
อบการ : ศูนย์ผลติภัณฑ์นม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.   

วนัที่รายงาน : 15/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางสมจิต   สุรพฒัน์

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 น.ส.สิทธิพร  แฝงทรัพย์ 4/156  ซ.รามคาํแหง  แขวงหัวหมาก 089-1703160 ปต.-179 กระบะบรรทุก เขตดอนเมือง กทม.

เขตบางกะปิ   กทม. (กทม.) (ห้องเยน็)

2 น.ส.นภาพร  บุญยอด 242/120 หมู่บ้านศุภลกัษณ์ ซ.วภิาวดรัีงสิต 82 086-3815266 1ฒห.-3816 รถตู้บรรทุก เขตดอนเมือง กทม.

เขตดอนเมือง  กทม. 081-9294848 (ห้องเยน็) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ.คลองหลวง

3 น.ส.ชุตมิา  ทรัพย์มี 460 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 081-6220872 บต.-7067 กระบะบรรทุก สช.เขต 2 จ.นนทบุรี

ถอ.- 7704 กระบะบรรทุก

(ห้องเยน็)

4 นางเพญ็ศิริ  คงศรีสวสัดิ์ 27/1 หมู่ 16 ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 081-3732745 ลย.-6509 กระบะบรรทุก เขตจตุจักร กทม.

(ห้องเยน็) เขตจอมทอง

5 นายพพิฒัน์  อรุโณ 404 ซ.นวมินทร์ 25 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 083-7456242 ถว.-5758 กระบะบรรทุก เขตบางซ่ือ กทม.

กทม. (ห้องเยน็) เขตสาธร

เขตบางเขน

เขตสวนหลวง

เขตบางกะปิ

เขตบึงกุ่ม

เขตลาดพร้าว

เขตวงัทองหลาง

เขตจตุจกัร

สพป. กทม.

6 นายชาญวุฒิ  สว่างดี 901 หมู่ 1 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กทม. 089-7813784 ตค.-9403 กระบะบรรทุก เขตบางรัก กทม.

(ห้องเยน็) เขตมีนบุรี

เขตบางเขน

เขตดอนเมือง

เขตคนันายาว

เขตสะพานสูง

เขตคลองสามวา

เขตสายไหม

สช.เขต 2 จ.นนทบุรี

อ.ไทรนอ้ย

อ.บางบวัทอง

7 นายอรรถพจน์  อนันตสมบูรณ์ 101/77 หมู่ 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 089-1577548 ถษ.-5430 กระบะบรรทุก เขตดอนเมือง กทม.

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สช.เขต 1

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ



ช่ือผู้ประกอบการ : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั ที่อยู่/ที่ต้ังโรงงาน :  เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ

วันที่รายงาน : ผู้รายงาน  :  นางสาวรัชดาภรณ์  ชอบชู

ํ ั ั

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผูรั้บจา้งขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายบุญยทรัพย ์ แสวงศิริผล เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 02-474-5195 ฒฌ6664 รถหอ้งเยน็ สนง.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

2 นายจิรวฒัน ์ เจริญวงษ์ เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 02-474-5195 1ฒท6197 รถหอ้งเยน็ สนง.ปทุมวนั กรุงเทพฯ

3 นายศราวฒิุ  อาดนั เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 02-474-5195 1ฒผ764 รถหอ้งเยน็ สนง.ยานนาวา กรุงเทพฯ

ุ ู ู

4 นายกนก  รอดสวา่ง เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 02-474-5195 ฒพ8964 รถหอ้งเยน็ สนง.คลองเตย กรุงเทพฯ

5 นายวนัชยั  นวลสวา่ง เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 02-474-5195 ฒต8465 รถหอ้งเยน็ สนง.บางนา กรุงเทพฯ

6 นางสาวนภาพร  บุญยอด เลขท่ี 55 ซ.บางนา-ตราด3 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 02-474-5195 ฒภ8065 รถหอ้งเยน็ ลาดหลุมแกว้, ปทุมธานี

เมืองปทุม,ลาํลกูกา

7 นางทศันีย ์ ดิษฐเกษร เลขท่ี256/5 หมู่1 ต.หนองไผแ่กว้ อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี 083-067-0403 ฒฐ551 รถหอ้งเยน็ ชลบุรี ชลบุรี



ช่ือผู้ประกอบการ : บริษทั ท.ีดี.แดร่ีฟู้ดส์ จํากดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่179 หมู่ 11 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี

วนัทีร่ายงาน : 15/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางไพลนิ  พงษ์กสิกจิ
ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 นางสุรินทร์  อนิจันทร์ณรงค์ 61 หมู่ 1  ต.บ้านนา  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา บฉ.-2681 รถตู้บรรทุก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
บต.-5832 อ.ภาชี

(อท.) อ.บา้นแพรก
อ.ท่าเรือ

2 นายขจรศักดิ์  ชาวโพนทอง 129/6 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 081-4422462 บว.-29 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ชัยนาท

(นครสวรรค)์ อ.วดัสิงห์

กระบะบรรทุก อ.สรรคบุรี

บฉ.-615 (ห้องเยน็) อ.ไชโย จ.อ่างทอง

(สิงห์บุรี) อ.โพธ์ิทอง

อ.แสงหา

3 นายศิริเดช  รุมรณกาจ 257 หมู่ 9 ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 082-2324032 บม.- 5242 กระบะบรรทุก อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายธนากร อทุยัธิรัตน์

บร.- 9819 กระบะบรรทุก อ.บางปะอิน 081-2949566

(สบ.) (ซํ้า) อ.หนองเสือ นางสุรินทร์ อนิทร์ณรงค์

ตย.-8778 รถตู้บรรทุก อ.ท่าเรือ 089-7443059

(กทม.) อ.นครหลวง นายธเนศ พฤกษ์พพิฒัเมธ

บต.-5832 กระบะบรรทุก อ.เมือง 087-8719119

(อท.) อ.เสนา

อ.บางไทร

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อ.แปลงยาว

อ.ราชสาส์น

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4 นายธนากร  อทุยัธิรัตน์ 53/38  ต.เสาไห้  อ.เสาไห้  จ.สระบุรี 081-2949566 ตธ.-6772 รถตู้บรรทุก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.สระบุรี (กทม.)

5 น.ส.นภาพร  บุญยอด 242/120 หมู่บ้านศุภลกัษณ์ ซ.วภิาวดีรังสิต 82 086-3815266 1ฒห.-3816 รถตู้บรรทุก อ.เมิอง จ.ปทุมธานี

เขตดอนเมือง  กทม. 081-9294848 (ห้องเยน็) อ.ธญับุรี

อ.คลองหลวง

6 นายธเนศ  พฤกษ์พพิฒัเมธ 234 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง  จ.สระบุรี 089-5428881 บม.-49 กระบะบรรทุก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

(สบ.) อ.แปลงยาว

บร.- 9819 รถตู้บรรทุก

(สบ.) (ซํ้า)

1 ฒค.-5079

(กทม.)

บท.-5268

(สกลนคร)

7 น.ส.พชัชาฤษฎิ์  สุขสม 214/5 หมู่ 10 ต.หนองสรวง อ.วหิารแดง จ.สระบุรี 062-4282889 ฒฉ.-7938 รถตู้บรรทุก อ.เมิอง จ.ปราจีนบุรี

ถส.- 1730 รถตู้บรรทุก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

(กทม.) อ.เสนา

บบ.-6955 รถตู้บรรทุก อ.วงันอ้ย

(ราชบุรี) อ.เมิอง จ.ลพบุรี

บร.- 7333 รถตู้บรรทุก อ.โคกสาํโรง

(สบ.) อ.หนองม่วง

8 น.ส.เมตตา  เดชรังสฤษดิ์ 26/12 หมู่ 4 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 085-8900048 บร.- 3226 รถตู้บรรทุก อ.เมิอง จ.ลพบุรี

(ลบ.) (รร.เอกชน)

9 นายหฤษฎ์  ตรีพรไพรัช 14 ถ.พชัิยฯ ซ.สุขุมาลย์ 7  ต.ปากเพรียว 090-6752525 บบ.-9785 รถตู้บรรทุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.เมือง  จ.สระบุรี (สบ.)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภณัฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ



ช่ือผู้ประกอบการ : บริษทั ท.ีดี.แดร่ีฟู้ดส์ จํากดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่179 หมู่ 11 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี

วนัทีร่ายงาน : 15/5/2560 ผู้รายงาน  :  นางไพลนิ  พงษ์กสิกจิ
ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภณัฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ

10 นายสุภวิตั  กองจรทอง 135 หมู่ 2 ต.บ้านทาม  อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี 086-1510934 บน.-548 รถตู้บรรทุก อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี

(ปราจีนบุรี)

11 นายปัณจวฒัน์  นพดลธิยากลู 28 หมู่ 9 ถ.ราชดําริ ต.ทุ่งกระตาดพฒันา 098-9641519 ผผ.-6871 กระบะบรรทุก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อ.หนองกี ่จ.บุรีรัมย์ (นม.)

12 นางสุทธิชา  คงนันทะ 28 หมู่ 9 ถ.ราชดําริ ต.ทุ่งกระตาดพฒันา 081-999-0271 ผม.-6083 กระบะบรรทุก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

อ.หนองกี ่จ.บุรีรัมย์ (นม.)

13 นางฉัตร์ชากรณ์  พชัิยกมลฉัตร 132/61 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กทม. 081-7901477 บต.-8432 รถตู้บรรทุก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายเกรียงพล พูนสวสัดิ์
089-4222875 (ชยัภูมิ) อ.ชาํนิ 085-7776177

อ.ลาํปลายมาศ
อ.หนองหงส์

สช.เขต 3

อ.อทุุมพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ

(อบต.กา้นเหลือง)

14 นายประเทอืง  เชาว์วนักลาง 222 หมู่ 1 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 089-1225464 บพ.- 4212 กระบะบรรทุก อ.พฒันา จ.ลพบุรี

(ลบ.) อ.หนองม่วง

อ.ท่าหลวง

อ.สระโบสถ์

15 นายสุวฒัน์ชัย  หนุนนาค 180 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี 089-9675769 ผธ.- 6000 รถตู้บรรทุก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

(นม.) อ.ลาํสนธิ

1 ฒฒ.-3029 อ.ท่าหลวง

(กทม.)

