
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั

1 นางเรวดี ศรีพิพฒัน์ 081-983-3969 นายเสริมชยั ศรีพิพฒัน์ 081-863-0205 47/5 เมือง ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเทพประสิทธ์ิวิทยา สช เขต 1 ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนศรีวรการ สช เขต 1 ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนศรีวิทยา สช เขต 1 ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนอนุบาลจนัทรา สช เขต 1 ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา สช เขต 1 ฉะเชิงเทรา

อบต.สาวชะโงก บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

อบต.เสม็ดใต้ บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

อบต.ท่าทองหลาง บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

อบต.หวัไทร บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

ทต.ปากน ้า บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

อบต.บางกระเจ็ด บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

ทต.บางคลา้ บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

อบต.ดอนฉิมพลี บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.บึงน ้ารักษ์ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.สิงโตทอง บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

ทต.ดอนเกาะกา บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.บางขนาก บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.บางน ้าเปร้ียว บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

ทต.บางน ้าเปร้ียว บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.โพรงอากาศ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

ทต.บางขนาก บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.โยธะกา บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

อบต.หมอนทอง บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

ทต.คลองแสนแสบ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

ทต.บางววั บางปะกง ฉะเชิงเทรา

อบต.ดอนทราย บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองขดุ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

ทต.เทพราช บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

จังหวดัฉะเชิงเทรำ

หจก.มิลคเ์ซ็นเตอร์

รำยช่ือตัวแทนขนส่งนมโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที ่2,3)
ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกดั

ที่
ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน

ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
ที่

ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน
ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ

นางเรวดี ศรีพิพฒัน์ 081-983-3969 นายเสริมชยั ศรีพิพฒัน์ 081-863-0205 47/5 เมือง ฉะเชิงเทรา อบต.หนองตีนนก บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

ทต.ลาดขวาง บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองบา้นโพธ์ิ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.สนามจนัทร์ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.เกาะไร่ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.เทพราช บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

ทต.แสนภูดาษ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.หนองบวั บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองประเวศ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.บางกรูด บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.แหลมประดู่ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

อบต.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

อบต.บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บา้นใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ทม.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบจ.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บางขวญั เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บางแกว้ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.วงัตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คลองหลวงแพง่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

อบต.คูย้ายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา

หจก.มิลคเ์ซ็นเตอร์



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
1 นายสายณัห์ วงษด์นตรี 081-590-1242 นายชาตรี  ราษฏร์เจริญดี 081-590-1242 611 - เมือง ชลบุรี อบจ.ชลบุรี เมือง ชลบุรี

ทม.ชลบุรี เมือง ชลบุรี
ทม.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
ทต.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

2 นายคณวฒัน์ ลคันศิยานนท์ 081-813-2379 นายคณวฒัน์ ลคันศิยานนท์ 081-813-2379 130/33 12 บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
3 นางสาวกรวรรณ เกียรติไกรวลัศิริ 062-651-9369 นายถนอมศกัด์ิ มูลภกัดี 081-759-9383 79/5 - เมือง นครราชสีมา ทต.หว้ยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี

หจก.เคหา้เกา้ โลจิสติกส์ โรงเรียนเกษมวิทย์ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนธารทิพยวิ์ทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนเมืองชลพิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนร่มไม้ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนศรีสุวิช สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนเจริญสุขวิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนสุตา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนทนาพรวิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพญ็ศิริ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลบุญพ่ึง สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนเพลินจิตวิทยา สช เขต 2 ชลบุรี
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา สช เขต 2 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ สช เขต 2 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนปัญญานฤมิต สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนดวงมณี สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนเฉลิมชยัศึกษา สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนบางพระวิทยา สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนณัฏเวศม์ สตัหีบ ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ เมือง ชลบุรี
โรงเรียนนารานุบาล เมือง ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ เมือง ชลบุรี
โรงเรียนแสนสุขศึกษา เมือง ชลบุรี
โรงเรียนจิรพลวิทยา บา้นบึง ชลบุรี
โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ ชลบุรี
โรงเรียนตนัตรารักษ์ บางละมุง ชลบุรี
โรงเรียนจุฬเทพ บางละมุง ชลบุรี

