
ผู้ประกอบการ : บริษัท โกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 38 หมู่ 1 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายธนศาล  ค าเรืองฤทธ์ิ

อ ำเภอ จังหวัด

1 น.ส.ลักษณำภรณ์   พงษ์ดวง 38  หมู่  1 ต. ชมพู  อ.สำรภี  จ.เชียงใหม่ 081-8839117 82-9779 รถบรรทุก กัลยำณวัฒนำ เชียงใหม่
094-7415557 82-8778 ตู้บรรทุก เชียงดำว เชียงใหม่
053-423344 83-1441 รถบรรทุก แม่แจ่ม เชียงใหม่

ผฉ 3333 กระบะบรรทุก สะเมิง เชียงใหม่
ผห. 6776 ตู้บรรทุก สบเมย แม่ฮองสอน

แม่สะเรียง แม่ฮองสอน
เมือง แม่ฮองสอน

2 นำงบุษบำ  ครองบัวบำน 54   หมู่  3 ต. ข้ึเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 084-5273574 ผษ . 8913 ตู้บรรทุก สะเมิง เชียงใหม่
3 นำยโสภณ   ใจจันทร์  124  หมู่  9  ต. หำงดง  อ.ฮออ  จ.เชียงใหม่ 081-9521095 จอมทอง เชียงใหม่

แม่สะเรียง แม่ฮองสอน
4 น.ส.อมรำ   นำมบุญ 99/1   หมู่ 5  ต.แม่สูน  อ.ฝำง จ. เชียงใหม่ 081-1112495 ผผ. 4546 ตู้บรรทุก ไชยปรำกำร เชียงใหม่
5 นำงประกำย   ณ เชียงใหม่  284  หมู่ 8  ต. ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  081-6721202 ผต. 4012 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
6 นำยณรงค์  ปิติปุญญพัฒน์ 7  หมู่ 8  ต. แม่สำว  อ.แม่อำย  จ.เชียงใหม่ 081-1114838 ผผ. 3113 ตู้บรรทุก แม่อำย เชียงใหม่

ผบ. 1774 กระบะบรรทุก เชียงใหม่
7 นำงปำริชำติ   สมเกตุ 167  หมู่  1  ต.ศรีเต้ีย  อ.บ้ำนโฮ่ง  จ. ล ำพูน 081-8857189 80- 9011 รถบรรทุก ล้ี ล ำพูน
8 นำยอุทัย  แสงบุญเรือง 232 หมู่  13 ต. ปงยำงคก  อ.ห้ำงฉัตร  จ.ล ำปำง 096-0298527 ขว.1680 ตู้บรรทุก งำว เชียงใหม่

เมือง เชียงใหม่
เกำะคำ เชียงใหม่

เถิน เชียงใหม่

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : บริษัท โกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 38 หมู่ 1 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายธนศาล  ค าเรืองฤทธ์ิ

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

9 นำยวัฒน์   กำญจนนวรกูล  161/66 หมู่ 5 ต.ท่ำเสำ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 087-8456104 ผผ. 2882 ตู้บรรทุก น้ ำปำด อุตรดิตถ์
บต.6543 ตู้บรรทุก ท่ำปลำ อุตรดิตถ์

บ้ำนโคก อุตรดิตถ์
ฟำกท่ำ อุตรดิตถ์

10 นำงสุชิน   ม้ำเพ็ญทม 146  หมู่  6  ต.ห้วยม้ำ  อ.เมือง  จ.แพร่ 087-1881551 ผผ. 3883 ตู้บรรทุก เด่นชัย แพร่
ผผ. 3553 ตู้บรรทุก เมือง แพร่
ผผ. 3993 ตู้บรรทุก ร้องกวำง แพร่
ผผ.3663 ตู้บรรทุก ลอง แพร่
ผว. 4114 ตู้บรรทุก สอง แพร่

