
รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภณัฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่  1/2562

ช่ือผู้ประกอบการ     สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนมโคกก่อ จ ากัด ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งโรงงาน 175  หมู่ที่ 1 ต าบลโคกก่อ  อ าเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม  44000

ช่ือผู้รายงาน      นายวิสูทธ  ประทปีะวณชิ    วันที่รายงาน   10   พฤษภาคม   2562

ท่ี ช่ือ-สกุล ผูข้นส่ง ท่ีอยู่ หมายเลข ทะเบียนรถยนต์ ประเภท พ้ืนท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ
โทรศพัท์ รถขนส่ง อ าเภอ จงัหวดั

1 นายอดุล  อ  ามะลา 66 หมู่ 9  ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 083-1477163 บม. 8574  กาฬสินธุ์ รถตูบ้รรทกุ อ. เมือง มหาสารคาม
2 นายนฐัวุฒิ  อ  ามะลา 66 หมู่ 9  ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 092-4460153 บพ. 219 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. เมือง, อ.กนัทรวิชยั มหาสารคาม
3 นายเฉลิม  ค  ามะณี 15 ซ.7 ถ.ศรีสวสัด์ิด าเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 096-9904157 บม. 4541  มหาสารคาม  รถตูบ้รรทกุ อ.เมือง มหาสารคาม
4 นางสาวพรชนก  สุริยะเรืองกิจ 543 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 098-0978652 บน. 7220 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. เมือง มหาสารคาม พขร.นายวิษณุ  ชนะมาร
5 นายค ามี  ไชยสงค ์ 89 หมู่ 15 ต.แกด า อ.แกด า จ.มหาสารคาม 081-7998165 บน. 3722 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. เมือง / อ. แกด า มหาสารคาม พขร. นายนิธิ ไชยสงค์
6 นายโกวิทย ์ หารสุโพธ์ิ 7 หมู่ 14  ต.มิตรภาพ อ.แกด า จ.มหาสารคาม 081-9653480 บน. 3422 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. เมือง / อ. แกด า มหาสารคาม พขร.นายพิชิต  ขนัอาษา
7 นายประสิทธ์ิ  อาจอ านวย 17 หมู่ 10  ต.ลาดพฒันา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 084-4055399 ผล. 6351 ขอนแก่น รถตูบ้รรทกุ อ. บรบือ มหาสารคาม
8 นายธีระพล  สีคาม 154 หมู่ 2  ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 087-3746940 บม. 909 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. บรบือ มหาสารคาม
9 นายแทนชยั  ศรีราชหา 75 หมู่ 8  ต.เหล่า อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 084-6863981 ผข. 2957 ขอนแก่น รถตูบ้รรทกุ อ. กุดรัง / อ.โกสุมพิสยั มหาสารคาม

10 นายกิตติคุณ  เลิศวิชากุล 106 หมู่ 17  ต.หวัขวาง อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 084-0311642 บต. 1105 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. โกสุมพิสยั มหาสารคาม พขร.นายค าผาย ซ่ือสตัย์
11 นายสุพฒัน ์ ศรีสมภาร 120 หมู่ 1  ต.หวัขวาง อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 093-4904515 บน. 5192 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. โกสุมพิสยั มหาสารคาม
12 นางอรัญญา  เภาวฤทธ์ิ 96 หมู่ท่ี 9 ต.หว้ยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 087-9469462 บน. 1815 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. เมือง / อ.บรบือ มหาสารคาม
13 นางกมลนิตย ์ กงวงษ์ 33/2 หมู่ 5  ต.บึงเนียม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 098-5841190 บน. 6655 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. เชียงยืน มหาสารคาม พขร.นายสมจิตร กงวงษ์
14 นางกมลนิตย ์ กงวงษ์ 33/2 หมู่ 5  ต.บึงเนียม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 098-5841190 ผล. 6276 ขอนแก่น รถตูบ้รรทกุ อ. เชียงยืน มหาสารคาม พขร.นายนิรุท  นาพิรา
15 นายธีรยทุธ  สุขาภิรมย์ 301 หมู่ 18  ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 081-8731883 บน. 2824 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. กนัทรวิชยั มหาสารคาม พขร.นายเดชชยั  แสนโสภา
16 นายธีรยทุธ  สุขาภิรมย์ 301 หมู่ 18  ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 081-8731883 บน. 2823 มหาสารคาม รถตูบ้รรทกุ อ. กนัทรวิชยั มหาสารคาม

ลงช่ือ ………………………………….
      (นายวิสูทธ  ประทีปะวณิช)


