
ช่ือ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ - สกลุ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ อ ำเภอ จงัหวดั อ ำเภอ จังหวดั

1 คุณพรทิพย ์  มาลาศรี 081-3899829 คุณพรทิพย ์  มาลาศรี 081-3899829 169 1 พทุไธสง บุรีรัมย์ คูเมือง บรีุรัมย์

พทุไธสง บรีุรัมย์

บา้นใหม่ไชยพจน์ บรีุรัมย์

นาโพธ์ิ บรีุรัมย์

เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมย์

กระสัง บรีุรัมย์

สช.เขต2 บรีุรัมย์

สช.เขต3 บรีุรัมย์

2 คุณอาคม  หมอยาดี 089-0983355 นายอาคม  หมอยาดี 089-0983355 89/4 1 วงัสมบูรณ์ สระแกว้ เมือง สระแกว้

เขาฉกรรจ์ สระแกว้

วงัน ้าเยน็ สระแกว้

เขาฉกรรจ์ สระแกว้

                                                                                              ตำรำงรำยช่ือตัวแทนส่งนมโรงเรียน

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในพืน้ที่กลุ่ม 2 (เขตปศุสัตว์ที่ 2,3)

ผู้ประกอบกำรผลติภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมวงัน ำ้เย็น จ ำกดั

ที่
ตัวแทน ผู้รับจ้ำง ทีอ่ยู่ สถำนทีจ่ัดส่งนมโรงเรียน



อรัญประเทศ สระแกว้

วฒันานคร สระแกว้

3 คุณเสรี  ช่างจูม 085-2802251 นายเสรี  ช่างจูม 085-2802251 84 1 วงัสมบูรณ์ สระแกว้ วงัน ้าเยน็ สระแกว้

เขาฉกรรจ์ สระแกว้

วงัน ้าเยน็ สระแกว้

วงัสมบูรณ์ สระแกว้

เมือง สระแกว้

อรัญประเทศ สระแกว้

ตาพระยา สระแกว้

4 คุณไพโรจน์     เจิมขุนทด 081-9669157 นายไพโรจน์     เจิมขนุทด 081-9669157 292 10 บา้นกรวด บุรีรัมย์ ประโคนชยั บุรีรัมย์

ประโคนชยั บุรีรัมย์

ประโคนชยั บุรีรัมย์

บา้นกรวด บุรีรัมย์

บา้นกรวด บุรีรัมย์

นายสุพจน์  พร้อมจิต 087-2608722 186 10 บา้นกรวด บุรีรัมย์ ละหานทราย บุรีรัมย์

ละหานทราย บุรีรัมย์

บา้นกรวด บุรีรัมย์

5 คุณพงษศ์กัด์ิ   บุญโพธ์ิ 089-5301223 นายพงษศ์กัด์ิ   บุญโพธ์ิ 089-5301223   1/2 1 วงัสมบูรณ์ สระแกว้ คลองหาด สระแกว้

วฒันานคร สระแกว้



เมืองสระแกว้ สระแกว้

6 คุณวณิฎา   สีละคร 092-5637481 นางวณิฎา   สีละคร 092-5637481  1-11 18 เขาฉกรรจ์ สระแกว้ คลองหาด สระแก้ว

7 คุณชิตชญา   ศรีเพช็ร์ 063-1649916 คุณชิตชญา   ศรีเพช็ร์ 063-1649916 478 15 วงัสมบูรณ์ สระแกว้ คลองหาด สระแก้ว

วงัสมบูรณ์ สระแก้ว

8 คุณรืองเดช   ฉนัทะ 091-7439293 นายเรืองเดช   ฉนัทะ 091-7439293 7 1 วงัสมบูรณ์ สระแกว้ บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

บางคลา้ ฉะเชิงเทรา

บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

บางปะกง ฉะเชิงเทรา

บางปะกง ฉะเชิงเทรา

9 คุณสงวน ไชยยชิุต 089-0054779 นายสงวน ไชยยชิุต 890054779 20 8 วงัน ้าเยน็ สระแกว้ วงัน ้าเยน็ สระแก้ว

10 คุณสุขศิริ   สุทธิเจษฎาโรจน์ 084-7601558 นายสุขศิริ   สุทธิเจษฎาโรจน0์84-7601558 79 13 เขาฉกรรจ์ สระแกว้ วงัน ้าเยน็ สระแก้ว

เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

11 คุณประยรู  สุขนอ้ย 092-8644988 คุณประยรู  สุขนอ้ย 092-8644988 247  - เมือง สระแกว้ วฒันานคร สระแก้ว

