื

135 อดุรธานี บา้นผอื อบต.ขา้วสาร

136 อดุรธานี บา้นผอื อบต.กลางใหญ่

137 อดุรธานี บา้นผอื ทต.กลางใหญ่

138 อดุรธานี บา้นผอื อบต.บา้นคอ้

139 อดุรธานี บา้นผอื อบต.หนองหัวคู

140 อดุรธานี บา้นผอื ทต.คําบง

141 อดุรธานี บา้นผอื อบต.หายโศก

142 อดุรธานี บา้นผอื อบต.จําปาโมง

143 อดุรธานี บา้นผอื อบต.คําดว้ง

144 อดุรธานี บา้นผอื อบต.บา้นผอื

145 อดุรธานี บา้นผอื อบต.เมอืงพาน

146 อดุรธานี บา้นผอื อบต.โนนทอง

147 อดุรธานี บา้นผอื อบต.หนองแวง

148 อดุรธานี ประจักษ์ศลิปาคม อบต.นามว่ง

149 อดุรธานี ประจักษ์ศลิปาคม อบต.อุม่จาน

150 อดุรธานี ประจักษ์ศลิปาคม อบต.หว้ยสามพาด

151 อดุรธานี พบิลูยรั์กษ์ อบต.บา้นแดง

152 อดุรธานี พบิลูยรั์กษ์ อบต.นาทราย

153 อดุรธานี พบิลูยรั์กษ์ อบต.ดอนกลอย

154 อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาบัว

155 อดุรธานี เพ็ญ อบต.เชยีงหวาง

156 อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่

157 อดุรธานี เพ็ญ อบต.เตาไห

158 อดุรธานี เพ็ญ อบต.โคกกลาง

159 อดุรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ

160 อดุรธานี เพ็ญ ทต.บา้นธาตุ

161 อดุรธานี เพ็ญ อบต.บา้นเหลา่

162 อดุรธานี เพ็ญ อบต.เพ็ญ

163 อดุรธานี เพ็ญ อบต.สรา้งแป้น

164 อดุรธานี เพ็ญ อบต.จอมศรี

165 อดุรธานี เพ็ญ อบต.สมุเสา้

166 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทม.โนนสงู-น้ําคํา

167 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.นคิมสงเคราะห์

168 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.เชยีงพณิ

169 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.โนนสงู

170 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.นากวา้ง

171 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทม.หนองสําโรง

172 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.นาดี

173 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.หนองบัว

174 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบจ.อดุรธานี

175 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.บา้นตาด
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176 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบจ.อดุรธานี

177 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.นาขา่

178 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.บา้นจ่ัน

179 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.นาขา่

180 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.หนองขอนกวา้ง

181 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.บา้นตาด

182 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.เชยีงยนื

183 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.หนองไผ่

184 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทน.อดุรธานี

185 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.หมมูน่

186 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.หนองไฮ

187 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.สามพรา้ว

188 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทต.นคิมสงเคราะห์

189 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.กดุสระ

190 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.บา้นขาว

191 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.บา้นจ่ัน

192 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.โคกสะอาด

193 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อบต.หนองนาคํา

194 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.ผาสกุ

195 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.บะยาว

196 อดุรธานี วังสามหมอ อบต.หนองกงุทับมา้

197 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญา้ไซ

198 อดุรธานี วังสามหมอ อบต.คําโคกสงู

199 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.วังสามหมอ

200 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.ลําพันชาด

201 อดุรธานี วังสามหมอ อบต.บะยาว

202 อดุรธานี ศรธีาตุ ทต.หัวนาคํา

203 อดุรธานี ศรธีาตุ ทต.จําปี

204 อดุรธานี ศรธีาตุ อบต.ศรธีาตุ

205 อดุรธานี ศรธีาตุ อบต.นายงู

206 อดุรธานี ศรธีาตุ อบต.หนองนกเขยีน

207 อดุรธานี ศรธีาตุ ทต.ศรธีาตุ

208 อดุรธานี ศรธีาตุ อบต.ตาดทอง

209 อดุรธานี ศรธีาตุ ทต.บา้นโปรง่

210 อดุรธานี สรา้งคอม ทต.บา้นโคก

211 อดุรธานี สรา้งคอม ทต.บา้นยวด

212 อดุรธานี สรา้งคอม อบต.บา้นหนิโงม

213 อดุรธานี สรา้งคอม อบต.เชยีงดา

214 อดุรธานี สรา้งคอม อบต.บา้นโคก

215 อดุรธานี สรา้งคอม อบต.นาสะอาด

216 อดุรธานี สรา้งคอม ทต.สรา้งคอม

217 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.หนองออ้-โนนหวาย

218 อดุรธานี หนองวัวซอ อบต.หมากหญา้

219 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.ภผูาแดง
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220 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.โนนหวาย