สูงเม่น แพร่
หนองม่วงไข่ แพร่

วังช้ิน แพร่
11 นำยสิทธิพงศ์  สวนแก้ว 160  หมู่ 1  ต.ผำสิงห์  อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 096-0298527 บต. 7908 กระบะบรรทุก เฉลิมพระเกียติ น่ำน

ขก. 5519 กระบะบรรทุก เชียงกลำง น่ำน
นำน้อย น่ำน
นำหม่ืน น่ำน
บ่อเกลือ น่ำน

บ้ำนหลวง น่ำน
ภูเพียง น่ำน
เมือง น่ำน



ผู้ประกอบการ : บริษัท โกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 38 หมู่ 1 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายธนศาล  ค าเรืองฤทธ์ิ

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

แม่จริม น่ำน
เวียงสำ น่ำน

12 นำงฉัตรนภำ   ยำใจ 145  หมู่ 4  ต. กองควำย  อ.เมืองน่ำน  จ.น่ำน 089-9546449 บบ. 7526 กระบะบรรทุก เมือง น่ำน
80-8515 รถบรรทุก ท่ำวังผำ น่ำน
บต. 410 กระบะบรรทุก ทุ่งช้ำง น่ำน

ปัว น่ำน
นำน้อย น่ำน

บ้ำนหลวง น่ำน
ภูเพียง น่ำน
เวียงสำ น่ำน

13 นำยชูเกียรติ   กำวรรณ 79/3  หมู่ 3 ต.ชมพู  อ.สำรภี  จ.เชียงใหม่ 081-9921579 70-4667 รถบรรทุก แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
14 นำงปำนทิพย์   สุรินทร์ค ำ  443  หมู่ 3  ต.เชิงดอย  อ.ดอกสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 089-5807146 82-1353 รถบรรทุก ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
15 นำยรุ่งเรือง  แก้วสิริ 25  หมู่  11  ต.แม่นำเติง  อ.ปำย  จ. แม่ฮองสอน 081-9522334 บค. 6024 กระบะบรรทุก ปำย แม่ฮ่องสอน
16 นำงศรีนวล   ดำวเงิน 61  หมู่ 8  ต.เวียงใต้  อ.ปำย  จ. แม่ฮ่องสอน 089-9511266 ผว. 9527 กระบะบรรทุก ปำย แม่ฮ่องสอน
17 นำยชมสรณ์    เกรียงสมุทร 44/2  หมู่ 3  ต. ห้วยโป่ง  อ.เมือง  จ. แม่ฮองสอน 099-8985659 บม. 2384 กระบะบรรทุก เมือง แม่ฮ่องสอน
18 น.ส. กำญนภำ  เฉียบแหลม 195/26  หมู่ 11 ต.ในเมือง อ.สรวรคโลก  จ.สุโขทัย 092-2547809 กธ 3212 กระบะบรรทุก เมือง สุโขทัย

088-2813490 ขม. 8262 ตู้บรรทุก สุโขทัย
19 น.ส.จันทร์จิรำ   ตันค ำแดง 20 ถ.แม่สอด-แม่ตำว อ.แม่สอด  จ.ตำก 086-2020020 บจ. 4433 กระบะบรรทุก แม่สอด ตำก

80-7006 รถบรรทุก ท่ำสองยำง ตำก
บก. 9898 ตู้บรรทุก แม่ระมำด ตำก



ผู้ประกอบการ : บริษัท โกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 38 หมู่ 1 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายธนศาล  ค าเรืองฤทธ์ิ

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

อุ้มผำง ตำก
ตำก

20 นำงนุชรีย์   ปรำงค์วัฒนำนนท์ 158  หมู่ 5  ต. หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ  จ. เพชรบูรณ์ 089-8562121 บม. 555 กระบะบรรทุก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
081-9539554 บม. 2614 กระบะบรรทุก ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ฒว. 7681 กระบะบรรทุก หนองไผ่ เพชรบูรณ์
หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