16 นางศิวพร  เปร่ียมสูงเนิน 25/9 หมู่ 4 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 081-9132510 บร.- 5308 รถตู้บรรทุก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

บค.- 7701 อ.โคกสาํโรง

(ลบ.)

17 นางนงนภสั  ภู่จันทร์ธร 90/3 หมู่ 2 ต.เขาพระงาม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี บร.- 1894 รถตู้บรรทุก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

บร.- 1898 รถตู้บรรทุก อ.โคกสาํโรง

(ลบ.)

18 นายธีระวฏัฐ  ดวงแป้น 55/24 หมู่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 087-9951098 1 ฒฌ.-4100 กระบะบรรทุก อ.เมิอง จ.นนทบุรี

(กทม.) อ.บางกรวย

อ.บางบวัทอง

อ.ปากเกร็ด

19 นายไพบูลย์  แสงทอง 166 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 061-2811275 บต.- 7788 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

(ปราจีนบุรี) อ.นาดี

อ.กบินทร์บุรี

อ.ประจนัตคาม

20 นายสมชาย  คล้ายทอง 10 หมู่ 1 ต.โคกกระเทยีม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 081-8525586  ฒย.-1659 รถตู้บรรทุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

(กทม.) อ.โคกเจริญ

อ.บา้นหม่ี

อ.สระโบสถ์

21 นางเพญ็จันทร์  หาญธรรมรงค์ 123 หมู่ 4 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 089-0834914 บพ.- 1379 กระบะบรรทุก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

(สบ.) อ.โคกสาํโรง

อ.สระโบสถ์

อ.พฒันานิคม

2 นายเลศิพงษ์  กลัยาณลาภ 119/50 ถนนเมืองใหม่  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 087-7824226 ขง.-3555 รถกระบะ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร นายเฉลมิ  แก่นวงศ์

ขง.-7695 รถกระบะ อ.นิคมคาํสร้อย

(มุกดาหาร) อ.ดอนตาล

อ.ดงหลวง

สช



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด ท่ีอยู่/ท่ีตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 24/15 หมู่ 1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

วันท่ีรายงาน : ผู้รายงาน  :  นางยุพนิ  เน่ืองจํานงค์

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายทรงชยั  หลกัทอง 149/1  หมู่ท่ี 1  ต.หนองไฝแกว้  อ.บา้นบึง  จ.ชลบุรี 081-3357505 ผน. 3810 ตูเ้ลก็บรรทุก เมือง ชลบุรี

บา้นบึง ชลบุรี

2 น.ส.องัคนา  แจ่มจรูญ 49  หมู่ท่ี  4  ต.หนองอิรุณ  อ.บา้นบึง  จ.ชลบุรี 087-6122111 ตถ. 8334 รถบรรทุก เมือง ชลบุรี

บา้นบึง ชลบุรี

3 นายกวิน  ศรัณยโชติ 22  หมู่ท่ี  3 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ. ชลบุรี 086-1538490 ถบ. 3781 ตูบ้รรทุก บา้นบึง ชลบุรี

พนสันิคม ชลบุรี

4 น.ส.สิริลกัษณ์  ตนัเฮง 10  หมู่ท่ี 4  ซอย 8/2 ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจนัทร์  จ. ชลบุรี 089-6058717 ผก. 651 ตูบ้รรทุก เกาะจนัทร์ ชลบุรี

บ่อทอง ชลบุรี

5 นายสมเกียรติ   ตนัเฮง 10  หมู่ท่ี 4  ซอย 8/2 ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจนัทร์  จ. ชลบุรี 081-5776735 บน. 8116 กระบะบรรทุก เกาะจนัทร์ ชลบุรี

บ่อทอง ชลบุรี

6 นางทศันีย ์ ดิษฐเกษร 256/5 หมู่  1 ต.หนองไผ่แกว้ อ.บา้นบึง  จ.ชลบุรี 086-8361136 ถฐ. 4212 ตูบ้รรทุก เมือง ชลบุรี

หนองใหญ่ ชลบุรี

ศรีราชา ชลบุรี

บ่อทอง ชลบุรี

7 นางพิมพนิ์ภา  เมฆาวณิชย์ 2/2  หมู่ 9  ต.ทุ่งขวาง  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 091-5599282 ผช. 4849 กระบะบรรทุก พนสันิคม ชลบุรี

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผูรั้บจา้งขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นท่ีรับผิดชอบ



ช่ือผู้ประกอบการ :สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่160/1 หมู่ 1 ต.มติรภาพ อ.มติรภาพ จ.สระบุรี  

วนัทีร่ายงาน :26/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายสมพร  ศรีเมอืง

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผู้ขบัรถ)

1 นายอมร  ทาตาสุข 41/2 หมู่ 2 ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 087-7580539 บล.--846 กระบะบรรทุก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

(สบ.) (ห้องเยน็)

พืน้ทีรั่บผดิชอบ

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถ

(สบ.) ( )
ผต.--9252 กระบะบรรทุก

(นม.)

2 น.ส.อาํภา  อดุมสิน 287 ซอย 11 ถ.นวมนิทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 089-8168161 ตฮ.--6519 รถตู้บรรทุก เขตบางแค กทม.

กรุงเทพฯ (กทม.) (ห้องเยน็) เขตคลองสามวา
บ.--8213 รถตู้บรรทุก

(อย.) (ห้องเยน็)

3 นายธนากร  อทุยัธิรัตน์ 35 ซ.11 ถ.พชัิยรณสงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมอืง 081-2949566 บม.-9154 กระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.สระบุรี

จ.สระบุรี (สบ.)

4 นายหฤษฎ์  ตรีพรไพรัช 234  ตลาดเทศบาล ถ.พชัิยรณสงคราม ต.ปากเพรียว 090-6752525 บบ.-9785 รถตู้บรรทุก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อ.เมอืง  จ.สระบุรี (สบ.) อ.เสาไห ้

อ.เฉลิมพระเกียรติ

่5 นายศิริพงษ์  วุฐิสกลุ 268/59-60 ซ.เยาวพา ถ.ประชาราษฎร์  แขวงบางซือ 081-3506206 ฮล.-7027  - ไม่ระบุ - เขตบางคอแหลม กทม.

เขตบางซ่ือ  กทม. (กทม.)

6 นางสาวจนัทร์ฉาย  คาํสอาด 201/2 หมู่ 2 ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 082-2324032 บล.-846 รถตู้บรรทุก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

(สบ.) (ห้องเยน็) อ.มิตรภาพ



ช่ือผู้ประกอบการ :สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่160/1 หมู่ 1 ต.มติรภาพ อ.มติรภาพ จ.สระบุรี  

วนัทีร่ายงาน :26/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายสมพร  ศรีเมอืง

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผู้ขบัรถ)

พืน้ทีรั่บผดิชอบ

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถ

7 นายธเนศ  พฤกษ์พพิฒัเมธ 14/3 ซ.1 ถ.พชัิยรณสงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมอืง 089-5428881 บม.-49 กระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.สระบุรี

จ สระบรี (สบ )จ.สระบุร (สบ.)

8 นายพนัเลศิ  พฒัน์ชัยวุฒิกลุ 247/2 หมู่ 9 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 081-8527293 ผก.--9956 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.ลพบุรี

(นม.) (ห้องเยน็) อ.ท่าวุง้

82-3306 กระบะบรรทุก อ.วงัม่วง จ.สระบุรี

82-3051 กระบะบรรทุก

บบ.-5655 กระบะบรรทุก

(ลบ.)

9 นายสุเทพ  แก่งสันเทยีะ 26 หมู่ 4 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 036-491375 บร.-8492 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.ลพบุรี

บค.-7701 กระบะบรรทุก อ.ท่าวุง้

บร.-5308 รถตูบ้รรทุก อ.ท่าหลวง

บพ.-4338 กระบะบรรทุก อ.โคกสาํโรง

(ลบ.) อ.ท่าหลวง

อ.พฒันานิคม

่อ.หนองม่วง

สช.เขต 1 , 2

10 นายขจรศักดิ์  ชาวโพนทอง 129/6 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมญั อ.เมอืง จ.สิงห์บุรี 081-4422462 81-0053 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.สิงห์บุรี นายสุภทัร  เผา่พนัธ์ศร

บง.-9253 กระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.อ่างทอง

(สิงห์บุรี) (ห้องเยน็)

บก.-1139 กระบะบรรทุก

(สุพรรณบุรี)( ุ ุ )



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จํากัด ท่ีอยู่/ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 67 หมู่2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันท่ีรายงาน : 28 พค.2560 ผู้รายงาน  :  นายบุญธรรม ผ่านสําแดง 

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายมงคล  ตุม้ธรรมธงค์ 29/1 หมู่ 10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 092-9966532 บพ. 3098 กระบะบรรทุก ประจวบคีรีขนัธ์

2 นายชูศกัด์ิ   กุลทอง 107/7 ถนนขนุชา้ง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 081-9956757 บฉ 3993 กระบะบรรทุก สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี

3 นายสมดุลย ์ เมยประโคน 67 หมู่  2 ต.วงัแซม้  อ. มะขาม จ.จนัทบุรี 081-1764443 บล. 8685 ตูบ้รรทุก ท่าใหม่ จนัทบุรี

