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จงัหวดั อาํเภอ

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 1 อนุบาลการะเกตุ

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 เพ่ิมพูนวทิยาคมกาฬสินธ์ุ

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 เซนตย์อแซฟกฉิุนารายณ์

37 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 บณัฑิตศึกษา

38 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 พุทธปัญญา

39 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 สมฤทยั

40 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 แสงนิลทวนทองวทิยา
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41 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลขวญัฤทยั

42 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลณัฐริกา

43 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลปรีดี

44 กาฬสินธุ์ สช เขต 3 อนุบาลเปรมจิต

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.ธัญญา

55 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.กมลาไสย

56 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.หนองแปน

57 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.หลักเมอืง

58 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.ธัญญา

59 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.โพนงาม

60 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย อบต.กมลาไสย

61 กาฬสนิธุ์ กมลาไสย ทต.หลักเมอืง

62 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.บัวขาว

63 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.กดุหวา้

64 กาฬสนิธุ์ กฉุนิารายณ์ ทม.บัวขาว

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.จุมจัง

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
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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.นาทัน

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 ทา่คันโท ทต.กดุจกิ

103 กาฬสนิธุ์ ทา่คันโท ทต.นาตาล

104 กาฬสนิธุ์ ทา่คันโท อบต.ยางอูม้

105 กาฬสนิธุ์ ทา่คันโท ทต.กงุเกา่

106 กาฬสนิธุ์ ทา่คันโท ทต.ทา่คันโท

107 กาฬสนิธุ์ ทา่คันโท ทต.ดงสมบรูณ์

108 กาฬสนิธุ์ นาคู ทต.ภแูลน่ชา้ง

109 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.โนนนาจาน

110 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.ภแูลน่ชา้ง

111 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.บอ่แกว้

112 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.สายนาวัง

113 กาฬสนิธุ์ นาคู ทต.นาคู

114 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.นาคู

115 กาฬสนิธุ์ นามน ทต.นามน

116 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.หลักเหลีย่ม

117 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.หนองบัว

118 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.นามน

119 กาฬสนิธุ์ นามน ทต.สงเปลอืย

120 กาฬสนิธุ์ นามน อบต.ยอดแกง
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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

136 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ภดูนิ

137 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ขมิน้

138 กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.เหนือ

139 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.เขาพระนอน

140 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณ์

141 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.เวอ่

142 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.โคกศรี

143 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.หนองอเิฒา่

144 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.ยางตลาด

145 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.อุม่เมา่

146 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.ยางตลาด

147 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.หนองตอกแป้น

148 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.นาเชอืก

149 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.อติือ้

150 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.คลองขาม

151 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.บัวบาน

152 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.นาดี

153 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด อบต.หัวงัว

154 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.โนนสงู

155 กาฬสนิธุ์ ยางตลาด ทต.หัวนาคํา

156 กาฬสนิธุ์ รอ่งคํา อบต.สามัคคี

157 กาฬสนิธุ์ รอ่งคํา อบต.เหลา่ออ้ย

158 กาฬสนิธุ์ รอ่งคํา ทต.รอ่งคํา

159 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.ผาเสวย

160 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.หนองแวง

161 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.มหาไชย
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162 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.แซงบาดาล

163 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.ลําหว้ยหลัว

164 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.สมเด็จ

165 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.หมมูน่

166 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.สมเด็จ

167 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.มหาไชย

168 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ อบต.ศรสีมเด็จ

169 กาฬสนิธุ์ สมเด็จ ทต.แซงบาดาล

170 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ อบต.สหัสขันธ์

171 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ทต.นคิม

172 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ทต.โนนบรุี

173 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ อบต.โนนแหลมทอง

174 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ทต.นามะเขอื

175 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ทต.โนนน้ําเกลีย้ง

176 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ทต.โนนศลิา

177 กาฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ทต.ภสูงิห์

178 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.สําราญใต ้

179 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.หนองชา้ง

180 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.สําราญ

181 กาฬสนิธุ์ สามชยั อบต.คําสรา้งเทีย่ง

182 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.คํากา้ว

183 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองหนิ

184 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี อบต.เสาเลา้

185 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองกงุศรี

186 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.ดงมลู

187 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองใหญ่

188 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองสรวง

189 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี อบต.หนองหนิ

190 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี อบต.โคกเครอื

191 กาฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ทต.หนองบัว

192 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ อบต.นคิมหว้ยผึง้

193 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ทต.หนองอบีตุร

194 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ อบต.ไคนุ่้น

195 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ทต.คําบง

196 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ทต.หว้ยผึง้

197 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.หว้ยเม็ก

198 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.คําใหญ่

199 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.พมิลู

200 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.คําเหมอืดแกว้

201 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.หัวหนิ
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202 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.บงึนาเรยีง

203 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.ทา่ลาดดงยาง

204 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.โนนสะอาด

205 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.กดุโดน

206 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก อบต.ทรายทอง

207 กาฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทต.คําใหญ่

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

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

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

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

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

บ.กาฬสินธ์ุแดรี่ฟูด จํากัด  ที่อยู่ ๑๒๒ หมู่ ๑๑ ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ ๔๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๑๖๕๓๓
สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ที่อยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐



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

ปกครองทอ้งถิ่น
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 พระกมุารเยซูวิทยาขอนแก่น

7 ขอนแก่น สช เขต 1 พฒันาเด็กประชาสโมสร

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 มหาไถ่ศึกษาบา้นนอ้ยสามเหล่ียม

14 ขอนแก่น สช เขต 1 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

15 ขอนแก่น สช เขต 1 วรรณรัตนศึ์กษา

16 ขอนแก่น สช เขต 1 สองภาษากรประภาภทัร

17 ขอนแก่น สช เขต 1 สุรัสวดี

18 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลกลุศิริ

19 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลแกว้กรุณา

20 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลคริสเตียนมารียพ์ร

21 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

22 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลณฐัสุดา

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

28 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพรทิพย์

29 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพรสวรรค์

30 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพิกลุทิพย์

31 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลพิมานเด็ก

32 ขอนแก่น สช เขต 1 อนุบาลเพียงนภา

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น  เทอม 2/2560



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

ปกครองทอ้งถิ่น
จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น  เทอม 2/2560

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 เพ็ญบุรี

42 ขอนแก่น สช เขต 1 การกศุลวดัหนองแวง

43 ขอนแก่น สช เขต 1 วดัศรีจนัทร์

44 ขอนแก่น สช เขต 1 การกศุลวดัธาตุกดุกวา้ง

45 ขอนแก่น สช เขต 1 การกศุลวดัสมสะอาด

46 ขอนแก่น สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

47 ขอนแก่น สช เขต 1 การศึกษเด็กพิเศษมารียนิ์รมล

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 มูลนิธิบา้นไผว่ิทยา

53 ขอนแก่น สช เขต 2 พระกมุารเยซูบา้นไผ ่(อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบา้นไผ)่

54 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลศกัด์ิสุภา

55 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลสุขสมัพนัธ์

56 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลอรุณโรจน์

57 ขอนแก่น สช เขต 2 เอ่ียมไพศาล

58 ขอนแก่น สช เขต 2 อนุบาลสุภทัรา

59 ขอนแก่น สช เขต 3 ซู่เอ็ง

60 ขอนแก่น สช เขต 3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล

61 ขอนแก่น สช เขต 3 อนุบาลกลุฤดีแวงนอ้ย

62 ขอนแก่น สช เขต 3 อนุบาลไพศาลวิทย์

63 ขอนแก่น สช เขต 3 อนุบาลสุรีพร

64 ขอนแก่น สช เขต 3 อมตวิทยา
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65 ขอนแก่น สช เขต 3 อาํไพวิทยา

66 ขอนแก่น สช เขต 4 พฒันาการศึกษา

67 ขอนแก่น สช เขต 4 ประถมปรีดาภรณ์

68 ขอนแก่น สช เขต 4 สุดารัตนว์ิทยาคม

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 เต็กก่าดรุณธรรม

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 โรจนว์ิมลศึกษา

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 อนุบาลพฒันาเด็กศรีวิสุทธ์ิ

94 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลเพชรลดา

95 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลรวมฤทยั

96 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลราษฎร์อาํนวยศิลป์
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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 เอ่ียมอินทร

104 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลเรณู

105 ขอนแก่น สช เขต 5 อนุบาลพรรณทิพย์

106 ขอนแก่น สช เขต 5 ชุมแพสองภาษา

107 ขอนแก่น สช เขต 5 การกศุลวดัโพธ์ิทอง

108 ขอนแก่น สช เขต 5 การกศุลวดัร่มประดู่

109 ขอนแก่น สช เขต 5 การกศุลวดันายมวนาราม

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 ขอนแก่น กระนวน อบต.บา้นฝาง

116 ขอนแก่น กระนวน ทต.นํ้าออ้ม

117 ขอนแก่น กระนวน อบต.หนองโก

118 ขอนแก่น กระนวน อบต.ดูนสาด

119 ขอนแก่น กระนวน ทต.หว้ยยาง

120 ขอนแก่น กระนวน ทม.กระนวน

121 ขอนแก่น กระนวน อบต.หวันาคาํ

122 ขอนแก่น กระนวน อบต.หนองกงุใหญ่

123 ขอนแก่น กระนวน อบต.หว้ยโจด

124 ขอนแก่น กระนวน ทต.หนองโน

125 ขอนแก่น เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง

126 ขอนแก่น เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบูรณ์

127 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม

128 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.นาง้ิว
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129 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.คาํม่วง

130 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง

131 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.โพธ์ิไชย

132 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย อบต.ซบัสมบูรณ์

133 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.ภูผาแดง

134 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.นาแพง

135 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.ภูผาเเดง

136 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.บา้นโคก

137 ขอนแก่น ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง

138 ขอนแก่น ชนบท อบต.บา้นแท่น

139 ขอนแก่น ชนบท ทต.ชลบถวิบูลย์

140 ขอนแก่น ชนบท อบต.หว้ยแก

141 ขอนแก่น ชนบท อบต.วงัแสง

142 ขอนแก่น ชนบท อบต.ชนบท

143 ขอนแก่น ชนบท อบต.โนนพะยอม

144 ขอนแก่น ชนบท อบต.กดุเพียขอม

145 ขอนแก่น ชนบท ทต.ชนบท

146 ขอนแก่น ชนบท อบต.ปอแดง

147 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.หนองไผ่

148 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.ไชยสอ

149 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.นาเพียง

150 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.หนองไผ่

151 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.หนองเสาเลา้

152 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.ขวัเรียง

153 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.โนนสะอาด

154 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โคกสูงสมัพนัธ์

155 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.ชุมแพ

156 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โนนสะอาด

157 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.วงัหินลาด

158 ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ

159 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.โนนอุดม

160 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.หนองเขียด
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161 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.นาหนองทุ่ม

162 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โนนหนั

163 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.โนนหนั

164 ขอนแก่น ซาํสูง อบต.คูคาํ

165 ขอนแก่น ซาํสูง อบต.หว้ยเตย

166 ขอนแก่น ซาํสูง อบต.คาํแมด

167 ขอนแก่น ซาํสูง อบต.บา้นโนน

168 ขอนแก่น ซาํสูง ทต.ซาํสูง

169 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.บวัเงิน

170 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.ทรายมูล

171 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต.นํ้าพอง

172 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.พงัทุย

173 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต.ม่วงหวาน

174 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต.กดุนํ้าใส

175 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต.สะอาด

176 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.วงัชยั

177 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.หนองกงุ

178 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.สะอาด

179 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต.ลาํนํ้าพอง

180 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.บา้นขาม

181 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.ท่ากระเสริม

182 ขอนแก่น นํ้าพอง อบต.บวัใหญ่

183 ขอนแก่น นํ้าพอง ทต.วงัชยั

184 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บา้นหนั

185 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.เปือยใหญ่

186 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.โนนแดง

187 ขอนแก่น โนนศิลา ทต.โนนศิลา

188 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ

189 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.เมืองเพีย

190 ขอนแก่น บา้นไผ่ ทต.ในเมือง

191 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.ภูเหล็ก

192 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.ป่าปอ
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193 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.บา้นไผ่

194 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.หวัหนอง

195 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.หินตั้ง

196 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.แคนเหนือ

197 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.บา้นลาน

198 ขอนแก่น บา้นไผ่ อบต.หนองนํ้าใส

199 ขอนแก่น บา้นไผ่ ทม.บา้นไผ่

200 ขอนแก่น บา้นฝาง ทต.โคกงาม

201 ขอนแก่น บา้นฝาง ทต.แก่นฝาง

202 ขอนแก่น บา้นฝาง อบต.บา้นเหล่า

203 ขอนแก่น บา้นฝาง อบต.ป่าหวายนัง่

204 ขอนแก่น บา้นฝาง ทต.บา้นฝาง

205 ขอนแก่น บา้นฝาง ทต.หนองบวั

206 ขอนแก่น บา้นฝาง ทต.ป่ามะนาว

207 ขอนแก่น บา้นฝาง ทต.โนนฆอ้ง

208 ขอนแก่น บา้นฝาง อบต.หนองบวั

209 ขอนแก่น บา้นแฮด ทต.วงัสวรรค

210 ขอนแก่น บา้นแฮด อบต.หนองแซง

211 ขอนแก่น บา้นแฮด ทต.บา้นแฮด

212 ขอนแก่น บา้นแฮด ทต.วงัสวรรค์

213 ขอนแก่น บา้นแฮด ทต.โคกสาํราญ

214 ขอนแก่น บา้นแฮด อบต.โนนสมบูรณ์

215 ขอนแก่น เปือยนอ้ย อบต.ขามป้อม

216 ขอนแก่น เปือยนอ้ย ทต.สระแกว้

217 ขอนแก่น เปือยนอ้ย อบต.วงัม่วง

218 ขอนแก่น เปือยนอ้ย ทต.เปือยนอ้ย

219 ขอนแก่น พระยืน ทต.พระบุ

220 ขอนแก่น พระยืน ทต.พระยืน

221 ขอนแก่น พระยืน อบต.พระยืน

222 ขอนแก่น พระยืน ทต.บา้นโตน้

223 ขอนแก่น พระยืน อบต.หนองแวง

224 ขอนแก่น พระยืน อบต.ขามป้อม
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225 ขอนแก่น พระยืน ทต.พระยืนม่ิงมงคล

226 ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล

227 ขอนแก่น พล อบต.โสกนกเต็น

228 ขอนแก่น พล อบต.เพ็กใหญ่

229 ขอนแก่น พล อบต.โนนข่า

230 ขอนแก่น พล อบต.หนองมะเขือ

231 ขอนแก่น พล อบต.หนองแวงโสกพระ

232 ขอนแก่น พล อบต.เก่าง้ิว

233 ขอนแก่น พล อบต.หนองแวงนางเบา้

234 ขอนแก่น พล อบต.เมืองพล

235 ขอนแก่น พล อบต.หวัทุ่ง

236 ขอนแก่น พล อบต.ลอมคอม

237 ขอนแก่น พล อบต.โคกสง่า

238 ขอนแก่น พล อบต.โจดหนองแก

239 ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต.นาฝาย

240 ขอนแก่น ภูผาม่าน ทต.ภูผาม่าน

241 ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต.วงัสวาบ

242 ขอนแก่น ภูผาม่าน ทต.โนนคอม

243 ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน

244 ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต.หว้ยม่วง

245 ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต.โนนคอม

246 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.บา้นเรือ

247 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.ภูเวียง

248 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.กดุขอนแก่น

249 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.หนองกงุธนสาร

250 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.นาหวา้

251 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.ดินดาํ

252 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพู

253 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.นาชุมแสง

254 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.หวา้ทอง

255 ขอนแก่น ภูเวียง ทต.ภูเวียง

256 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.สงเปือย
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257 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน

258 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.โพนเพ็ก

259 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.สวนหม่อน

260 ขอนแก่น มญัจาคีรี ทต.นาข่า

261 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.ท่าศาลา

262 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.กดุเคา้

263 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.คาํแคน

264 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.นางาม

265 ขอนแก่น มญัจาคีรี ทต.มญัจาคีรี

266 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต.หนองแปน

267 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.หนองตูม

268 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.เมืองเก่า

269 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.สาํราญ

270 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.ดอนหนั

271 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น

272 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บา้นเป็ด

273 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.สาวะถี

274 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.บา้นทุ่ม

275 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.แดงใหญ่

276 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บึงเนียม

277 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.บึงเนียม

278 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.บา้นหวา้

279 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.โคกสี

280 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.โนนท่อน

281 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.ดอนชา้ง

282 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.ท่าพระ

283 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น

284 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.พระลบั

285 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.ศิลา

286 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บา้นคอ้

287 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.ท่าพระ

288 ขอนแก่น เวียงเก่า อบต.เขานอ้ย
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289 ขอนแก่น เวียงเก่า อบต.เมืองเก่าพฒันา

290 ขอนแก่น เวียงเก่า ทต.ในเมือง

291 ขอนแก่น แวงนอ้ย อบต.ท่าวดั

292 ขอนแก่น แวงนอ้ย อบต.ทางขวาง

293 ขอนแก่น แวงนอ้ย ทต.กา้นเหลือง

294 ขอนแก่น แวงนอ้ย อบต.ท่านางแนว

295 ขอนแก่น แวงนอ้ย อบต.แวงนอ้ย

296 ขอนแก่น แวงนอ้ย อบต.ละหานนา

297 ขอนแก่น แวงนอ้ย ทต.แวงนอ้ย

298 ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด

299 ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพียง

300 ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต.โนนทอง

301 ขอนแก่น แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่

302 ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต.คอนฉิม

303 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน

304 ขอนแก่น สีชมพู ทต.สีชมพู

305 ขอนแก่น สีชมพู ทต.วงัเพ่ิม

306 ขอนแก่น สีชมพู อบต.บริบูรณ์

307 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ดงลาน

308 ขอนแก่น สีชมพู อบต.หนองแดง

309 ขอนแก่น สีชมพู อบต.บา้นใหม่

310 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ซาํยาง

311 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ศรีสุข

312 ขอนแก่น สีชมพู อบต.สีชมพู

313 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ภูห่าน

314 ขอนแก่น หนองนาคาํ ทต.ขนวน

315 ขอนแก่น หนองนาคาํ อบต.บา้นโคก

316 ขอนแก่น หนองนาคาํ อบต.ขนวน

317 ขอนแก่น หนองนาคาํ ทต.หนองนาคาํ

318 ขอนแก่น หนองนาคาํ อบต.กดุธาตุ

319 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.โนนสะอาด

320 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.หนองเรือ



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

ปกครองทอ้งถิ่น
จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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321 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.จระเข้

322 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.กดุกวา้ง

323 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.บา้นผือ

324 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.โนนทนั

325 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.ยางคาํ

326 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.หนองแก

327 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.หนองเรือ

328 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.โนนสะอาด

329 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.โนนทอง

330 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.บา้นผือ

331 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.บา้นเม็ง

332 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.ยางคาํ

333 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.กดุกวา้ง

334 ขอนแก่น หนองเรือ อบต.บา้นกง

335 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.ดอนโมง

336 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.หนองเม็ก

337 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.หนองไผล่อ้ม

338 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.สาํโรง

339 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.โนนธาตุ

340 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดู่

341 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.ตะกัว่ป่า

342 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.หนัโจด

343 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.วงัหิน

344 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.คึมชาด

345 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.ดงเค็ง

346 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.หนองสองหอ้ง

347 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง ทต.หนองสองหอ้ง

348 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดัง่

349 ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.บา้นดง

350 ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.ศรีสุขสาํราญ

351 ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง

352 ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.เข่ือนอุบลรัตน์



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

ปกครองทอ้งถิ่น
จงัหวดั อาํเภอ
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353 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต.โคกสูง

354 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต.เข่ือนอุบลรัตน์

355 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทต.นาคาํ

บ.ขอนแกน่แดร่ีส์ จาํกดั  ท่ีอยู ่๒๖๐ ม.๒ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแกน่ ๔๐๐๐๐  โทรศพัท ์๐๔๓-๓๗๙๕๐๒-๓,๐๘๑-๖๐๑๔๕๘๑

อสค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ขอนแกน่)  ท่ีอยู ่๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ ๔๐๒๖๐  โทรศพัท ์๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘

สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จาํกดั  ท่ีอยู ่๒๔๑ ม.๘ ต.บา้นคอ้ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ ๔๐๐๐๐   โทรศพัท ์๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

หมายเหตุ    พื้นท่ีสีดาํ คือ ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช ภูมอมิลค์ แมร่ีแอน วษ.ขอนแก่น สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

1 ชยัภูมิ สช เขต 1 อนุบาลศกัด์ิปทุม

2 ชยัภูมิ สช เขต 1 ไพเราะวิทยา(อนุบาล)

3 ชยัภูมิ สช เขต 1 มารียอ์ุปถมัภช์ยัภูมิ

4 ชยัภูมิ สช เขต 1 สาคริชวิทยา

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 พฒิุชยัวิทยา

11 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลณฐัพนัธ์1

12 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลสาํราญยงค์

13 ชยัภูมิ สช เขต 2 อนุบาลบา้นทบัทิม

14 ชยัภูมิ สช เขต 2 ชุลีมาสกศึ์กษา

15 ชยัภูมิ สช เขต 2 สวนวิทยา

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 อนุบาลวนัชยักลู

23 ชยัภูมิ สช เขต 3 ศรีเทพบาล

24 ชยัภูมิ สช เขต 3 มงคลศึกษา

25 ชยัภูมิ สช เขต 3 มะนะศึกษา

26 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลไพโรจน์วิทยา

27 ชยัภูมิ สช เขต 3 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชยัภูมิ

28 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลภทัรศึกษา

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชัยภูมิ  เทอม 2/2560
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ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ
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29 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลปรีญาภทัร

30 ชยัภูมิ สช เขต 3 อนุบาลนงเยาว์

31 ชยัภูมิ สช เขต 3 โบวม์อนทร่์วมพฒันา

32 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม

33 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนกอก

34 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บา้นหนั

35 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บา้นยาง

36 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง

37 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.กดุเลาะ

38 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต.บา้นเด่ือ

39 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บา้นเป้า

40 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต.เกษตรสมบูรณ์

41 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต.บา้นเป้า

42 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง

43 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองข่า

44 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บา้นบวั

45 ชยัภูมิ แกง้คร้อ ทต.หนองสังข์

46 ชยัภูมิ แกง้คร้อ ทต.นาหนองทุ่ม

47 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.เก่ายา่ดี

48 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.หลุบคา

49 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.บา้นแกง้

50 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.หนองไผ่

51 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.โคกกงุ

52 ชยัภูมิ แกง้คร้อ ทต.แกง้คร้อ

53 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.หนองขาม

54 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.นาหนองทุ่ม

55 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.ช่องสามหมอ

56 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน



คนัทรีเฟรช ภูมอมิลค์ แมร่ีแอน วษ.ขอนแก่น สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ
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57 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด

58 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.ศรีสาํราญ

59 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.ช่องสามหมอ

60 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่

61 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.โคกมัง่งอย

62 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม

63 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย

64 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.บา้นโสก

65 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ ทต.คอนสวรรค์

66 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์

67 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.โนนคูณ

68 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.ดงบงั

69 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง

70 ชยัภูมิ คอนสาร ทต.ทุ่งลุยลาย

71 ชยัภูมิ คอนสาร ทต.คอนสาร

72 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา

73 ชยัภูมิ คอนสาร ทต.หว้ยยาง

74 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.ทุ่งพระ

75 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.หว้ยยาง

76 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.คอนสาร

77 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.ส้มป่อย

78 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.หนองโดน

79 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.หนองบวับาน

80 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.บา้นกอก

81 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.บา้นขาม

82 ชยัภูมิ จตุัรัส ทต.หนองบวัโคก

83 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.ละหาน

84 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.หนองบวัโคก

85 ชยัภูมิ จตุัรัส ทต.หนองบวัใหญ่
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จังหวดั อาํเภอ
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86 ชยัภูมิ จตุัรัส ทต.จตุัรัส

87 ชยัภูมิ จตุัรัส อบต.กดุนํ้าใส

88 ชยัภูมิ ซบัใหญ่ อบต.ซบัใหญ่

89 ชยัภูมิ ซบัใหญ่ อบต.ตะโกทอง

90 ชยัภูมิ ซบัใหญ่ อบต.ท่ากบู

91 ชยัภูมิ เทพสถิต อบต.นายางกลกั

92 ชยัภูมิ เทพสถิต อบต.บา้นไร่

93 ชยัภูมิ เทพสถิต อบต.วะตะแบก

94 ชยัภูมิ เทพสถิต อบต.หว้ยยายจ๋ิว

95 ชยัภูมิ เทพสถิต ทต.เทพสถิต

96 ชยัภูมิ เทพสถิต อบต.โป่งนก

97 ชยัภูมิ เนินสง่า อบต.รังงาม

98 ชยัภูมิ เนินสง่า อบต.ตาเนิน

99 ชยัภูมิ เนินสง่า อบต.หนองฉิม

100 ชยัภูมิ เนินสง่า อบต.กะฮาด

101 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ ทต.ตลาดแร้ง

102 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ ทต.บา้นเขวา้

103 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ อบต.ลุ่มลาํชี

104 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ ทต.ลุ่มลาํชี

105 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ อบต.โนนแดง

106 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ อบต.ชีบน

107 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ อบต.ภูแลนคา

108 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ ทต.ทุ่งทอง

109 ชยัภูมิ บา้นแท่น ทต.บา้นเต่า

110 ชยัภูมิ บา้นแท่น อบต.หนองคู

111 ชยัภูมิ บา้นแท่น อบต.สามสวน

112 ชยัภูมิ บา้นแท่น อบต.บา้นแท่น

113 ชยัภูมิ บา้นแท่น อบต.สระพงั

114 ชยัภูมิ บา้นแท่น ทต.บา้นแท่น

115 ชยัภูมิ บา้นแท่น อบต.บา้นเต่า
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116 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ ทต.บา้นเพชร

117 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ ทต.บาํเหน็จณรงค์

118 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.บา้นชวน

119 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์

120 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.บา้นเพชร

121 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.หวัทะเล

122 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.เกาะมะนาว

123 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.บา้นตาล

124 ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพฒันา

125 ชยัภูมิ ภกัดีชุมพล อบต.บา้นเจียง

126 ชยัภูมิ ภกัดีชุมพล อบต.วงัทอง

127 ชยัภูมิ ภกัดีชุมพล อบต.เจาทอง

128 ชยัภูมิ ภกัดีชุมพล อบต.แหลมทอง

129 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.โคกสะอาด

130 ชยัภูมิ ภูเขียว ทต.บา้นแกง้

131 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.กดุยม

132 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.ธาตุทอง

133 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.โอโล

134 ชยัภูมิ ภูเขียว ทต.บา้นเพชรภูเขียว

135 ชยัภูมิ ภูเขียว ทต.ธาตุทอง

136 ชยัภูมิ ภูเขียว ทต.ภูเขียว

137 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.กวางโจน

138 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.บา้นดอน

139 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.หนองคอนไทย

140 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.หนองตูม

141 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.ผกัปัง

142 ชยัภูมิ ภูเขียว อบต.บา้นเพชร

143 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.โนนสาํราญ
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144 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.หนองไผ่

145 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.ลาดใหญ่

146 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.บา้นค่าย

147 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.นาเสียว

149 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.บา้นเล่า

150 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.หนองนาแซง

151 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.หว้ยบง

152 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.บุ่งคลา้

153 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.หว้ยตอ้น

154 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ทต.ลาดใหญ่

155 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.รอบเมือง

156 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ทต.บา้นค่ายหม่ืนแผว้

157 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ทต.ชีลอง

158 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.โพนทอง

159 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.ซบัสีทอง

160 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ทม.ชยัภูมิ

161 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.นาฝาย

162 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ทต.โคกสูง

163 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.กดุตุม้

165 ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ อบต.ท่าหินโงม

166 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.นางแดด

167 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.หนองแวง

168 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.กดุชุมแสง

169 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.คูเมือง

170 ชยัภูมิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง

171 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.ท่าใหญ่

172 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.ถํ้าววัแดง

173 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.วงัชมภู
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174 ชยัภูมิ หนองบวัแดง ทต.หลวงศิริ

175 ชยัภูมิ หนองบวัระเหว ทต.หว้ยแย ้

176 ชยัภูมิ หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ่

177 ชยัภูมิ หนองบวัระเหว อบต.โสกปลาดุก

178 ชยัภูมิ หนองบวัระเหว ทต.โคกสะอาด

179 ชยัภูมิ หนองบวัระเหว ทต.หนองบวัระเหว

บ.คันทร่ีเฟรช  ท่ีอยู่ ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖
บ.ภูมอมิลค์  ท่ีอยู่ ๔๑๘ ม.๑๐ ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๓๔๑๑๓-๕,๐๘๑-๘๗๖๒๒๔๕
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

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว  ท่ีอยู่ ๔๐๒ ม.๑ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๒๙๑๘

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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2 นครพนม สช เขต 1 สันตยานนัท์
3 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลนิลวรรณ
4 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลประยูรศรี
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 อนุบาลบรรดิษฐนอ้ย
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 เรณูนครพิกุลแกว้
15 นครพนม สช เขต 1 อนุบาลกิง่กาญจนน์าแก
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 ท่าอุเทน อบต.ท่าจาํปา
22 นครพนม ท่าอุเทน อบต.พะทาย
23 นครพนม ท่าอุเทน อบต.ไชยบุรี
24 นครพนม ท่าอุเทน อบต.เวนิพระบาท
25 นครพนม ท่าอุเทน อบต.หนองเทา
26 นครพนม ท่าอุเทน ทต.เวนิพระบาท
27 นครพนม ท่าอุเทน ทต.ท่าอุเทน
28 นครพนม ท่าอุเทน อบต.โนนตาล
29 นครพนม ท่าอุเทน อบต.พนอม
30 นครพนม ท่าอุเทน อบต.รามราช
31 นครพนม ท่าอุเทน อบต.หนองเทา
32 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม
33 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพนั
34 นครพนม ธาตุพนม อบต.กุดฉิม
35 นครพนม ธาตุพนม อบต.อุ่มเหมา้
36 นครพนม ธาตุพนม ทต.ฝ่ังแดง
37 นครพนม ธาตุพนม อบต.นาถ่อน
38 นครพนม ธาตุพนม อบต.โพนแพง
39 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุ่ง
40 นครพนม ธาตุพนม ทต.นาหนาด
41 นครพนม ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์
42 นครพนม ธาตุพนม ทต.นํ้าก ํา่
43 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนมใต้
44 นครพนม นาแก อบต.หนองสังข์
45 นครพนม นาแก อบต.นาเลียง
46 นครพนม นาแก อบต.บา้นแกง้
47 นครพนม นาแก อบต.นาคู่
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48 นครพนม นาแก อบต.สีชมพู
49 นครพนม นาแก ทต.พระซอง
50 นครพนม นาแก อบต.คาํพี้
51 นครพนม นาแก ทต.นาแก
52 นครพนม นาแก อบต.พุ่มแก
53 นครพนม นาแก อบต.กา้นเหลือง
54 นครพนม นาแก อบต.นาแก
55 นครพนม นาแก อบต.หนองบ่อ
56 นครพนม นาแก อบต.พิมาน
57 นครพนม นาทม อบต.หนองซน
58 นครพนม นาทม อบต.นาทม
59 นครพนม นาทม อบต.ดอนเตย
60 นครพนม นาหวา้ อบต.นางวั
61 นครพนม นาหวา้ อบต.นาคูณใหญ่
62 นครพนม นาหวา้ ทต.ท่าเรือ
63 นครพนม นาหวา้ อบต.นาหวา้
64 นครพนม นาหวา้ ทต.นาหวา้
65 นครพนม นาหวา้ อบต.บา้นเสียว
66 นครพนม นาหวา้ อบต.ท่าเรือ
67 นครพนม นาหวา้ อบต.เหล่าพฒันา
68 นครพนม บา้นแพง อบต.นางวั
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.กุตาไก ้
75 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวา่ง
76 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก
77 นครพนม ปลาปาก อบต.นามะเขือ
78 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่
79 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสูง
80 นครพนม ปลาปาก อบต.มหาชยั
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.นาหวับ่อ
88 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.โพนบก
89 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.นาใน
90 นครพนม โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น
91 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม
92 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ท่าคอ้
92 นครพนม เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ
93 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม
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ที่ ช่ือ

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดันครพนม เทอม 2/2560

94 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บา้นกลาง
96 นครพนม เมืองนครพนม อบต.กุรุคุ
95 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย
96 นครพนม เมืองนครพนม อบต.คาํเตย
97 นครพนม เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ
98 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธ์ิตาก
99 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาทราย

102 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ขามเฒ่า
100 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม
101 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วงัตามวั
102 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง
106 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บา้นผึ้ง
103 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธ์ิตาก
104 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง
105 นครพนม เรณูนคร อบต.ท่าลาด
106 นครพนม เรณูนคร อบต.นาขาม
107 นครพนม เรณูนคร อบต.โคกหินแฮ่
108 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณูใต้
109 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณู
110 นครพนม เรณูนคร อบต.นางาม
111 นครพนม เรณูนคร ทต.เรณูนคร
112 นครพนม เรณูนคร อบต.หนองย่างช้ิน
113 นครพนม วงัยาง อบต.วงัยาง
114 นครพนม วงัยาง อบต.โคกสี
115 นครพนม วงัยาง อบต.ยอดชาด
120 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง
116 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม
117 นครพนม ศรีสงคราม อบต.นาเดื่อ
118 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บา้นเอื้อง
119 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม
120 นครพนม ศรีสงคราม อบต.หาดแพง
121 นครพนม ศรีสงคราม ทต.หาดแพง
122 นครพนม ศรีสงคราม ทต.บา้นข่า
123 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม
124 นครพนม ศรีสงคราม อบต.โพนสวา่ง
125 นครพนม ศรีสงคราม ทต.นาคาํ
126 นครพนม ศรีสงคราม อบต.นาคาํ

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

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

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

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

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น แมร่ีแอน วษ.ขอนแก่น อ.ส.ค.ขอนแก 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 พิทกัษภู์เบนทร์
13 นครราชสีมา สช เขต 1 พิทกัษภู์เบนทร์ 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 สารสาสนว์ิเทศนครราชสีมา
34 นครราชสีมา สช เขต 1 สารสาสนว์ิเทศนครรชสีมา 2
35 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลวดัทุ่งสว่าง
36 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลวดัสะแก
37 นครราชสีมา สช เขต 1 อนุบาลวดัสุทธจินดา
38 นครราชสีมา สช เขต 1 ไชยมนสัศึกษา
39 นครราชสีมา สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 2/2560



คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น แมร่ีแอน วษ.ขอนแก่น อ.ส.ค.ขอนแก สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 2/2560

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 อนุบาลบณัฑิตนอ้ย
47 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลบณัฑิตนอ้ย 3
48 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลแสนสนุก
49 นครราชสีมา สช เขต 2 อนุบาลสมปอง
50 นครราชสีมา สช เขต 3 อนุศาสนว์ิทยา
51 นครราชสีมา สช เขต 3 สายมิตรปักธงชยั 7
52 นครราชสีมา สช เขต 3 มารียธ์งชยั
53 นครราชสีมา สช เขต 3 อนุบาลบณัฑิตนอ้ย 2
54 นครราชสีมา สช เขต 3 แสนยวิทยาภูมิ
55 นครราชสีมา สช เขต 3 สายมิตรวงันํ้าเขียว 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
73 นครราชสีมา สช เขต 4 แสงสุริยาวิทยา
74 นครราชสีมา สช เขต 4 อนุบาลธารทิพย์
75 นครราชสีมา สช เขต 4 เซนตโ์ยเซฟศึกษา
76 นครราชสีมา สช เขต 4 ประสารวิทยา
77 นครราชสีมา สช เขต 4 มงคลกุลวิทยา
78 นครราชสีมา สช เขต 4 กมลวิชญศึ์กษา
79 นครราชสีมา สช เขต 4 สุนนัทาวิทยา



คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น แมร่ีแอน วษ.ขอนแก่น อ.ส.ค.ขอนแก สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 2/2560

