
แบบ นร.5

ช่ือ ผู้ประกอบการ บริษัท กาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด จ ากัด ท่ีอยู่  122 หมู่ท่ี 11 ต.หัวนาค า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ  46120

วันท่ีรายงาน  15  กรกฎาคม  2562 ผู้รายงาน  นางสาวมัทรา  โคตรหลักค า

ชนิด/ประเภท รถขนส่ง คนขับรถส่งนม/

 1. รถห้องเย็น หมายเลขโทรศัพท์ จังหวัด อ าเภอ ทต./อบต./รร.เอกชน ยอดจัดสรรต่อวัน

1 นายโอภาส  นาค า 091-8713811 บม 5007 ชัยภูมิ รถกระบะบรรทุก นายโอภาส  นาค า กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.หลุบ 542 ยู.เอช.ที.

091-8713811 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.หนองสอ 774 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ 5,796            ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.โพนทอง 263 ยู.เอช.ที.

2 นางสาวศิวนาถ  ดวงปากดี 081-0593371 ผธ 6570 ขอนแก่น รถกระบะบรรทุก นายธวัชชัย  ศรีโนนนาม กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.โคกศรี 511               ยู.เอช.ที.

080-7608076 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.ยางตลาด 545               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.ยางตลาด 1,518            พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.อิต้ือ 751               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.โนนสูง 660 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.หัวนาค า 1,066            พาสเจอร์ไรส์

นางสาวศิวนาถ  ดวงปากดี 081-0593371 รถใหม่ ยังไม่ได้ทะเบียน รถกระบะบรรทุก นายวาสนา  ค าศิลา กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต.ห้วยเม็ก 370               ยู.เอช.ที.

061-1632724 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.ค าใหญ่ 139               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.พิมูล 180               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต.ค าเหมือดแก้ว 464               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.ทรายทอง 180               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต.ค าใหญ่ 302               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ร.ร.อนุบาลชุลีพร 795               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ร.ร.กิตติรวี 442               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ร.ร.ธนาศิริวัฒนศึกษา 590               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ร.ร.รวมบัณฑิตศึกษา 536               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ร.ร.บุญยาทัตพลประสิทธ์ิ 464               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ร.ร.เลิศปัญญาวิชชาลัย 51                พาสเจอร์ไรส์

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562  (ภาคเรียนท่ี  1/2562)

ท่ี ช่ือผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์
พ้ืนท่ีการส่งมอบนม

หมายเหตุ
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กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองใหญ่ 668               พาสเจอร์ไรส์

นางสาวศิวนาถ  ดวงปากดี 081-0593371 ผล 216 ขอนแก่น รถกระบะบรรทุก นายเดชา  วงษาสิงฆ์ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน 433               พาสเจอร์ไรส์

065-4810846 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง 335               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต.ท่าลาดดงยาง 258               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.โนนสะอาด 359               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก อบต.กุดโดน 711               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.ค าก้าว 202 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี 748 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ร.ร.อนุบาลธนัญญา 304 พาสเจอร์ไรส์

นางสาวศิวนาถ  ดวงปากดี 081-0593371 ผต 8514 ขอนแก่น รถตู้บรรทุก นายสกล  ตุปะโส กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.ดงมูล 689 พาสเจอร์ไรส์

065-1046219 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.กุดจิก 507               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.นาตาล 820               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท อบต.ยางอู้ม 443               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.กุงเก่า 591               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.ท่าคันโท 678               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.ดงสมบูรณ์ 550               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ร.ร.อนุบาลพรวิรุฬห์ 473               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ร.ร.รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 267               พาสเจอร์ไรส์

นางสาวศิวนาถ  ดวงปากดี 081-0593371 รถใหม่ ยังไม่ได้ทะเบียน รถกระบะบรรทุก นายเสน่ห์  วงษาสิงห์ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ร.ร.อนุบาลอุดมพร 409               พาสเจอร์ไรส์

098-3725173 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ร.ร.อนุบาลธษพลศึกษา 495               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ร.ร.อนุบาลพรประดิษฐ์ 831               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองหิน 617 พาสเจอร์ไรส์
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กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า 605 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองสรวง 607 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี อบต.หนองหิน 143 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ 765 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองบัว 589 พาสเจอร์ไรส์

3 นายศตวรรษ  ดวงปากดี 083-3348744 ฒผ 5267 กทม. รถกระบะบรรทุก นายคมสันต์  สีนามล กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ร.ร.ธนพรวิทยา 300               พาสเจอร์ไรส์

083-3348744 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ร.ร.จรชนะศึกษา 357               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.หนองอิเฒ่า 460               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.หนองตอกแป้น 358               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.หัวงัว 603               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย อบต.โนนศิลาเลิง 319               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย อบต.โคกสะอาด 729               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย ทต.ฆ้องชัยพัฒนา 677               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย อบต.ล าชี 424               พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย อบต.เหล่ากลาง 414               พาสเจอร์ไรส์

นายศตวรรษ  ดวงปากดี 083-3348744 บม 2978 กาฬสินธ์ุ รถกระบะบรรทุก สุทธิวัตร  จันทะสิงห์ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.บึงวิชัย 423 ยู.เอช.ที.