เมือง จนัทบุรี

4 นายสุเมธ   สุดใจ 67 หมู่  2 ต.วงัแซม้  อ. มะขาม จ.จนัทบุรี 081-1764443 ฒอ.3392 ตูบ้รรทุก ท่าใหม่ จนัทบุรี

เมือง จนัทบุรี

5 นายรังสิทธ์ิ   พนัธุรังษี 67 หมู่  2 ต.วงัแซม้  อ. มะขาม จ.จนัทบุรี 081-1764443 ฝ 9887 กระบะบรรทุก เมือง จนัทบุรี

มะขาม จนัทบุรี

เขาคิชณกูฎ จนัทบุรี

6 นายบุญธรรม  ผ่านสาํแดง 67 หมู่  2 ต.วงัแซม้  อ. มะขาม จ.จนัทบุรี 081-1764443 บน. 5859 กระบะบรรทุก ท่าใหม่ จนัทบุรี

มะขาม จนัทบุรี

เขาคิชณกูฎ จนัทบุรี

7 นายยทุธศาสตร์   เทพวรสุข 67 หมู่  2 ต.วงัแซม้  อ. มะขาม จ.จนัทบุรี 081-1764443 บบ. 274 กระบะบรรทุก มะขาม จนัทบุรี

ขลุง จนัทบุรี

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผูรั้บจา้งขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นท่ีรับผิดชอบ



หกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวชัิย  กลงึโพธ์ิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 นางพวงผกา  ทองดี 59/1 หมู่ 1 ต.นํา้เป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 089-4079225 82-4889 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 , 2 จ.ระยอง

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ

83-1044 รถตูบ้รรทุก อ.เมือง

82-2794 รถตูบ้รรทุก อ.แกลง

83-0993 รถตูบ้รรทุก อ.บา้นคา่ย

81-5305 รถตูบ้รรทุก อ.วงัจนัทร์

82-4873 รถตูบ้รรทุก อ.เมือง จ.จันทบุรี

ผข.-6288 รถกระบะบรรทุก

บบ-6777 รถกระบะบรรทุก

(ระยอง)

2 น.ส.นภาพร  บุญยอด 242/120 หมู่บ้านศุภลกัษณ์ ซ.วภิาวดรัีงสิต 82 086-3815266 ฒพ.-5171 รถตู้บรรทุก เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ

เขตดอนเมือง  กทม. 081-9294848 (กทม.) (ห้องเยน็) เขตดอนเมือง

70-8503 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

(เพชรบุรี) อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

อ.ลาํลูกกา

อ.สามโคก

อ.หนองเสือ

สช.เขต 1 , 2

3 นางเพญ็ศิริ  คงศรีสวดัิ์ 27/1 หมู่ 6 ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 081-3732745 ฒฉ.-8471 รถตูบ้รรทุก เขตบางแค กรุงเทพฯ

ลย.- 6509 เขตราษฎร์บูรณะ

(กทม.) เขตบางคอแหลม

บท.-3456 เขตจอมทอง

(นนทบุรี) เขตทววีฒันา

เขตทุ่งครุ

เขตหนองแขม

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อ.พระสมุทรเจดีย์

อ.พระประแดง

อ.บางเสาธง

อ.บางบ่อ

อ.บางพลี

สช.เขต 1 ,2

4 น.ส.อาภาพร ภุมรินทร์ 96/18 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 086-3677058 บพ.-9371 รถตู้บรรทุก อ.บางนํา้เปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

บย.-5497 รถตูบ้รรทุก อ.คลองเข่ือนู ุ

82-1959 อ.บางประกง

(ราชบุรี) อ.บา้นโพธ์ิ

ตน.-5879 สช.เขต 1

(กทม.) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



หกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวชัิย  กลงึโพธ์ิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ

5 นายชํานาญ  วุฐิสกลุ 268/59-60 ซ.เยาวพา ถ.ประชาราษฎร์  แขวงบางซ่ือ 081-3506206 ฮล.-4201 รถกระบะบรรทุก เขตบางคอแหลม กทม.

เขตบางซ่ือ  กทม. 95-1186 รถตูบ้รรทุก เขตยานนาวา

ฒจ.- 3234 รถกระบะบรรทุก เขตบางพลดั

3ฏ-0549 รถกระบะบรรทุก เขตราษฎร์บูรณะ

1ฒธ.-6048 รถกระบะบรรทุก เขตภาษีเจริญ

ณท.-7073 รถกระบะบรรทุก เขตบางแค

(กทม.) อ.เมือง จ.นนทบุรี

อ.บางบวัทอง

อ.บางกรวย

อ.บางใหญ่

อ.ไทรนอ้ย

อ.ปากเกร็ด

สช.เขต 1 , 2

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สช.เขต 1 , 2

6 นายสมชาย  คล้ายทอง 10 หมู่ 1 ต.โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 098-5522177 บฉ.-5526 รถตู้บรรทุก อ.ดอนพดุ จ.สระบุรี

บฉ.-7068 รถกระบะบรรทุก อ.เฉลิมพระเกียรติ

(สิงห์บุรี) อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

บย.-4479 รถกระบะบรรทุก อ.บางระจนั

(ลพบุรี) อ.พรหมบุรี

สช.

7 นางปราณี  สืบสายเกดิ 1110 ถ.สังฆราช ต.บางพทุรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 081-8525586 บพ.-9531 รถกระบะบรรทุก อ.ดอนพดุ จ.สระบุรี

บย.-4479 รถกระบะบรรทุก อ.เฉลิมพระเกียรติ

(ลพบุรี) อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

บฉ.-7068 รถกระบะบรรทุก อ.บางระจนั

บฉ.-5526 รถกระบะบรรทุก อ.พรหมบุรี

บฉ.-2240 รถกระบะบรรทุก สช.ุ

80-7626 รถตูบ้รรทุก

(สิงห์บุรี)



หกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวชัิย  กลงึโพธ์ิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ

8 น.ส.กลัย์สุดา  อุทามนตรี 151 หมู่ 9 ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 083-9652647 บษ.-79 อ.ชานุมาน จ. อาํนาจเจริญ

บบ.-9913 สช.

(อุบลราชธานี) สช.เขต 1 , 2 , 4 จ.อุบลราชธานี

9 นางมณี  ป่ินสุวรรณ 19 หมู่ 2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-9364915 บต.1401 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

บต.1385 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 , 2 

บต.1431 รถตู้บรรทุก

บต.1929 รถกระบะบรรทุกุ

(นครนายก)

84-1104

(ชลบุรี) รถบรรทุก

10 นายสมพงศ์  ป่ินสุวรรณ 19 หมู่ 2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-9003915 บต.1401 รถกระบะบรรทุก

บต.1385 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 , 2 จ.ปราจีนบุรี

บต.1431 รถตู้บรรทุกู ุ

บต.1929 รถบรรทุก

(นครนายก)

84-1104

(ชลบุรี) รถบรรทุก

11 น.ส.อาํภา  อุดมสิน 287 ซอย 11 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 089-8168161 ตฮ.--6519 รถตู้บรรทุก เขตลาดกระบัง กทม.
กรุงเทพฯ (กทม.) (ห้องเยน็) เขตคลองสามวา

บ.--8213 รถตู้บรรทุก

(อย.) (ห้องเยน็)

12 นายวฑูิรย์  กาํหนด 402/45 ซ.สุขุมวทิ 103 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 085-2320550 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ผล.-7434 รถตูบ้รรทุก เขตดุสิต

(ชลบุรี) เขตปทุมวนั

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตยานนาวา

ถบ.-1195 รถตูบ้รรทุก เขตสาทร

ถฮ.-1059 รถตูบ้รรทุก เขตคลองเตย

(กทม.) เขตสวนหลวง

เขตประเวศ

เขตดินแดง

เขตบางนา

เขตวงัทองหลาง

เขตมีนบุรี

เขตวฒันา

เขตพระโขนง



หกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวชัิย  กลงึโพธ์ิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ

13 นางนวพร  ชุ่มเกษร 102/6 ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 081-5778772 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ผล.-7434 รถกระบะบรรทุก เขตบางซ่ือ

(ชลบุรี) เขตราชเทวี

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตคลองเตย

ถบ.-1195 รถกระบะบรรทุก เขตดินแดง

ถฮ.-1059 รถกระบะบรรทุก เขตสวนหลวง

(กทม.) เขตประเวศ

เขตบางคอแหลม

เขตวงัทองหลาง

เขตลาดพร้าว

เขตบางพลดั

เขตพระโขนง

เขตบางนา

เขตดอนเมือง

เขตบางกะปิ

เขตบางเขน

14 น.ส.นิศาชล  จึงสงวนสิทธ์ิ 11/13 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 089-6999801 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตวฒันา กรุงเทพฯ

081-8984191 ผล.-7430 รถกระบะบรรทุก เขตลาดกระบงั

(ชลบุรี) เขตหลกัส่ี

ถฮ.-8131 รถตูบ้รรทุก เขตมีนบุรี

ถฮ.-1059 รถกระบะบรรทุก เขตดินแดงุ

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตสวนหลวง

ถบ.-1195 รถตูบ้รรทุก เขตสะพานสูง

(กทม.) เขตหนองจอก

เขตบางกอกใหญ่

เขตบางบอน

เขตบางขนุเทียน

เขตทุ่งครุุ ุ

เขตทววีฒันา

เขตภาษีเจริญ

เขตบางแค

เขตหนองแขม

เขตบึงกุ่ม

เขตสามไหม

เขตราษฎร์บูรณะฎ ู

15 นายทศชาติ  จิตร์ม่ัน 607/24 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 083-2667000 80-6240 รถบรรทุก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

กรุงเทพฯ (นครพนม) อ.เมือง จ.มหาสารคาม

บม.-36 รถกระบะบรรทุก อ.กนัทรวชิยั

(ชยัภูมิ) อ.โกสุมพิสัย

1ฒณ.-5766 รถกระบะบรรทุก อ.บรบือ

(กทม.) อ.พยคัฆภมิพิสัย( ) ู

สช.เขต 1 , 2, 3



หกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวชัิย  กลงึโพธ์ิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ

16 น.ส.จันทนา  ศักดิ์สวสัดิ์ 123 ซ.สวนผกั 6 แขวง/เขต ตลิง่ชัน กทม. 082-2761992 บฉ.-5106 รถกระบะบรรทุก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

(นครนายก) เขตบางคอแหลม

เขตบางกอกนอ้ย

เขตบางแค

เขตบางบอน

เขตบางพลดั

เขตทววีฒันา

เขตภาษีเจริญ

เขตธนบุรี

17 นายอาํนวย  สุวรรณพนิิศ 265 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 094-5636288 82-9128 รถตู้บรรทุก อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

(ปทุมธานี)

1ฒฐ.-9603 รถตูบ้รรทุก

กน.-7215 รถตูบ้รรทุก

(กทม.)

