
ตลาด ตําบล อําเภอ

1 หมูจิน นางจินจิรา  มุงสมัคร ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-002/2553 เนื้อสุกร ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

2 พอแหล  ลาบ  กอย  นายสนาม  ถนอมสัตย  ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา C-03-ชย-005/2553 เนื้อโค ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

3 พอลอยเขียงหมู  นายลอย  ศรีหวยไพร  ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-006/2553 เนื้อสุกร ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

4 ปทิตตาเขียงหมู นางปทิตตา  ยะสูเนิน ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-007/2553 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

5 กนกพรเขียงหมู นางกนกพร  ชาติวิเศษ ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-008/2553 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

6 สมพงษบริการ นายสมพงษ  ทองดี เลขท่ี 6/2  หมูที่ 8 สระพัง บานแทน C-03-ชย-009/2553 เนื้อโค ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

7 แมรัก  เขียงหมู นางรัก  แวนทิพย ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-010 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

8 สําฤทธิ์  เขียงหมู นางสําฤทธิ์  ออนเขวา ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-011 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

9 โชคณรงค  เขียงหมู นายณรงค  ชิงชัยภูมิ ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-012 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

10 เลขท่ี 31/5-7  ถนนหฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-015/2554 ชิ้นสวนไกเนื้อ ตออายุ 06.00 - 18.00 น.

11 เลขท่ี 31/5-7  ถนนหฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ P-03-ชย-016 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 06.00 - 18.00 น.

12 เลขท่ี 99  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว บุงคลา เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-017/2554 ชิ้นสวนไกเนื้อ ตออายุ 08.00 - 22.00 น.

13 เลขท่ี 99  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว บุงคลา เมืองชัยภูมิ P-03-ชย-018 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 08.00 - 22.00 น.

14 เลขท่ี 999  ถนนชัยภูมิ  - สีคิ้ว บุงคลา เมืองชัยภูมิ Br-03-ชย-019/2554 ชิ้นสวนไกเนื้อ ตออายุ 08.00 - 22.00 น.

15 เลขท่ี 999  ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว บุงคลา เมืองชัยภูมิ P-03-ชย-020 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 08.00 - 22.00 น.

16 คําพันเขียงหมู นางคําพัน  เตาเถื่อน ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-021 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

17 นภาพรเขียงหมู นางนภาพร  เอกบัว ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-022 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

18 สุมาลีเขียงหมู นางสุมาลี  ผาดวง ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-023 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

19 ดารุณีเขียงหมู นางดารุณี  บุตรแสน ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-024 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

20 วัลย - แหมมเขียงหมู นายไพรวัลย  เตาเถื่อน ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-025 / 2554 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

21 บริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จํากัด (สาขาจัตุรัส) นายคัชฑา  รุจิกุลรัตน ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ หนองบัวใหญ จัตุรัส P-03-ชย-026 / 2554 ชิ้นสวนไกเนื้อ ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

22 พอเส็งเขียงหมู นายเส็ง  ไหชัย ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-052/2558 เนื้อสุกร รายใหม 15.00 - 18.00 น.
23 เจี๊ยบเขียงหมู นางจิรพร  ทะนนไธสง ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-053/2558 เนื้อสุกร รายใหม 15.00 - 18.00 น.

24 เสาวลักษณเขียงหมู นางสาวเสาวลักษณ  เกียรติไพศาล ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเขวา (ตลาดแลง) บานเขวา บานเขวา P-03-ชย-054/2558 เนื้อสุกร รายใหม 15.00 - 18.00 น.

25 ชาติเขียงหมู นายเข็มชาติ  อนไธสง ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเปา เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ P-03-ชย-055/2558 เนื้อสุกร รายใหม 03.00 - 06.00 น.

26 เดี่ยวหมูสด นายชาติชาย  ลาภประสพ ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเปา เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ P-03-ชย-056/2558 เนื้อสุกร รายใหม 03.00 - 06.00 น.