090-2725864 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ อบต.หนองกุง 196 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ไผ่ 540 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.นาจารย์ 746 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ล าคลอง 282 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ภูปอ 443 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ภูดิน 491 ยู.เอช.ที.
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กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ขม้ิน 634 ยู.เอช.ที.

กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ร.ร.อนุบาลบานเย็น 91                ยู.เอช.ที.

นายศตวรรษ  ดวงปากดี 083-3348744 ต 1438 ร้อยเอ็ด รถกระบะบรรทุก นายอิทร์  แสนโบราณ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.เขาพระนอน 577 พาสเจอร์ไรส์

083-3348744 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ 771 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.เว่อ 365 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.นาเชือก 684 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.คลองขาม 1450 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.บัวบาน 800 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.นาดี 484 พาสเจอร์ไรส์

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.อุ่มเม่า 358               พาสเจอร์ไรส์

4 นายคมสรรค์  งามเลิศ 080-6618348 บม 4856 ชัยภูมิ รถตู้บรรทุก นายคมสรรค์  งามเลิศ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร 4,427          พาสเจอร์ไรส์

5 นางสาวธนกร  ศรีลาย 061-0327588 บม 36 ชัยภูมิ รถตู้บรรทุก นายฉัตรชัย  ชวนกลาง มหาสารคาม กันทรวิชัย อนุบาลกรอบสุข 61                พาสเจอร์ไรส์

061-0327588 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองคูขาด 553               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ 1,531            พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม บรบือ อบต.วังใหม่ 540               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม เมืองมหาสารคามอบต.เก้ิง 233               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม เมืองมหาสารคามอบต.แวงน่าง 386               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม เมืองมหาสารคามอบต.แก่งเลิงจาน 274               พาสเจอร์ไรส์

นางสาวธนกร  ศรีลาย 092-4042183 1 ฒณ 5766 รถตู้บรรทุก นายภาวัต  กฤปฉายศรี มหาสารคาม กันทรวิชัย อบต.เขวาใหญ่ 600               พาสเจอร์ไรส์

กรุงเทพมหานคร 092-4042183 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองบัว 538               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เขวาไร่ 1,056            พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เลิงใต้ 316               พาสเจอร์ไรส์

หนาที ่4



แบบ นร.5

ช่ือ ผู้ประกอบการ บริษัท กาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด จ ากัด ท่ีอยู่  122 หมู่ท่ี 11 ต.หัวนาค า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ  46120

วันท่ีรายงาน  15  กรกฎาคม  2562 ผู้รายงาน  นางสาวมัทรา  โคตรหลักค า

ชนิด/ประเภท รถขนส่ง คนขับรถส่งนม/

 1. รถห้องเย็น หมายเลขโทรศัพท์ จังหวัด อ าเภอ ทต./อบต./รร.เอกชน ยอดจัดสรรต่อวัน

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562  (ภาคเรียนท่ี  1/2562)

ท่ี ช่ือผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์
พ้ืนท่ีการส่งมอบนม

หมายเหตุ

มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.วังยาว 682               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.โพนงาม 593               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง 625               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม เมือง รร.พัฒนศึกษา 160               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม กันทรวิชัย รร.มัธยมชาญวิทยา 155               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม บรบือ รรอนุบาลมาลีรัตน์ 149               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม เมือง รร.การกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 76                พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย รร.อนุบาลสายรุ้ง 126               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย รร.วัดกลางโกสุม 734               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม โกสุมพิสัย รร.อนุบาลพิสมัย 104               พาสเจอร์ไรส์

6 นายโอภาส  นาค า 091-8713811 บน 683 ชัยภูมิ รถตู้บรรทุก นายธีรภัทร  ตาลอรัญ มหาสารคาม ช่ืนชม อบต.เหล่าดอกไม้ 446               พาสเจอร์ไรส์

093-0811386 มหาสารคาม ช่ืนชม อบต.ช่ืนชม 339               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.หนองกุง 398               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.กุดปลาดุก 609               พาสเจอร์ไรส์

นายโอภาส  นาค า 091-8713811 บท 4667 รถตู้บรรทุก นายศศิพงษ์  จินดาพงษ์ มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.นาข่า 880               พาสเจอร์ไรส์

081-0609009 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.แคน 565               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม นาเชือก อบต.เขวาไร่ 595               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม แกด า ร.ร.อนุบาลธันยพร 89                ยู.เอช.ที.

มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสน 391               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.ดงใหญ่ 444               พาสเจอร์ไรส์

มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองไฮ 683               พาสเจอร์ไรส์

หนาที ่5