จังหวดัชลบุรี

รำยช่ือตัวแทนขนส่งนมโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที ่2,3)
ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกดั

ที่
ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน

ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
ที่

ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน
ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ

นางสาวกรวรรณ เกียรติไกรวลัศิริ 062-651-9369 นายถนอมศกัด์ิ มูลภกัดี 081-759-9383 79/5 - เมือง นครราชสีมา โรงเรียนบรรณพนัธ์ศึกษา ศรีราชา ชลบุรี
หจก.เคหา้เกา้ โลจิสติกส์ โรงเรียนมธัยมสมัมาชีวศิลปบางพระ ศรีราชา ชลบุรี

โรงเรียนบุญญวิยาคาร พนสันิคม ชลบุรี
4 นางทศันีย์ ดิษฐเกษร 083-067-0403 นางทศันีย์ ดิษฐเกษร 083-067-0403 256/5 1 บา้นบึง ชลบุรี อบต.หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี

อบต.โคกข้ีหนอน พานทอง ชลบุรี
ทต.พานทอง พานทอง ชลบุรี
ทต.หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี
อบต.หนา้ประดู่ พานทอง ชลบุรี
อบต.พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี
อบต.เกาะลอยบางหกั พานทอง ชลบุรี
อบต.พานทอง พานทอง ชลบุรี
อบต.มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
อบต.บา้นเก่า พานทอง ชลบุรี
ทต.บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
ทต.หนองไมแ้ดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
ทม.แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
ทต.เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
โรงเรียนประภสัสรวิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนสถาพรพิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนภกัดีพรรณ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนกล่อมปฐมวยั สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนศทุธรัตน์วฒันาลยั สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนสุขมุวิทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนศทุธรัตน์ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนสมคิดจิตตวิ์ทยา สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนวฒันดรุณวิทย์ สช เขต 1 ชลบุรี
โรงเรียนธรรมวาที สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี สช เขต 3 ชลบุรี
โรงเรียนจ้ินฮั้ว สช เขต 3 ชลบุรี



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
1 นายสมยศ สมบติัมี 089-355-2534 นางจารุวรรณ 092-901-5036 7 12 หนองบวัแดง ชยัภูมิ ทต.เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ

ทต.บา้นเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
ทต.บา้นเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.บา้นบวั เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.บา้นเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.บา้นยาง เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.บา้นหนั เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
อบต.หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ
ทต.หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชยัภูมิ
ทต.หลวงศิริ หนองบวัแดง ชยัภูมิ
อบต.กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชยัภูมิ
อบต.หนองแวง หนองบวัแดง ชยัภูมิ

2 นางณัฐกานต์ ชนสูงเนิน 090-239-6350 นางณัฐกานต์ ชนสูงเนิน 090-239-6350 99 6 คอนสวรรค์ ชยัภูมิ อบต.ช่องสามหมอ แกง้คร้อ ชยัภูมิ
อบต.นาหนองทุม่ แกง้คร้อ ชยัภูมิ
อบต.บา้นแกง้ แกง้คร้อ ชยัภูมิ
อบต.หนองไผ่ แกง้คร้อ ชยัภูมิ
อบต.หลุบคา แกง้คร้อ ชยัภูมิ
ทต.คอนสาร คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.คอนสาร คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.ดงกลาง คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.ดงบงั คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.ทุง่นาเลา คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.ทุง่พระ คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.ทุง่ลุยลาย คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.โนนคูณ คอนสาร ชยัภูมิ
อบต.หว้ยยาง คอนสาร ชยัภูมิ
ทต.หว้ยยาง คอนสาร ชยัภูมิ