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 พงษศิ์ริวิทยา
86 นครราชสีมา สช เขต 5 สายมิตรโนนไทย 6 (อนุบาลชลอใจ)
87 นครราชสีมา สช เขต 5 อนุบาลจรัสพงษ์
88 นครราชสีมา สช เขต 5 พิทกัษภู์เบนทร์ 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 อนุบาลอนนัตะ
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 แกง้สนามนาง อบต.โนนสาํราญ
108 นครราชสีมา แกง้สนามนาง ทต.บึงสาํโรง
109 นครราชสีมา แกง้สนามนาง อบต.บึงพะไล
110 นครราชสีมา แกง้สนามนาง อบต.สีสุก
111 นครราชสีมา แกง้สนามนาง อบต.แกง้สนามนาง
112 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ
113 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง
114 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.พนัดุง
115 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.บึงออ้
116 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง
117 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ
118 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.หนองหวัฟาน
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119 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองนาท
120 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.โนนเมือง
121 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหวัฟาน
122 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง
123 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.พะงาด
124 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.ชีวึก
125 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร
126 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง
127 นครราชสีมา คง ทต.เทพาลยั
128 นครราชสีมา คง อบต.เมืองคง
129 นครราชสีมา คง อบต.คูขาด
130 นครราชสีมา คง อบต.บา้นปรางค์
131 นครราชสีมา คง อบต.โนนเต็ง
132 นครราชสีมา คง อบต.ตาจัน่
133 นครราชสีมา คง อบต.หนองมะนาว
134 นครราชสีมา คง อบต.ดอนใหญ่
135 นครราชสีมา คง อบต.เทพาลยั
136 นครราชสีมา คง อบต.หนองบวั
137 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง
138 นครราชสีมา คง อบต.ขามสมบูรณ์
139 นครราชสีมา ครบุรี ทต.ไทรโยง-ไชยวาล
140 นครราชสีมา ครบุรี ทต.จระเขหิ้น
141 นครราชสีมา ครบุรี อบต.แชะ
142 นครราชสีมา ครบุรี อบต.บา้นใหม่
143 นครราชสีมา ครบุรี ทต.อรพิมพ์
144 นครราชสีมา ครบุรี อบต.ครบุรี
145 นครราชสีมา ครบุรี อบต.โคกกระชาย
146 นครราชสีมา ครบุรี ทต.ครบุรีใต้
147 นครราชสีมา ครบุรี ทต.แชะ
148 นครราชสีมา ครบุรี อบต.เฉลียง
149 นครราชสีมา ครบุรี อบต.สระว่านพระยา
150 นครราชสีมา ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน
151 นครราชสีมา ครบุรี อบต.ลาํเพียก
152 นครราชสีมา ครบุรี อบต.จระเขหิ้น
153 นครราชสีมา ครบุรี อบต.ตะแบกบาน
154 นครราชสีมา จกัราช อบต.ศรีละกอ
155 นครราชสีมา จกัราช อบต.จกัราช
156 นครราชสีมา จกัราช อบต.ทองหลาง
157 นครราชสีมา จกัราช อบต.สีสุก
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158 นครราชสีมา จกัราช อบต.หนองพลวง
159 นครราชสีมา จกัราช อบต.หินโคน
160 นครราชสีมา จกัราช ทต.จกัราช
161 นครราชสีมา จกัราช อบต.หนองขาม
162 นครราชสีมา จกัราช อบต.คลองเมือง
163 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ท่าชา้ง
164 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ท่าชา้ง
165 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองงูเหลือม
166 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พระพุทธ
167 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ชา้งทอง
168 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองยาง
169 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.หนองหลกั
170 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ชุมพวง
171 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนตูม
172 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ
173 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง
174 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.สาหร่าย
175 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ตลาดไทร
176 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ท่าลาด
177 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนรัง
178 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ประสุข
179 นครราชสีมา โชคชยั ทต.โชคชยั
180 นครราชสีมา โชคชยั ทต.ด่านเกวียน
181 นครราชสีมา โชคชยั อบต.ท่าลาดขาว
182 นครราชสีมา โชคชยั อบต.ละลมใหม่พฒันา
183 นครราชสีมา โชคชยั อบต.ทุ่งอรุณ
184 นครราชสีมา โชคชยั อบต.โชคชยั
185 นครราชสีมา โชคชยั ทต.ท่าเย่ียม
186 นครราชสีมา โชคชยั อบต.ท่าจะหลุง
187 นครราชสีมา โชคชยั อบต.ท่าอ่าง
188 นครราชสีมา โชคชยั อบต.ด่านเกวียน
189 นครราชสีมา โชคชยั อบต.กระโทก
190 นครราชสีมา โชคชยั อบต.พลบัพลา
191 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต.หนองกราด
192 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต.หนองบวัตะเกยีด
193 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.ตะเคียน
194 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.หนองกราด
195 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.หินดาด
196 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.หนองไทร
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197 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.ด่านขุนทด
198 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.หนองบวัละคร
199 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.หว้ยบง
200 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.ด่านนอก
201 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.โนนเมืองพฒันา
202 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต.ด่านขุนทด
203 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.ด่านใน
204 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.บา้นแปรง
205 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.บา้นเกา่
206 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.พนัชนะ
207 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.กุดพิมาน
208 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต.สระจรเข้
209 นครราชสีมา เทพารักษ์ อบต.หนองแวง
210 นครราชสีมา เทพารักษ์ อบต.บึงปรือ
211 นครราชสีมา เทพารักษ์ อบต.วงัยายทอง
212 นครราชสีมา เทพารักษ์ อบต.สาํนกัตะคร้อ
213 นครราชสีมา โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่
214 นครราชสีมา โนนแดง ทต.วงัหิน
215 นครราชสีมา โนนแดง อบต.วงัหิน
216 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนตาเถร
217 นครราชสีมา โนนแดง อบต.สาํพะเนียง
218 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง
219 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง
220 นครราชสีมา โนนไทย ทต.บลัลงัก ์
221 นครราชสีมา โนนไทย อบต.คา้งพลู
222 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ด่านจาก
223 นครราชสีมา โนนไทย อบต.มะค่า
224 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ถนนโพธ์ิ
225 นครราชสีมา โนนไทย อบต.สายออ
226 นครราชสีมา โนนไทย อบต.กาํปัง
227 นครราชสีมา โนนไทย อบต.โนนไทย
228 นครราชสีมา โนนไทย อบต.บา้นวงั
229 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โนนไทย
230 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โคกสวาย
231 นครราชสีมา โนนไทย อบต.สาํโรง
232 นครราชสีมา โนนสูง อบต.เมืองปราสาท
233 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง
234 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดอนหวาย
235 นครราชสีมา โนนสูง อบต.โตนด
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236 นครราชสีมา โนนสูง อบต.หลุมขา้ว
237 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะค่า
238 นครราชสีมา โนนสูง อบต.จนัอดั
239 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ใหม่
240 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ธารปราสาท
241 นครราชสีมา โนนสูง อบต.มะค่า
242 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ดอนชมพู
243 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ด่านคลา้
244 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ลาํมูล
245 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ขามเฒ่า
246 นครราชสีมา โนนสูง อบต.พลสงคราม
247 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ตลาดแค
248 นครราชสีมา โนนสูง อบต.บิง
249 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ลาํคอหงษ์
250 นครราชสีมา บวัลาย อบต.หนองหวา้
251 นครราชสีมา บวัลาย อบต.โนนจาน
252 นครราชสีมา บวัลาย อบต.บวัลาย
253 นครราชสีมา บวัลาย ทต.หนองบวัลาย
254 นครราชสีมา บวัลาย อบต.เมืองพะไล
255 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.หนองแจง้ใหญ่
256 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.บวัใหญ่
257 นครราชสีมา บวัใหญ่ ทต.หนองบวัสะอาด
258 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.โนนทองหลาง
259 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.เสมาใหญ่
260 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.หว้ยยาง
261 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.ขุนทอง
262 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.หนองบวัสะอาด
263 นครราชสีมา บวัใหญ่ ทม.บวัใหญ่
264 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.ดอนตะหนิน
265 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.กุดจอก
266 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต.ด่านชา้ง
267 นครราชสีมา บา้นเหล่ือม ทต.บา้นเหล่ือม
268 นครราชสีมา บา้นเหล่ือม อบต.วงัโพธ์ิ
269 นครราชสีมา บา้นเหล่ือม อบต.โคกกระเบ้ือง
270 นครราชสีมา บา้นเหล่ือม อบต.บา้นเหล่ือม
271 นครราชสีมา บา้นเหล่ือม อบต.ช่อระกา
272 นครราชสีมา ประทาย อบต.กระทุ่มราย
273 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองพลวง
274 นครราชสีมา ประทาย อบต.โนนเพด็
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275 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองค่าย
276 นครราชสีมา ประทาย ทต.ประทาย
277 นครราชสีมา ประทาย อบต.ตลาดไทร
278 นครราชสีมา ประทาย อบต.ทุ่งสว่าง
279 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมนั
280 นครราชสีมา ประทาย อบต.วงัไมแ้ดง
281 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนัหว้ยทราย
282 นครราชสีมา ประทาย ทต.ปะทาย
283 นครราชสีมา ประทาย อบต.ประทาย
284 นครราชสีมา ประทาย อบต.นางรํา
285 นครราชสีมา ประทาย อบต.โคกกลาง
286 นครราชสีมา ประทาย อบต.เมืองโดน
287 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ตะขบ
288 นครราชสีมา ปักธงชยั ทม.เมืองปัก
289 นครราชสีมา ปักธงชยั ทต.ลาํนางแกว้
290 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ตะคุ
291 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ธงชยัเหนือ
292 นครราชสีมา ปักธงชยั ทต.นกออก
293 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ดอน
294 นครราชสีมา ปักธงชยั ทต.ปักธงชยั
295 นครราชสีมา ปักธงชยั ทต.บ่อปลาทอง
296 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.สาํโรง
297 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.สะแกราช
298 นครราชสีมา ปักธงชยั ทต.ตะขบ
299 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ง้ิว
300 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ตูม
301 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.เกษมทรัพย์
302 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.โคกไทย
303 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.ภูหลวง
304 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต.สุขเกษม
305 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.หนองนํ้าแดง
306 นครราชสีมา ปากช่อง ทต.หมูสี
307 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.วงักะทะ
308 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.วงักระทะ
309 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.ปากช่อง
310 นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง
311 นครราชสีมา ปากช่อง ทต.กลางดง
312 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.คลองม่วง
313 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.โป่งตาลอง
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314 นครราชสีมา ปากช่อง ทต.สีมามงคล
315 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย
316 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.พญาเยน็
317 นครราชสีมา ปากช่อง ทต.วงัไทร
318 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.จนัทึก
319 นครราชสีมา ปากช่อง อบต.ขนงพระ
320 นครราชสีมา พระทองคาํ ทต.สระพระ
321 นครราชสีมา พระทองคาํ อบต.พงัเทียม
322 นครราชสีมา พระทองคาํ ทต.พระทองคาํ
323 นครราชสีมา พระทองคาํ อบต.หนองหอย
324 นครราชสีมา พระทองคาํ อบต.ทพัร้ัง
325 นครราชสีมา พระทองคาํ อบต.มาบกราด
326 นครราชสีมา พิมาย อบต.กระชอน
327 นครราชสีมา พิมาย อบต.ในเมือง
328 นครราชสีมา พิมาย ทต.รังกาใหญ่
329 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย
330 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธ์ิ
331 นครราชสีมา พิมาย อบต.โบสถ์
332 นครราชสีมา พิมาย อบต.นิคมสร้างตนเอง
333 นครราชสีมา พิมาย อบต.หนองระเวียง
334 นครราชสีมา พิมาย อบต.ธารละหลอด
335 นครราชสีมา พิมาย อบต.กระเบ้ืองใหญ่
336 นครราชสีมา พิมาย อบต.ดงใหญ่
337 นครราชสีมา พิมาย อบต.ชีวาน
338 นครราชสีมา พิมาย อบต.ท่าหลวง
339 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.บา้นเกาะ
340 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.มะเริง
341 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.บา้นโพธ์ิ
342 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก
343 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ตลาด
344 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พุดซา
345 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา
346 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บา้นใหม่
347 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง
348 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.เมืองใหม่โคกกรวด
349 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โคกสูง
350 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โพธ์ิกลาง
351 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.ตลาด
352 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.สุรนารี
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353 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โคกกรวด
354 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หม่ืนไวย
355 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา
356 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.จอหอ
357 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.พุดซา
358 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บา้นโพธ์ิ
359 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.จอหอ
360 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวียง
361 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ลอ้ม
362 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม
363 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หวัทะเล
364 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา
365 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ไชยมงคล
366 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไข่นํ้า
367 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ปรุใหญ่
368 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองกระทุ่ม
369 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.บา้นใหม่
370 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา
371 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.สุรนารี
372 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบวัศาลา
373 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.กระเบ้ืองนอก
374 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.ละหานปลาคา้ว
375 นครราชสีมา เมืองยาง ทต.เมืองยาง
376 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.โนนอุดม
377 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั ทต.บา้นยาง
378 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั ทต.ขุย
379 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั อบต.ไพล
380 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั ทต.ช่องแมว
381 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั ทต.หนองบวัวง
382 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั ทต.ไพล
383 นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั อบต.บา้นยาง
384 นครราชสีมา วงันํ้าเขียว อบต.ระเริง
385 นครราชสีมา วงันํ้าเขียว อบต.วงันํ้าเขียว
386 นครราชสีมา วงันํ้าเขียว ทต.ศาลเจา้พ่อ
387 นครราชสีมา วงันํ้าเขียว อบต.อุดมทรัพย์
388 นครราชสีมา วงันํ้าเขียว อบต.วงัหมี
389 นครราชสีมา วงันํ้าเขียว อบต.ไทยสามคัคี
390 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.ลาดบวัขาว
391 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.สีค้ิว



คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น แมร่ีแอน วษ.ขอนแก่น อ.ส.ค.ขอนแก สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา เทอม 2/2560

392 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองหญา้ขาว
393 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.คลองไผ่
394 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.มิตรภาพ
395 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.กฤษณา
396 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.ลาดบวัขาว
397 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองบวันอ้ย
398 นครราชสีมา สีค้ิว ทม.สีค้ิว
399 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.ดอนเมือง
400 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.บา้นหนั
401 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.หนองนํ้าใส
402 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.คลองไผ่
403 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.วงัโรงใหญ่
404 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.กุดนอ้ย
405 นครราชสีมา สีดา อบต.หนองตาดใหญ่
406 นครราชสีมา สีดา อบต.โพนทอง
407 นครราชสีมา สีดา ทต.สีดา
408 นครราชสีมา สีดา อบต.สามเมือง
409 นครราชสีมา สีดา อบต.โนนประดู่
410 นครราชสีมา สีดา อบต.สีดา
411 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.นากลาง
412 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โคง้ยาง
413 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.สูงเนิน
414 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โคราช
415 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่
416 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่
417 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โนนค่า
418 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.เสมา
419 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน
420 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก
421 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.หนองตะไก ้
422 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.กุดจิก
423 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.บุ่งข้ีเหล็ก
424 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ์
425 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สุขไพบูลย์
426 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.โนนสมบูรณ์
427 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.บา้นราษฎร์
428 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.กุดโบสถ์
429 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.เสิงสาง
430 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สระตะเคียน
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431 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.เสิงสาง
432 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต.หนองหวัแรต
433 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองไมไ้ผ่
434 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต.แหลมทอง
435 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.ลุงเขวา้
436 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก ้
437 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.ไทยเจริญ
438 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.สารภี
439 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองบุนนาก
440 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.บา้นใหม่
441 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.หว้ยแถลง
442 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.หว้ยแคน
443 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.ง้ิว
444 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.หินดาด
445 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.หลุ่งประดู่
446 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.ทบัสวาย
447 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.กงรถ
448 นครราชสีมา หว้ยแถลง ทต.หินดาด
449 นครราชสีมา หว้ยแถลง ทต.หว้ยแถลง
450 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน
451 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.เมืองพลบัพลา
452 นครราชสีมา หว้ยแถลง อบต.ตะโก
453 นครราชสีมา 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.
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ที่ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 บึงกาฬ สช อนุบาลนวรัตน์

2 บึงกาฬ สช อนุบาลกมลวรรณ

3 บึงกาฬ สช จินตนาเลิศปัญญา (อนุบาลจินตนา)

4 บึงกาฬ สช อนุบาลเสาวลกัษณ์

5 บึงกาฬ สช อนุบาลบณัฑิตอกัษร (อนุบาลบึงโขงหลง)

6 บึงกาฬ สช อนุบาลจุฬารัตน์

7 บึงกาฬ สช มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

8 บึงกาฬ สช อนุบาลบึงกาฬพิทกัษ์

9 บึงกาฬ สช อนุบาลวิภาวี

10 บึงกาฬ สช อนุบาลเยน็จิต

11 บึงกาฬ สช อนุบาลรัชดา

12 บึงกาฬ สช อนุบาลฉตัรพงษ์

13 บึงกาฬ สช อนุบาลเลิศปัญญา

14 บึงกาฬ สช อนุบาลวีรวิชญ์

15 บึงกาฬ สช อนุบาลเมธปิยา

16 บึงกาฬ สช การกุศลของวดัท่าสะอาด

17 บึงกาฬ เซกา อบต.เซกา

18 บึงกาฬ เซกา อบต.โสกก่าม

19 บึงกาฬ เซกา อบต.ซาง

20 บึงกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา

21 บึงกาฬ เซกา อบต.นํ้าจั้น

22 บึงกาฬ เซกา อบต.บา้นตอ้ง

23 บึงกาฬ เซกา อบต.ป่งไฮ

24 บึงกาฬ เซกา อบต.ท่ากกแดง

25 บึงกาฬ เซกา ทต.ท่าสะอาด

26 บึงกาฬ เซกา ทต.ซาง

27 บึงกาฬ เซกา อบต.หนองทุ่ม

28 บึงกาฬ เซกา อบต.ท่าสะอาด

29 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู

30 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.หนองพนัทา

31 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.บวัตูม

32 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.เหล่าทอง

33 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.คาํแกว้

34 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย

35 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.โซ่

36 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.ถํ้าเจริญ

37 บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.โพธ์ิหมากแขง้

38 บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกคาํ
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39 บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.บึงโขงหลง

40 บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.ดงบงั

41 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงงาม

42 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง

43 บึงกาฬ บุ่งคลา้ อบต.โคกกวา้ง

44 บึงกาฬ บุ่งคลา้ อบต.หนองเด่ิน

45 บึงกาฬ บุ่งคลา้ อบต.บุ่งคลา้

46 บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด

47 บึงกาฬ ปากคาด อบต.หนองยอง

48 บึงกาฬ ปากคาด อบต.ปากคาด

49 บึงกาฬ ปากคาด อบต.นาดง

50 บึงกาฬ ปากคาด อบต.สมสนุก

51 บึงกาฬ ปากคาด อบต.นากั้ง

52 บึงกาฬ ปากคาด อบต.โนนศิลา

53 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.พรเจริญ

54 บึงกาฬ พรเจริญ อบต.ศรีชมภู

55 บึงกาฬ พรเจริญ อบต.ป่าแฝก

56 บึงกาฬ พรเจริญ อบต.หนองหวัชา้ง

57 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.ศรีสาํราญ

58 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.ดอนหญา้นาง

59 บึงกาฬ พรเจริญ อบต.วงัชมภู

60 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.หอคาํ

61 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.ไคสี

62 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.คาํนาดี

63 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย

64 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ

65 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์

66 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.โคกก่อง

67 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.บึงกาฬ

68 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.ชยัพร

69 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.โนนสมบูรณ์

70 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.หนองเลิง

71 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.หนองเลิง

72 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ

73 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.โนนสว่าง

74 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.หนองเขง็

75 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.วิศิษฐ์

76 บึงกาฬ ศรีวิไล อบต.นาสิงห์
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77 บึงกาฬ ศรีวิไล อบต.ชุมภูพร

78 บึงกาฬ ศรีวิไล อบต.นาแสง

79 บึงกาฬ ศรีวิไล อบต.นาสะแบง

80 บึงกาฬ ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล

บ.คนัทร่ีเฟรช  ท่ีอยู ่๑๑๒๖/๑ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  โทรศพัท ์๐๒-๒๕๒๓๗๗๗,๐๘๑-๔๒๑๘๒๐๖

สหกรณ์โคนมวงันํ้าเยน็ จาํกดั  ท่ีอยู ่๖๖๙ ม.๑ ถ.จนัทบุรี-สระแกว้ ต.วงัใหม่ ก่ิงอาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ ๒๗๒๕๐  โทรศพัท ์๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.แมร่ีแอนแดรี ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย ้อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศพัท ์๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จาํกดั  ท่ีอยู ่๑๘ ม.๔ ต.คอ้เขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐  โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๔๒๒๙-๓๒

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

สหกรณ์โคนมปากช่อง จาํกดั  ท่ีอยู ่๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศพัท ์๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

สหกรณ์โคนมไทยมิลค ์จาํกดั  ท่ีอยู ่๕๙ ม.๑๘ ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศพัท ์๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จาํกดั  ท่ีอยู ่๒๔๑ ม.๘ ต.บา้นคอ้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐   โทรศพัท ์๐๔๓-๓๗๙๑๒๒,๐๘๙-๘๔๑๙๔๙๓

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล ์ ท่ีอยู ่๕๗/๑ม.๖ ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐  โทรศพัท ์๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



วงันํา้เย็น ทดีีแดร่ี แมร่ีแอน ม.ขอนแก่น วษ.บุรีรัมย์ หจก.กาฬสิน สก.สีคิว้ สค.ปากช่อง
ที่ ช่ือ

จังหวดั 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 มารียพิ์ทกัษ์
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 กระสัง อบต.สูงเนิน
30 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.อุดมธรรม
31 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.หนองเตง็
32 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.หว้ยสาํราญ
33 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.กนัทรารมณ์
34 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ศรีภูมิ
35 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.กระสัง
36 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ลาํดวน
37 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.กนัทรารมย์
38 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.เมืองไผ่
39 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ชุมแสง
40 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.สองชั้น
41 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.บา้นปรือ
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จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานทีจั่ดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดับุรีรัมย์ เทอม 2/2560

42 บุรีรัมย์ คูเมือง ทต.หินเหล็กไฟ
43 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.ปะเคียบ
44 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.พรสาํราญ
45 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.หนองขมาร
46 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ
47 บุรีรัมย์ คูเมือง ทต.คูเมือง
48 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.คูเมือง
49 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.ตูมใหญ่
50 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.บา้นแพ
51 บุรีรัมย์ แคนดง อบต.แคนดง
52 บุรีรัมย์ แคนดง ทต.แคนดง
53 บุรีรัมย์ แคนดง อบต.หวัฝาย
54 บุรีรัมย์ แคนดง อบต.ดงพลอง
55 บุรีรัมย์ แคนดง อบต.สระบวั
56 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ อบต.อีสานเขต
57 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ถาวร
58 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ยายแยม้วฒันา
59 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ ทต.พนมรุ้ง
60 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เจริญสุข
61 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ อบต.อิสานเขต
62 บุรีรัมย์ ชาํนิ ทต.หนองปล่อง
63 บุรีรัมย์ ชาํนิ อบต.เมืองยาง
64 บุรีรัมย์ ชาํนิ อบต.โคกสนวน
65 บุรีรัมย์ ชาํนิ อบต.ช่อผกา
66 บุรีรัมย์ ชาํนิ อบต.ละลวด
67 บุรีรัมย์ ชาํนิ ทต.ชาํนิ
68 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.บา้นสิงห์
69 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.หนองไทร
70 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.กา้นเหลือง
71 บุรีรัมย์ นางรอง ทต.ทุ่งแสงทอง
72 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.หนองกง
73 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.ถนนหกั
74 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.หนองโบสถ์
75 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.ลาํไทรโยง
76 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.สะเดา
77 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.หวัถนน
78 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง
79 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.นางรอง
80 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.ชุมแสง
81 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.หนองยายพิมพ์
82 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.หนองโสน
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83 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.ทรัพยพ์ระยา
84 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ อบต.ศรีสว่าง
85 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ อบต.บา้นคู
86 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ ทต.นาโพธ์ิ
87 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ อบต.นาโพธ์ิ
88 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ อบต.บา้นดู่
89 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ อบต.ดอนกอก
90 บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง
91 บุรีรัมย์ โนนดินแดง อบต.ลาํนางรอง
92 บุรีรัมย์ โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง
93 บุรีรัมย์ โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย
94 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ ทต.โกรกแกว้
95 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ ทต.โนนสุวรรณ
96 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจงัหนั
97 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ
98 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน
99 บุรีรัมย์ บา้นกรวด อบต.หินลาด

