บัญชีรายชื่ อร้ านที่เข้ าร่ วมโครงการปศุสัตว์ OK ( เนือ้ ไก่ เนือ้ สุ กร เนือ้ เป็ ด ) จังหวัดนครนายก
ที่
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ชื่ อสถานที่จาหน่ าย
ร้าน สยามแม็คโคร สาขานครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาเขื่อนขุนด่านปราการชล นย.
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาสาริ กา นครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาสี่ แยกวัดอุดม นครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาแยก จปร.นครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านนา
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านนา นครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาองครักษ์ นครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขารังสิ ตคลอง 15 นครนายก
ร้าน เทสโก้ โลตัส สาขาองครักษ์
ร้าน ซี พี เฟรชมาร์ ท สาขาเมืองนครนายก-เสนาพินิจ
ร้าน เบทาโกร ช็อป สาขานครนายก
ร้าน สุ นทรี ย ์ (ตูห้ มูสดชุมชน)
ร้าน JK Food
ร้าน นายอุทยั สุ ขลี (CP PORK SHOP)
ร้าน โชคนาตระกูลอินเตอร์ ฟ้ดู ส์
ร้าน ดีฟาร์ ม ฟู้ดรี เทล จากัด สาขานครนายก
ร้าน ฉัตร นิ ภาพรรณ (CP PORK SHOP)
ร้าน ก้อยไก่สด
ร้าน เจ้โต้งไก่สด
ร้านโตมัน่ คง
ร้านแนนหมูสด

ที่อยู่
176 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
1-150 ถ.บ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมือง
1/2 ม.1 ต.สาริ กา อ.เมือง
155 ม.11 ต.สาริ กา อ.เมือง
ข4-321/20 ถ.ชลประสิ ทธิ์ ต.นครนายก อ.เมือง
596 ม.3 ต.พรหมณี อ.เมือง
307 ม.10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
24/20 ม.5 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
475/10 ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์
3/7 ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์
450 ม.2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์
ข2-016/29 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมือง
89/1-3 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
26 ม.1 ต.ดงละคร อ.เมือง
467 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
167 ม.2 ต.เขาพระ อ.เมือง
220/7 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
ข2-016/20-21 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมือง

439 ม.2 ต.ศรี กะอาง อ.บ้านนา
ตลาดเทศบาลท่าช้าง ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
53/1 ม.12 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
295 ม.5 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
087/6 ถ.สันคูเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง

เลขที่ใบรับรอง
OKBr-P-D-02-15-001/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-004/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-012/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-018/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-016/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-014/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-006/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-008/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-010/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-020/2559 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-039/2563 (25/9/63-30/4/66)
OKBr-P-02-15-023/2560 (24/4/63-30/4/66)
OKBr-P-D-02-15-024/2560 (24/4/63-30/4/66)
OKP-02-26-025/2560 (10/9/64-9/9/67)
OKBR-P-02-15-030/2561(28/8/62-27/8/65)
OKP-02-15-033/2562 (18/3/62-17/3/65)
OKBr -P-02-15-037/2563 (24/3/63-23/3/66)
OKBr-P-02-15-038/2563 (26/8/63-25/8/66)
OKP-02-15-032/2562 (18/3/62-17/3/65)
OKBr-02-26-041/2564 (25/3/64-24/3/67)
OKBr-02-26-040/2564 (25/3/64-24/3/67)
OKBr-P-02-26-042/2564 (20/9/64-19/9/67)
OKP-02-26-043/2564 (25/9/64-24/9/64)

Latitude
14.226505
14.207546
14.312639
14.257579
14.198152
14.236995
14.258323
14.260517
14.120572
14.094604
14.034305
14.204238
14.203632
14.145419
14.262874
14.236765
14.227305
14.204227
14.152101
14.30764
14.27404

longitude
101.234197
101.217754
101.295861
101.263430
101.219796
101.154966
101.074538
101.071203
101.000361
100.941900
101.000219
101.212272
101.188834
101.179346
101.073564
101.100318
101.235086
101.212187
101.156723
101.03012
101.07452