18 นายเทวนิทร์  เขยีวหวาน 154 หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 086-7942967 บย.-4727 รถกระบะบรรทุก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
บว.-8570
70-3228

(ราชบุรี.)

19 นางชุติมา  วชิากร 2217/14 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 093-0127929 บล.-1448 รถกระบะบรรทุก อ.วหิารแดง จ.สระบุรี



หกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายวชัิย  กลงึโพธ์ิ

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ

20 นายบรรณสรณ์  เอกประเสริ14/3  ซ. 1 ถ.พชัิยรณรงค์ฯ  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 081-8522280 บล.-1488 รถกระบะบรรทุก อ.วหิารแดง จ.สระบุรี

บย.- 2015 อ.แก่งคอย

บร.-6508 อ.หนองแค

(สระบุรี) สช. เขต 1

21 นายพรชัย  บุณพชีวติานนท์260 ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 093-4437060 บก.-4745 รถตู้บรรทุก อ.โซ่พสัิย จ.บึงกาฬ

บก.-3395 รถตูบ้รรทุก

(หนองคาย)

22 นายถนอมศักดิ์  มูลภักดี 79/5 ถ.สรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 081-8675943 ตบ.-4540 รถกระบะบรรทุก สช. เขต 1 ,2 ,3 จ.ชลบุรี

ฒฐ.-551 รถกระบะบรรทุก

(กทม.)

23 นายภาคนิ  ไทรนนทรี 83/1 ซ.อนิทามระ  44 แขวง/เขต ดนิแดง กทม. 081-6259209 ธต.-3499 รถกระบะบรรทุก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ตก.-697 รถตูบ้รรทุกู ุ

(กทม.)

24 น.ส.ชุติมา  ทรัพย์มี 460 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 081-6220872 บต.-7067 กระบะบรรทุก เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ถอ.- 7704 กระบะบรรทุก เขตพระนคร

(กทม.) อ.เมือง จ.นนทบุรี

สช.เขต 2

25 นายชนะ  เกยีรติสาร 444/1 หมู่ 1 ต. ห้วยเหนือ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 093-0643856 80-9943 รถตู้บรรทุก อ.ขุขนัธ์ จ.ศรีสะเกษ

(ศรีสะเกษ) อ.ภูสิงห์

อ.ยางชุมนอ้ย

อ.วงัหิน

26 นายสุรชัย  พรหมโชติ 639 ถ.ราษฏร์ดริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 087-6749419 ตฐ.-1144 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
บอ.-6130 รถกระบะบรรทุก อ.บา้นสร้าง
(กทม.) อ.กบินทร์บุรี

81-7100 รถตู้บรรทุก อ.ประจนัตคาม

(ปราจีนบุรี)

27 นายขจรศักดิ์  ชาวโพนทอง 129/6 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 081-5872683 บก.-6972 กระบะบรรทุก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

081-5713975 (สิงห์บุรี) อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง

บจ.-5614 กระบะบรรทุก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

(ชยันาท) อ.วดัสิงห์

อ.เนินขาม

อ.สรรพยา

อ.หนัคา

สช.

28 นายเรืองเดช  ฉันทะ 7 หมู่ 1 ต. วงัใหม่ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 091-7439293 บล.-3799 กระบะบรรทุก อ.นายายอาม จ.จันทบุรีู ู ุ ุ

บร.- 4409 อ.แก่งหางแมว

(สระบุรี) อ.ท่าใหม่

สช.เขต 1



หกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 99 หมู่ 11 ต. หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่รายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายสุรเดช  คมสูงเนิน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 นายถนอมศักดิ์  มูลภักดี 11/13 หมู่ 14 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลอง 2 ต้นนุ่น 081-8675943 ถฮ.-1059 รถตู้บรรทุก เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เขตลาดกระบัง  กทม. ฒฐ.-551 รถกระบะบรรทุก เขตบางเขน

(กทม.)

2 น.ส.จันทนา  ศักดิ์สวัสดิ์ 123 ซ.สวนผกั 6 แขวง/เขต ตลิง่ชัน กทม. 098-3535538 บฉ.-5106 รถกระบะบรรทุก เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

(นครนายก) เขตตล่ิงชนั

เขตบางแค

เขตคลองสาน

เขตธนบุรี

เขตหนองแขม

3 น.ส.นิศาชล  จึงสงวนสิทธ์ิ 178 หมู่ 7  ซ. มาเจริญ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 089-6999801 ถฮ.-8131 รถตูบ้รรทุก เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ

081-8984191 ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตยานนาวา

(กทม.) เขตลาดกระบงั

เขตสวนหลวง

เขตสะพานสูง

เขตหนองจอก

เขตบางกอกใหญ่

เขตบางขนุเทียน

เขตจอมทอง

เขตภาษีเจริญ

เขตบึงกุ่ม

เขตคลองเตย

4 นางนวพร  ชุ่มเกษร 304 หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 081-5778772 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ผล.-7434 รถกระบะบรรทุก เขตสัมพนัธวงศ์

(ชลบุรี) เขตหนองแขม

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตคลองเตย

ถบ.-1195 รถกระบะบรรทุก เขตตล่ิงชนั

ถฮ.-1059 รถกระบะบรรทุก เขตบางกอกนอ้ย

(กทม.) เขตบางกอกใหญ่

เขตบางเขน

เขตวงัทองหลาง

เขตลาดพร้าว

เขตประเวศ

เขตลาดพร้าว

เขตดินแดง

เขตบางกะปิ

เขตราษฎร์บูรณะ

เขตจตุจกัร

เขตดอนเมือง

เขตวฒันา

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ



หกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 99 หมู่ 11 ต. หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่รายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายสุรเดช  คมสูงเนิน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ

5 นายวิฑูรย์  กาํหนด 402/45 ซ.สุขุมวิท 103 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 085-2320550 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ผล.-7430 รถตูบ้รรทุก เขตยานนาวา

(ชลบุรี) เขตบางพลดั

เขตคลองเตย

เขตลาดกระบงั

6 นายเรืองเดช  ฉันทะ 66 หมู่ 1 ต.โนนหมากนุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 083-0180242 บล.-3799 กระบะบรรทุก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

บร.- 4409 อ.แปลงยาว

(สระบุรี) อ.สนามชยั

อ.คลองเข่ือน

สช.เขต 1 ,2

7 นายชํานาญ  วุฐิสกุล 113 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 099-2245511 ลฮ.-4201 รถกระบะบรรทุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

3ฏ.-0549 รถกระบะบรรทุก อ.บางกรวย

ฒจ.- 3234 รถกระบะบรรทุก อ.ปากเกร็ด

1ฒธ.-6048 รถตูบ้รรทุก สช.เขต 1 , 2

ณท.-7073 รถตูบ้รรทุก

95-1186 รถตูบ้รรทุก

(กทม.)

8 นางพวงผกา  ทองดี 59/1 หมู่ 1 ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 081-8648948 83-1044 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.ระยอง

82-2794 รถตูบ้รรทุก อ.บา้นฉาง

83-0993 รถตูบ้รรทุก อ.แกลง

81-5305 รถตูบ้รรทุก อ.เขาชะเมา

82-4873 รถตูบ้รรทุก อ.บา้นค่าย

ผข.-6288 รถตูบ้รรทุก อ.วงัจนัทร์

บบ-6777 รถกระบะบรรทุก สช.เขต 1 , 2

(ระยอง) รถกระบะบรรทุก

9 นายยุทธพชัิย  ไกรสนธ์ิวัฒนา 274 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 092-9566185 บน-683 รถกระบะบรรทุก อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

บม-2287 รถกระบะบรรทุก อ.หนองบวัแดง

(ชยัภูมิ) อ.หนองบวัระเหว

บต-5248 รถกระบะบรรทุก สช.เขต 1 , 2

(ลพบุรี) อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

บย-2257 รถกระบะบรรทุก อ.ชุมพวง

(บุรีรัมย)์ อ.เทพารักษ์

อ.บวัลาย

อ.บวัใหญ่

สช.เขต 1 ,2 ,3 ,5

10 นางกชนิภา  ชยเกษมทรัพย์ 73 หมู่ 1 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 081-8778952 บว.-3212 รถกระบะบรรทุก สช.เขต 1 ,2 ,3 ,5,7 จ.นครราชสีมา

(นม.)



หกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 99 หมู่ 11 ต. หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่รายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายสุรเดช  คมสูงเนิน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ

11 น.ส.ขนิษฐา  วังสัน 916 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 092-4042183 บพ.-6885 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

(ชยัภูมิ) อ.ภูเขียว

อ.หนองบวัแดง

อ.หนองบวัระเหว

อ.บา้นเขวา้

อ.จตุัรัส

อ.ซบัใหญ่

อ.เกษตรสมบูรณ์

อ.บาํเหน็จณรงค์

สช.เขต 2

12 นายถนอม  กาวัลย์ 517 หมู่ 10 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 081-9354315 ยก.-7433 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธนภูมิ  เชาว์พลก

(นม.) อ.โชคชยั

81-5692 รถบรรทุก สช.เขต 1 ,2 ,3 , นายภิรมย์  เกดิสลุง

(สบ.)