100 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.หนองไมง้าม
101 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.บา้นกรวด
102 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.จนัทบเพชร
103 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.บึงเจริญ
104 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท
105 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.บา้นกรวดปัญญาวฒัน์
106 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.บา้นกรวดปัญญาวฒัน์
107 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.โนนเจริญ
108 บุรีรัมย์ บา้นกรวด ทต.ปราสาท
109 บุรีรัมย์ บา้นกรวด อบต.เขาดินเหนือ
110 บุรีรัมย์ บา้นกรวด อบต.สายตะกู
111 บุรีรัมย์ บา้นด่าน อบต.ปราสาท
112 บุรีรัมย์ บา้นด่าน ทต.บา้นด่าน
113 บุรีรัมย์ บา้นด่าน ทต.ปราสาท
114 บุรีรัมย์ บา้นด่าน อบต.วงัเหนือ
115 บุรีรัมย์ บา้นด่าน อบต.โนนขวาง
116 บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง
117 บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ ทต.บา้นใหม่ไชยพจน์
118 บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.ทองหลาง
119 บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยอืง
120 บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองแวง
121 บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่
122 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ละเวี้ย
123 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ประโคนชยั
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124 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.โคกตูม
125 บุรีรัมย์ ประโคนชยั ทต.เขาคอก
126 บุรีรัมย์ ประโคนชยั ทต.โคกมา้
127 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.โคกมะขาม
128 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ส่ีเหล่ียม
129 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.บา้นไทร
130 บุรีรัมย์ ประโคนชยั ทต.แสลงโทน
131 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ปังกู
132 บุรีรัมย์ ประโคนชยั ทต.ประโคนชยั
133 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ตะโกตาพิ
134 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ประทดับุ
135 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.จรเขม้าก
136 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ไพศาล
137 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.เขาคอก
138 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.โคกยา่ง
139 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.หนองบอน
140 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.ไทยเจริญ
141 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.หนองบวั
142 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.หูทาํนบ
143 บุรีรัมย์ ปะคาํ ทต.ปะคาํ
144 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.โคกมะม่วง
145 บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั อบต.สะเดา
146 บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั ทต.พลบัพลาชยั
147 บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั อบต.ป่าชนั
148 บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั ทต.จนัดุม
149 บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั อบต.โคกขม้ิน
150 บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั อบต.สาํโรง
151 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.บา้นจาน
152 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.พุทไธสง
153 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.บา้นแวง
154 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.พุทธไธสง
155 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.หายโศก
156 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.บา้นเป้า
157 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.มะเฟือง
158 บุรีรัมย์ พุทไธสง ทต.พุทไธสง
159 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต.บา้นยาง
160 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก
161 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.อิสาณ
162 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.บา้นยาง
163 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง
164 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.เสมด็
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165 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์
166 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.หนองตาด
167 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.กลนัทา
168 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.ลุมปุ๊ก
169 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.หลกัเขต
170 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.พระครู
171 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซาํ
172 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวายจีก
173 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกโพรง
174 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์
175 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง
176 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.บา้นบวั
177 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.หนองตาด
178 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์
179 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สองหอ้ง
180 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.บวัทอง
181 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.บา้นบวั
182 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด
183 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ตาจง
184 บุรีรัมย์ ละหานทราย อบต.โคกว่าน
185 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ละหานทราย
186 บุรีรัมย์ ละหานทราย อบต.ละหานทราย
187 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.สาํโรงใหม่
188 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.หนองแวง
189 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.หนองตะครอง
190 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.โคกกลาง
191 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.โคกสะอาด
192 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.แสลงพนั
193 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.เมืองแฝก
194 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.บุโพธ์ิ
195 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.ทะเมนชยั
196 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ ทต.ทะเมนชยั
197 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ ทต.ลาํปลายมาศ
198 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.หนองคู
199 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.หนองโดน
200 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.ผไทรินทร์
201 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.บา้นยาง
202 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.ตลาดโพธ์ิ
203 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.โคกล่าม
204 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.หนองบวัโคก
205 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.หินโคน
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206 บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ อบต.หนองกะทิง
207 บุรีรัมย์ สตึก อบต.เมืองแก
208 บุรีรัมย์ สตึก ทต.ดอนมนต์
209 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ชุมแสง
210 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ทุ่งวงั
211 บุรีรัมย์ สตึก อบต.สนามชยั
212 บุรีรัมย์ สตึก อบต.นิคม
213 บุรีรัมย์ สตึก อบต.สตึก
214 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ท่าม่วง
215 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ร่อนทอง
216 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ดอนมนต์
217 บุรีรัมย์ สตึก อบต.กระสัง
218 บุรีรัมย์ สตึก ทต.สตึก
219 บุรีรัมย์ สตึก ทต.สะแก
220 บุรีรัมย์ สตึก ทต.ศรีสตึก
221 บุรีรัมย์ สตึก อบต.หนองใหญ่
222 บุรีรัมย์ สตึก อบต.สะแก
223 บุรีรัมย์ หนองกี่ ทต.ศาลเจา้พ่อขุนศรี
224 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.โคกสว่าง
225 บุรีรัมย์ หนองกี่ ทต.หนองกี่
226 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา
227 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.ทุ่งกระเตน็
228 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.ท่าโพธ์ิชยั
229 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.โคกสูง
230 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.บุกระสัง
231 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.เมืองไผ่
232 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.เยย้ปราสาท
233 บุรีรัมย์ หนองกี่ ทต.ดอนอะราง
234 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย
235 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต.หนองหงส์
236 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.หนองชยัศรี
237 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.สระทอง
238 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.สระแกว้
239 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.เสาเดียว
240 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต.หว้ยหิน
241 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.ไทยสามคัคี
242 บุรีรัมย์ หว้ยราช อบต.เมืองโพธ์ิ
243 บุรีรัมย์ หว้ยราช อบต.หว้ยราช
244 บุรีรัมย์ หว้ยราช ทต.สามแวง
245 บุรีรัมย์ หว้ยราช อบต.ตาเสา
246 บุรีรัมย์ หว้ยราช อบต.สนวน
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247 บุรีรัมย์ หว้ยราช อบต.สามแวง
248 บุรีรัมย์ หว้ยราช ทต.โคกเหล็ก
249 บุรีรัมย์ หว้ยราช อบต.บา้นตะโก
250 บุรีรัมย์ หว้ยราช ทต.หว้ยราช

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)
บ.ทีดีแดรี่  ฟูดส์ จํากัด 179 ม.3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140  โทรศัพท์ 036-494265

บ.แมรี่แอนแดรี ฟูดส์ ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘
ม.ขอนแก่น(สน.ทดลองจ.ร้อยเอ็ด)  ท่ีอยู่ ๑๗๖ ม.๔ ต.โพธ์ิสัย 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

สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว  ท่ีอยู่ ๔๐๒ ม.๑ ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๒๙๑๘
สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

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

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



วังน้ําเย็น ม.ขอนแก่น วษ.ขอนแก่น สค.โคกก่อ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ
1 มหาสารคาม สช เขต 1 พระกุมารมหาสารคาม
2 มหาสารคาม สช เขต 1 พฒันศึกษา
3 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลกิติยา
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 มธัยมชาญวทิยา
9 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลกรอบสุข

10 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลมาลีรัตน์
11 มหาสารคาม สช เขต 1 อนุบาลธันยพร
12 มหาสารคาม สช เขต 1 การกุศลวดัสถานสงเคราะห์(อนุบาลพุทธิดา)
13 มหาสารคาม สช เขต 2 พระกุมารศึกษา
14 มหาสารคาม สช เขต 2 รุ่งอรุณวทิย์
15 มหาสารคาม สช เขต 2 วรัญญาวทิย์
16 มหาสารคาม สช เขต 2 ศุภประภา
17 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลเรียบร้อย
18 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลวรัญญาวทิย์
19 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลอุ่นรัก
20 มหาสารคาม สช เขต 2 อนุบาลเอี่ยมสุข
21 มหาสารคาม สช เขต 2 วดัป่านาเชือก
22 มหาสารคาม สช เขต 3 เกียรติขจรวทิยา
23 มหาสารคาม สช เขต 3 จอนวทิยกุล
24 มหาสารคาม สช เขต 3 จนัทนภาศึกษา
25 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลเกียรติขจร
26 มหาสารคาม สช เขต 3 อนุบาลจอนวทิยกุล
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.ท่าขอนยาง
33 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.โคกพระ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เทอม 2/2560
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34 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.นาสีนวน
35 มหาสารคาม กนัทรวชิยั ทต.ขามเรียง
36 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.คนัธารราษฎร์
37 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.มะค่า
38 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.เขวาใหญ่
39 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.ขามเฒ่าพฒันา
40 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.ศรีสุข
41 มหาสารคาม กนัทรวชิยั อบต.กุดใส้จ่อ
42 มหาสารคาม กุดรัง อบต.หนองแวง
43 มหาสารคาม กุดรัง อบต.นาโพธ์ิ
44 มหาสารคาม กุดรัง อบต.เลิงแฝก
45 มหาสารคาม กุดรัง อบต.กุดรัง
46 มหาสารคาม กุดรัง อบต.ห้วยเตย
47 มหาสารคาม แกดาํ ทต.มิตรภาพ
48 มหาสารคาม แกดาํ อบต.หนองกุง
49 มหาสารคาม แกดาํ ทต.แกดาํ
50 มหาสารคาม แกดาํ อบต.วงัแสง
51 มหาสารคาม แกดาํ อบต.แกดาํ
52 มหาสารคาม แกดาํ อบต.โนนภิบาล
53 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.แกง้แก
54 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองบวั
55 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางท่าแจง้
56 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.แพง
57 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองบอน
58 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองเหลก็
59 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ทต.โกสุมพิสัย
60 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เขวาไร่
61 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เลิงใต้
62 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เขื่อน
63 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หัวขวาง
64 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองกุงสวรรค์
65 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางน้อย
66 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.วงัยาว
67 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.โพนงาม
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68 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง
69 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เหล่า
70 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.แห่ใต้
71 มหาสารคาม ช่ืนชม อบต.เหล่าดอกไม้
72 มหาสารคาม ช่ืนชม อบต.ช่ืนชม
73 มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.หนองกุง
74 มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.กุดปลาดุก
75 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.นาทอง
76 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.ดอนเงิน
77 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.หนองซอน
78 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.โพนทอง
79 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เหล่าบวับาน
80 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.เชียงยืน
81 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เสือเฒ่า
82 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เชียงยืน
83 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.กู่ทอง
84 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.ดอนเงิน
85 มหาสารคาม นาเชือก อบต.เขวาไร่
86 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองโพธ์ิ
87 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองกุง
88 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองแดง
89 มหาสารคาม นาเชือก ทต.นาเชือก
90 มหาสารคาม นาเชือก อบต.นาเชือก
91 มหาสารคาม นาเชือก อบต.ปอพาน
92 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สาํโรง
93 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สันป่าตอง
94 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเมก็
95 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ
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
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101 มหาสารคาม นาดูน อบต.พระธาตุ
102 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงดวน
103 มหาสารคาม นาดูน อบต.กู่สันตรัตน์
104 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงบงั
105 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงยาง
106 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี
107 มหาสารคาม บรบือ อบต.บรบือ
108 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง
109 มหาสารคาม บรบือ อบต.ดอนงวั
110 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง
111 มหาสารคาม บรบือ อบต.บวัมาศ
112 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองม่วง
113 มหาสารคาม บรบือ อบต.บ่อใหญ่
114 มหาสารคาม บรบือ อบต.กาํพี้
115 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองโก
116 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองสิม
117 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองคูขาด
118 มหาสารคาม บรบือ อบต.วงัไชย
119 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองจิก
120 มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ
121 มหาสารคาม บรบือ อบต.วงัใหม่
122 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.หนองบวั
123 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.ปะหลาน
124 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.นาสีนวล
125 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.เมืองเตา
126 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.ราษฎร์เจริญ
127 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.หนองบวัแกว้
128 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย ทต.พยคัฆภูมิพิสัย
129 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.เมืองเสือ
130 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.ภารแอ่น
131 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.ลานสะแก
132 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.กา้มปู
133 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.ราษฎร์พฒันา



วังน้ําเย็น ม.ขอนแก่น วษ.ขอนแก่น สค.โคกก่อ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เทอม 2/2560

134 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.เวยีงชยั
135 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.เวยีงสะอาด
136 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย อบต.เมก็ดาํ
137 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา
138 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทต.แวงน่าง
139 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม
140 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน
141 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม
142 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม
143 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา
144 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหวา่น
145 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน
146 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.เก้ิง
147 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง
148 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.บวัคอ้
149 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง
150 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าตูม
151 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.แก่งเลิงจาน
152 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.โคกก่อ
153 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ห้วยแอ่ง
154 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.นาภู
155 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.บา้นกู่
156 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช
157 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน
158 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.หนองบวัสันตุ
159 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง
160 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.แวงดง
161 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.งวับา
162 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.ประชาพฒันา
163 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.โพธ์ิชยั
164 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสน
165 มหาสารคาม วาปีปทุม ทต.วาปีปทุม
166 มหาสารคาม วาปีปทุม ทต.หนองแสง



วังน้ําเย็น ม.ขอนแก่น วษ.ขอนแก่น สค.โคกก่อ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เทอม 2/2560

167 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองทุ่ม
168 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.ดงใหญ่
169 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.ขามป้อม
170 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองไฮ
171 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.เสือโกก้
172 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.โคกสีทองหลาง
173 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.บา้นหวาย
174 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หัวเรือ
175 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสง
176 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.นาข่า
177 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.แคน

สหกรณ์โคนมวังนํา้เยน็ จํากดั  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิง่อาํเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

ม.ขอนแก่น(สน.ทดลองจ.ร้อยเอด็)  ท่ีอยู่ ๑๗๖ ม.๔ ต.โพธ์ิสัย อ.ศรีสมเดจ็ จ.ร้อยเอด็ ๔๕๒๘๐  โทรศัพท์  ๐๔๓-๕๖๓๐๗๐-๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  ท่ีอยู่ ๑๗๖ ม.๗ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๙๙-๑๕๔๒๖๙๐
สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ จํากดั  ท่ีอยู่ ๒๐ ซ.๑๒ ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๑๓๔๕,๐๘๑-๘๗๑๑๗๑๖

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

หมายเหตุ    พื้นท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



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 ท่านพระสารีบุตร
6 มุกดาหาร สช เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
7 มุกดาหาร สช อนุบาลดอนตาล
8 มุกดาหาร สช อนุบาลสุวพชิญ์
9 มุกดาหาร สช อนุบาลปัญญานนัท์

10 มุกดาหาร สช อนุบาลดงหลวง
11 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.เหล่าสร้างถ่อ
12 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.บา้นซ่ง
13 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.โพนงาม
14 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.บา้นคอ้
15 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.นํ้าเท่ียง
16 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.คาํบก
17 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.หนองเอ่ียน
18 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.คาํชะอี
19 มุกดาหาร คาํชะอี ทต.คาํชะอี
20 มุกดาหาร คาํชะอี อบต.บา้นเหล่า
21 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.พงัแดง
22 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดนอ้ย
23 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.หนองบวั
24 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.กกตูม
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.ดอนตาลผาสุก
31 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.บา้นแกง้
32 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.เหล่าหมี

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เทอม 2/2560



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

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เทอม 2/2560

33 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเมง็
34 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาละเมง็
35 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.โพธ์ิไทร
36 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต.หนองแวง
37 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต.โชคชยั
38 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต.นิคมคาํสร้อย
39 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต.กกแดง
40 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย ทต.ร่มเกลา้
41 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต.นาอุดม
42 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต.นากอก
43 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย ทต.นิคมคาํสร้อย
44 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ผึ่งแดด
45 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.บา้นโคก
46 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ่
47 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร
48 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย
49 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คาํป่าหลาย
50 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน
51 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร
52 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก
53 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.นาสีนวล
54 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเยน็
55 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงมอน
56 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คาํอาฮวน
57 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.มุก
58 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.กดุแข้
59 มุกดาหาร หนองสูง อบต.หนองสูงใต้
60 มุกดาหาร หนองสูง ทต.บา้นเป้า
61 มุกดาหาร หนองสูง ทต.หนองสูงเหนือ
62 มุกดาหาร หนองสูง อบต.โนนยาง
63 มุกดาหาร หนองสูง ทต.ภูวง
64 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ อบต.บางทรายนอ้ย



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

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร เทอม 2/2560

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 เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เย็น ทุ่งกลุา วษ.ขอนแก่น บจก.วารินมิลค สค.ปากช่อง
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

1 ยโสธร สช เขต 1 ยโสธรวิทยาคาร

2 ยโสธร สช เขต 1 ศรีธรรมวิทยา

3 ยโสธร สช เขต 1 สันติธรรมวิทยาคม

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 ซ่งแยทิ้พยา

11 ยโสธร สช เขต 2 มารียนุ์เคราะห์

12 ยโสธร สช เขต 2 อนุบาลบา้นเด็กยศวดี

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

19 ยโสธร กุดชุม อบต.โพนงาม

20 ยโสธร กุดชุม อบต.โนนเปือย

21 ยโสธร กุดชุม อบต.หว้ยแกง้

22 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองแหน

23 ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพฒันา

24 ยโสธร กุดชุม อบต.คาํนํ้าสร้าง

25 ยโสธร กุดชุม อบต.กาํแมด

26 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองหมี

27 ยโสธร กุดชุม อบต.นาโส่

28 ยโสธร กุดชุม อบต.กุดชุม

29 ยโสธร คอ้วงั ทต.คอ้วงั

30 ยโสธร คอ้วงั อบต.ฟ้าห่วน

31 ยโสธร คอ้วงั อบต.คอ้วงั

32 ยโสธร คอ้วงั อบต.กุดนํ้าใส

33 ยโสธร คอ้วงั อบต.นํ้าออ้ม

34 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.ดงแคนใหญ่

35 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.กูจ่าน

36 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.แคนนอ้ย

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยโสธร เทอม 2/2560



คนัทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เย็น ทุ่งกลุา วษ.ขอนแก่น บจก.วารินมิลค สค.ปากช่อง
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยโสธร เทอม 2/2560

37 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.สงเปือย

38 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ ทต.คาํเข่ือนแกว้

39 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.ทุ่งมน

40 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.ลุมพุก

41 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ ทต.ดงแคนใหญ่

42 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.เหล่าไฮ

43 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.ดงเจริญ

44 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.นาแก

45 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.นาคาํ

46 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.กุดกุง

47 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.ยอ่

48 ยโสธร คาํเข่ือนแกว้ อบต.โพนทนั

49 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ

50 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดู่ลาด

51 ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล

52 ยโสธร ทรายมูล ทต.นาเวียง

53 ยโสธร ทรายมูล อบต.ไผ่

54 ยโสธร ทรายมูล อบต.ทรายมูล

55 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.นํ้าคาํ

56 ยโสธร ไทยเจริญ ทต.คาํเตย

57 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ

58 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.คาํไผ่

59 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ

60 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.กระจาย

61 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.โพธ์ิไทร

62 ยโสธร ป่าต้ิว ทต.ป่าต้ิว

63 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.ศรีฐาน

64 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก

65 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.เชียงเพง็

66 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.หวัเมือง

67 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.คูเมือง

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
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73 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.สงยาง

74 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.ผือฮี

75 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.บึงแก

76 ยโสธร มหาชนะชยั อบต.บากเรือ

77 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ทุ่งแต้

78 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก

79 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง

80 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.เดิด

81 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ขุมเงิน

82 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร

83 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด

84 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ทุ่งแต้

85 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.เข่ืองคาํ

86 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.คอ้เหนือ

87 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.สาํราญ

88 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร

89 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร

90 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์

91 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.สิงห์

92 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ

93 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองหิน

94 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ขั้นไดใหญ่

95 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.สาํราญ

96 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.นํ้าคาํใหญ่

97 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองคู

98 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ตาดทอง

99 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก

100 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กดุเชียงหมี

101 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดแห่

102 ยโสธร เลิงนกทา อบต.กุดแห่

103 ยโสธร เลิงนกทา อบต.โคกสาํราญ

104 ยโสธร เลิงนกทา ทต.หอ้งแซง

105 ยโสธร เลิงนกทา ทต.ศรีแกว้

106 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา

107 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สวาท

108 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สร้างม่ิง
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109 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามคัคี

110 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สวาท

111 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก

112 ยโสธร เลิงนกทา ทต.บุ่งคา้

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.จันทบุร-ีสระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

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

บจก.วารินมิลค์  ท่ีอยู่ ๑๘๙ ม.๓ ต.โนนผ้ึง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๑๑๔๑,๐๔๕-๘๕๕๐๐๖-๗
สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด  ท่ีอยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

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

บ.ทุ่งกุลา แดรี่ฟูดส์ จํากัด  ท่ีอยู่ ๑๒๓ ม.๖ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๘๓๖๕,๐๘๑-๘๑๕๒๒๗๒
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สังกดั ช่ือ
1 ร้อยเอด็ สช เขต 1 ช.วทิยา
2 ร้อยเอด็ สช เขต 1 พระกุมารร้อยเอด็
3 ร้อยเอด็ สช เขต 1 ไพโรจน์วชิชาลยั
4 ร้อยเอด็ สช เขต 1 ศรีศิลปวทิยาลยั
5 ร้อยเอด็ สช เขต 1 สุคนธ์ศึกษา
6 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลค่ายสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
7 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลณฐันรี
8 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลไพโรจน์
9 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลสมประสงค์

10 ร้อยเอด็ สช เขต 1 อนุบาลเอกกุมาร
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 การกุศลวดับา้นก่อ
16 ร้อยเอด็ สช เขต 1 การกุศลวดัสระทอง
17 ร้อยเอด็ สช เขต 1 พุทธเมตตาร้อยเอด็ (อนุบาลวดัป่าหนองหญา้มา้)
18 ร้อยเอด็ สช เขต 1 การกุศลวดัป่าศรีไพรวนั
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 การกุศลวดักลาง
29 ร้อยเอด็ สช เขต 2 การกุศลวดับา้นยางเครือ
30 ร้อยเอด็ สช เขต 2 การกุศลวดัหนองนกเอ้ียง
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 2/2560



เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ ทุ่งกุลา ม.ขอนแก่น วษ.ขอนแก่น สค. ขอนแก่น
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ เทอม 2/2560

45 ร้อยเอด็ สช เขต 3 อนุบาลเดก็ดี
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 เกษตรวสัิย อบต.ทุ่งทอง
58 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย ทต.กู่กาสิงห์
59 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย ทต.เมืองบวั
60 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย ทต.เกษตรวสัิย
61 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.เกษตรวสัิย
62 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.หนองแวง
63 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.นํ้าออ้ม
64 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังนอ้ย
65 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังใหญ่
66 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.โนนสวา่ง
67 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.สิงห์โคก
68 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.บา้นฝาง
69 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.เหล่าหลวง
70 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.กาํแพง
71 ร้อยเอด็ เกษตรวสัิย อบต.กู่กาสิงห์
72 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน อบต.ดู่นอ้ย
73 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.โคกล่าม
74 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน อบต.ดงกลาง
75 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.ลิน้ฟ้า
76 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.หวัชา้ง
77 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.เมืองหงส์
78 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.ดงแดง
79 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.หนองผอื
80 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน อบต.ป่าสังข์
81 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน อบต.นํ้าใส
82 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน ทต.จตุรพกัตรพิมาน
83 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน อบต.ศรีโคตร
84 ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน อบต.อีง่อง
85 ร้อยเอด็ จงัหาร อบต.ยางใหญ่
86 ร้อยเอด็ จงัหาร ทต.ดงสิงห์
87 ร้อยเอด็ จงัหาร อบต.ปาฝา
88 ร้อยเอด็ จงัหาร ทต.ดินดาํ
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89 ร้อยเอด็ จงัหาร อบต.ม่วงลาด
90 ร้อยเอด็ จงัหาร อบต.แสนชาติ
91 ร้อยเอด็ จงัหาร ทต.ผกัแวน่
92 ร้อยเอด็ จงัหาร ทต.จงัหาร
93 ร้อยเอด็ เชียงขวญั อบต.พระเจา้
94 ร้อยเอด็ เชียงขวญั ทต.เชียงขวญั
95 ร้อยเอด็ เชียงขวญั อบต.พลบัพลา
96 ร้อยเอด็ เชียงขวญั อบต.พระธาตุ
97 ร้อยเอด็ เชียงขวญั อบต.บา้นเขือง
98 ร้อยเอด็ เชียงขวญั อบต.หมูมน้
99 ร้อยเอด็ ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย
100 ร้อยเอด็ ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า
101 ร้อยเอด็ ทุ่งเขาหลวง อบต.บึงงาม
102 ร้อยเอด็ ทุ่งเขาหลวง อบต.ทุ่งเขาหลวง
103 ร้อยเอด็ ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบา้
104 ร้อยเอด็ ธวชับุรี ทต.นิเวศน์
105 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.เขวาทุ่ง
106 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.ราชธานี
107 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.หนองพอก
108 ร้อยเอด็ ธวชับุรี ทต.อุ่มเมา้
109 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.หนองไผ่
110 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.ไพศาล
111 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.บึงนคร
112 ร้อยเอด็ ธวชับุรี ทต.มะอึ
113 ร้อยเอด็ ธวชับุรี ทต.บา้นนิเวศน์
114 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.เมืองนอ้ย
115 ร้อยเอด็ ธวชับุรี อบต.ธวชับุรี
116 ร้อยเอด็ ธวชับุรี ทต.ธงธานี
117 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.ข้ีเหลก็
118 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ ทต.โพนสูง
119 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน
120 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า
121 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์
122 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.บวัแดง
123 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์
124 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.สระบวั
125 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.ดอกลํ้า
126 ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ อบต.โนนสวรรค์
127 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.กุดนํ้ าใส
128 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.สระแกว้
129 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.คาํไฮ
130 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.ชานุวรรณ
131 ร้อยเอด็ พนมไพร ทต.โพธ์ิชยั
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132 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.คอ้ใหญ่
133 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.โพธ์ิใหญ่
134 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.โคกสวา่ง
135 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.วารีสวสัด์ิ
136 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.แสนสุข
137 ร้อยเอด็ พนมไพร ทต.พนมไพร
138 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.หนองทพัไทย
139 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.พนมไพร
140 ร้อยเอด็ พนมไพร อบต.นานวล
141 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั อบต.บวัคาํ
142 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั อบต.หนองตาไก้
143 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั ทต.อคัคะคาํ
144 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั อบต.ดอนโอง
145 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั อบต.สะอาด
146 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั ทต.คาํพอุง
147 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั อบต.โพธ์ิศรี
148 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั ทต.ชยัวารี
149 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั ทต.เชียงใหม่
150 ร้อยเอด็ โพธ์ิชยั อบต.ขามเป้ีย
151 ร้อยเอด็ โพนทราย อบต.ศรีสวา่ง
152 ร้อยเอด็ โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว
153 ร้อยเอด็ โพนทราย ทต.โพนทราย
154 ร้อยเอด็ โพนทราย ทต.สามขา
155 ร้อยเอด็ โพนทราย อบต.ยางคาํ
156 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โคกกกม่วง
157 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง
158 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โคกสูง
159 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.วงัสามคัคี
160 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.นาอุดม
161 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.โพธ์ิศรีสวา่ง
162 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.คาํนาดี
163 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพธ์ิทอง
164 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.แวง
165 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.อุ่มเม่า
166 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.หนองใหญ่
167 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.โพธ์ิทอง
168 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.สระนกแกว้
169 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.โนนชยัศรี
170 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.พรมสวรรค์
171 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.แวง
172 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต.สวา่ง
173 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โนนชยัศรี
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174 ร้อยเอด็ เมยวดี ทต.ชมสะอาด
175 ร้อยเอด็ เมยวดี ทต.เมยวดี
176 ร้อยเอด็ เมยวดี ทต.บุ่งเลิศ
177 ร้อยเอด็ เมยวดี ทต.ชุมพร
178 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ทต.ปอภาร
179 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็
180 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่
181 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ทต.สีแกว้
182 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็
183 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแกว้
184 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ทม.ร้อยเอด็
185 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.เมืองทอง
186 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.นาโพธ์ิ
187 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.ขอนแก่น
188 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ทต.โนนตาล
189 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง
190 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแวง
191 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน
192 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.สะอาดสมบูรณ์
193 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.โนนรัง
194 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง
195 ร้อยเอด็ เมืองสรวง ทต.หนองหิน
196 ร้อยเอด็ เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง
197 ร้อยเอด็ เมืองสรวง ทต.กกกุง
198 ร้อยเอด็ เมืองสรวง ทต.คูเมือง
199 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ ทต.ศรีสมเดจ็
200 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.โพธ์ิสัย
201 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ ทต.บา้นบาก
202 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.สวนจิก
203 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.บา้นบาก
204 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ ทต.โพธ์ิทอง
205 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.โพธ์ิทอง
206 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.หนองแวงควง
207 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.หนองใหญ่
208 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.เมืองเปลือย
209 ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ อบต.ศรีสมเดจ็
210 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.หว้ยหินลาด
211 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่
212 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.หวัโทน
213 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.บ่อพนัขนั
214 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.ทุ่งหลวง
215 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.ดอกไม้
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216 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.ทุ่งหลวง
217 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.ดอกไม้
218 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.ชา้งเผอืก
219 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.ทุ่งกุลา
220 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.หวัชา้ง
221 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.นํ้าคาํ
222 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง
223 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.สระคู
224 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.ทุ่งศรีเมือง
225 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง
226 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ
227 ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.จาํปาขนั
228 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.ศรีวลิยั
229 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.นางาม
230 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.ขวาว
231 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.พรสวรรค์
232 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.นาเลิง
233 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.นาเมือง
234 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.เหล่านอ้ย
235 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.ท่าม่วง
236 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.ท่าม่วง
237 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.โพธ์ิทอง
238 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.วงัหลวง
239 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เมืองไพร
240 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ
241 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เกาะแกว้
242 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.หนองหลวง
243 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ
244 ร้อยเอด็ เสลภูมิ อบต.ภูเงิน
245 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.นาแซง
246 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.หนองพอก
247 ร้อยเอด็ หนองพอก ทต.หนองพอก
248 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.โคกสวา่ง
249 ร้อยเอด็ หนองพอก ทต.ท่าสีดา
250 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.ภูเขาทอง
251 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.บึงงาม
252 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.รอบเมือง
253 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.กกโพธ์ิ
254 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.หนองขุ่นใหญ่
255 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต.ผานํ้ายอ้ย
256 ร้อยเอด็ หนองฮี ทต.หนองฮี
257 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์
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258 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.ดูกอ่ึง
259 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.สาวแห
260 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ
261 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.โพนเมือง
262 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.หน่อม
263 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.หนองหม่ืนถ่าน
264 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.บา้นดู่
265 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ
266 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.ข้ีเหลก็
267 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.หนองบวั
268 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.โพนเมือง
269 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.โหรา
270 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.บา้นแจง้
271 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต.หนองขาม
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ม.ขอนแก่น(สน.ทดลองจ.ร้อยเอ็ด)  ที่อยู่ ๑๗๖ ม.๔ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐  โทรศัพท์  ๐๔๓-๕๖๓๐๗๐-๑
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  ที่อยู่ ๑๗๖ ม.๗ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๙๙-๑๕๔๒๖๙๐
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.



คันทรีเฟรช เชียงใหม่เฟรช วงันํา้เยน็ 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 อนุบาลศุภกรด่านซา้ย
20 เลย สช เขต 3 อนุบาลศุภกร ภูเรือ
21 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี
22 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน
23 เลย เชียงคาน อบต.บุฮม
24 เลย เชียงคาน อบต.ปากตม
25 เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ
26 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว้
27 เลย เชียงคาน อบต.นาซ่าว
28 เลย เชียงคาน อบต.เชียงคาน
29 เลย เชียงคาน อบต.หาดทรายขาว
30 เลย ด่านซา้ย ทต.ด่านซา้ย
31 เลย ด่านซา้ย อบต.โคกงาม
32 เลย ด่านซา้ย อบต.โป่ง
33 เลย ด่านซา้ย อบต.ปากหมนั
34 เลย ด่านซา้ย ทต.ศรีสองรัก
35 เลย ด่านซา้ย อบต.โพนสูง
36 เลย ด่านซา้ย อบต.นาดี
37 เลย ด่านซา้ย อบต.นาหอ
38 เลย ด่านซา้ย อบต.วงัยาว

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัเลย เทอม 2/2560



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

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัเลย เทอม 2/2560

39 เลย ด่านซา้ย อบต.กกสะทอน
40 เลย ด่านซา้ย อบต.อิปุ่ม
41 เลย ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี
42 เลย ท่าล่ี อบต.หนองผอื
43 เลย ท่าล่ี อบต.นํ้ าแคม
44 เลย ท่าล่ี อบต.อาฮี
45 เลย ท่าล่ี ทต.ท่าล่ี
46 เลย ท่าล่ี อบต.โคกใหญ่
47 เลย นาดว้ง อบต.ท่าสะอาด
48 เลย นาดว้ง ทต.นาดอกคาํ
49 เลย นาดว้ง อบต.ท่าสวรรค์
50 เลย นาดว้ง ทต.นาดว้ง
51 เลย นาดว้ง อบต.นาดว้ง
52 เลย นาแหว้ อบต.แสงภา
53 เลย นาแหว้ อบต.นาพึง
54 เลย นาแหว้ อบต.นามาลา
55 เลย นาแหว้ ทต.นาแหว้
56 เลย นาแหว้ อบต.เหล่ากอหก
57 เลย ปากชม ทต.ปากชม
58 เลย ปากชม อบต.ปากชม
59 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ
60 เลย ปากชม อบต.หว้ยบ่อซืน
61 เลย ปากชม อบต.หาดคมัภีร์
62 เลย ปากชม ทต.คอนสา
63 เลย ปากชม ทต.เชียงกลม
64 เลย ปากชม อบต.เชียงกลม
65 เลย ปากชม อบต.หว้ยพิชยั
66 เลย ผาขาว อบต.ผาขาว
67 เลย ผาขาว อบต.บา้นเพิ่ม
68 เลย ผาขาว ทต.ท่าชา้งคลอ้ง
69 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง
70 เลย ผาขาว อบต.โนนป่าซาง
71 เลย ภูกระดึง อบต.หว้ยส้ม
72 เลย ภูกระดึง อบต.ผานกเคา้
73 เลย ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง
74 เลย ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน
75 เลย ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง
76 เลย ภูเรือ อบต.สานตม



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

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัเลย เทอม 2/2560

77 เลย ภูเรือ อบต.ท่าศาลา
78 เลย ภูเรือ อบต.ลาดค่าง
79 เลย ภูเรือ ทต.ร่องจิก
80 เลย ภูเรือ อบต.หนองบวั
81 เลย ภูเรือ อบต.ร่องจิก
82 เลย ภูเรือ ทต.ภูเรือ
83 เลย ภูเรือ อบต.ปลาบ่า
84 เลย ภูหลวง อบต.หว้ยสีเสียด
85 เลย ภูหลวง อบต.หนองคนั
86 เลย ภูหลวง อบต.ภูหอ
87 เลย ภูหลวง อบต.เลยวงัไสย์
88 เลย ภูหลวง อบต.แก่งศรีภูมิ
89 เลย เมืองเลย ทต.นาออ้
90 เลย เมืองเลย ทม.เลย
91 เลย เมืองเลย อบจ.เลย
92 เลย เมืองเลย อบต.ชยัพฤกษ์
93 เลย เมืองเลย อบต.ศรีสองรัก
94 เลย เมืองเลย อบต.กกทอง
95 เลย เมืองเลย อบต.นาแขม
96 เลย เมืองเลย อบต.นํ้ าหมาน
97 เลย เมืองเลย อบจ.เลย
98 เลย เมืองเลย ทต.นํ้ าสวย
99 เลย เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์

100 เลย เมืองเลย ทต.นาดินดาํ
101 เลย เมืองเลย ทต.นาโป่ง
102 เลย เมืองเลย อบต.กกดู่
103 เลย เมืองเลย ทต.นาอาน
104 เลย เมืองเลย อบต.เมือง
105 เลย เมืองเลย อบต.เส้ียว
106 เลย เมืองเลย อบต.นํ้ าสวย
107 เลย วงัสะพงุ ทต.ศรีสงคราม
108 เลย วงัสะพงุ อบต.ผาบ้ิง
109 เลย วงัสะพงุ ทต.ปากปวน
110 เลย วงัสะพงุ อบต.ปากปวน
111 เลย วงัสะพงุ อบต.ทรายขาว
112 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองหญา้ปลอ้ง
113 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองง้ิว
114 เลย วงัสะพงุ ทม.วงัสะพงุ



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

จงัหวดั พื้นท่ี/อาํเภอ

 

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัเลย เทอม 2/2560

115 เลย วงัสะพงุ อบต.โคกขม้ิน
116 เลย วงัสะพงุ อบต.เขาหลวง
117 เลย วงัสะพงุ อบต.วงัสะพงุ
118 เลย วงัสะพงุ อบต.ผานอ้ย
119 เลย หนองหิน ทต.หนองหิน
120 เลย หนองหิน อบต.ตาดข่า
121 เลย หนองหิน อบต.หนองหิน
122 เลย หนองหิน อบต.ปวนพุ
123 เลย เอราวณั อบต.ผาสามยอด
124 เลย เอราวณั ทต.เอราวณั
125 เลย เอราวณั อบต.ทรัพยไ์พวลัย์
126 เลย เอราวณั ทต.ผาอินทร์แปลง

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น 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
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    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



วังนํ้าเยน็ ทีดีแดร่ี ธวัชฟาร์ม แมร่ีแอน วษ.ศรีษะเกษบจก.วารินมิลค์อ.ส.ค.ขอนแ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 ศรีสะเกษ สช เขต 1 มารีวิทยา
2 ศรีสะเกษ สช เขต 1 มารดาทรงธรรม
3 ศรีสะเกษ สช เขต 1 มานิตวิทยาคม
4 ศรีสะเกษ สช เขต 1 อนุบาลนํ้ าเพชร
5 ศรีสะเกษ สช เขต 1 รวมสินวิทยา
6 ศรีสะเกษ สช เขต 1 วดัหลวงวิทยา
7 ศรีสะเกษ สช เขต 1 วดัมหาพุทธาราม
8 ศรีสะเกษ สช เขต 1 วดัม่วงเปสิทธิวิทยา
9 ศรีสะเกษ สช เขต 1 อนุบาลนครศึกษา
10 ศรีสะเกษ สช เขต 1 วลัลภราษฎร์บาํรุง (จดัตั้งปี 58)
11 ศรีสะเกษ สช เขต 2 การกุศลวดับา้นโดด
12 ศรีสะเกษ สช เขต 2 เคียวนาํ
13 ศรีสะเกษ สช เขต 2 อุทุมพรวิทยา
14 ศรีสะเกษ สช เขต 2 เกศเกลา้วิทยา
15 ศรีสะเกษ สช เขต 2 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา
16 ศรีสะเกษ สช เขต 2 ธรรมรังษีวิทยา
17 ศรีสะเกษ สช เขต 2 วดัหนองสิมรังสรรค์วิทยา
18 ศรีสะเกษ สช เขต 2 อนุบาลจอมจิต
19 ศรีสะเกษ สช เขต 3 ขุขนัธ์ราษฎร์บาํรุง
20 ศรีสะเกษ สช เขต 3 วดัไพรบึงวิทยา
21 ศรีสะเกษ สช เขต 4 มารียอุ์ปถมัภ์
22 ศรีสะเกษ สช เขต 4 อรจนัทร์วิทยา
23 ศรีสะเกษ สช เขต 4 สว่างคูณวิทยา
24 ศรีสะเกษ สช เขต 4 อนุบาลเบญจมิตร
25 ศรีสะเกษ สช เขต 4 วดัโพธ์ิน้อย
26 ศรีสะเกษ สช เขต 4 วดัจนัทาราม
27 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ ทม.กนัทรลกัษ์
28 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.โนนสําราญ
29 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ตระกาจ
30 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ ทต.หนองหญา้ลาด
31 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ทุ่งใหญ่
32 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ภูเงิน
33 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.กระแชง
34 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ภูผาหมอก
35 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ละลาย
36 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ชาํ
37 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.กุดเสลา
38 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ขนุน

