
คันท่ี ช่ือ-สกุล ชนิด/ประเภท พ้ืนท่ีส่งมอบนม จ ำนวนนม

รถขนส่ง อ ำเภอ/จังหวัด (ถุง/วัน)

นิรมลวิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร 616       

ทต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 58        

ณัฐฑิยาสกลนคร  อ.เมือง จ.สกลนคร 80        

รร.อนุบาลนวลมณี 75        

อบต.โคกก่อง  อ.เมือง จ.สกลนคร 456       

อบต.ม่วงลาย  อ.เมือง จ.สกลนคร 509       

ทต.ง้ิวด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 592       

สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร ทต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 727       

จ ากัด อบต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 550       

อบต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร 350       

อบต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 679       

อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 477       

อนุบาลเก่งดีมีสุข อ.เต่างอย จ.สกลนคร 119       

อนุบาลจรูญลักษณ์ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 53        

อบต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 775       

6,116    

2,103      

2 นางสาว อริสรา แก้วก่า k08 9573 5242 ขม 5367 สกลนคร รถห้องเย็น 3,184      

3 นางอัฉราภรณ์  ไตรธิเลน k08 739 0895 บธ 3772 สกลนคร รถห้องเย็น

หมายเหตุ

1 นายเอกพร  ไพรีรณ k08 6227 5676 บน 5025 สกลนคร รถห้องเย็น 829        

แบบฟอร์ม รำยงำนผู้รับจ้ำงขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ประปีกำรศึกษำ 2562

ศูนย์รวมนมสถำนีบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร 

193  หมู่ท่ี 6 ต.พังขว้ำง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 0 4209 9783

ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง หมำยเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์



คันท่ี ช่ือ-สกุล ชนิด/ประเภท พ้ืนท่ีส่งมอบนม จ ำนวนนม

รถขนส่ง อ ำเภอ/จัวหวัด (ถุง/วัน)
อนุบาลรพีพร อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 56        
อนุบาลชนิกานต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 82        
อบต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 570       
อบต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 631       
ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 1,407    
อบต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 688       
อบต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 758       
เทศบาลต าบลเชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 488       
อบต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 633       
ทน.สกลนคร(รร.อนุบาลดอกบัว)อ.เมือง จ.สกลนคร 2,248    
ทต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 617       
อบต.พังขว้าง  อ.เมือง จ.สกลนคร 1,091    
รร.อนุบาลภวิกา อ.เมือง จ.สกลนคร 478       

ทน.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
 - รร.เชิงชุมราษฎณ์นุกูล 1,968    
 - รร.เมืองสกลนคร       745       
 - รร.นาอ้อย-ค าสะอาด  102       

 - รร.เทศบาล1          631       

 - รร.เทศบาล 4  168       

 -  รร ธาตุนาเวงวิทยา 111       

 -  รร.สกลนครวันครู 120       

รถห้องเย็น

5,025      

5,313      

5 นายพิสษฐ์ชัย  สกุลวิจิตรเจริญ
k08 9622 9796

ผท 2146 อุดรธานี รถห้องเย็น 4,434      

รถห้องเย็น

สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร

4 นายสิทธิพร  ฮ่มป่า k08 1964 0016 บน 2615 สกลนคร

6 นางรจนา  ค าทองแท้ k08 9622 9796 บน 8939 สกลนคร

แบบฟอร์ม รำยงำนผู้รับจ้ำงขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ประปีกำรศึกษำ 2562

ศูนย์รวมนมสถำนีบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร 
193  หมู่ท่ี 6 ต.พังขว้ำง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 0 4209 9783

ช่ือผู้รับจ้ำงขนส่ง หมำยเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์ หมายเหตุ



 -  รร.กกส้มโฮง 124       

 -  รร.เทศบาล  2 742       

 -  ศพด.ชุมชนนาออ้ย-ค าสะอาด 201       

  -  รร.อนุบาลร่วมฤทัย 42        

 - รร. อนุบาลภนิตา 71        

20,775   20,888    

รถห้องเย็น

5,025      

สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร

6 นางรจนา  ค าทองแท้ k08 9622 9796 บน 8939 สกลนคร