13 นายสุเทพ  หัวหนอง 182 หมู่ 4 ต.ค้อเขียว  อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 086-2251567 บธ-7251 รถกระบะบรรทุก อ.สีดา จ.นครราชสีมา

(ชยัภูมิ) อ.ชุมพวง

84-1986 รถบรรทุก อ.โนนแดง

(ขอนแก่น) อ.บวัลาย

80-2821 รถบรรทุก อ.นาคู จ.กาฬสินธื

(บึงกาฬ) อ.ท่าคนัโท

82-8186 รถบรรทุก อ.หนองกงุศรี

(อุดรธานี) อ.หว้ยผึ้ง

สช.เขต 1 ,2 ,3 ,

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อ.นาหวา้

อ.ศรีสงคราม

อ.เมืองกาฬ จ.บึงกาฬ

อ.บึงโขงหลง

อ.บุ่งคลา้

อ.พรเจริญ

14 น.ส.สุพตัรา  ชวนกลาง 255 หมู่ 9 ต.หนองย่างหอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 089-0262416 บย-2257 รถกระบะบรรทุก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอาทิตย์  เจริญ

(บุรีรัมย)์ อ.ละหานทราย

อ.หนองหงส์

อ.พลบัพลาชยั

อ.กระสัง

อ.คูเมือง

อ.ชาํนิ

อ.บา้นด่าน

อ.ประโคนชยั

สช.เขต 3 ,4

15 นางเดือนเพญ็  ไกรสนธ์ิวัฒนา 274/1 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-2882988 85-7932 รถบรรทุก อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสกลชัย   อาจสุว

(นม.)



หกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 99 หมู่ 11 ต. หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่รายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายสุรเดช  คมสูงเนิน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ

16 นายศุภฤกษ์  เกยีรติสาร 121 หมู่  1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 089-0262416 82-7724 รถบรรทุก อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายนิรุตติ์  มาลยั

(สุรินทร์) อ.จอมพระ นายเตชิต  แก้วจันทร

บน.-5829 รถกระบะบรรทุก อ.ชุมพลบุรี

(ศรีสะเกษ) อ.ท่าตูม

บม.-5308 รถกระบะบรรทุก อ.โนนนารายณ์

(อุบลราชธานี) อ.บวัเชด

อ.ปราสาท

อ.รัตนบุรี

สช.เขต 1 ,2 

17 นายอธิวัฒน์  ตาลอรัญ 47/1 หมู่ 5 ต.เหล่าไฮ อ.คําเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 080-7951049 81-3962 รถบรรทุก อ.เมือง จ.ยโสธร

(สกลนคร) อ.กดุชุม

อ.ทรายมูล

สช.เขต 1 ,2 

18 นางวีระวรรณ์  กติติกุลเวโรจน์ 222/14 หมู่ 1 ต.นาด ีอ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี 081-8715716 ผฉ.-4442 รถตู้บรรทุก อ.เมือง จ.หนองคาย นายโกสินทร์  เดชดว

(นม.) อ.ท่าบ่อ

อ.โพนพิสัย

อ.ตนวาปี

สช.เขต 2 

19 นายสุบิน  นรมาศ 295 หมู่ 7 ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 083-9652647 82-3273 รถบรรทุก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

083-9652648 (ร้อยเอด็) อ.สิรินธร

ผจ.-2537 รถกระบะบรรทุก สช.เขต 1  ,3

(อุบลราชธานี)



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 นายเทวนิทร์  เขยีวหวาน 154 หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 095-1285588 บว.-8570 รถตู้บรรทุก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

(ราชบรี )

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

(ราชบุร.)

2 นายสุรชัย  พรหมโชติ 639 ถ.ราษฏร์ดริ ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี 087-6749419 ตย.-2491 รถกระบะบรรทุก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ตฐ.-1144 รถกระบะบรรทุก อ.ราชสาส์น
บอ.-6130 รถกระบะบรรทุก อ.สนามชยัเขต

(กทม.) อ.กบินทร์บุรี

81-7100 รถตู้บรรทุก อ.ประจนัตคาม

81-7100

3 นายภาคนิ  ไทรนนทรี 83/1 ซ.อนิทามระ  44 แขวง/เขต ดนิแดง กทม. 086-3508247 บธ.-1428 รถกระบะบรรทุก เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายนันธวฒัน์ อุฬารพงศ์สุข

(ปทุมธานี) เขตบางเขน

เขตวงัทองหลาง

เขตคลองสาน

4 น.ส.นิศาชล  จงึสงวนสิทธ์ิ 178 ซ.มาเจริญ 3 แขวง/เขต หนองแขม กทม. 089-6999801 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

081 8984191 ผล 7434 รถกระบะบรรทก เขตสวนหลวง081-8984191 ผล.-7434 รถกระบะบรรทุก เขตสวนหลวง

(ชลบุรี) เขตจอมทอง

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตภาษีเจริญ

ถบ.-1195 รถกระบะบรรทุก

(กทม.)

5 นางเพญ็ศิริ  คงศรีสวดัิ์ 27/1 หมู่ 6 ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 081-3732745 ฒฉ.-8471 รถตูบ้รรทุก เขตบางแค กรุงเทพฯ

(กทม.) เขตราษฎร์บรณะ( ) ข ฎ ู

สช.เขต 1 ,2



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

6 นายสมชาย  คล้ายทอง 10 หมู่ 1 ต.โคกกระเทียม อ.เมอืง จ.ลพบุรี 098-5522177 บฉ.-5526 รถตูบ้รรทุก อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ีบฉ.-7068 รถกระบะบรรทุก อ.พระนครศรีอยธุยา

(สิงห์บุรี) อ.ภาชี

บย.-4479 รถกระบะบรรทุก อ.มหาราช

(ลพบุรี) อ.บางบาล

อ.บางปะหนั

อ.บา้นแพรก

สช.เขต 1 ,2

7 นายทะนง  ผนิสันเทียะ 272 หมู่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 086-2550995 1ฒก.-8373 รถกระบะบรรทุก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

(กทม.) อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก

อ.ปากพลี

8 นางสุภาภรณ์  เอกประเสริฐ 221/56 หมู่ 3 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 081-8522280 บย.-2015 รถกระบะบรรทุก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

(สระบุรี) (มีคนัเดียว) เขตดุสิต

เขตลาดกระบงั

เขตสะพานสูง

เขตบางกอกนอ้ย

อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี

สช.เขต 2 จ.นนทบุรี

สช.เขต 2 จ.ปทุมธานี

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.บางปะอิน

อ.พระนครศรีอยธุยา

สช.เขต 1 ,2

อ.เมือง จ.อ่างทอง

อ.ไชโย

อ.ป่าโมก

สช



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

9 นางชุติมา วชิากร 221/14 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมอืง จ.สระบุรี 081-6220872 บล.-1448 รถกระบะบรรทุก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

( ี)(สระบุรี)

10 นางนวพร  ชุ่มเกษร 102/6 ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 081-5778772 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ผล.-7434 รถกระบะบรรทุก เขตบางกะปิ

(ชลบุรี) เขตหว้ยขวาง

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก เขตบึงกุ่ม

ถบ.-1195 รถกระบะบรรทุก เขตบางกอกนอ้ย

ถฮ -1059 รถกระบะบรรทกถฮ. 1059 รถกระบะบรรทุก

(กทม.)

11 นายอาํนวย  สุวรรณพนิิศ 265 ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 094-5636288 82-9128 รถตู้บรรทุก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายเมธาวนิ  เมอืงโคตร

(ปทุมธานี) อ.ลาํลกูกา นายสุพลชยั  เกริกไกรวฒิุกลุ

1ฒฐ.-9603 รถตูบ้รรทุก สช.เขต 1,2 นายชวลิต  ทองทกัษิณ

กน.-7215 รถตูบ้รรทุก สช.เขต 2 จ. นนทบุรี นายศกัชยั  แซ่เซียว

1ฒห.-6201 รถตูบ้รรทุก

1ฒล.-5712 รถตูบ้รรทุก

2ฒข.-6223 รถตูบ้รรทุก

(กทม.)



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

12 น.ส.อาภาพร ภุมรินทร์ 96/18 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 086-3677058 บพ.-9371 รถตู้บรรทุก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ป้ ปบย.-5497 เขตป้อมปราบฯ

(ราชบุรี.) เขตบางคอแหลม

เขตมีนบุรี

เขตบางกะปิ

เขตวงัทองหลาง

เขตจตุจกัร

เขตบางกอกนอ้ย

เขตบางพลดัเขตบางพลด

เขตจอมทอง

เขตทุ่งครุ

เขตภาษีเจริญ

เขตหนองแขม

เขตวฒันา

สพป. 

อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา

อ.คลองเข่ือน

อ.บางคลา้

อ.บางนํ้าเปร้ียว

อ.บางประกง

สช.เขต 1



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

13 นายภาคภูม ิ เกยีรติสาร 238/51 ถ.อุดรดุษฎ ีต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 093-0643856 82-7724 รถตู้บรรทุก อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนิรุตติ์  มาลยั

( ิ ์) ื่ ใ ี ั ั ั ์(สุรินทร์) อ.เขอืงใน จ.อุบลราชธานี นายกลนั  สตัะพนัธ์

รถกระบะบรรทุก อ.เขมราฐ นายประจกัษ ์ สายสุด

(ศรีสะเกษ) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

บฉ.-6648 รถกระบะบรรทุก อ.สงัขะ

(มุกดาหาร)

14 นายสมภพ  กองแก้วภูมิ 76/144 หมู่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 084-3382050 บล.-1593 รถตู้บรรทุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

(สระบรี) อ เมือง จ สระบรี(สระบุร) อ.เมอง จ.สระบุร

อ.แก่งคอย

อ.ดอนพดุ

อ.บา้นหมอ

15 น.ส.จนัทนา  ศักดิ์สวสัดิ์ 123 ซ.สวนผกั 6 แขวง/เขต ตลิง่ชัน กทม. 086-7089990 บฉ.-5106 รถกระบะบรรทุก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

(นครนายก) เขตคลองสาน

เขตบางบอน

เขตบางแค

16 นายวฑูิรย์  กาํหนด 402/45 ซ.สุขุมวทิ 103 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 085-2320550 ผล.- 879 รถกระบะบรรทุก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ผล.-7434 รถตูบ้รรทุก เขตคลองเตย

(ชลบุรี) เขตบางพลดั

ถฮ.-8130 รถตูบ้รรทุก

ถบ.-1195 รถตูบ้รรทุก

ถฮ.-1059 รถตูบ้รรทุก

(กทม.)



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

17 นางพวงผกา  ทองดี 59/1 หมู่ 1 ต.นํา้เป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 081-8648948 82-4889 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 จ.จนัทบุรี

้ ื83-1044 รถตูบ้รรทุก อ.เมอืง จ.ระยอง

82-2794 รถตูบ้รรทุก อ.แกลง

83-0993 รถตูบ้รรทุก อ.เขาชะเมา

81-5305 รถตูบ้รรทุก สช.เขต 1

82-4873 รถตูบ้รรทุก

ผข.-6288 รถกระบะบรรทุก

บบ-6777 รถกระบะบรรทุก

(ระยอง)(ระยอง)

18 นางอชัญา  อารีกจิ 156 หมู่ 8 ต.บ้านเลอืก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 086-3403530 ถฉ.-9738 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 , 2 จ.ฉะเชิงเทรา

(กทม.) อ.แปลงยาว

อ.พนมสารคาม

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจนีบุรี

19 นายทองคาํ  โพธิสาร 172/38 หมู่ 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 089-8036375 บม.-8329 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.สระบุรี

(สระบุรี) อ.แก่งคอย

อ.หนองแค

20 นายบุญสม  ซินแซ 175/11 หมู่ 10 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 081-7576137 บม.-8330 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.นครนายก

(สระบุรี) อ.บา้นนา

อ.นครนายก



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

21 น.ส.เบญจวรรณ  นภาสกลุคู 221/56 หมู่ 3 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 093-3269446 89-2474 รถกระบะบรรทุก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

( ป ) ื ี(นครปฐม) อ.เมือง จ.นนทบุรี

นข.-4473 อ.บางบวัทอง

บย.-8664 อ.บางกรวย

(สระบุรี) อ.เมอืง จ.นครนายก

22 นายเอกสิทธ์ิ  นภาสกลุคู 221/56 หมู่ 3 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 089-7813029 89-2474 รถกระบะบรรทุก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

(นครปฐม) อ.เมือง จ.นนทบุรี

นข -4473 อ บางบวัทองนข. 4473 อ.บางบวทอง

บย.8664 อ.บางกรวย

(สระบุรี) อ.เมอืง จ.นครนายก

23 นายขจรศักดิ์  ชาวโพนทอง 129/6 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมญั อ.เมอืง จ.สิงห์บุรี 081-4422462 บก.-6972 รถตู้บรรทุก อ.เมอืงชัยนาท จ.ชัยนาท นายกศุล  โอสถ

(สิงห์บุรี) รถตู้บรรทุก อ.มโนรมย์ นายกองสิน ดวงคาํ

บต.-6074 (ห้องเยน็) อ.วดัสิงห์ นายชยัรัตน์ ช่ืนเชาวไ์ว

บง.8450 รถกระบะบรรทุก อ.สรรคบุรี

(ชยันาท) อ.สรรพยา

อ.หนองมะโมง

อ.หนัคา

อ.เมอืงอ่างทอง จ.อ่างทอง

อ.ไชโย

อ.ป่าโมก

อ.เมอืงสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ.ค่ายบางระจนั

อ.บางระจนั

อ.อินทร์บุรี



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

24 น.ส.นภาพร  บุญยอด 242/120 หมู่บ้านศุภลกัษณ์ ซ.วภิาวดรัีงสิต 82 086-3815266 70-8503 รถตู้บรรทุก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ื ( ี) ้ ็ ใ ่ ีเขตดอนเมอืง  กทม. 081-9294848 (เพชรบุรี) (ห้องเยน็) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

25 นายสุริยา  จุมพลมา 128 หมู่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 092-7540083 บร.-8096 รถตู้บรรทุก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

(สระบุรี) อ.บา้นหมอ

อ.หนองโดน

26 นายธวชัชัย  วงศ์เสนา 76/144 หม่ 5 ต บางครัด อ บางบัวทอง จ นนทบรี 083-2148142 ฒต -8928 รถต้บรรทก อ เมอืง จ นนทบรี26 นายธวชชย  วงศเสนา 76/144 หมู 5 ต.บางคูรด อ.บางบวทอง จ.นนทบุร 083-2148142 ฒต.-8928 รถตูบรรทุก อ.เมอง จ.นนทบุร

(กทม.) อ.บางใหญ่

อ.บางกรวย

27 นายรณกฤต  ทองเกลีย้ง 443/180 ต.สามเรือน อ.บางปะอนิ 081-6273541 1ฒฎ.2618 รถตู้บรรทุก อ.พระนครศรีฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา (กทม.) อ.บางปะอิน

บฉ.-6525 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 , 2

(อ่างทอง)

28 นายสมพงศ์  ป่ินสุวรรณ 19 หมู่ 2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-9003915 บต.1401 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.นครนายก

บต.1385 รถตู้บรรทุก สช.เขต 1 , 2 จ.ปราจีนบุรี

บต.1431 รถตู้บรรทุก

บต.1929 รถกระบะบรรทุก

(นครนายก)

84-1104

(ชลบุรี) รถบรรทุก



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

29 นางมณ ี ป่ินสุวรรณ 19 หมู่ 2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-9364915 บต.1401 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.นครนายก

บต.1385 รถตู้บรรทุก อ.บ้านนา

บต.1431 รถตู้บรรทุก อ.ปากพลี

บต.1929 รถกระบะบรรทุก อ.องครักษ์

(นครนายก) สช.

84-1104

(ชลบุรี) รถบรรทุก

30 นายชัยวฒัน์  วงศ์เสนา 225 หมู่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 087-9756168 1ฒก.-8373 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.นครนายก

(กทม.) อ.ปากพลี

31 น.ส.ชุติมา  ทรัพย์มี 460 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 081-6220872 บต.-7067 กระบะบรรทุก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ถอ.- 7704 กระบะบรรทุก อ.บางบวัทอง

ไ32 นางจนิตนา   สมสอาด 92 หมู่ 3 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 084-3376950 บย.-2900 รถตู้บรรทุก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

(สระบุรี) อ.หนองแซง



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 159 หมู่ 3 ต. มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

วนัที่รายงาน : 14/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายจกัรีชัย  ณ น่าน

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

33 นายอโนทัย  กองแก้วภูมิ 5 หมู่ 3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 081-0408595 บย.- 1535 รถกระบะบรรทุก อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

(สระบุรี)

34 นายชํานาญ  วุฐิสกลุ 113 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบุรี 081-3506206 ลฮ.-4201 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.นนทบุรี

1ฒล.- 7027 รถกระบะบรรทุก อ.บางกรวย

ฒจ.- 3234 รถกระบะบรรทุก อ.บางใหญ่

ณท.-7073 รถตูบ้รรทุก สช.เขต 1 , 2

(กทม.) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เขตสาทร

เขตบางคอแหลม

เขตบางรัก

สพป.



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่669 หมู่ 1 ถนนจนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอวงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

วนัทีร่ายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายมงคลชัย ทงก๊ก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 นายถนอมศักดิ์  มูลภักดี 79/5 ถ.สรรพสิทธ์ิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 081-8675943 72-7243 รถบรรทุก สช. เขต 1 ,2 ,3 จ.ชลบุรี นายสุพจน์  ดอกเดือ่

(ชลบุรี) นายมานพ  ธรรมะ

ตน.-3470 รถกระบะบรรทุก นายสญัญา  ขนุอินทร์ทอง

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ฒฐ.-551 รถกระบะบรรทุก

(กทม.)

2 นางสุทธิชา  คงนันทะ 28 หมู่ 9 ถ.ราชดาํริ ต.ทุ่งกระตาดพฒันา .หนองกี ่จ.บุรีรัมย์ 081-999-0271 ผม.-6083 กระบะบรรทุก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

(นม.)

3 นายระววิฒัน์  รุ่งวรากาญจน์ 127 /1 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 044-679050  - ไม่มข้ีอมูล-  - ไม่มข้ีอมูล- อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

อ.ละหานทราย

อ.โนนดินแดง

อ.พนมดงรัก

อ.กาบเชิง

4 นางบุญชญดา  คงนันทะ 127 /1 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 044-679050  - ไม่มข้ีอมูล-  - ไม่มข้ีอมูล- อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

อ.ประโคนชยั

5 นายสมหมาย  ทองหลมิ 345 หมู่ 5 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 092-5637481 บท.-498 รถกระบะบรรทุก อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

(สระแกว้)

6 นายภาสกร  วงษ์ใบแก้ว 155 หมู่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมอืง จ.บึงกาฬ 085-0109887 80-2821 รถบรรทุก อ.เมอืง จ.ยโสธรุ

(บึงกาฬ)

7 นายณรงค์  เกยีรตไิกลวลัศิริ 20/22 ถ.ท่าบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 083-4324166 ฒฐ.-551 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสัญญา  ขุนอนิทร์ทอง

(กทม.) อ.นิคมพฒันา

8 นายประสิทธ์ิ  ชํานาญกจิ 31 หมู่ 3 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 098-5594929 บฉ.-6280 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.นครนายก

บฉ.-8896 รถกระบะบรรทุก อ.บา้นนา

(นครนายก) อ.องครักษ์

สช.