เมือง สระแก้ว

12 คุณบดี   อรัญเจริญวฒัน์ 095-7879911 คุณบดี   อรัญเจริญวฒัน์ 095-7879911 41-46  - อรัญประเทศ สระแกว้ อรัญประเทศ สระแก้ว

13 นางปทุม   นาสวน 081-7211186 นายพฒันพงษ ์  นาสวน 099-1922999 239  - เมือง สระแกว้ เมืองสระแกว้ สระแกว้

ตาพระยา สระแกว้



วฒันานคร สระแกว้

สช.เขต  1 สระแกว้

สช.เขต  2 สระแกว้

นายนิพร   ทราบรัมย์ 081-3855238 107 5 วฒันานคร สระแกว้ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

นางปทุม   นาสวน 081-7211186 239  - เมือง สระแกว้ สช เขต 2 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา

ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
14 นางพทัธรัช    สุขสม 081-8564530 นางพทัธรัช    สุขสม 081-8564530 202 1 ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบรีุ

ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ

สช เขต 2 ปราจีนบรีุ

ประจนัตคาม ปราจีนบรีุ

เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบรีุ

15 พชัชากฤษฏ์ิ สุขสม 062-4282889 ขจรศกัด์ิ  สุขสม 089-2478753 202 1 ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรีสช เขต 1 ปราจีนบรีุ

สุภิวตัน์ กองจร 098-9530399 202 1 ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรีสช เขต 1 ปราจีนบรีุ

สช เขต 2 ปราจีนบรีุ

ประจนัตคาม ปราจีนบรีุ

เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบรีุ

16 นายสมพงศ ์ ป่ินสุวรรณ 089-9003915 นายสมพงศ ์ ป่ินสุวรรณ 089-9003915 19 2 บา้นนา นครนายกสช เขต 1 ปราจีนบรีุ

สช เขต 2 ปราจีนบรีุ



สช เขต 3 ปราจีนบรีุ

17 คุณณฐักานต ์   นวนส าเนียง 098-8894929 นายครรชิต  แซ่เฮง 064-9676468 728/5 ธนบุรี กทม. เมืองนครนายก นครนายก

บา้นนา นครนายก

องครักษ์ นครนายก

สช. นครนายก

ปากพลี นครนายก

18 นายสุรชยั    พรหมโชติ 087-6749419 นายสุรชยั    พรหมโชติ 087-6749419 639  - เมือง ปราจีนบุรี พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา

19 นางพวงผกา   ทองดี 081-8648948 นางพวงผกา   ทองดี 081-8648948 59 /1 1 เขาชะเมา ระยอง สช.1 ฉะเชิงเทรา

คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

บางปะกง ฉะเชิงเทรา

บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ราชสาสน์ ฉะเชิงเทรา

นายสุรชยั    พรหมโชติ 087-6749419 639  - เมือง ปราจีนบุรี สช เขต 1 ปราจีนบุรี

สช เขต 2 ปราจีนบุรี

กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี



นาดี ปราจีนบุรี

บา้นสร้าง ปราจีนบุรี

ประจนัตคาม ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

นายณฐัวฒิุ    ทองดี 088-5298082 59 /1 1 เขาชะเมา ระยอง แกลง ระยอง

นางพวงผกา   ทองดี 081-8648948 59 /1 1 เขาชะเมา ระยอง แกลง ระยอง

เมือง ระยอง

สช. เขต1 ระยอง

สช. เขต2 ระยอง

แกลง ระยอง

เขาชะเมา ระยอง

บา้นฉาง ระยอง

เมืองระยอง ระยอง

20 คุณรัฐพล   ปัพพานนท์ 091-8703865 คุณรัฐพล   ปัพพานนท์ 091-8703865  25 /2  - ขลุง จนัทบุรี สช. ตราด

เกาะชา้ง ตราด

เกาะกดู ตราด

แหลมงอบ ตราด

เมืองตราด ตราด

21 คุณสุนทร   สงวนหงษ์ 087-0470412 คุณสุนทร   สงวนหงษ์ 087-0470412 27 6 เมืองตราด ตราด เมืองตราด ตราด



เขาสมิง ตราด

แหลมงอบ ตราด

คลองใหญ่ ตราด

สช. ตราด

บอ่ไร ตราด

แหลมงอบ ตราด

22 คุณบรรจง   จนัทนาคร 086-8267775 คุณบรรจง   จนัทนาคร 086-8267775 267 /66 5 เมือง ระยอง เมือง ระยอง