221 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.กดุหมากไฟ

222 อดุรธานี หนองวัวซอ อบต.น้ําพน่

223 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.หนองวัวซอ

224 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.หนองบัวบาน

225 อดุรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองออ้

226 อดุรธานี หนองวัวซอ อบต.กดุหมากไฟ

227 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.อบูมงุ

228 อดุรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน

229 อดุรธานี หนองแสง ทต.นาดี

230 อดุรธานี หนองแสง อบต.ทับกงุ

231 อดุรธานี หนองแสง ทต.แสงสวา่ง

232 อดุรธานี หนองแสง อบต.แสงสวา่ง

233 อดุรธานี หนองแสง อบต.หนองแสง

234 อดุรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ

235 อดุรธานี หนองหาน อบต.หนองสระปลา

236 อดุรธานี หนองหาน อบต.บา้นเชยีง

237 อดุรธานี หนองหาน อบต.หนองหาน

238 อดุรธานี หนองหาน อบต.พังงู

239 อดุรธานี หนองหาน ทต.โคกสงู

240 อดุรธานี หนองหาน ทต.หนองไผ่

241 อดุรธานี หนองหาน อบต.สะแบง

242 อดุรธานี หนองหาน อบต.บา้นยา

243 อดุรธานี หนองหาน ทต.หนองหาน

244 อดุรธานี หนองหาน ทต.หนองเม็ก

245 อดุรธานี หนองหาน ทต.บา้นเชยีง

246 อดุรธานี หนองหาน อบต.ดอนหายโศก

247 อดุรธานี หนองหาน อบต.สรอ้ยพรา้ว

248 อดุรธานี หนองหาน อบต.โพนงาม

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์  ที่อยู่ ๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมรี่แอนแดรี ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด  ที่อยู่ ๑๙๖/๒ ม.๓ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๙๕๑๒๖,๐๔๒-๒๐๗๙๑๔

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด  ที่อยู่ ๒๔๑ ม.๘ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

บ.คันทรี่เฟรช  ที่อยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

บ.อุดรแดรี่ฟูดส์ จํากัด  ที่อยู่ ๓๔/๖ ม.๕ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๑๘๓๔๗

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น บจก.วารินมิลค์อ.ส.ค.ขอนแก่สค.มวกเหลก็ สค.ปากช่อง ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 อุบลราชธานี สช เขต 1 ศกัดาวิทยา

2 อุบลราชธานี สช เขต 1 สีทองอุปถมัภ์

3 อุบลราชธานี สช เขต 1 บา้นพิณโท

4 อุบลราชธานี สช เขต 1 พระกุมารอุบล/อนุบาลพระกุมารอุบล

5 อุบลราชธานี สช เขต 1 มารียนิ์รมล

6 อุบลราชธานี สช เขต 1 เซนต์เอเมลี(เยาวเรศศึกษา)

7 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลกติติคุณ

8 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลบา้นเด็ก

9 อุบลราชธานี สช เขต 1 อเนกวิทยา

10 อุบลราชธานี สช เขต 1 อสัสมัชญัอุบลราชธานี

11 อุบลราชธานี สช เขต 1 อาเวมารีอา

12 อุบลราชธานี สช เขต 1 ฮั้วเฉียวกงฮกัอุบล

13 อุบลราชธานี สช เขต 1 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2

14 อุบลราชธานี สช เขต 1 ยวุฑูตศึกษา2

15 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลลูกรัก

16 อุบลราชธานี สช เขต 1 พิมพป์ระภาสงเคราะห์ (เกษมวนัหนองแฝก)