9 นายประยูร  สุขน้อย 247 ถ.เทศบาล 19 ต.สระแก้ว อ.เมอืง จ.สระแก้ว 092-8644988 บจ.-9419 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.สระแก้ว

(สระแกว้) อ.วฒันานคร

10 นายสงวน  ไชยุชิต 21 หมู่ 8 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วงันํา้เยน็ จ.สระแก้ว 089-0054779 บต.-9911 รถกระบะบรรทุก อ.วงันํา้เยน็ จ.สระแก้ว

(สระแกว้)

11 นายไพโรจน์  เจมิขุนทด 292 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 081-9669157 ขจ.-5326 รถกระบะบรรทุก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

บต.-201 รถกระบะบรรทก อ ละหานทรายบต. 201 รถกระบะบรรทุก อ.ละหานทราย

(บุรีรัมย)์ อ.หนองไมง้าม

อ.ประโคนชยั

12 น.ส.ปรณัฐ  พูลเพิม่ 27 ถ.จนัทร์วรีะศักดิ์ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ  - ไม่มข้ีอมูล- 83-4379 รถบรรทุก อ.นํา้ยนื จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 83-5420 รถบรรทุก อ.เดชอุดม

บพ.-383 รถกระบะบรรทุก อ.วารินชาํราบ

บล.-8103 รถกระบะบรรทุก อ.สาํโรง

(อุบลราชธานี) อ.พิบูลมงัสาหาร

ถห -433 รถกระบะบรรทก อ บณฑริกถห. 433 รถกระบะบรรทุก อ.บุณฑรก

(กทม.) อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

อ.โนนคูณ



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่669 หมู่ 1 ถนนจนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอวงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

วนัทีร่ายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายมงคลชัย ทงก๊ก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

13 นางบุศรา  นิลดา 260 หมู่ 9 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ   จ.อุบลราชธานี 089-7222341 82-2986 รถบรรทุก อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

82-5079 รถบรรทุก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

82-5442 รถบรรทุก อ.บุณฑริก

82-6116 รถบรรทุก อ.พิบูลมงัสาหาร

(อุบลฯ) อ.วารินชาํราบ

อ.เมอืง จ.ยโสธร

อ.เลิงนกทา

อ.กดุชุม

14 นายบรรจง  จนัทนาคร 267/66 ถ.สุขุมวทิ ต.มาบตาพุด อ.เมอืง จ.ระยอง 086-8267775 82-0214 รถบรรทุก อ.เมอืง จ.ระยอง

(ระยอง)

15 น.ส.วรีวรรณ์  กติตกิลุเวโรจน์ 222/14 หมู่ 1 ถ.อุดน-เลย  ต.นาด ี อ.เมอืง จ.อุดรธานี 081-8715716 ผฉ.-6717 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.อุดรธานี

(อุดรธานี) อ.กมุภวาปี

อ.ศรีธาตุ

สช.เขต 1 , 2

อ.เมอืง จ.หนองบัวลาํภู

อ.นากลาง

อ.โนนสงั

สช.เขต 1 , 2

16 นายพงษ์ศักดิ์  บุญโพธ์ิ 1/2 หมู่ 1 ต.วงัใหม่ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 089-5301223 บจ.-5550 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.สระแก้ว

(สระแกว้) อ.วฒันานคร

อ.คลองหาด

17 นางพชัร์ธวชั  สุขสม 202 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจนีบุรี 081-8564530 บท.-9842 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี

(ราชบุรี) อ.ศรีมหาโพธ์ิ

18 นายปุณณวชิ  ปรางค์วฒันานนท์ 158 หมู่ 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 081-6755399 ฒว.-7681 รถกระบะบรรทุก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

(กทม.) อ.นาแหว้

บม.- 555 รถกระบะบรรทุก อ.ภูเรือ

บห.- 1071 รถกระบะบรรทุก

บพ.- 4498 รถกระบะบรรทุก

(เพชรบูรณ์)

19 นายสุนทร  สงวนหงษ์ 27 หมู่ 6 ต.เนินทราย อ.เมอืง จ.ตราด 087-0470412 บฉ.- 8842 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.ตราด

บฉ.- 7570 รถตู้บรรทุก อ.เขาสมิง

(ตราด) อ.แหลมงอบ

อ.คลองใหญ่

อ.บ่อไร่

สช.

20 นายฉัตรินทร์  สุนสิน 288 หมู่ 4 ต.ศรีสําราญ อ.นํา้โสม จ.อุดรธานี 089-8407016 ผค.-208 รถกระบะบรรทุก อ.นํา้โสม จ.อุดรธานี

(อุดรธานี) อ.นายงู

21 นางพวงผกา  ทองดี 59/1 หมู่ 1 ต.นํา้เป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 081-8648948 82-4889 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.ระยอง

83-1044 รถตูบ้รรทุก อ.แกลง

82-2794 รถตูบ้รรทุก อ.วงัจนัทร์

83-0993 รถตูบ้รรทุก

81-5305 รถตูบ้รรทุก

82-4873 รถตูบ้รรทุก

ผข.-6288 รถกระบะบรรทุก

บบ-6777 รถกระบะบรรทุก

(ระยอง)

22 นายอาคม  หมอยาดี 89/4 หมู่ 1 ต.วงัใหม่ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 089-0983355 บต.-2844 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.สระแก้ว

(สระแกว้) อ.วงันํ้ าเยน็

อ.เขาฉกรรจ์

อ.วงัสมบูรณ์

สช. เขต 1 ,2 



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่669 หมู่ 1 ถนนจนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอวงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

วนัทีร่ายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายมงคลชัย ทงก๊ก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

23 นายวสิาร  มาลาศรี 155-155/1-7 หมู่ 6 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 044-655389  - ไม่มข้ีอมูล-  - ไม่มข้ีอมูล- อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

อ.นาโพธ์ิ

อ.เฉลิมพระเกียรติ

อ.กระสงั

อ.หนองหงษ์

24 นายรัฐพล  ปัพพานนท์ 175/1 หมู่ 3 ต.คลองหินปูน อ.วงันํา้เยน็ จ.สระแก้ว 088-2521403 บต.-8486 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.จนัทบุรี

บก.-6386 รถกระบะบรรทุก อ.ขลุง

บน.-787 รถกระบะบรรทุก อ.แหลมสิงห์

(สระแกว้) อ.เขาสมงิ จ.ตราด

อ.เกาะชา้ง

อ.เกาะกดู

อ.บ่อไร่

อ.แหลมงอบ

25 นายศิริอนันต์  เกตุแก้ว 151 หมู่ 6 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 081-8771818 ผน.-7277 รถกระบะบรรทุก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

086-2576888 ผผ.-5399 รถกระบะบรรทุก อ.ขามสะแกแสง

ผบ.-3322 รถกระบะบรรทุก อ.บวัใหญ่

ผต.-3121 รถกระบะบรรทุก อ.สีดา

(จ.นครราชสีมา) อ.โชคชยั

อ.คง

26 นายคมสัรรค์  สรเพชญ์พสัิย 20 หมู่ 4 ต.อรพมิพ์  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 084-1687358 บห.-1227 รถตู้บรรทุก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ผค.-5188 รถตูบ้รรทุก อ.เสิงสาง

ผค.-1373 รถกระบะบรรทุก อ.หนองบุนนาก

27 นายทฆิมัพร  โสวภาค 33 หมุ่ 1 บ้านซบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 081-8783540 80-7565 รถบรรทุก อ.เมอืง จ.สุรินทร์

อ.สงัขะ

อ.ศรีณรงค์

อ.กาบเชิง

28 นายชํานาญ  วุฐิสกลุ 113 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบุรี 099-2245511 1ฒล.-7027 รถตู้บรรทุก เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ

(กทม.) (หอ้งเยน็)

29 นายสุขศิริ  สุทธิเจษฎาโรจน์ 79 หมู่ 13 ต.พระเพลงิ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 084-7601558 บธ.-4848 รถกระบะบรรทุก อ.วงันํา้เยน็ จ.สระแก้ว

(สระแกว้) อ.เขาฉกรรจ์

30 นายสาโรจน์  สุวรรณกลุ 25/8 ถ.บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 084-3663938 81-6801 รถบรรทุก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จ.สระแก้ว (สระแกว้)จ.สระแกว (สระแกว)

31 นางธันยนันท์  อารีรัตน์ศักดิ์ 349 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 089-8464576 82-6433 รถบรรทุก อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์

(สุรินทร์) อ.ศีขรภูมิ

อ.รัตนบุรี

อ.โนนนารายณ์

อ.ปราสาท (สช.)

32 นายภาคภูม ิ เกยีรตสิาร 444 หมู่ 1 ต.ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 080-1518080 บบ.-7391 รถตู้บรรทุก อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรีสะเกษ นายกลนั  สัตะพนัธ์

(ศรีสะเกษ)(ศรสะเกษ)

33 นายนิพร  ทราบรัมย์ 107/1 หมู่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว 081-3855238 ฒน.-9435 รถกระบะบรรทุก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี

(กทม.)

34 นายสุธี  อาํนวยสมบัติ 089-0241214 บต.-8831 รถกระบะบรรทุก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

(สระแกว้)

35 นายพฒันพงษ์  นาสวน 239/1  ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมอืง จ.สระแก้ว 099-1922999 1ฒช.-9493 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.สระแก้ว

(กทม )(กทม.)