3 นางสาวกนกอร    กาญจนเภตรานนัท์ 089-627-7348 นายฤทธิศกัด์ิ เหมพนัธ์ 089-627-7348 3 6 แกง้คร้อ ชยัภูมิ ทต.บา้นเพชรภูเขียว ภูเขียว ชยัภูมิ
ทต.ภูเขียว  ภูเขียว ชยัภูมิ
อบต.บา้นดอน ภูเขียว ชยัภูมิ
อบต.ผกัปัง ภูเขียว ชยัภูมิ
ทต.เแกง้คร้อ แกง้คร้อ ชยัภูมิ
ทต.นาหนองทุม่ แกง้คร้อ ชยัภูมิ
อบต.โคกกุง แกง้คร้อ ชยัภูมิ

จังหวดัชัยภูมิ

รำยช่ือตัวแทนขนส่งนมโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที ่2,3)
ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกดั

ที่
ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน

ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
1 นางสนธิยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 089-845-7826 นางสนธิยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 089-845-7826 127-129 8 คง นครราชสีมา ทต.เมืองคง คง นครราชสีมา

อบต.ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
อบต.คูขาด คง นครราชสีมา
อบต.ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
อบต.โนนเตง็ คง นครราชสีมา
อบต.บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา
อบต.เมืองคง คง นครราชสีมา
อบต.หนองบวั คง นครราชสีมา
อบต.หนองมะนาว คง นครราชสีมา
ทต.บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา
อบต.โคกกระเบ้ือง บา้นเหล่ือม นครราชสีมา
อบต.ช่อระกา บา้นเหล่ือม นครราชสีมา
อบต.บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา
อบต.วงัโพธ์ิ บา้นเหล่ือม นครราชสีมา

2 นางสาวจณิสตา อยู่ยืน 081-660-9043 นางสาววิภา 081-660-9043 635/4 - เมือง นครราชสีมา ทต.โชคชยั โชคชยั นครราชสีมา
บจก.จีเอ็นเซอร์วิส กรุ๊ป ทต.ด่านเกวียน ด่านเกวียน นครราชสีมา

อบต.โชคชยั โชคชยั นครราชสีมา
อบต.ด่านเกวียน ด่านเกวียน นครราชสีมา
อบต.ท่าจะหลุง ท่าจะหลุง นครราชสีมา
อบต.ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว นครราชสีมา
อบต.ท่าอ่าง ท่าอ่าง นครราชสีมา
อบต.พลบัพลา พลบัพลา นครราชสีมา
อบต.ละลมใหม่พฒันา ละลมใหม่พฒันา นครราชสีมา
ทต.เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
อบต.กระเบ้ืองนอก กระเบ้ืองนอก นครราชสีมา
อบต.โนนอุดม โนนอุดม นครราชสีมา
อบต.ละหานปลาคา้ว ละหานปลาคา้ว นครราชสีมา
ทต.ขยุ ขยุ นครราชสีมา
ทต.หนองบวัวง หนองบวัวง นครราชสีมา
ทต.ช่องแมว ช่องแมว นครราชสีมา
ทต.บา้นยาง บา้นยาง นครราชสีมา
อบต.บา้นยาง บา้นยาง นครราชสีมา
ทต.ไพล ไพล นครราชสีมา
อบต.ไพล ไพล นครราชสีมา

3 นางสาวนภาพร พิมพิสาร 044-465-412 นางกฤตยา พร้อมไวพล 081-935-4315 147/79 - เมือง นครราชสีมา อบต.หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา
สหกรณ์บริการสาธารณสุข จ ากดั ทต.โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา

ทต.บลัลงัก์ โนนไทย นครราชสีมา
อบต.คา้งพลู โนนไทย นครราชสีมา

จังหวดันครรำชสีมำ

รำยช่ือตัวแทนขนส่งนมโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที ่2,3)
ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกดั

ที่
ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน

ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
ที่

ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน
ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ

นางสาวนภาพร พิมพิสาร 044-465-412 นางกฤตยา พร้อมไวพล 081-935-4315 147/79 - เมือง นครราชสีมา อบต.ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
สหกรณ์บริการสาธารณสุข จ ากดั อบต.บา้นวงั โนนไทย นครราชสีมา

อบต.สายออ โนนไทย นครราชสีมา
อบต.ส าโรง โนนไทย นครราชสีมา
อบต.สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา
ทต.ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
อบต.ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
อบต.หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
อบต.หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

4 นายประทีป แกว้นนัท ์ 044-993-763 นายณัฐ แกว้นนัท ์ 080-729-0019 789 17 ปากช่อง นครราชสีมา ทต.ล านางแกว้ ปักธงชยั   นครราชสีมา  
กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมหนองสาหร่าย จ  ากดั ทต.ศาลเจา้พอ่ วงัน ้าเขียว   นครราชสีมา  

อบต.ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว   นครราชสีมา  
อบต.ระเริง วงัน ้าเขียว   นครราชสีมา  
อบต.วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว   นครราชสีมา  
อบต.วงัหมี วงัน ้าเขียว   นครราชสีมา  
อบต.อุดมทรัพย์ วงัน ้าเขียว   นครราชสีมา  
ทต.กลางดง ปากช่อง   นครราชสีมา  
ทต.วงัไทร ปากช่อง   นครราชสีมา  
ทต.สีมามงคล ปากช่อง   นครราชสีมา  
ทต.หมูสี ปากช่อง   นครราชสีมา  
ทม.ปากช่อง ปากช่อง   นครราชสีมา  
อบต.คลองม่วง ปากช่อง   นครราชสีมา  
อบต.โป่งตาลอง ปากช่อง   นครราชสีมา  
อบต.วงักะทะ ปากช่อง   นครราชสีมา  
อบต.หนองน ้าแดง ปากช่อง   นครราชสีมา  
อบต.หนองสาหร่าย ปากช่อง   นครราชสีมา  
โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สช เขต 3 นครราชสีมา
โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ สช.เขต 4   นครราชสีมา  

5 นางสาวจุฬาลกัษณ์ พลเสนา 081-593-9877 นายสุเทพ สืบส าราญ 087-540-6011 52 14 คง นครราชสีมา อบต.หว้ยยาง บวัใหญ่ นครราชสีมา
หจก.เวิร์ลมิลค์ ทต.ประทาย ประทาย นครราชสีมา

อบต.โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
อบต.ดอนมนั ประทาย นครราชสีมา
อบต.ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา
อบต.วงัไมแ้ดง ประทาย นครราชสีมา

6 นางสาวปุณณภา สีนารอด 089-428-4941 นายพทัยา ศรีบาลช่ืน 089-9463071 583/1 1 สูงเนิน นครราชสีมา อบต.หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง นครราชสีมา
ร้านปุณณภา นายอมรเทพ ศรีบาลช่ืน 064-8341599 ทต.หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา

นายวิชยั เปรมปรีด์ิ 099- 0702101 ทต.กงรถ หว้ยแถลง นครราชสีมา
นายพิชญะ ศรีบาลช่ืน 098-2243940 อบต.หินดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา

อบต.หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง นครราชสีมา
อบต.ง้ิว หว้ยแถลง นครราชสีมา
อบต.ตะโก หว้ยแถลง นครราชสีมา
ทต.หินดาด หว้ยแถลง นครราชสีมา



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั
ที่

ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน
ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ

อบต.หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสีมา
นางสาวปุณณภา สีนารอด 089-428-4941 นายพทัยา ศรีบาลช่ืน 089-9463071 583/1 1 สูงเนิน นครราชสีมา อบต.หว้ยแคน หว้ยแถลง นครราชสีมา
ร้านปุณณภา นายอมรเทพ ศรีบาลช่ืน 064-8341599 อบต.เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง นครราชสีมา