17 อุบลราชธานี สช เขต 1 วดัไร่นอ้ย

18 อุบลราชธานี สช เขต 1 สมเด็จ

19 อุบลราชธานี สช เขต 1 อุบลวิทยากร

20 อุบลราชธานี สช เขต 1 นนัตาศึกษา

21 อุบลราชธานี สช เขต 1 วดัคูเด่ือวิทยา

22 อุบลราชธานี สช เขต 1 วดัเวฬุวนัวิทยา

23 อุบลราชธานี สช เขต 1 ประสิทธ์ิศึกษาสงเคราะห์

24 อุบลราชธานี สช เขต 1 เบญจธญัพิทยา

25 อุบลราชธานี สช เขต 1 ท่ากกแห่วิทยาราม

26 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลจิรายุ

27 อุบลราชธานี สช เขต 1 อุ่นไอรักเลิศวฒันา

28 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลอมัพรบวัขาว

29 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลนอ้งหญิง

30 อุบลราชธานี สช เขต 2 ปุญญสารวดัศรีโพธ์ิชยั

31 อุบลราชธานี สช เขต 2 พรเมตตาคริสเตียน

32 อุบลราชธานี สช เขต 2 ดาํรงวิทยา

33 อุบลราชธานี สช เขต 2 พุทธศาสตร์ศึกษาบา้นดอนโด่

34 อุบลราชธานี สช เขต 2 ทวีวฒัน์ศึกษา

35 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลแสงสุรีย ์

36 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลพุทธเมตตา

37 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลกุลวิกรานต์

38 อุบลราชธานี สช เขต 2 วุฒิศึกษา

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดอบุลราชธานี เทอม 1/2561
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39 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลรักแม่โพธ์ิเมือง

40 อุบลราชธานี สช เขต 2 ดุสิตคามนคร

41 อุบลราชธานี สช เขต 2 วดัไชยมงคลวิทยาราม

42 อุบลราชธานี สช เขต 2 ปัญญารักษเ์กรียงไกร

43 อุบลราชธานี สช เขต 2 ชยัพิพฒัน์

44 อุบลราชธานี สช เขต 2 เทพนิมิต

45 อุบลราชธานี สช เขต 3 อนุบาลตระการทิพย์

46 อุบลราชธานี สช เขต 3 นิคม 2 อนุบาล

47 อุบลราชธานี สช เขต 3 ศูนยพ์ลาญข่อย

48 อุบลราชธานี สช เขต 3 ศูนยพ์ลาญข่อย 2 (ด่านเม่น)

49 อุบลราชธานี สช เขต 3 ประนอมศรีสงเคราะห์

50 อุบลราชธานี สช เขต 3 ศรีสิริปัญญาพิทยาคม

51 อุบลราชธานี สช เขต 3 เจริญสุขศึกษา

52 อุบลราชธานี สช เขต 4 เทพพิทกัษพิ์ทยา

53 อุบลราชธานี สช เขต 4 บา้นเด็กวารินชาํราบ

54 อุบลราชธานี สช เขต 4 ประสานวิทยาคม

55 อุบลราชธานี สช เขต 4 อนุบาลงามจิต

56 อุบลราชธานี สช เขต 4 งามจิตวารินชาํราบ 2

57 อุบลราชธานี สช เขต 4 วดันาเยยีวิทยา

58 อุบลราชธานี สช เขต 4 กองทพับกอุปถมัภอ์นุบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

59 อุบลราชธานี สช เขต 4 อนุบาลสาํโรง

60 อุบลราชธานี สช เขต 4 ศิริอุบลวรรณ

61 อุบลราชธานี สช เขต 4 อนุบาลจิรพฒัน์

62 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลวรรณวิไล

63 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลเพชรบุปผา

64 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลเปรมชนก

65 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลไกยวินิจ

66 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลนํ้ ายนื

67 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลสุพรรณิกา

68 อุบลราชธานี สช เขต 5 วดัเวตวนัวิทยาราม

69 อุบลราชธานี สช เขต 5 วดัสวายนอ้ยวิทยา

70 อุบลราชธานี สช เขต 5 ศรีอุดมปัญญาคม

71 อุบลราชธานี สช เขต 5 เตรียมบณัฑิต

72 อุบลราชธานี สช เขต 5 อนุบาลวดัศรีเจริญ

73 อุบลราชธานี สช เขต 5 ศิริเกษวิทยา

74 อุบลราชธานี สช รุ้งอรุณศึกษา

75 อุบลราชธานี สช อนุบาลสุพรรณิกา

76 อุบลราชธานี สช มุทิตาศึกษา
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77 อุบลราชธานี สช สมบูรณ์เลิศวิทยา