36 นางปทุม   นาสวน 239/1  ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมอืง จ.สระแก้ว 062-7127755 70-1468 รถบรรทุก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

037-421567 บต.-8487 รถกระบะบรรทุก อ.สนามชยัเขต

บต.-8489 รถกระบะบรรทุก อ.ท่าตะเกียบ

(สระแกว้)



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่669 หมู่ 1 ถนนจนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอวงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

วนัทีร่ายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายมงคลชัย ทงก๊ก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

37 นายพฆิเนศ  พาคาํ 115 หมู่ 7 ต. โป่ง .ด่านซ้าย จ. เลย 081-3248432 บพ.-1821 รถกระบะบรรทุก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

บบ.-1009 รถกระบะบรรทุก อ.หนองหิน

(เพชรบูรณ์)

บบ.-8283 รถกระบะบรรทุก

(เลย)

38 นายสุบิน  นรมาศ 151 หมู่ 9 ต.คาํขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 083-9652647 82-3273 รถบรรทุก อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี นายนภา อารีกลุ

(ร้อยเอด็) อ.เข่ืองใน นายเชิดชัย  นิตอนิทร์

ผจ.-2537 รถกระบะบรรทุก อ.ตระการพืชผล

(อุบลฯ ) อ.กดุขา้วปุ้น

อ.พิบูลมงัสาหาร

อ.ลอือาํนาจ จ.อาํนาจเจริญ

อ.ปทุมราวงศา

อ.พนา

39 นายชนะ   เกยีรตสิาร 444/1 หมู่ 1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 081-97777172 80-9943 รถบรรทุก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

(ศรีสะเกษ) อ.ภูสิงห์

40 น.ส.นาตยา  ยนืยงค์ 299/173 หมู่ 7 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ 083-2667000 82-8186 รถบรรทุก อ.เมอืง จ.นครพนม นายทนิกร เปมะโยธิน

 - ไม่ชดัเจน- อ.นาแก นายอนุชิต  อคัสงัข์

อ.ปลาปาก

อ.เรณูนคร

อ.ธาตุพนม

อ.นาหวา้

อ.ศรีสงคราม

อ.โพนสวรรค์

41 นายเสาร์  เจริญนิตย์ 183 หมู่ 13 ต.โนนสัง อ.กนัทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 080-1658480 บม.-4337 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ

(อุบลฯ ) อ.ขขุนัธ์

อ.กนัทรารมย์

อ.ขนุหาร

อ.ศรีรัตน์

อ.ไพรบึง

อ.วงัหิน

อ.พยห์ุ

สช.เขต 1 , 3

42 นางชิดชญา  ศรีเพช็ร์ 478/2 หมู่ 15 ต.วงัทอง อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 063-1649916 ถค.-5142 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

(กทม.) อ.วงัสมบูรณ์

43 นายรชาว ี อุทยัสาร์ 53/1  ถ.ราชการดาํเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ร้อยเอด็ 082-850-5555 บพ.-7000 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.ร้อยเอด็

(ร้อยเอด็) อ.สุวรรณภูมิ

อ.โพนทอง

อ.พนมไพร

อ.หนองพอก

44 นายเทดิศักดิ์  มรรคานิเวศน์ 50/2 หมู่ 7 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 089-6262205 80-4425 รถบรรทุก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายอาํนวย  อ่อนสา

81-4226 รถบรรทุก อ.ท่าตูม นายวสิิษฎ ์ พวงจนัทร์

81-7235 อ.ชุมพลบุรี นายสุพรรณ  มากมูล

อ.จอมพระ

45 นายเดชา  ราชสําเภา 294/202 ม.กรีนแลนด์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 086-2192473 ณอ.-6224 รถตู้บรรทุก อ.เมอืง จ.อุดรธานี

( บตัร ปชช. 73 หมู่ 4 ต.คาํสร้งเท่ียง อ.สามชยั จ.กาฬสินธ์ุ ) (กทม.) อ.เพญ็

46 นายพชัิย  เรืองแสง 294/202 ม.กรีนแลนด์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 086-2192473 บม.-9578 รถกระบะบรรทุก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

( บตัร ปชช. 193 หมู่ 11 ต.จาํปาโมง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี ) (อุดรธานี)

47 นางวรรณา  มัง่มี 294/202 ม.กรีนแลนด์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 086-2192473 บจ.-4884 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.หนองบัวลาํภู

( บตัร ปชช. 307 หมู่ 11 ต.ด่านชา้ง อ.นากลาง จ.หนองบวัฯ ) (หนองบวัฯ) อ.นากลาง

48 นายสําเริง  ฟักวงคทอง 294/202 ม.กรีนแลนด์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 086-2192473 บจ.-5376 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.หนองบัวลาํภู

( บตัร ปชช. 48 หมู่ 10 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี ) (หนองบวัฯ) อ.นากลาง



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  เลขที ่669 หมู่ 1 ถนนจนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอวงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

วนัทีร่ายงาน :  25/5/2560 ผู้รายงาน  :  นายมงคลชัย ทงก๊ก

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 

รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

49 นายเลอพงษ์  ชัยบุดดา 294/202 ม.กรีนแลนด์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 086-2192473 บจ.-1799 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.หนองบัวลาํภู

( บตัร ปชช. 103 หมู่ 1 ต.นาคาํไฮ อ.เมือง จ.หนองบวัภู) (หนองบวัฯ) อ.โนนสงั

อ.ศรีบุญเรือง

อ.เพญ็ จ.อุดรธานี

50 นายเนรมติร  หันมา 294/202 ม.กรีนแลนด์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อุดรธานี 086-2192473 บฉ.-2731 รถกระบะบรรทุก อ.นาวงั จ.หนองบัวลาํภู

( บตัร ปชช. 237 หมู่ 8 ต.นาเหล่า อ.นาวงั จ.หนองบวัภู) (หนองบวัฯ)

51 นางพมิลมาศ  มทีอง 128 หมู่ 1 ต.มะเฟือง  อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 081-3899829 80-8918 รถตู้บรรทุก อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

บค.-5172 รถกระบะบรรทุก อ.พยคัฆภูมิพิสยั

บธ.-2371 รถกระบะบรรทุก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

บจ.-4109 รถกระบะบรรทุก อ.บา้นใหม่ไชยพจน์

(จ.บุรีรัมย)์ อ.คูเมือง

อ.นาโพธ์ิ

สช.

52 นายเลศิพงษ์  กลัยาณลาภ 119/50 ถ.เมอืงใหม่ อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 087-7824226 ขง.-3555 รถกระบะบรรทุก อ.เมอืง จ.มุกดาหาร นายเฉลมิ  แก่นวงศ์

ขง.-7695 รถกระบะบรรทุก อ.นิคมคาํสร้อย

(จ.มุกดาหาร) อ.ดอนตาล

อ.ดงหลวง

สช.



ช่ือผู้ประกอบการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ท่ีอยู่/ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 109 หมู่10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันท่ีรายงาน : ผู้รายงาน  :  นายสมชาย  ศรีเจริญพนัธ์ุ

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายธวชัชยั   เจตตานี 181  หมู่  2 ต.ผา่นศึก   อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 082-2796332 บต. 8772 กระบะบรรทุก โคกสูง สระแกว้

2 นายบุญฤทธ์   ทองประสูตร์ 127  หมู่ 1 ต. ผา่นศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 061-3842008 บต. 8771 กระบะบรรทุก อรัญประเทศ สระแกว้

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผูรั้บจา้งขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นท่ีรับผดิชอบ



ช่ือผู้ประกอบการ : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งโรงงาน :  พระราชวงัดุสิต ถนนราชวถิี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วนัทีร่ายงาน : ผู้รายงาน  :  ....

ชนิด/ประเภท หมายเหตุ 
รถขนส่ง อาํเภอ จงัหวดั (ช่ือผูข้บัรถ)

1 บริษทั สดเสมอมาร์เกต็ติง้ จํากดั  - ไม่ระบุ- 081-9240822 บฉ.-7638 รถห้องเยน็ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ

(นนทบุรี) อ.เมอืง จ.นนทบุรี

2 ห้างหุ้นส่วนสามญันนทรี  - ไม่ระบุ- 081-6259209 ตท.-697 รถห้องเยน็ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ

1ฒห.-470 เขตบางซ่ือ

ถฮ.-3499 รถห้องเยน็ เขตดุสิต

(กทม.) อ.เมอืง จ.นนทบุรี

รถห้องเยน็ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

3 นายสุทธิพงษ์  ภากรลาภวงษ์  - ไม่ระบุ- 085-3361414 70-4465 รถบรรทุก อ.เมอืง จ.ชลบุรี

(ชลบุรี)

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกลุ ผู้รับจ้างขนส่ง ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ทะเบียนรถ
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ



ช่ือผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมเมืองสอยดาว จํากัด ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :  เลขที่ 99 หมู่3 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

วนัที่รายงาน : 25 พค.2560 ผู้รายงาน  :  นายวนินา ศรีสงคราม

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายเฉลิมพล  สณัหวงศ์ 99 หมู่  3  ต.ทบัชา้ง อ.สอยดาว จ. จนัทบุรี 039- 393066 ขว. 4709 ตูบ้รรทุก สอยดาว จนัทบุรี

โป่งนํ้ าร้อน จนัทบุรี

2 นายอนิรุทธ์  สุขเปรมปรี 99 หมู่  3  ต.ทบัชา้ง อ.สอยดาว จ. จนัทบุรี 039- 393066 ตษ 4074 ตูบ้รรทุก โป่งนํ้ าร้อน จนัทบุรี

3 นายบรรหาญ  สุขเปรมปรี 99 หมู่  3  ต.ทบัชา้ง อ.สอยดาว จ. จนัทบุรี 039- 393066 บม. 9639 กระบะบรรทุก สอยดาว จนัทบุรี

4 น.ส.นฤมล  หลิวทวีสีประกาย 99 หมู่  3  ต.ทบัชา้ง อ.สอยดาว จ. จนัทบุรี 039- 393066 80-9393 รถบรรทุกส่วนบุคคล เมือง จนัทบุรี

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผูรั้บจา้งขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
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