บึงสำมพัน เพชรบูรณ์
ชุมแสง นครสวรรค์

21 นำยสมพร  นวลน้อม  81 หมู่ 3  ต. ห้วยโป่ง อง หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  081-9532767 บม. 5524 ตู้บรรทุก หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บษ.  6503 ตู้บรรทุก เมือง เพชรบูรณ์
บว. 4183 ตู้บรรทุก เขำค้อ เพชรบูรณ์
บน. 5455 ตู้บรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
บบ. 8995 ตู้บรรทุก บึงสำมพัน เพชรบูรณ์

ชนแดน เพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

22 นำยปฐวี   กำบแก้ว  121/550 -551  หมู่  3 ต.บ้ำนดู่ อ.เมือง  จ.เชียงรำย 053-767777 ผผ. 3223 ตู้บรรทุก เมือง เชียงรำย
ผผ. 3443 ตู้บรรทุก แม่จัน เชียงรำย
บท. 9618 กระบะบรรทุก แม่สำย เชียงรำย
 บท. 9619 กระบะบรรทุก เชียงรำย

23 น.ส. วรำงคณำ  ทิพย์สุภำ  68 หมู่ 3  ต. ป่ำก่อด ำ  อ.แม่ลำว  จ.เชียงรำย 081-0293223 81-5539 รถบรรทุก สำรภี เชียงรำย



ผู้ประกอบการ : บริษัท โกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 38 หมู่ 1 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายธนศาล  ค าเรืองฤทธ์ิ

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

24 นำยชูเกียรติ  พิงคะสัน 3/1  หมู่  5  ต. จันจว้ำ  อ.แม่จัน  จ. เชียงรำย 098- 8295852 บพ. 1920 กระบะบรรทุก ดอยหลวง เชียงรำย
25 น.ส. เมษำ  มหำยศนันท์ 113  หมู่ 4  ต.เวียง  อ. เทิง  จ. เชียงรำย 081-6738271 ผผ.3773 ตู้บรรทุก เทิง เชียงรำย

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด

1 นำยดรัสพงศ์   ทองรอบ 74 หมู่ 6  ต.น  ำเท่ียง  อ.ค ำชะอี  จ.มุกดำหำร 086-4612275 ม. 0016 กระบะบรรทุก เมือง มุกดำหำร
นก 16 กระบะบรรทุก ดงหลวง มุกดำหำร

หว้ำนใหญ่ มุกดำหำร
2 นำยเลิศพงษ์  กัลยำณลำภ 119/50  ต.เมืองใหม่  อ.เมือง จ.มุกดำหำร 087-7824226 ขง  3555 กระบะบรรทุก เมือง มุกดำหำร

บง  7695 กระบะบรรทุก หว้ำนใหญ่ มุกดำหำร
ดอนตำล มุกดำหำร
ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ

3 นำงสใบ  พิลำชัย 114  หมู่ 10  ต.หนองแก้ว  อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ 081-9774808 หัวตะพำน อ ำนำจเจริญ
เมือง ยโสธร

4 นำยธนวัฒน์   ยะภักดี 181 หมู่ 12  ต.บ้ำนข่ำ อ.ศรีสงครำม  จ.นครพนม 088-5729996 บร. 3044 กระบะบรรทุก ท่ำอุเทน นครพนม
062-1897075 80-4384 รถบรรทุก บ้ำนแพง นครพนม

ศรีสงครำม นครพนม
5 นำยสุวิชชำ  กุลตังวัฒนำ 125  ถ.ศรีเทพ  อ.เมือง  จ.นครพนม 089-7114663 84-6630 รถบรรทุก เมือง นครพนม

บพ. 6709 ตู้บรรทุก ปลำปำก นครพนม
บพ. 6710 ตู้บรรทุก เรณูนคร นครพนม
บพ. 6713 ตู้บรรทุก นำแก นครพนม