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ เทอม 2/2560



วังนํ้าเยน็ ทีดีแดร่ี ธวัชฟาร์ม แมร่ีแอน วษ.ศรีษะเกษบจก.วารินมิลค์อ.ส.ค.ขอนแ ไทยมิลค์
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39 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.หนองหญา้ลาด
40 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.สังเม็ก
41 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.เสาธงชยั
42 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.บึงมะลู
43 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.เวียงเหนือ
44 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.นํ้ าออ้ม
45 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ ทต.สวนกลว้ย
46 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.รุง
47 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.จานใหญ่
48 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.เมือง
49 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ละทาย
50 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ ทต.กนัทรารมย์
51 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.หนองแกว้
52 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ดูน
53 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ทาม
54 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ดู่
55 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.บวัน้อย
56 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.หนองแวง
57 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ยาง
58 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.เมืองน้อย
59 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.จาน
60 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.คาํเนียม
61 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.อีปาด
62 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง
63 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวชา้ง
64 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ผกัแพว
65 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.หนองบวั
66 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.สําโรงตาเจน็
67 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.โคกเพชร
68 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ลมศกัด์ิ
69 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ดองกาํเม็ด
70 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ศรีตระกูล
71 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.นิคมพฒันา
72 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ใจดี
73 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ปรือใหญ่
74 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ตะเคียน
75 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ห้วยเหนือ
76 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ ทต.ศรีสะอาด
77 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.กนัทรารมย์
78 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ปราสาท
79 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ห้วยสําราญ
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80 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ ทต.เมืองขุขนัธ์
81 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.หัวเสือ
82 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.โสน
83 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ห้วยใต้
84 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.กฤษณา
85 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.หนองฉลอง
86 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.จะกง
87 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.สะเดาใหญ่
88 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ศรีสะอาด
89 ศรีสะเกษ ขุขนัธ์ อบต.ตาอุด
90 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ห้วยจนัทร์
91 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.โพธ์ิวงศ์
92 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โพธ์ิกระสังข์
93 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.บกัดอง
94 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ไพร
95 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โนนสูง
96 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ขุนหาญ
97 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ
98 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ภูฝ้าย
99 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวนั
100 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.พราน
101 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กนัทรอม
102 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ
103 ศรีสะเกษ นํ้ าเกล้ียง อบต.ละเอาะ
104 ศรีสะเกษ นํ้ าเกล้ียง อบต.ตองปิด
105 ศรีสะเกษ นํ้ าเกล้ียง อบต.เขิน
106 ศรีสะเกษ นํ้ าเกล้ียง อบต.รุ่งระวี
107 ศรีสะเกษ นํ้ าเกล้ียง อบต.นํ้ าเกล้ียง
108 ศรีสะเกษ นํ้ าเกล้ียง อบต.คูบ
109 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.หนองกุง
110 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง
111 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธ์ิ
112 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก
113 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนคอ้
114 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์
115 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ อบต.เป๊าะ
116 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ อบต.เสียว
117 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ อบต.หนองหวา้
118 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ อบต.หนองงูเหลือม
119 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ อบต.หนองฮาง
120 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ อบต.ท่าคลอ้
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121 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.สมอ
122 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.พิมายเหนือ
123 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.พิมาย
124 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.โพธ์ิศรี
125 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ ทต.ปรางค์กู ่
126 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.กู ่
127 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.หนองเชียงทูน
128 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.ตูม
129 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.ดู่
130 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.สวาย
131 ศรีสะเกษ ปรางค์กู ่ อบต.สําโรงปราสาท
132 ศรีสะเกษ พยุห์ อบต.ตาํแย
133 ศรีสะเกษ พยุห์ อบต.พรหมสวสัด์ิ
134 ศรีสะเกษ พยุห์ อบต.โนนเพก็
135 ศรีสะเกษ พยุห์ ทต.พยุห์
136 ศรีสะเกษ พยุห์ อบต.พยุห์
137 ศรีสะเกษ พยุห์ อบต.หนองคา้
138 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.อีเซ
139 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ ทต.โดด
140 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.เสียว
141 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ ทต.ผือใหญ่
142 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.ผือใหญ่
143 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.หนองมา้
144 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.โดด
145 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ
146 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทต.ไพรบึง
147 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.สําโรงพลนั
148 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.สุขสวสัด์ิ
149 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.ไพรบึง
150 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.โนนปูน
151 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.ดินแดง
152 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทต.สําโรงพลนั
153 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ห้วยต้ึกชู
154 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.โคกตาล
155 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ
156 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ดงรัก
157 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา
158 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนราม
159 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ละลม
160 ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์ อบต.ตาโกน
161 ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์ ทต.หนองใหญ่
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162 ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์ ทต.เมืองจนัทร์
163 ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์ อบต.หนองใหญ่
164 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ซาํ
165 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด
166 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต.นํ้ าคาํ
167 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ
168 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้
169 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
170 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม
171 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ
172 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนข่า
173 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนคอ้
174 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ
175 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน
176 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธ์ิ
177 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หญา้ปลอ้ง
178 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก
179 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่
180 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
181 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ
182 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา
183 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.ล้ินฟ้า
184 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ทต.ยางชุมน้อย
185 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.คอนกาม
186 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.บึงบอน
187 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.ยางชุมใหญ่
188 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.กุดเมืองฮาม
189 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.โนนคูณ
190 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองอ่ึง
191 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง
192 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.ส้มป่อย
193 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.เมืองคง
194 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองแคน
195 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.ดู่
196 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองแค
197 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หวา้นคาํ
198 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองหมี
199 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.ไผ่
200 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.บวัหุ่ง
201 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองคง
202 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.ด่าน
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203 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.สร้างป่ี
204 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.ส้มป่อย
205 ศรีสะเกษ วงัหิน ทต.บุสูง
206 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.บ่อแกว้
207 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.วงัหิน
208 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.ดวนใหญ่
209 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.โพนยาง
210 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.ธาตุ
211 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.ทุ่งสว่าง
212 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต.ศรีสําราญ
213 ศรีสะเกษ วงัหิน ทต.วงัหิน
214 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม
215 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สะพุง
216 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ตูม
217 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ
218 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์
219 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว
220 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว้
221 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.พิงพวย
222 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.กุง
223 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบวัดง
224 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง
225 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.โจดม่วง
226 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั อบต.ปราสาท
227 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั ทต.จานแสนไชย
228 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั ทต.ห้วยทบัทนั
229 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั อบต.กลว้ยกวา้ง
230 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั อบต.ผกัไหม
231 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั อบต.ห้วยทบัทนั
232 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั อบต.เมืองหลวง
233 ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั อบต.จานแสนไชย
234 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.หัวชา้ง
235 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.โคกจาน
236 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.สําโรง
237 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.อุทุมพรพิสัย
238 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.แข้
239 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.อ่ีหล ํ่า
240 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ขะยูง
241 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.แต้
242 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.หนองห้าง
243 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.สระกาํแพงใหญ่



วังนํ้าเยน็ ทีดีแดร่ี ธวัชฟาร์ม แมร่ีแอน วษ.ศรีษะเกษบจก.วารินมิลค์อ.ส.ค.ขอนแ ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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244 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ตาเกษ
245 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ปะอาว
246 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.อีหลํ่า
247 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.โพธ์ิชยั
248 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.กาํแพง
249 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.แขม
250 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.โคกหล่าม
251 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.รังแร้ง
252 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.แต้
253 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ทุ่งไชย
254 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.หนองไฮ
255 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.กา้นเหลือง

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ที่อยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ 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.ธวัชฟารม์ จํากัด  ทีอ่ยู่ ๓๒๓ ม.๘ ต.คําขวาง อ.วารนิชําราบ จ.อุบลฯ ๓๔๑๕๐  โทรศพัท ์ ๐๔๕‐๒๘๘๔๕๒ ,๐๘๑‐๙๕๕๓๒๘๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ที่อยู่ ๙๑ ม.๘ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๕-๖๑๒๓๕๓,๐๘๑-๘๗๙๓๗๙๑
บจก.วารินมิลค์  ที่อยู่ ๑๘๙ ม.๓ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๑๑๔๑,๐๔๕-๘๕๕๐๐๖-๗
อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ที่อยู่ ๓๔๓ ม.๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๑๘๗๓๒,๐๔๓-๓๔๖๗๘๔๘
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด  ที่อยู่ ๕๙ ม.๑๘ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๒๑๔๙๓

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.

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



สค.วาริช พันธ์ุสัตว์สกล
ที่ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
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

13 สกลนคร สช เขต 1 อนุบาลประภสัสรสกลนคร(ยกเลิกกิจการ)

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

29 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลสิริพร

30 สกลนคร สช เขต 2 การกศุลวดับูรพา

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสกลนคร เทอม 2/2560



สค.วาริช พันธ์ุสัตว์สกล
ที่ อาํเภอ
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31 สกลนคร สช เขต 2 อนุบาลนิคมนํ้าอูน

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 กดุบาก ทต.กดุแฮด

47 สกลนคร กดุบาก ทต.นาม่อง

48 สกลนคร กดุบาก ทต.กดุไห

49 สกลนคร กดุบาก ทต.กดุบาก

50 สกลนคร กดุบาก อบต.นาม่อง

51 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.นาโพธิ์

52 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.โพธไิพศาล

53 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.อุม่จาน

54 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.กสุมุาลย์

55 สกลนคร กสุมุาลย์ ทต.กสุมุาลย์

56 สกลนคร กสุมุาลย์ อบต.นาเพยีง

57 สกลนคร คําตากลา้ ทต.คําตากลา้

58 สกลนคร คําตากลา้ ทต.แพด

59 สกลนคร คําตากลา้ อบต.นาแต ้

60 สกลนคร คําตากลา้ อบต.หนองบัวสมิ



สค.วาริช พันธ์ุสัตว์สกล
ที่ อาํเภอ
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61 สกลนคร คําตากลา้ อบต.คําตากลา้

62 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ อบต.เหลา่โพนคอ้

63 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ อบต.ดา่นม่วงคํา

64 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ทต.ตองโขบ

65 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ อบต.แมดนาทม่

66 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.โคกศลิา

67 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.เจรญิศลิป์

68 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.หนองแปน

69 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.ทุง่แก

70 สกลนคร เจรญิศลิป์ ทต.เจรญิศลิป์

71 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.บา้นเหลา่

72 สกลนคร เตา่งอย อบต.บงึทวาย

73 สกลนคร เตา่งอย อบต.นาตาล

74 สกลนคร เตา่งอย อบต.เตา่งอย

75 สกลนคร เตา่งอย อบต.จันทรเ์พ็ญ

76 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.หนองปลงิ

77 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.นคิมน้ําอนู

78 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.สวุรรณคาม

79 สกลนคร นคิมน้ําอนู อบต.หนองบัว

80 สกลนคร บา้นม่วง อบต.ดงหมอ้ทอง

81 สกลนคร บา้นม่วง อบต.โนนสะอาด

82 สกลนคร บา้นม่วง ทต.หว้ยหลัว

83 สกลนคร บา้นม่วง อบต.หนองกวั่ง

84 สกลนคร บา้นม่วง อบต.ม่วง

85 สกลนคร บา้นม่วง อบต.ดงหมอ้ทองใต ้

86 สกลนคร บา้นม่วง อบต.ดงเหนอื

87 สกลนคร บา้นม่วง ทต.บา้นม่วง

88 สกลนคร บา้นม่วง อบต.มาย

89 สกลนคร บา้นม่วง อบต.บอ่แกว้

90 สกลนคร พรรณานคิม ทต.นาหัวบอ่
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สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสกลนคร เทอม 2/2560

91 สกลนคร พรรณานคิม อบต.พรรณา

92 สกลนคร พรรณานคิม ทต.ไร่

93 สกลนคร พรรณานคิม อบต.บะฮี

94 สกลนคร พรรณานคิม ทต.พรรณานคิม

95 สกลนคร พรรณานคิม ทต.พอกนอ้ย

96 สกลนคร พรรณานคิม อบต.เชงิชมุ

97 สกลนคร พรรณานคิม ทต.พรรณานคร

98 สกลนคร พรรณานคิม อบต.ไร่

99 สกลนคร พรรณานคิม อบต.ชา้งมิง่

100 สกลนคร พรรณานคิม ทต.วังยาง

101 สกลนคร พรรณานคิม ทต.นาใน

102 สกลนคร พรรณานคิม ทต.บัวสวา่ง

103 สกลนคร พรรณานคิม อบต.นาหัวบอ่

104 สกลนคร พังโคน ทต.แร่

105 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน

106 สกลนคร พังโคน อบต.ตน้ผึง้

107 สกลนคร พังโคน อบต.ม่วงไข่

108 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคนศรจํีาปา

109 สกลนคร พังโคน ทต.ไฮหย่อง

110 สกลนคร พังโคน อบต.พังโคน

111 สกลนคร พังโคน อบต.ไฮหย่อง

112 สกลนคร พังโคน อบต.แร่

113 สกลนคร โพนนาแกว้ อบต.บา้นโพน

114 สกลนคร โพนนาแกว้ อบต.บา้นแป้น

115 สกลนคร โพนนาแกว้ ทต.เชยีงสอื

116 สกลนคร โพนนาแกว้ ทต.บา้นโพน

117 สกลนคร โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้

118 สกลนคร โพนนาแกว้ อบต.นาตงวัฒนา

119 สกลนคร ภพูาน อบต.สรา้งคอ้

120 สกลนคร ภพูาน ทต.โคกภู
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121 สกลนคร ภพูาน อบต.กกปลาซวิ

122 สกลนคร ภพูาน อบต.โคกภู

123 สกลนคร ภพูาน อบต.หลบุเลา

124 สกลนคร ภพูาน ทต.สรา้งคอ้

125 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ทา่แร่

126 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.โคกกอ่ง

127 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ม่วงลาย

128 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ขมิน้

129 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.งิว้ดอ่น

130 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ดงมะไฟ

131 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทน.สกลนคร

132 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.หว้ยยาง

135 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.เหลา่ปอแดง

136 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ดงมะไฟ

137 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.โนนหอม

138 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.หนองลาด

139 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.ดงชน

140 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.เชยีงเครอื

141 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.เมอืงทองทา่แร่

142 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ฮางโฮง

143 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต.พังขวา้ง

144 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทต.ธาตนุาเวง

145 สกลนคร วานรนวิาส อบต.คอนสวรรค์

146 สกลนคร วานรนวิาส ทต.นาซอ

147 สกลนคร วานรนวิาส อบต.วานรนวิาส

148 สกลนคร วานรนวิาส อบต.หนองสนม

149 สกลนคร วานรนวิาส อบต.นาคํา

150 สกลนคร วานรนวิาส อบต.หนองแวงใต ้

151 สกลนคร วานรนวิาส ทต.คสูะคาม

152 สกลนคร วานรนวิาส ทต.หนองแวง

153 สกลนคร วานรนวิาส ทต.วานรนวิาส
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154 สกลนคร วานรนวิาส อบต.เดือ่ศรคัีนไชย

155 สกลนคร วานรนวิาส ทต.กดุเรอืคํา

156 สกลนคร วานรนวิาส อบต.อนิทรแ์ปลง

157 สกลนคร วานรนวิาส อบต.ธาตุ

158 สกลนคร วานรนวิาส อบต.คสูะคาม

159 สกลนคร วานรนวิาส อบต.กดุเรอืคํา

160 สกลนคร วานรนวิาส ทต.หนองสนม

161 สกลนคร วานรนวิาส อบต.ศรวีชิัย

162 สกลนคร วานรนวิาส อบต.ขัวกา่ย

163 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.คําบอ่

164 สกลนคร วารชิภมูิ อบต.คอ้เขยีว

165 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.ปลาโหล

166 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.วารชิภมูิ

167 สกลนคร วารชิภมูิ ทต.หนองลาด

168 สกลนคร วารชิภมูิ อบต.วารชิภมูิ

169 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.สวา่งแดนดนิ

170 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.คอ้ใต ้

171 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.บงเหนอื

172 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ทรายมูล

173 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.สวา่งแดนดนิ

174 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ตาลเนิง้

175 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.โคกสี

176 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ธาตทุอง

177 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.บงใต ้

178 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.คําสะอาด

179 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.แวง

180 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.ตาลโกน

181 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.โพนสงู

182 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.หนองหลวง

183 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต.บา้นถอ่น

184 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.พันนา

185 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.ดอนเขอืง
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186 สกลนคร สวา่งแดนดนิ ทต.บา้นตา้ย

187 สกลนคร สอ่งดาว อบต.สอ่งดาว

188 สกลนคร สอ่งดาว ทต.สอ่งดาว

189 สกลนคร สอ่งดาว ทต.ปทมุวาปี

190 สกลนคร สอ่งดาว ทต.ทา่ศลิา

191 สกลนคร สอ่งดาว ทต.สอ่งดาวหนองแดง

192 สกลนคร สอ่งดาว ทต.วัฒนา

193 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.วาใหญ่

194 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.บะหวา้

195 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย

196 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.ทา่กอ้น

197 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.โพนแพง

198 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนงาม

199 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนแพง

200 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.อากาศ

201 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.วาใหญ่

202 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.ทา่กอ้น

203 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี

204 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.สามัคคพัีฒนา

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    พื้นท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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1 สุรินทร์ สช เขต 1 พระกมุารสุรินทร์
2 สุรินทร์ สช เขต 1 สุรินทรศึกษา
3 สุรินทร์ สช เขต 1 วาณิชยนุ์กลู
4 สุรินทร์ สช เขต 1 อนุบาลรัตนศึกษา
5 สุรินทร์ สช เขต 1 แงงกวง
6 สุรินทร์ สช เขต 1 บวรธรรมประยตุวิทยา
7 สุรินทร์ สช เขต 2 อนุบาลทองอุ่น
8 สุรินทร์ สช เขต 3 อนุบาลกมลนิตย์
9 สุรินทร์ กาบเชิง อบต.แนงมุด

10 สุรินทร์ กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน
11 สุรินทร์ กาบเชิง ทต.กาบเชิง
12 สุรินทร์ กาบเชิง อบต.ตะเคียน
13 สุรินทร์ กาบเชิง อบต.ด่าน
14 สุรินทร์ กาบเชิง อบต.คูตนั
15 สุรินทร์ กาบเชิง อบต.โคกตะเคียน
16 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต.บึง
17 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต.ตากกู
18 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต.เขวาสินรินทร์
19 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ทต.เขวาสินรินทร์
20 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง
21 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต.บา้นแร่
22 สุรินทร์ จอมพระ อบต.ลุ่มระวี
23 สุรินทร์ จอมพระ ทต.จอมพระ
24 สุรินทร์ จอมพระ ทต.บุแกรง
25 สุรินทร์ จอมพระ อบต.เมืองลีง
26 สุรินทร์ จอมพระ อบต.จอมพระ
27 สุรินทร์ จอมพระ ทต.กระหาด
28 สุรินทร์ จอมพระ อบต.เป็นสุข
29 สุรินทร์ จอมพระ อบต.ชุมแสง
30 สุรินทร์ จอมพระ อบต.บา้นผอื
31 สุรินทร์ จอมพระ อบต.หนองสนิท
32 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก
33 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.เมืองบวั
34 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.นาหนองไผ่