นายวิชยั เปรมปรีด์ิ 099- 0702101 อบต.ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา
นายพิชญะ ศรีบาลช่ืน 098-2243940 ทต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

อบต.ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา
อบต.ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
อบต.มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
อบต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
ทต.สระพระ พระทองค า นครราชสีมา
ทต.พระทองค า พระทองค า นครราชสีมา
อบต.หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
อบต.พงัเทียม พระทองค า นครราชสีมา
อบต.ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
อบต.พระพทุธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลแกว้ตา พิมาย นครราชสีมา
โรงเรียนแพรวไพลิน แกง้สนามนาง นครราชสีมา
โรงเรียนณัฐญาศึกษา หนองบุนมาก นครราชสีมา
โรงเรียนป่ินนรินทร์ พระทองค า นครราชสีมา
โรงเรียนนพบุตรศึกษา บวัใหญ่ นครราชสีมา
โรงเรียนสายมิตรวงัน ้าเขียว 5 สช เขต 3 นครราชสีมา

7 นางสาวมนสัวี ชมเพญ็ 087-540-6011 นางสาวมนสัวี ชมเพญ็ 087-540-6011 271 1 เมือง นครราชสีมา ทต.จกัราช จกัราช นครราชสีมา
อบต.คลองเมือง จกัราช นครราชสีมา
อบต.จกัราช จกัราช นครราชสีมา
อบต.ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา
อบต.ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา
อบต.สีสุก จกัราช นครราชสีมา
อบต.หนองขาม จกัราช นครราชสีมา
อบต.หินโคน จกัราช นครราชสีมา



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั

1 นายสุชาติ  มฤคพนัธ์ 081-790-2823 นางสาวจิราพร ยาศรี 081-547-0492 810/18-19 9 เมือง อ านาจเจริญ ทต.ป่าต้ิว ป่าต้ิว ยโสธร

อบต.เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร

ทต.กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร

ทต.บุง่คา้ เลิงนกทา ยโสธร

ทต.ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร

ทต.สามคัคี เลิงนกทา ยโสธร

ทต.หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร

ทต.กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร

อบต.กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร

ทต.สวาท เลิงนกทา ยโสธร

อบต.สวาท เลิงนกทา ยโสธร

อบต.สามแยก เลิงนกทา ยโสธร

ช่ือ - สกลุ

รำยช่ือตัวแทนขนส่งนมโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที ่2,3)
ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกดั

จังหวดัยโสธร

ที่
ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน

ช่ือ - สกลุ



เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จังหวดั อบต./โรงเรียน อ ำเภอ จังหวดั

1 นายสิรภพ บุญลิลา 089-841-8489 นายวินยั มีชยั 089-841-8489 186 5 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ทต.ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี

อบต.ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

อบต.เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี

อบต.นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี

2 นางสาวมนิวรรณ ดาราพนัธ์ 087-244-9893 นางสาวมนิวรรณ ดาราพนัธ์ 087-244-9893 151 9 วารินช าราบ อุบลราชธานี ทต.น ้ายืน น ้ายืน อุบลราชธานี

ทต.โซง น ้ายืน อุบลราชธานี

อบต.โซง น ้ายืน อุบลราชธานี

อบต.โดมประดิษฐ์ น ้ายืน อุบลราชธานี

อบต.บุเปือย น ้ายืน อุบลราชธานี

อบต.ยาง น ้ายืน อุบลราชธานี

ทต.ข้ีเหล็ก น ้าขุ่น อุบลราชธานี

อบต.ข้ีเหล็ก น ้าขุ่น อุบลราชธานี

จังหวดัอุบลรำชธำนี

รำยช่ือตัวแทนขนส่งนมโรงเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ทีก่ลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที ่2,3)
ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกดั

ที่
ตัวแทน ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน

ช่ือ - สกลุ ช่ือ - สกลุ
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