ชวงเวลาท่ีจําหนาย

เบทาโกร ช็อป

เบทาโกร ช็อป

บริษัทมหาชนจํากัด  บิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร  สาขาชัยภูมิ  

บริษัทมหาชนจํากัด  บิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร  สาขาชัยภูมิ  

ชื่อสถานที่จําหนาย หมายเหตุ

บริษัทมหาชนจํากัด  สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด  (เขียงสะอาด)  จังหวัดชัยภูมิ

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ที่ตั้งสถานจําหนาย เลขท่ีใบรับรอง ประเภทเนื้อสัตว

บริษัทมหาชนจํากัด  สยามแม็คโคร  สาขาชัยภูมิ
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ชวงเวลาท่ีจําหนายชื่อสถานที่จําหนาย หมายเหตุ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด  (เขียงสะอาด)  จังหวัดชัยภูมิ

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ที่ตั้งสถานจําหนาย เลขท่ีใบรับรอง ประเภทเนื้อสัตว

27 สมหมายเขียงเนื้อ นายอูด  แนวโอโล เลขท่ี 279  หมูที่ 5 โอโล ภูเขียว C-03-ชย-044 / 2557 เนื้อโค ตออายุ 08.00 - 22.00 น.

28 บุญสนองเขียงเนื้อ นายอภิสิทธิ์  พลเดชา ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเพชร บานเพชร ภูเขียว C-03-ชย-045 / 2557 เนื้อโค ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

29 แมสมคิดเขียงหมู นางสมคิด  เขียวเพชร ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเพชร บานเพชร ภูเขียว P-03-ชย-046 / 2557 เนื้อสุกร ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

30 เสถียรชิ้นสวนไก นายเสถียร  ปราบคะเชนต ตลาดสดเทศบาลตําบลบานเพชร บานเพชร ภูเขียว Br-03-ชย-047 / 2557 ชิ้นสวนไกเนื้อ ตออายุ 15.00 - 18.00 น.

23 นายคําเตือน  กูลแยม คําเตือนเขียงเนื้อ ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว C-03-ชย-029/2555 เนื้อโค ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

24 นายเสริมสง  เนตรทิพวัลย เสริมสงเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว P-03-ชย-030/2555 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

25 นายนิกร  รัตนวิชัย นิกรหมูชําแหละ เลขท่ี  258/2  หมูที่ 9 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว P-03-ชย-032/2555 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 08.00 น.

26 นางสาวมะลิวรรณ  ฟาครอบ เปยว - ปาน หมูสด เลขท่ี  450/5  หมูที่ 17 วังตะเฆ หนองบัวระเหว P-03-ชย-033/2555 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

27 นายชํานาญ  เจริญภูมิ ชํานาญเขียงเนื้อ เลขท่ี 220  หมูที1่0 ทามะไฟหวาน แกงครอ C-03-ชย-034/2555 เนื้อโค ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

28 นายนิรุจ  บุญเกิด นิรุจเขียงหมู เลขท่ี 534  หมูที่ 1 ทามะไฟหวาน แกงครอ P-03-ชย-036/2555 เนื้อสุกร ตออายุ 05.00 - 18.00 น.

29 นางหนูพักตร  ประยูรพันธ หนูพักตรเขีนงหมู ตลาดสดเทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ บานยาง เกษตรสมบูรณ P-03-ชย-048 / 2557 เนื้อสุกร รายใหม 03.00 - 06.00 น.

30 นางวารี  กิตติอภิบูลย วารีเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ บานยาง เกษตรสมบูรณ P-03-ชย-049 / 2557 เนื้อสุกร รายใหม 03.00 - 06.00 น.

31 นางสุนทรี  บูรณะถาวร สุนทรีเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ บานยาง เกษตรสมบูรณ P-03-ชย-050 / 2557 เนื้อสุกร รายใหม 03.00 - 06.00 น.

32 นางละมัย  คลายพันธ ละมัยเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ บานยาง เกษตรสมบูรณ P-03-ชย-051 / 2557 เนื้อสุกร รายใหม 03.00 - 06.00 น.