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสุรินทร์ เทอม 2/2560
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35 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.สระขดุ
36 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.นาหนองไผ่
37 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.ไพรขลา
38 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.หนองเรือ
39 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.ชุมพลบุรี
40 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.ทุ่งศรีชุมพล
41 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.กระเบ้ือง
42 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.ศรีณรงค์
43 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.กระโพ
44 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.ท่าตูม
45 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.โพนครก
46 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.ทุ่งกลุา
47 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.พรมเทพ
48 สุรินทร์ ท่าตูม ทต.ท่าตูม
49 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.หนองเมธี
50 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.บะ
51 สุรินทร์ ท่าตูม ทต.เมืองแก
52 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.หนองบวั
53 สุรินทร์ ท่าตูม อบต.บวัโคก
54 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง
55 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ
56 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต.คาํผง
57 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต.โนน
58 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง
59 สุรินทร์ บวัเชด อบต.ตาวงั
60 สุรินทร์ บวัเชด ทต.บวัเชด
61 สุรินทร์ บวัเชด อบต.อาโพน
62 สุรินทร์ บวัเชด อบต.บวัเชด
63 สุรินทร์ บวัเชด อบต.สะเดา
64 สุรินทร์ บวัเชด อบต.จรัส
65 สุรินทร์ บวัเชด อบต.สาํเภาลูน
66 สุรินทร์ ปราสาท อบต.เช้ือเพลิง
67 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ไพล
68 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ตานี
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69 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ปราสาททนง
70 สุรินทร์ ปราสาท อบต.โคกสะอาด
71 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ตาเบา
72 สุรินทร์ ปราสาท อบต.บา้นพลวง
73 สุรินทร์ ปราสาท ทต.กนัตวจระมวล
74 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ทุ่งมน
75 สุรินทร์ ปราสาท อบต.บา้นไทร
76 สุรินทร์ ปราสาท อบต.หนองใหญ่
77 สุรินทร์ ปราสาท ทต.กงัแอน
78 สุรินทร์ ปราสาท อบต.สมุด
79 สุรินทร์ ปราสาท ทต.นิคมปราสาท
80 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ทมอ
81 สุรินทร์ ปราสาท อบต.โคกยาง
82 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ประทดับุ
83 สุรินทร์ ปราสาท อบต.กงัแอน
84 สุรินทร์ ปราสาท อบต.โชคนาสาม
85 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ปรือ
86 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต.บกัได
87 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต.โคกกลาง
88 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต.ตาเมียง
89 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต.จีกแดก
90 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่
91 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.ตั้งใจ
92 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง
93 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.สลกัได
94 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทต.เมืองที
95 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.แสลงพนัธ์
96 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.ตาออ็ง
97 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.เมืองที
98 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์
99 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี
100 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.สาํโรง
101 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย
102 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์
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103 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.นาบวั
104 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.บุฤาษี
105 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค
106 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.ราม
107 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง
108 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.เพ้ียราม
109 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.ตระแสง
110 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสวา่ง
111 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ
112 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์
113 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี
114 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.ยางสวา่ง
115 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.หนองบวับาน
116 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.ไผ่
117 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.หนองบวัทอง
118 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.นํ้าเขียว
119 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.ธาตุ
120 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.เบิด
121 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.ทบัใหญ่
122 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.แก
123 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.ดอนแรด
124 สุรินทร์ รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี
125 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต.กดุขาคีม
126 สุรินทร์ ลาํดวน อบต.ตระเปียงเตีย
127 สุรินทร์ ลาํดวน อบต.อู่โลก
128 สุรินทร์ ลาํดวน ทต.ลาํดวนสุรพินท์
129 สุรินทร์ ลาํดวน อบต.ตรําดม
130 สุรินทร์ ลาํดวน อบต.ลาํดวน
131 สุรินทร์ ลาํดวน อบต.โชกเหนือ
132 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์
133 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.ตรวจ
134 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง
135 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน
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136 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข
137 สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ระแงง(ศีขรภูมิ)
138 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ตรมไพร
139 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.หนองเหลก็
140 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ช่างป่ี
141 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ่
142 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.หนองบวั
143 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว
144 สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ผกัไหม
145 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.แตล
146 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ยาง
147 สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ศีขรภูมิ
148 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ระแงง
149 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ตรึม
150 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.นารุ่ง
151 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ
152 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.จารพตั
153 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย
154 สุรินทร์ สนม อบต.สนม
155 สุรินทร์ สนม ทต.สนม
156 สุรินทร์ สนม อบต.หนองอียอ
157 สุรินทร์ สนม อบต.โพนโก
158 สุรินทร์ สนม อบต.หนองระฆงั
159 สุรินทร์ สนม อบต.หวังวั
160 สุรินทร์ สนม ทต.แคน
161 สุรินทร์ สนม อบต.นานวน
162 สุรินทร์ สังขะ อบต.ตาคง
163 สุรินทร์ สังขะ อบต.ดม
164 สุรินทร์ สังขะ อบต.ทบัทนั
165 สุรินทร์ สังขะ อบต.สังขะ
166 สุรินทร์ สังขะ อบต.ตาตุม
167 สุรินทร์ สังขะ อบต.ขอนแตก
168 สุรินทร์ สังขะ อบต.บา้นจารย์
169 สุรินทร์ สังขะ อบต.สะกาด
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170 สุรินทร์ สังขะ อบต.เทพรักษา
171 สุรินทร์ สังขะ อบต.บา้นชบ
172 สุรินทร์ สังขะ อบต.กระเทียม
173 สุรินทร์ สังขะ อบต.พระแกว้
174 สุรินทร์ สังขะ ทต.สังขะ
175 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.เสมจ็
176 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.หนองไผล่อ้ม
177 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.ประดู่
178 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.เกาะแกว้
179 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.สะโน
180 สุรินทร์ สาํโรงทาบ ทต.หม่ืนศรี
181 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.หนองฮะ
182 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.กระออม
183 สุรินทร์ สาํโรงทาบ ทต.สาํโรงทาบ
184 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.ศรีสุข
185 สุรินทร์ สาํโรงทาบ อบต.สาํโรงทาบ

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

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

สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จํากดั  ทีอ่ยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

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

สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จํากดั  ทีอ่ยู่ ๑๕๙ ม.๓ ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐   โทรศัพท์ ๐๓๖-๙๐๙๓๑๘

บ. อสีานใต้แดร่ี จํากดั ทีอ่ยู่ 218 ม.9 ต.เช้ือเพลงิ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 081-0333375

สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั  ทีอ่ยู่ ๒๕๔ ม.๑๘ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๖๗๐๐

หมายเหตุ    พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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สังกดั ช่ือ
1 หนองคาย สช เขต 1 โพธเิสนวทิยา
2 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลจนิลดา
3 หนองคาย สช เขต 1 อนุบาลดวงรตัน์
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 อนุบาลศริกิุล

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 อนุบาลปัญญารตัน์
15 หนองคาย สช เขต 1 หัสดศีกึษา
16 หนองคาย สช เขต 2 บณัฑติศกึษา(บา้นบณัฑตินอ้ย)
17 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลภัทรมน
18 หนองคาย สช เขต 2 สนัตริกัษ์
19 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลเธยีรวนนท์
20 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลรตันบณัฑติ
21 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลอรวรรณ
22 หนองคาย สช เขต 2 อนุบาลเฝ้าไร่
23 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.นาขา่
24 หนองคาย ทา่บอ่ ทต.บา้นถอ่น
25 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.กองนาง
26 หนองคาย ทา่บอ่ ทต.กองนาง
27 หนองคาย ทา่บอ่ ทม.ท่าบอ่
29 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.โพนสา
30 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.หนองนาง
31 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.ท่าบอ่
32 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.บา้นเดือ่
33 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.บา้นว่าน
34 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.โคกคอน
35 หนองคาย ทา่บอ่ อบต.น้ําโมง
36 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง
37 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง
38 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร

หน่วยงานที่จดัซ้ือ
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39 หนองคาย เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่
40 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต.นาดี
41 หนองคาย โพธิต์าก อบต.ดา่นศรสีขุ
42 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพนทอง
43 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก
44 หนองคาย โพนพสิัย อบต.จุมพล
45 หนองคาย โพนพสิัย อบต.นาหนัง
46 หนองคาย โพนพสิัย อบต.บา้นโพธิ์
47 หนองคาย โพนพสิัย อบต.ทุ่งหลวง
48 หนองคาย โพนพสิัย อบต.วัดหลวง
49 หนองคาย โพนพสิัย อบต.เหล่าตา่งคํา
50 หนองคาย โพนพสิัย อบต.ชมุชา้ง
51 หนองคาย โพนพสิัย อบต.บา้นผอื
52 หนองคาย โพนพสิัย อบต.เซมิ
53 หนองคาย โพนพสิัย ทต.โพนพสิยั
54 หนองคาย โพนพสิัย ทต.สรา้งนางขาว
55 หนองคาย โพนพสิัย อบต.กุดบง
56 หนองคาย เมอืงหนอง อบต.คา่ยบกหวาน
57 หนองคาย เมอืงหนอง ทต.หนองสองหอ้ง
58 หนองคาย เมอืงหนอง ทต.กวนวัน
59 หนองคาย เมอืงหนอง อบต.โพนสว่าง
60 หนองคาย เมอืงหนอง อบจ.หนองคาย
61 หนองคาย เมอืงหนอง ทต.โพธิช์ยั
62 หนองคาย เมอืงหนอง ทต.วัดธาตุ
63 หนองคาย เมอืงหนอง อบต.สกีาย
64 หนองคาย เมอืงหนอง ทม.หนองคาย
65 หนองคาย เมอืงหนอง ทต.เวยีงคกุ
66 หนองคาย เมอืงหนอง อบต.เมอืงหมี
67 หนองคาย เมอืงหนอง อบต.สองหอ้ง(โพนสว่าง)
68 หนองคาย เมืองหนองคอบต.หินโงม
69 หนองคาย เมืองหนองคทต.บา้นเด่ือ
70 หนองคาย เมืองหนองคทต.หาดคาํ
71 หนองคาย เมืองหนองคอบต.พระธาตุบงัพวน
72 หนองคาย เมืองหนองคอบจ.หนองคาย
73 หนองคาย เมืองหนองคอบต.หนองกอมเกาะ
74 หนองคาย เมืองหนองคทต.ปะโค
75 หนองคาย รัตนวาปี อบต.บา้นตอ้น
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76 หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทบัไฮ
77 หนองคาย รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์
78 หนองคาย รัตนวาปี อบต.โพนแพง
79 หนองคาย รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี
80 หนองคาย ศรีเชียงใหมอบต.พระพทุธบาท
81 หนองคาย ศรีเชียงใหมอบต.พานพร้าว
82 หนองคาย ศรีเชียงใหมทต.หนองปลาปาก
83 หนองคาย ศรีเชียงใหมอบต.บา้นหมอ้
84 หนองคาย ศรีเชียงใหมทต.ศรีเชียงใหม่
85 หนองคาย สระใคร อบต.คอกชา้ง
86 หนองคาย สระใคร อบต.สระใคร
87 หนองคาย สระใคร อบต.บา้นฝาง
88 หนองคาย สังคม อบต.สังคม
89 หนองคาย สังคม ทต.สังคม
90 หนองคาย สังคม อบต.ผาตั้ง
91 หนองคาย สังคม อบต.แกง้ไก่
92 หนองคาย สังคม อบต.บา้นม่วง
93 หนองคาย สังคม อบต.นางิ้ว

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

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

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

หมายเหตุ    พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.



วังน้ําเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ
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 อนุบาลอินนดัดา
16 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 สุนทรวทิยา
17 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 สงวนศึกษา
18 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 พฒันบณัฑิต
19 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 พุทธิปัญญา
20 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 ภูบดินทร์นุกลู
21 หนองบวัลาํภู สช เขต 2 อนุบาลอจัริยาคริสเตียน
22 หนองบวัลาํภู นากลาง อบต.ดงสวรรค์
23 หนองบวัลาํภู นากลาง อบต.ด่านชา้ง
24 หนองบวัลาํภู นากลาง ทต.เก่ากลอย
25 หนองบวัลาํภู นากลาง ทต.นาหนองทุ่ม
26 หนองบวัลาํภู นากลาง ทต.ฝ่ังแดง
27 หนองบวัลาํภู นากลาง ทต.กดุดินจ่ี
28 หนองบวัลาํภู นากลาง ทต.นากลาง
29 หนองบวัลาํภู นากลาง อบต.โนนเมือง
30 หนองบวัลาํภู นากลาง อบต.กดุแห่
31 หนองบวัลาํภู นากลาง อบต.อุทยัสวรรค์
32 หนองบวัลาํภู นาวงั อบต.เทพคีรี
33 หนองบวัลาํภู นาวงั อบต.นาแก
34 หนองบวัลาํภู นาวงั ทต.นาเหล่า
35 หนองบวัลาํภู นาวงั อบต.วงัทอง

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลาํภู เทอม 2/2560



วังน้ําเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลาํภู เทอม 2/2560

36 หนองบวัลาํภู นาวงั อบต.วงัปลาป้อม
37 หนองบวัลาํภู นาวงั อบต.นาเหล่า
38 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.โคกม่วง
39 หนองบวัลาํภู โนนสงั ทต.หนองเรือ
40 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.นิคมพฒันา
41 หนองบวัลาํภู โนนสงั ทต.บา้นคอ้
42 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.กดุดู่
43 หนองบวัลาํภู โนนสงั ทต.กดุดู่
44 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.โนนเมือง
45 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.บา้นถ่ิน
46 หนองบวัลาํภู โนนสงั ทต.โนนสงั
47 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.โคกใหญ่
48 หนองบวัลาํภู โนนสงั อบต.ปางกู่
49 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.หนองบวั
50 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู ทต.นาคาํไฮ
51 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.หนองสวรรค์
52 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.โนนทนั
54 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.หนองภยัศูนย์
55 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.หนองหวา้
56 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู ทม.หนองบวัลาํภู
57 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.นามะเฟือง
58 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.ป่าไมง้าม
59 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.หวันา
60 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.บา้นพร้าว
61 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู ทต.นามะเฟือง
62 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.นาคาํไฮ
63 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.บา้นขาม
64 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู ทต.หวันา
65 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.กดุจิก
66 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.โนนขม้ิน
67 หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู อบต.บา้นขาม
68 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.นากอก
69 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง
70 หนองบวัลาํภู ศรีบญุเรือง ทต.จอมทอง
71 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง



วังน้ําเย็น ทีเอฟเอม็ แมร่ีแอน อ.ส.ค.ขอนแก่น
ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลาํภู เทอม 2/2560

72 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง
73 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.กดุสะเทียน
74 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง ทต.โนนสะอาด
75 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้
76 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.หนองบวัใต้
77 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ
78 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง ทต.โนนสูงเปลือย
79 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง ทต.หนองแก
80 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.เมืองใหม่
81 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง อบต.หนันางาม
82 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ
83 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา ทต.บา้นโคก
84 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา อบต.นาสี
85 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา อบต.บา้นโคก
86 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา อบต.กดุผึ้ง
87 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา ทต.นาด่าน
88 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา ทต.บุญทนั
89 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา
90 หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา 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.ขอนแก่ 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 อาํนาจเจริญ ชานุมาน อบต.ชานุมาน
13 อาํนาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกก่ง
14 อาํนาจเจริญ ชานุมาน อบต.คาํเข่ือนแกว้
15 อาํนาจเจริญ ชานุมาน อบต.โคกสาร
16 อาํนาจเจริญ ชานุมาน อบต.ป่าก่อ
17 อาํนาจเจริญ ชานุมาน ทต.ชานุมาน
18 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า
19 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หว้ย
20 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.คาํโพน
21 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.นาหวา้ใหญ่
22 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.นาหวา้
23 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ
24 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง
25 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม
26 อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา
27 อาํนาจเจริญ พนา ทต.พระเหลา
28 อาํนาจเจริญ พนา ทต.พนา
29 อาํนาจเจริญ พนา อบต.จานลาน
30 อาํนาจเจริญ พนา อบต.พนา
31 อาํนาจเจริญ พนา อบต.ไมก้ลอน
32 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.สร้างนกทา
33 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.คึมใหญ่
34 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.หนองมะแซว
35 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ ทต.นาวงั
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36 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.หว้ยไร่
37 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.นํ้าปลีก
38 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ ทต.ไก่คาํ
39 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง
40 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบจ.อาํนาจเจริญ
41 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.นาผอื
42 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.นาแต้
43 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.บุ่ง
44 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ ทม.อาํนาจเจริญ
45 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.กดุปลาดุก
46 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ ทต.นายม
47 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.นาจิก
48 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.โนนโพธ์ิ
49 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ ทต.นาหมอมา้
50 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ ทต.นํ้าปลีก
51 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.ดอนเมย
52 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.ปลาคา้ว
53 อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน
54 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ อบต.ดงบงั
55 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ ทต.สามหนอง
56 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ ทต.เปือย
57 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ อบต.แมด
58 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ ทต.อาํนาจ
59 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ อบต.โคกกลาง
60 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ ทต.ดงมะยาง
61 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ ทต.โคกกลาง
62 อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ อบต.ไร่ขี
63 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ
64 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค์
65 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก
66 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.โพนทอง
67 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.เสนางคนิคม
68 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี
69 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม
70 อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.นาเวียง
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71 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต.โพนเมืองนอ้ย
72 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต.หนองแกว้
73 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน ทต.เคง็ใหญ่
74 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต.คาํพระ
75 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ
76 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน ทต.หวัตะพาน
77 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต.สร้างถ่อนอ้ย
78 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต.จิกดู่
79 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต.เคง็ใหญ่

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.
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สังกดั ช่ือ
1 อุดรธานี สช เขต 1 กระจ่างวิทย์
2 อุดรธานี สช เขต 1 คุณากรณ์
3 อุดรธานี สช เขต 1 เซนตเ์มร่ี
4 อุดรธานี สช เขต 1 ดอนบอสโกวิทยา
5 อุดรธานี สช เขต 1 ทรงธรรมวิทยา
6 อุดรธานี สช เขต 1 พนัธกิจวิทยา
7 อุดรธานี สช เขต 1 มารียพ์ทิกัษอุ์ดรธานี
8 อุดรธานี สช เขต 1 สหกิจวิทยา
9 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลค่ายประจกัษฯ์
10 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลเพือ่นเดก็
11 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลลกัษณ์สุข
12 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลอาภาพชัร
13 อุดรธานี สช เขต 1 อุดรมงคลวิทยา (อินทร์อุดมวิทยา)
14 อุดรธานี สช เขต 1 อุดรคริสเตียนวิทยา
15 อุดรธานี สช เขต 1 อุดรวิทยา
16 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
17 อุดรธานี สช เขต 1 อุดรคริสเตียนศึกษา
18 อุดรธานี สช เขต 1 พฒันาปัญญา
19 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลทิพากานต์
20 อุดรธานี สช เขต 1 เทพนุสรณ์
21 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลปรมินทร์
22 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลสนัติธรรมวิทยา
23 อุดรธานี สช เขต 1 ปรมินทร์
24 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลลดา
25 อุดรธานี สช เขต 1 พชิญบณัฑิต 2
26 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลพร้อมพฒัน์
27 อุดรธานี สช เขต 1 หตัถกิจคริสเตียน
28 อุดรธานี สช เขต 1 มหฤทยัคริสเตียน
29 อุดรธานี สช เขต 1 อนุบาลพมิพลอย (จดัตั้งปี 58)
30 อุดรธานี สช เขต 2 กมลาลกัษณ์
31 อุดรธานี สช เขต 2 เทพปัญญา
32 อุดรธานี สช เขต 2 พรหมนิมิตศึกษา
33 อุดรธานี สช เขต 2 พนัธกิจศึกษา
34 อุดรธานี สช เขต 2 มหาไถ่ศึกษากมุภวาปี
35 อุดรธานี สช เขต 2 มธัยมนํ้าตาลอนุสรณ์
36 อุดรธานี สช เขต 2 วรรณรสนุสรณ์
37 อุดรธานี สช เขต 2 วาสนาศึกษา
38 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลปภาวรินทร์
39 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์
40 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลวาสนา
41 อุดรธานี สช เขต 2 กมลาลกัษณ์วงัสามหมอ
42 อุดรธานี สช เขต 2 อนุบาลอุ่นใจ
43 อุดรธานี สช เขต 3 กฤชานนัท์
44 อุดรธานี สช เขต 3 วิสุทธิวงศโ์พนสูง
45 อุดรธานี สช เขต 3 มหาไถ่ศึกษาบา้นดุง
46 อุดรธานี สช เขต 3 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง
47 อุดรธานี สช เขต 3 พชิญวิทย์
48 อุดรธานี สช เขต 3 อนุบาลขวญัประชา
49 อุดรธานี สช เขต 3 อนุบาลสุรสีห์
50 อุดรธานี สช เขต 4 ภูมิพชิญ
51 อุดรธานี สช เขต 4 อนุบาลนนัทวดี