ธำตุพนม นครพนม
6 นำยประหยัด   ทองคุ่ย 172  หมู่ 3  ต.บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 083-5658128 ผษ 2369 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
7 นำยเสถียร  บุตรทองดี 132  หมู่  7  ต.สันกลำง  อ.สันก ำแพง  จ.เชียงใหม่ 081-5305194 ผอ. 1767 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
8 นำยธวัชชัย   วิเศษศิริ 140/2  หมู่  3  ต.แม่คืน  อ.ลี   จ.ล ำพูน 089-9546430 ถฮ 6979 ตู้บรรทุก ลี ล ำพูน
9 นำงบุษบำ   ครองบัวบำน 54  หมู่ 3  ต.ขึ เหล็ก  องแม่แตง  จ.เชียงใหม่ 084-5273574 ผษ 8913 ตู้บรรทุก แม่ริม เชียงใหม่

ลักษณะรถ
พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

ผว. 7431 กระบะบรรทุก แม่แตง เชียงใหม่
พร้ำว เชียงใหม่

10 นำยอุดร  ภิญโญ 232/2  หมู่ 1  ต.สันผักหวำน อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 085-7157722 ผอ. 6096 ตู้บรรทุก เชียงดำว เชียงใหม่
หำงดง เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
งำว ล ำปำง
เถิน ล ำปำง

แม่พริก ล ำปำง
แม่ทะ ล ำปำง
เมือง ล ำปำง

ชำติตระกำน พิษณุโลก
เมือง ก ำแพงเพชร

โกสัมพี ก ำแพงเพชร
ขำนุบุรีลักณ์ ก ำแพงเพชร
ลำนกระบือ ก ำแพงเพชร

เมือง แพร่
11 นำงสมพร  จันทร์ทิพย์ 522  หมู่ 7  ต. หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 089-8505940 ลี ล ำพูน

ทุ่งหัวช้ำง ล ำพูน
เชียงดำว เชียงใหม่

12 นำยณัฐวุฒิ    ใจแก้วทิ 415  หมู่  1  ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตำก 081-7408809 บท 4316 กระบะบรรทุก แม่สอด ตำก
แม่ระมำด ตำก



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

พบพระ ตำก
13 น.ส.บงกช   แสงบุญเรือง 106/2   ถนนจำมเทวี  ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล ำปำง 088-2665526 บร. 8884 ตู้บรรทุก เมือง ล ำปำง

ผน. 6283 ตู้บรรทุก ล ำปำง
14 นำงณฐพร    อุปธำรปรีชำ 16/3  หมู่ 3  ต.ในเมือง  อ.พิชัย  จ.อตรดิตถ์ 081-9721294 ถฮ 3552 ตู้บรรทุก พิชัย อุตรดิตถ์

ตรอน อุตรดิตถ์
15 นำงลัดดำ  ละใจมำ  34/1  หมู่ 10 ต.ท่ำวังตำล  อ.สำรภี  จ.เชียงใหม่ 081-0229046 ผษ 9210 ตู้บรรทุก สำรถี เชียงใหม่

091-8595313 หำงดง เชียงใหม่
16 นำยอภิชำต   อองกุลนะ  158/10  หมู่ 5 ต.ท่ำเสำ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ 081-9539300 ถฮ 3497 ตู้บรรทุก เมือง อุตรดิตถ์

ถฮ 8332 ตู้บรรทุก ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
ถฮ 8345 ตู้บรรทุก ลับแล อุตรดิตถ์

น  ำปำด อุตรดิตถ์
ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

ตรอน อุตรดิตถ์
17 นำงนงลักษณ์  ละใจมำ 49 หมู่ 10  ต.ท่ำวังตำล  อ.สำรภี  จ.เชียงใหม่ 081-7967645 ผษ 9211 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
18 นำยสมพงษ์  ละใจมำ 34/1 หมู่ 10  ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 081-9516257 ผษ 9210 ตู้บรรทุก เมือง ล ำปำง
19 นำยอุทัย  แสงบุญเรือน 232 หมู่ 13  ต.ปงยำงคก  อ.ห้ำงฉัตร  จ.ล ำปำง 081-9613347 ผษ 9206 ตู้บรรทุก ห้ำงฉัตร ล ำปำง