23 คุณถนอมศกัด์ิ    มูลภกัดี 081-8675943 คุณถนอมศกัด์ิ    มูลภกัดี 081-8675943 79 / 5  - เมือง นครราชสีมา สช เขต 1 ชลบรีุ

สช เขต 2 ชลบรีุ

สช เขต 3 ชลบรีุ

เกาะสีชงั ชลบรีุ

บางละมุง ชลบรีุ

บา้นบึง ชลบรีุ

พนสันิคม ชลบรีุ

เมืองชลบุรี ชลบรีุ

ศรีราชา ชลบรีุ

สัตหีบ ชลบรีุ

หนองใหญ่ ชลบรีุ

พทัยา ชลบรีุ

เมืองชลบรีุ ชลบรีุ



24 คุณณรงค ์  เกียรติไกรวลัศิริ 083-4324166 คุณณรงค ์  เกียรติไกรวลัศิริ083-4324166 664 8 บ่อทอง ชลบุรี นิคมพฒันา ระยอง

วงัจนัทร์ ระยอง

บ้านคา่ย ระยอง

25 คุณเพญ็ศิริ    คงศรีสวสัด์ิ 01-3732745 คุณเพญ็ศิริ    คงศรีสวสัด์ิ 01-3732745 43492 16 พระประแดงสมุทรปราการ สช เขต 1 สมทุรปราการ

บางบอ่ สมทุรปราการ

บางพลี สมทุรปราการ

บางเสาธง สมทุรปราการ

พระประแดง สมทุรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ สมทุรปราการ

เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ

26 คุณคมสรรค ์   สรเพญ็ช์พิสยั 084-1687358 คุณคมสรรค ์   สรเพญ็ชพิ์สัย084-1687358 32 4 ครบุรี นครราชสีมา ครบรีุ นครราชสีมา

เสิงสาง นครราชสีมา

หนองบนุนาก นครราชสีมา

27 หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเล่ียม 081-8771818 คุณศิริอนนัต ์  เกตุแกว้ 081-8771818 150 6 โนนสูง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

คง นครราชสีมา

ขามสะแกแสง นครราชสีมา

โนนสูง นครราชสีมา

บวัใหญ่ นครราชสีมา

สีดา นครราชสีมา

โชคชยั นครราชสีมา



สช. เขต1 นครราชสีมา

สช. เขต2 นครราชสีมา

สช. เขต3 นครราชสีมา

สช. เขต6 นครราชสีมา

สช. เขต7 นครราชสีมา

สช. เขต7 นครราชสีมา

สช นครราชสีมา

28 คุณบุญชญาดา   คงนนัทะ 081-9766232 คุณบุญชญาดา   คงนนัทะ 081-9766232  127 /1 2 บา้นกรวด บุรีรัมย์ ละหานทราย บรีุรัมย์

โนนดินแดง บรีุรัมย์

ประโคนชยั บรีุรัมย์

บา้นกรวด บรีุรัมย์

พนมดงรัก สริุนทร์

กาบเชิง สริุนทร์

29 นายชนะ  เกียรติสาร 081-9777172 นายวิเชียร   มาริบุตร 093-4312624 11 1 ขขุนัธ์ ศรีสะเกษภูสิงห์ ศรีสะเกษ

นายวนัชยัวีร์   มาริบุตร 093-4744429 11 1 ขขุนัธ์ ศรีสะเกษภูสิงห์ ศรีสะเกษ

นายพลางกูร  จนัหอม 080-1518080 88 6 กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษภูสิงห์ ศรีสะเกษ

นายสมศิลป์   จนัหอม 080-1518080 88 6 กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษกนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ

สช.เขต5 ศรีสะเกษ

สช.เขต4 ศรีสะเกษ

30 หจก.บา้นแพว้ 081-9551195 คุณธนญัญาณ์   อุดมกิจอารีย์ 081-1359824 119 9 เมือง ศรีสะเกษ เดชอุดม อุบลราชธานี