78 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น อบต.โนนสวาง

79 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น อบต.กาบนิ

80 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น อบต.กดุขา้วปุ้น

81 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น ทต.กดุขา้วปุ้น

82 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น อบต.แกง่เค็ง

83 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น อบต.หนองทนัน้ํา

84 อบุลราชธานี กดุขา้วปุ้น อบต.ขา้วปุ้น

85 อบุลราชธานี เขมราฐ อบต.เจยีด

86 อบุลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองสมิ

87 อบุลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองนกทา

88 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองนกทา

89 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.หัวนา

90 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.เขมราฐ

91 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.เทพวงศา

92 อบุลราชธานี เขมราฐ อบต.นาแวง

93 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม

94 อบุลราชธานี เขมราฐ อบต.แกง้เหนือ

95 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองผอื

96 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.ยางขีน้ก

97 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.ธาตุนอ้ย

98 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.กอ่เอ ้

99 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.สรา้งถ่อ

100 อบุลราชธานี เขือ่งใน ทต.บา้นกอก

101 อบุลราชธานี เขือ่งใน ทต.เขือ่งใน

102 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.กลางใหญ่

103 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.สหธาตุ

104 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.ทา่ไห

105 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.โนนรัง

106 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.ชทีวน

107 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.หนองเหล่า

108 อบุลราชธานี เขือ่งใน ทต.หว้ยเรอื

109 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.บา้นไทย

110 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.ศรสีุข

111 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.หัวดอน

112 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.เขือ่งใน

113 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.แดงหมอ้

114 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.นาคําใหญ่

115 อบุลราชธานี เขือ่งใน อบต.คอ้ทอง
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116 อบุลราชธานี โขงเจยีม อบต.โขงเจยีม

117 อบุลราชธานี โขงเจยีม อบต.นาโพธิก์ลาง

118 อบุลราชธานี โขงเจยีม ทต.บา้นด่านโขงเจยีม

119 อบุลราชธานี โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่

120 อบุลราชธานี โขงเจยีม อบต.หว้ยไผ่

121 อบุลราชธานี โขงเจยีม อบต.หว้ยยาง

122 อบุลราชธานี ดอนมดแดง อบต.คําไฮใหญ่

123 อบุลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ทา่เมอืง

124 อบุลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง

125 อบุลราชธานี ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง

126 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.นาเจรญิ

127 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.แกง้

128 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.โนนสมบรูณ์

129 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.นากระแซง

130 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.ทา่โพธิศ์รี

131 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.เมอืงเดช

132 อบุลราชธานี เดชอดุม ทต.บวังาม

133 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.ตบหู

134 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.นาส่วง

135 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.สมสะอาด

136 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.กลาง

137 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.ทุง่เทงิ

138 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.คําครั่ง

139 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.บวังาม

140 อบุลราชธานี เดชอดุม ทต.โพนงาม

141 อบุลราชธานี เดชอดุม ทต.กดุประทาย

142 อบุลราชธานี เดชอดุม ทต.นาส่วง

143 อบุลราชธานี เดชอดุม ทม.เดชอดุม

144 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.ป่าโมง

145 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.สะพอื

146 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ตากแดด

147 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ถ้ําแข ้

148 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ

149 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.บา้นแดง

150 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ขามเป้ีย

151 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กศุกร

152 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า

153 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุง่

154 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน
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155 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาสะไม

156 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เกษม

157 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.คอนสาย

158 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กระเดยีน

159 อบุลราชธานี ตระการพชืผล ทต.ตระการพชืผล

160 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เซเป็ด

161 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ตระการ

162 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาพนิ

163 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.หว้ยฝ้ายพัฒนา

164 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ทา่หลวง

165 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เป้า

166 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โคกจาน

167 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต.คําเจรญิ

168 อบุลราชธานี ตาลสุม อบต.คําหวา้

169 อบุลราชธานี ตาลสุม อบต.หนองกงุ

170 อบุลราชธานี ตาลสุม อบต.สําโรง

171 อบุลราชธานี ตาลสุม อบต.นาคาย

172 อบุลราชธานี ตาลสุม อบต.ตาลสุม

173 อบุลราชธานี ตาลสุม อบต.จกิเทงิ

174 อบุลราชธานี ตาลสุม ทต.ตาลสุม

175 อบุลราชธานี ทุง่ศรอีดุม อบต.นาห่อม

176 อบุลราชธานี ทุง่ศรอีดุม อบต.กดุเรอื

177 อบุลราชธานี ทุง่ศรอีดุม อบต.โคกชําแระ

178 อบุลราชธานี ทุง่ศรอีดุม อบต.หนองอม้

179 อบุลราชธานี ทุง่ศรอีดุม อบต.นาเกษม

180 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์

181 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.นาจะหลวย

182 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบรูณ์

183 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.โสกแสง

184 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.บา้นตูม

185 อบุลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย

186 อบุลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย

187 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์

188 อบุลราชธานี นาตาล อบต.พะลาน

189 อบุลราชธานี นาตาล อบต.กองโพน

190 อบุลราชธานี นาตาล อบต.พังเคน

191 อบุลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล

192 อบุลราชธานี นาเยยี ทต.นาเยยี

193 อบุลราชธานี นาเยยี อบต.นาดี
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194 อบุลราชธานี นาเยยี ทต.นาเรอืง

195 อบุลราชธานี นาเยยี ทต.นาจาน

196 อบุลราชธานี นาเยยี อบต.นาเรอืง

197 อบุลราชธานี นาเยยี อบต.นาเยยี

198 อบุลราชธานี น้ําขุ่น ทต.ขีเ้หล็ก

199 อบุลราชธานี น้ําขุ่น อบต.ไพบลูย์

200 อบุลราชธานี น้ําขุ่น อบต.ตาเกา

201 อบุลราชธานี น้ําขุ่น อบต.โคกสะอาด

202 อบุลราชธานี น้ําขุ่น ทต.ตาเกา

203 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.บเุปือย

204 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.ยางใหญ่

205 อบุลราชธานี น้ํายนื ทต.สวีเิชยีร

206 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.สวีเิชยีร

207 อบุลราชธานี น้ํายนื ทต.น้ํายนื

208 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.โซง

209 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.เกา่ขาม

210 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.โดมประดษิฐ์

211 อบุลราชธานี น้ํายนื อบต.ยาง

212 อบุลราชธานี น้ํายนื ทต.โซง

213 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.โนนคอ้

214 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.โพนงาม

215 อบุลราชธานี บณุฑรกิ ทต.นาโพธิ์

216 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.หว้ยข่า

217 อบุลราชธานี บณุฑรกิ ทต.บณุฑรกิ

218 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.บา้นแมด

219 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.หนองสะโน

220 อบุลราชธานี บณุฑรกิ ทต.คอแลน

221 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.บวังาม

222 อบุลราชธานี บณุฑรกิ อบต.นาโพธิ์

223 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.นาโพธิ์

224 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.บา้นแขม

225 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร ทต.กดุชมภู

226 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร ทต.โพธิศ์รี

227 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.ทรายมลู

228 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.ดอนจกิ

229 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.โนนกาหลง

230 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.ระเว

231 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร ทม.พบิลูมงัสาหาร

232 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร ทต.โพธิไ์ทร
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233 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.ไร่ใต ้

234 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร ทต.อา่งศลิา

235 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.หนองบวัฮี

236 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.โนนกลาง

237 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.โพธิศ์รี

238 อบุลราชธานี พบิลูมงัสาหาร อบต.อา่งศลิา

239 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สารภี

240 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร

241 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สองคอน

242 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สําโรง

243 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.มว่งใหญ่

244 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.เหล่างาม

245 อบุลราชธานี โพธิไ์ทร ทต.โพธิไ์ทร

246 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.ดุมใหญ่

247 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

248 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.หนองชา้งใหญ่

249 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ ทต.มว่งสามสบิ

250 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.เหล่าบก

251 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.มว่งสามสบิ

252 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.หนองเหล่า

253 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.โพนแพง

254 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.นาเลงิ

255 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.เตย

256 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.ไผใ่หญ่

257 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.ยางโยภาพ

258 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.หนองไข่นก

259 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.หนองฮาง

260 อบุลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.หนองเมอืง

261 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานทีม.แจระแม

262 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.ไร่นอ้ย

263 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานทีต.ปทมุ

264 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.หัวเรอื

265 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.หนองบอ่

266 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบจ.อบุลราชธานี

267 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานทีน.อบุลราชธานี

268 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานทีต.ขามใหญ่

269 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบจ.อบุลราชธานี

270 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.ขีเ้หล็ก

271 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.หนองขอน
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272 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.กดุลาด