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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52 อุดรธานี สช เขต 4 ศศิกานตว์ิทยา
53 อุดรธานี สช เขต 4 อนุบาลญาริดา
54 อุดรธานี สช เขต 4 อนุบาลศศิกานตน์ํ้ าโสม
55 อุดรธานี กดุจบั ทต.กดุจบั
56 อุดรธานี กดุจบั ทต.ยางชุม
57 อุดรธานี กดุจบั อบต.เมืองเพยี
58 อุดรธานี กดุจบั อบต.สร้างก่อ
59 อุดรธานี กดุจบั ทต.ปะโค
60 อุดรธานี กดุจบั อบต.ตานเลียน
61 อุดรธานี กดุจบั ทต.ตาลเลียน
62 อุดรธานี กดุจบั อบต.เชียงเพง็
63 อุดรธานี กดุจบั อบต.ขอนยงู
64 อุดรธานี กดุจบั อบต.กดุจบั
65 อุดรธานี กดุจบั ทต.เมืองเพยี
66 อุดรธานี กดุจบั ทต.เชียงเพง็
67 อุดรธานี กดุจบั อบต.ตาลเลียน
68 อุดรธานี กดุจบั ทต.สร้างก่อ
69 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.ปะโค
70 อุดรธานี กมุภวาปี อบต.ผาสุก
71 อุดรธานี กมุภวาปี อบต.ท่าลี
72 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.หนองหวา้
73 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.เวียงคาํ
74 อุดรธานี กมุภวาปี อบต.สีออ
75 อุดรธานี กมุภวาปี อบต.ตูมใต้
76 อุดรธานี กมุภวาปี อบต.กมุภวาปี
77 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.กมุภวาปี
78 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.แชแล
79 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.เชียงแหว
80 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.กงพานพนัดอน
81 อุดรธานี กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ
82 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.ห้วยเก้ิง
83 อุดรธานี กมุภวาปี ทต.พนัดอน
84 อุดรธานี กู่แกว้ อบต.คอ้ใหญ่
85 อุดรธานี กู่แกว้ อบต.คอนสาย
86 อุดรธานี กู่แกว้ อบต.โนนทองอินทร์
87 อุดรธานี กู่แกว้ ทต.กู่แกว้
88 อุดรธานี กู่แกว้ ทต.คอนสาย
89 อุดรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลกั
90 อุดรธานี ไชยวาน ทต.โพนสูง
91 อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน
92 อุดรธานี ไชยวาน ทต.หนองแวงแกม้หอม
93 อุดรธานี ไชยวาน อบต.คาํเลาะ
94 อุดรธานี ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง
95 อุดรธานี ทุ่งฝน อบต.นาทม
96 อุดรธานี ทุ่งฝน ทต.ทุ่งฝน
97 อุดรธานี ทุ่งฝน ทต.ทุ่งใหญ่
98 อุดรธานี ทุ่งฝน อบต.ทุ่งฝน
99 อุดรธานี นายงู ทต.โนนทอง

100 อุดรธานี นายงู อบต.นาแค
101 อุดรธานี นายงู อบต.โนนทอง
102 อุดรธานี นายงู ทต.นายงู
103 อุดรธานี นายงู อบต.บา้นกอ้ง
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104 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.โสมเยยีม
105 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.บา้นหยวก
106 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.นํ้าโสม
107 อุดรธานี นํ้ าโสม ทต.นํ้าโสม
108 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.ศรีสาํราญ
109 อุดรธานี นํ้ าโสม ทต.นางวั
110 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.สามคัคี
111 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.นางวั
112 อุดรธานี นํ้ าโสม อบต.หนองแวง
113 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โพธ์ิศรีสาํราญ
114 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
115 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง
116 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี
117 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม
118 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.หนองแวงโนนสะอาด
119 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุ่งแกว้
120 อุดรธานี บา้นดุง อบต.บา้นม่วง
121 อุดรธานี บา้นดุง อบต.ดงเยน็
122 อุดรธานี บา้นดุง ทม.บา้นดุง
123 อุดรธานี บา้นดุง อบต.นาไหม
124 อุดรธานี บา้นดุง อบต.บา้นชยั
125 อุดรธานี บา้นดุง อบต.วงัทอง
126 อุดรธานี บา้นดุง อบต.บา้นดุง
127 อุดรธานี บา้นดุง อบต.โพนสูง
128 อุดรธานี บา้นดุง อบต.นาคาํ
129 อุดรธานี บา้นดุง อบต.บา้นจนัทน์
130 อุดรธานี บา้นดุง อบต.ออ้มกอ
131 อุดรธานี บา้นดุง อบต.ถ่อนนาลบั
132 อุดรธานี บา้นดุง อบต.บา้นตาด
133 อุดรธานี บา้นผอื อบต.เขือนํ้ า
134 อุดรธานี บา้นผอื ทต.บา้นผอื
135 อุดรธานี บา้นผอื อบต.ขา้วสาร
136 อุดรธานี บา้นผอื อบต.กลางใหญ่
137 อุดรธานี บา้นผอื ทต.กลางใหญ่
138 อุดรธานี บา้นผอื อบต.บา้นคอ้
139 อุดรธานี บา้นผอื อบต.หนองหวัคู
140 อุดรธานี บา้นผอื ทต.คาํบง
141 อุดรธานี บา้นผอื อบต.หายโศก
142 อุดรธานี บา้นผอื อบต.จาํปาโมง
143 อุดรธานี บา้นผอื อบต.คาํดว้ง
144 อุดรธานี บา้นผอื อบต.บา้นผอื
145 อุดรธานี บา้นผอื อบต.เมืองพาน
146 อุดรธานี บา้นผอื อบต.โนนทอง
147 อุดรธานี บา้นผอื อบต.หนองแวง
148 อุดรธานี ประจกัษศิ์ลปาคม อบต.นาม่วง
149 อุดรธานี ประจกัษศิ์ลปาคม อบต.อุ่มจาน
150 อุดรธานี ประจกัษศิ์ลปาคม อบต.ห้วยสามพาด
151 อุดรธานี พบูิลยรั์กษ์ อบต.บา้นแดง
152 อุดรธานี พบูิลยรั์กษ์ อบต.นาทราย
153 อุดรธานี พบูิลยรั์กษ์ อบต.ดอนกลอย
154 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาบวั
155 อุดรธานี เพญ็ อบต.เชียงหวาง
156 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาพู่
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157 อุดรธานี เพญ็ อบต.เตาไห
158 อุดรธานี เพญ็ อบต.โคกกลาง
159 อุดรธานี เพญ็ ทต.เพญ็
160 อุดรธานี เพญ็ ทต.บา้นธาตุ
161 อุดรธานี เพญ็ อบต.บา้นเหล่า
162 อุดรธานี เพญ็ อบต.เพญ็
163 อุดรธานี เพญ็ อบต.สร้างแป้น
164 อุดรธานี เพญ็ อบต.จอมศรี
165 อุดรธานี เพญ็ อบต.สุมเส้า
166 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.โนนสูง-นํ้าคาํ
167 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์
168 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพณิ
169 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.โนนสูง
170 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นากวา้ง
171 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองสาํโรง
172 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาดี
173 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบวั
174 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี
175 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บา้นตาด
176 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี
177 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นาข่า
178 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บา้นจัน่
179 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาข่า
180 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองขอนกวา้ง
181 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บา้นตาด
182 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยนื
183 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองไผ่
184 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี
185 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หมูม่น
186 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองไฮ
187 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.สามพร้าว
188 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นิคมสงเคราะห์
189 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.กดุสระ
190 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บา้นขาว
191 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บา้นจัน่
192 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.โคกสะอาด
193 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาคาํ
194 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ผาสุก
195 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.บะยาว
196 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.หนองกงุทบัมา้
197 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.หนองหญา้ไซ
198 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.คาํโคกสูง
199 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.วงัสามหมอ
200 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ลาํพนัชาด
201 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.บะยาว
202 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หวันาคาํ
203 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.จาํปี
204 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ
205 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.นายงู
206 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน
207 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ
208 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง
209 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.บา้นโปร่ง
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210 อุดรธานี สร้างคอม ทต.บา้นโคก
211 อุดรธานี สร้างคอม ทต.บา้นยวด
212 อุดรธานี สร้างคอม อบต.บา้นหินโงม
213 อุดรธานี สร้างคอม อบต.เชียงดา
214 อุดรธานี สร้างคอม อบต.บา้นโคก
215 อุดรธานี สร้างคอม อบต.นาสะอาด
216 อุดรธานี สร้างคอม ทต.สร้างคอม
217 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองออ้-โนนหวาย
218 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หมากหญา้
219 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.ภูผาแดง
220 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.โนนหวาย
221 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.กดุหมากไฟ
222 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.นํ้าพน่
223 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองววัซอ
224 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองบวับาน
225 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หนองออ้
226 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.กดุหมากไฟ
227 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.อูบมุง
228 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หนองบวับาน
229 อุดรธานี หนองแสง ทต.นาดี
230 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทบักงุ
231 อุดรธานี หนองแสง ทต.แสงสว่าง
232 อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสว่าง
233 อุดรธานี หนองแสง อบต.หนองแสง
234 อุดรธานี หนองหาน ทต.ผกัตบ
235 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองสระปลา
236 อุดรธานี หนองหาน อบต.บา้นเชียง
237 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองหาน
238 อุดรธานี หนองหาน อบต.พงังู
239 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง
240 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองไผ่
241 อุดรธานี หนองหาน อบต.สะแบง
242 อุดรธานี หนองหาน อบต.บา้นยา
243 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองหาน
244 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองเมก็
245 อุดรธานี หนองหาน ทต.บา้นเชียง
246 อุดรธานี หนองหาน อบต.ดอนหายโศก
247 อุดรธานี หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว
248 อุดรธานี 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 ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)

บ.ขอนแก่นแดร่ีส์ จํากัด  ที่อยู่ ๒๖๐ ม.๒ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๗๙๕๐๒-๓,๐๘๑-๖๐๑๔๕๘๑
บ.แมร่ีแอนแดรี ๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๖๓๖๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  ที่อยู่ ๑๗๖ ม.๗ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๙๙-๑๕๔๒๖๙๐
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด  ที่อยู่ ๑๙๖/๒ ม.๓ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๙๕๑๒๖,๐๔๒-๒๐๗๙๑๔
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

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

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

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ส.ค.
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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 เซนตเ์อเมลี(เยาวเรศศึกษา)
7 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลกติติคุณ
8 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลบา้นเด็ก
9 อุบลราชธานี สช เขต 1 อเนกวิทยา

10 อุบลราชธานี สช เขต 1 อสัสัมชญัอุบลราชธานี
11 อุบลราชธานี สช เขต 1 อาเวมารีอา
12 อุบลราชธานี สช เขต 1 ฮั้วเฉียวกงฮกัอุบล
13 อุบลราชธานี สช เขต 1 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
14 อุบลราชธานี สช เขต 1 ยุวฑูตศึกษา2
15 อุบลราชธานี สช เขต 1 อนุบาลลูกรัก
16 อุบลราชธานี สช เขต 1 พิมพป์ระภาสงเคราะห ์(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 เบญจธัญพิทยา
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 ทวีวฒันศึ์กษา
35 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลแสงสุรีย์
36 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลพุทธเมตตา
37 อุบลราชธานี สช เขต 2 อนุบาลกุลวิกรานต์
38 อุบลราชธานี สช เขต 2 วุฒิศึกษา

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
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คนัทรีเฟรช วังนํา้เย็น ธวัชฟาร์ม บจก.วารินมิลค์สค.มวกเหลก็ สค.ปากช่อง ไทยมิลค์
ท่ี อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดอบุลราชธานี เทอม 2/2560

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 วดันาเยียวิทยา
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 อนุบาลนํ้ายืน
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 กุดขา้วปุ้น อบต.โนนสวาง
75 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น อบต.กาบิน
76 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น อบต.กุดขา้วปุ้น
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77 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น ทต.กุดขา้วปุ้น
78 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น อบต.แกง่เค็ง
79 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น อบต.หนองทนันํ้า
80 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น อบต.ขา้วปุ้น
81 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.เจียด
82 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองสิม
83 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองนกทา
84 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองนกทา
85 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หวันา
86 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เขมราฐ
87 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เทพวงศา
88 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.นาแวง
89 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม
90 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แกง้เหนือ
91 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองผือ
92 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.ยางข้ีนก
93 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.ธาตุนอ้ย
94 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.กอ่เอ้
95 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.สร้างถ่อ
96 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต.บา้นกอก
97 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต.เข่ืองใน
98 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.กลางใหญ่
99 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.สหธาตุ
100 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.ท่าไห
101 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.โนนรัง
102 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.ชีทวน
103 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.หนองเหล่า
104 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต.หว้ยเรือ
105 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.บา้นไทย
106 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.ศรีสุข
107 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.หวัดอน
108 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.เข่ืองใน
109 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.แดงหมอ้
110 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.นาคาํใหญ่
111 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.คอ้ทอง
112 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.โขงเจียม
113 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.นาโพธ์ิกลาง
114 อุบลราชธานี โขงเจียม ทต.บา้นด่านโขงเจียม
115 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ่
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116 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หว้ยไผ่
117 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หว้ยยาง
118 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.คาํไฮใหญ่
119 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง
120 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง
121 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง
122 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นาเจริญ
123 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.แกง้
124 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบูรณ์
125 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นากระแซง
126 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ท่าโพธ์ิศรี
127 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช
128 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.บวังาม
129 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู
130 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นาส่วง
131 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.สมสะอาด
132 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง
133 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทุ่งเทิง
134 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.คาํคร่ัง
135 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.บวังาม
136 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.โพนงาม
137 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.กุดประทาย
138 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.นาส่วง
139 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม
140 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ป่าโมง
141 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ
142 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ตากแดด
143 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ถํ้าแข้
144 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โนนกุง
145 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.บา้นแดง
146 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ขามเป้ีย
147 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร
148 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.หนองเต่า
149 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ไหล่ทุ่ง
150 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุดยาลวน
151 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาสะไม
152 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เกษม
153 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.คอนสาย
154 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กระเดียน
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155 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล
156 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เซเป็ด
157 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ตระการ
158 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน
159 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.หว้ยฝ้ายพฒันา
160 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ท่าหลวง
161 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เป้า
162 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน
163 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.คาํเจริญ
164 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.คาํหวา้
165 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.หนองกุง
166 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.สาํโรง
167 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.นาคาย
168 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.ตาลสุม
169 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.จิกเทิง
170 อุบลราชธานี ตาลสุม ทต.ตาลสุม
171 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม อบต.นาห่อม
172 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม อบต.กุดเรือ
173 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม อบต.โคกชาํแระ
174 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม อบต.หนองอม้
175 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม อบต.นาเกษม
176 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์
177 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.นาจะหลวย
178 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์
179 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โสกแสง
180 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.บา้นตูม
181 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย
182 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย
183 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์
184 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พะลาน
185 อุบลราชธานี นาตาล อบต.กองโพน
186 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พงัเคน
187 อุบลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล
188 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเยีย
189 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาดี
190 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเรือง
191 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาจาน
192 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาเรือง
193 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาเยีย
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194 อุบลราชธานี นํ้าขุ่น ทต.ข้ีเหล็ก
195 อุบลราชธานี นํ้าขุ่น อบต.ไพบูลย์
196 อุบลราชธานี นํ้าขุ่น อบต.ตาเกา
197 อุบลราชธานี นํ้าขุ่น อบต.โคกสะอาด
198 อุบลราชธานี นํ้าขุ่น ทต.ตาเกา
199 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.บุเปือย
200 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.ยางใหญ่
201 อุบลราชธานี นํ้ายืน ทต.สีวิเชียร
202 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.สีวิเชียร
203 อุบลราชธานี นํ้ายืน ทต.นํ้ายืน
204 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.โซง
205 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.เกา่ขาม
206 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.โดมประดิษฐ์
207 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.ยาง
208 อุบลราชธานี นํ้ายืน ทต.โซง
209 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.โนนคอ้
210 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.โพนงาม
211 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.นาโพธ์ิ
212 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.หว้ยข่า
213 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก
214 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บา้นแมด
215 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.หนองสะโน
216 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.คอแลน
217 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บวังาม
218 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.นาโพธ์ิ
219 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.นาโพธ์ิ
220 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.บา้นแขม
221 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร ทต.กุดชมภู
222 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร ทต.โพธ์ิศรี
223 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.ทรายมูล
224 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.ดอนจิก
225 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.โนนกาหลง
226 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.ระเว
227 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร ทม.พิบูลมงัสาหาร
228 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร ทต.โพธ์ิไทร
229 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.ไร่ใต้
230 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร ทต.อ่างศิลา
231 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.หนองบวัฮี
232 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.โนนกลาง
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233 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.โพธ์ิศรี
234 อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร อบต.อ่างศิลา
235 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร อบต.สารภี
236 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร อบต.โพธ์ิไทร
237 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร อบต.สองคอน
238 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร อบต.สาํโรง
239 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร อบต.ม่วงใหญ่
240 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร อบต.เหล่างาม
241 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร ทต.โพธ์ิไทร
242 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่
243 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม
244 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.หนองชา้งใหญ่
245 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ทต.ม่วงสามสิบ
246 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก
247 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ
248 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า
249 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.โพนแพง
250 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง
251 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.เตย
252 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่
253 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ
254 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.หนองไข่นก
255 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง
256 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง
257 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีทม.แจระแม
258 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.ไร่นอ้ย
259 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีทต.ปทุม
260 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.หวัเรือ
261 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.หนองบ่อ
262 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบจ.อุบลราชธานี
263 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีทน.อุบลราชธานี
264 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีทต.ขามใหญ่
265 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบจ.อุบลราชธานี
266 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.ข้ีเหล็ก
267 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.หนองขอน
268 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.กุดลาด
269 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีทต.อุบล
270 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.กระโสบ
271 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.ปะอาว
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272 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.เมืองศรีไค
273 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.บุ่งไหม
274 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.หนองกนิเพล
275 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.ธาตุ
276 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.ท่าลาด
277 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.คูเมือง
278 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.บุ่งหวาย
279 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.หว้ยขะยุง
280 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.โนนผึ้ง
281 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.โพธ์ิใหญ่
282 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.คาํขวาง
283 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.โนนโหนน
284 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.แสนสุข
285 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทม.วารินชาํราบ
286 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.บุ่งไหม
287 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.คาํนํ้าแซบ
288 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต.หว้ยขะยุง
289 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.สระสมิง
290 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.ธาตุ
291 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน
292 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ทต.ศรีเมืองใหม่
293 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง
294 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ดอนใหญ่
295 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย
296 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบ่าย
297 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาคาํ
298 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน
299 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง
300 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.เอือดใหญ่
301 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คาํไหล
302 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.แกง้กอก
303 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ อบต.บุ่งบะแลง
304 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต.บุ่งมะแลง
305 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ อบต.แกง่โดม
306 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ อบต.ท่าชา้ง
307 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ อบต.สว่าง
308 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต.ท่าชา้ง
309 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต.สว่าง
310 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.คอ้นอ้ย
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311 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.โนนกาเล็น
312 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.โคกกอ่ง
313 อุบลราชธานี สาํโรง ทต.สาํโรง
314 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.สาํโรง
315 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.โคกสว่าง
316 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.ขามป้อม
317 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.โนนกลาง
318 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.บอน
319 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.หนองไฮ
320 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ช่องเม็ก
321 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสร้างตนเองลาํโดมนอ้ย
322 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คาํเข่ือนแกว้
323 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.ช่องเม็ก
324 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.โนนกอ่
325 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คนัไร่
326 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ฝางคาํ
327 อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ ทต.เหล่าเสือโกก้
328 อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ อบต.โพนเมือง
329 อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ อบต.แพงใหญ่
330 อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ อบต.เหล่าเสือโกก้
331 อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ อบต.หนองบก

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด  ท่ีอยู่ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๕๑๗๑๒(คุณวรพจน์)
บ.ธวชัฟารม์ จํากดั  ทีอ่ยู่ ๓๒๓ ม.๘ ต.คําขวาง อ.วารนิชําราบ จ.อบุลฯ ๓๔๑๕๐  โทรศัพท ์ ๐๔๕‐๒๘๘๔๕๒ ,๐๘๑‐๙๕๕๓๒๘๒

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