คุณวิทูล  สาธรณ์ 096-9929907 209 2 มหาชชนะชยั ยโสธร เดชอุดม อุบลราชธานี

คุณพรรณพิศ   มณีกสิพนัธ์ 087-8730300 133 7 เมือง ศรีสะเกษ เดชอุดม อุบลราชธานี

บุณฑริก อุบลราชธานี

วารินช าราบ อุบลราชธานี

ส าโรง อุบลราชธานี

พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี

น ้ายนื อุบลราชธานี

สช.เขต 1 อุบลราชธานี

สช.เขต 1 อุบลราชธานี

สช.เขต3 อุบลราชธานี

เมืองยโสธร ยโสธร

เลิงนกทา ยโสธร

ไทยเจริญ ยโสธร

กุดชุม ยโสธร

สช.เขต1 ยโสธร

ค าเข่ือนแกว้ ยโสธร

มหาชนะชยั ยโสธร

สช. ยโสธร

คอ้วงั ยโสธร
กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ



โนนคูณ ศรีสะเกษ

สช.เขต1 ศรีสะเกษ

สช.เขต2 ศรีสะเกษ

สช.เขต3 ศรีสะเกษ

สช.เขต7 ศรีสะเกษ

สช.เขต4 ศรีสะเกษ

กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ

ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ

พยห์ุ ศรีสะเกษ

ไพรบึง ศรีสะเกษ

เมือง ศรีสะเกษ

เมือง ศรีสะเกษ

ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ

วงัหิน ศรีสะเกษ

หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

โนนคูณ ศรีสะเกษ

31 คุณสุบิน    นรมาศ 083-9652647 คุณปรีชา   ผิวเงินยวง 090-5671196 151 9 วารินช าราบอุบลราชธานีเมืองอุบลราชธานี อบุลราชธานี

คุณเชิดชยั    นิตอินทร์ 086-5843307 เมืองอุบลราชธานี อบุลราชธานี

เข่ืองใน อบุลราชธานี



ตระการพืชผล อบุลราชธานี

กุดขา้วปุ้ น อบุลราชธานี

พิบูลมงัสาหาร อบุลราชธานี

ลืออ านาจ อ านาจเจริญ

ประทุมราชวงศา อ านาจเจริญ

พนา อ านาจเจริญ

32 คุณกลัยสุ์ดา   จุฑามนตรี 083-9652647 คุณปรีชา   ผิวเงินยวง 090-5671196 151 9 วารินช าราบอุบลราชธานี ชานุมาน อ านาจเจริญ

คุณเชิดชยั    นิตอินทร์ 086-5843307 ชานุมาน อ านาจเจริญ

เสนางคนิคม อ านาจเจริญ

หวัตะพาน อ านาจเจริญ

สช. อ านาจเจริญ

33 นางธนัยนนัท ์ อารีรัตนศกัด์ิ 095-8979919 นางธนัยนนัท ์ อารีรัตนศกัด์ิ 095-8979919 25./1 8 ส าโรงทาบ สุรินทร์ โนนนารายณ์ สริุนทร์

นางสาวศิริวรรณ ศรีสมบูรณ์ 084-5337392 41 3 ส าโรงทาบ สุรินทร์ โนนนารายณ์ สริุนทร์

ศีขรภูมิ สริุนทร์

ส าโรงทาบ สริุนทร์

สช.เขต 3 สริุนทร์

รัตนบุรี สริุนทร์

34 นางธนัยนนัท ์ อารีรัตนศกัด์ิ 095-8979919 นางธนัยนนัท ์ อารีรัตนศกัด์ิ 095-8979919 25./1 8 ส าโรงทาบ สุรินทร์ โนนนารายณ์ สริุนทร์

นางสาวศิริวรรณ ศรีสมบูรณ์ 084-5337392 41 3 ส าโรงทาบ สุรินทร์ โนนนารายณ์ สริุนทร์

ศีขรภูมิ สริุนทร์



ส าโรงทาบ สริุนทร์

สช.เขต 3 สริุนทร์

รัตนบุรี สริุนทร์

35 คุณฑิฆมัพร   โสวภาค 081-8783540 คุณฑิฆมัพร   โสวภาค 081-8783540 133 1 สังขะ สุรินทร์ สังขะ สริุนทร์

เมืองสุรินทร์ สริุนทร์

กาบเชิง สริุนทร์

ศรีณรงค์ สริุนทร์

36 สหกรณ์โคนมกนัทรารมย ์ จ  ากดั 045-969937 นางรัตนาภรณ์  บุญบ าเรอ 082-1566201 183 13 กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ โนนคณู ศรีสะเกษ

ขนุหาญ ศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

พยห์ุ ศรีสะเกษ

วงัหิน ศรีสะเกษ

กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ

ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

ขุขนัธ์ ศรีสะเกษ

ไพรบึง ศรีสะเกษ

สช.เขต3 ศรีสะเกษ

#### สช.เขต4 ศรีสะเกษ