273 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานทีต.อบุล

274 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.กระโสบ

275 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานอีบต.ปะอาว

276 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.เมอืงศรไีค

277 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.บุง่ไหม

278 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.หนองกนิเพล

279 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.ธาตุ

280 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.ทา่ลาด

281 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.คูเมอืง

282 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.บุง่หวาย

283 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.หว้ยขะยุง

284 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.โนนผึง้

285 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.โพธิใ์หญ่

286 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.คําขวาง

287 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.โนนโหนน

288 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.แสนสุข

289 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทม.วารนิชําราบ

290 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.บุง่ไหม

291 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.คําน้ําแซบ

292 อบุลราชธานี วารนิชําราบ ทต.หว้ยขะยุง

293 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.สระสมงิ

294 อบุลราชธานี วารนิชําราบ อบต.ธาตุ

295 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.วารนิ

296 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ ทต.ศรเีมอืงใหม่

297 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.หนามแทง่

298 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.ดอนใหญ่

299 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.ลาดควาย

300 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.ตะบา่ย

301 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.นาคํา

302 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.นาเลนิ

303 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.สงยาง

304 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.เออืดใหญ่

305 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.คําไหล

306 อบุลราชธานี ศรเีมอืงใหม่ อบต.แกง้กอก

307 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ อบต.บุง่บะแลง

308 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ ทต.บุง่มะแลง

309 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ อบต.แกง่โดม

310 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ อบต.ทา่ชา้ง



คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น บจก.วารินมิลค์อ.ส.ค.ขอนแก่สค.มวกเหลก็ สค.ปากช่อง ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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311 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ อบต.สวา่ง

312 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ ทต.ทา่ชา้ง

313 อบุลราชธานี สวา่งวรีะวงศ์ ทต.สวา่ง

314 อบุลราชธานี สําโรง อบต.คอ้นอ้ย

315 อบุลราชธานี สําโรง อบต.โนนกาเล็น

316 อบุลราชธานี สําโรง อบต.โคกกอ่ง

317 อบุลราชธานี สําโรง ทต.สําโรง

318 อบุลราชธานี สําโรง อบต.สําโรง

319 อบุลราชธานี สําโรง อบต.โคกสวา่ง

320 อบุลราชธานี สําโรง อบต.ขามป้อม

321 อบุลราชธานี สําโรง อบต.โนนกลาง

322 อบุลราชธานี สําโรง อบต.บอน

323 อบุลราชธานี สําโรง อบต.หนองไฮ

324 อบุลราชธานี สรินิธร อบต.ชอ่งเม็ก

325 อบุลราชธานี สรินิธร ทต.นคิมสรา้งตนเองลําโดมนอ้ย

326 อบุลราชธานี สรินิธร อบต.คําเขือ่นแกว้

327 อบุลราชธานี สรินิธร ทต.ชอ่งเม็ก

328 อบุลราชธานี สรินิธร อบต.โนนกอ่

329 อบุลราชธานี สรินิธร อบต.คันไร่

330 อบุลราชธานี สรินิธร อบต.ฝางคํา

331 อบุลราชธานี เหล่าเสอืโกก้ ทต.เหล่าเสอืโกก้

332 อบุลราชธานี เหล่าเสอืโกก้ อบต.โพนเมอืง

333 อบุลราชธานี เหล่าเสอืโกก้ อบต.แพงใหญ่

334 อบุลราชธานี เหล่าเสอืโกก้ อบต.เหล่าเสอืโกก้

335 อบุลราชธานี เหล่าเสอืโกก้ อบต.หนองบก

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บจก.วารินมิลค์  ท่ีอยู่ ๑๘๙ ม.๓ ต.โนนผ้ึง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๑๑๔๑,๐๔๕-๘๕๕๐๐๖-๗

อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ท่ีอยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๕๙ ม.๓ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๙๐๙๓๑๘

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด  ท่ีอยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

บ.คันทร่ีเฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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