ขว. 1680 ตู้บรรทุก เกำะคำ ล ำปำง
เสริมงำม ล ำปำง

เมือง ล ำปำง
แม่ทะ ล ำปำง

แม่เมำะ ล ำปำง



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

แม่พริก ล ำปำง
เถิน ล ำปำง

20 นำยสมศักด์ิ  ตำมวงศ์ 139  หมู่  2  ต. บ้ำนสหกรณ์ อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 081-9511034 เมือง แม่ฮ่องสอน
ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน

ปำย แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

สบเมย แม่ฮ่องสอน
แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน
ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
เมือง แม่ฮ่องสอน

แม่แจ่ม แม่ฮ่องสอน
อมก๋อย เชียงใหม่
บำงส่วน เชียงรำย
ห้ำงฉัตร ล ำปำง

21 นำยจ ำนงค์  ละใจมำ 106 หมู่ 3 ต. ท่ำวังตำล  อ.สำรภี   อ.เชียงใหม่ 081-9526771 ถฮ 6977 ตู้บรรทุก แม่ใจ พะเยำ
ดอกค ำใต้ พะเยำ

เมือง พะเยำ
สมปรำบ ล ำปำง
แม่เมำะ ล ำปำง

22 นำงเพลินพิศ ศักด์ิศรีอมร 75  หมู่ 2   ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงรำย 085-5206655 ถฮ 3542 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
ถฮ 6978 ตู้บรรทุก เชียงค ำ เชียงใหม่



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

23 น.ส. ปรำณอม  ปัญญำวงศ์  121/550 - 551  หมู่ 3  ต.บ้ำนคู่ อ.เมือง จ. เชียงรำย 053-767777 บห. 9618 กระบะบรรทุก แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บห. 9619 กระบะบรรทุก แม่สำย เชียงรำย
ผผ. 3443 ตู้บรรทุก เชียงรำย

24 นำยชิษณุพงศ์   อินต๊ะไชย  103  หมู่ 6  ต.ดอกค ำใต้  อ.ดอกค ำใต้ จ. พะเยำ 080-0014481 ถฮ 6984 ตู้บรรทุก ดอกค ำใต้ พะเยำ
เมือง พะเยำ

25 นำยบุญครบ  ธิโนชัย 775 หมู่ 3  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงรำย 081-8843980 ถฮ 6980 ตู้บรรทุก เชียงแสน เชียงรำย
เชียงของ เชียงรำย

26 นำงวิไลวรรณ   เลิศวุฒิวรรักษ์ 204/1  หมู่  4  ต.ท่ำวังผำ  อ.ท่ำวังผำ  จ.น่ำน 084-3862568 บง.  9385 กระบะบรรทุก สองแคว น่ำน
ท่ำวังผำ น่ำน

27 นำงศรีจันทร์  ตำมวงศ์ 127 หมู่ 2  ต.บ้ำนสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 081-8849141 ผฮ 6206 กระบะบรรทุก เมือง เชียงใหม่
ผก. 40 ตู้บรรทุก บำงส่วน เชียงใหม่

สำรถี เชียงใหม่
หำงดง เชียงใหม่

สันป่ำตอง เชียงใหม่
เมือง ล ำพูน

ป่ำซำง ล ำพูน
28 นำยอธิคม  ถำวรวงค์  241   หมู่ 6  ต.จุน  อ.จุน  จ.พะเยำ 085- 7126667 บฉ 1621 กระบะบรรทุก จุน พะเยำ
29  นำยสิงห์แก้ว  จิโนบัว 34  หมู่  6  ต.ออนกลำง อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  061-3344487 ถฮ 6977 ตู้บรรทุก ดอกค ำใต้ พะเยำ

แม่ใจ พะเยำ
เมือง พะเยำ

30 นำยวสันต์  บุญเจริญ 168  หมู่ 10  ต.ป่ำซำง  อ.ดอกค ำใต้  จ.พะเยำ 093-0491778 บฉ 8557 ตู้บรรทุก ดอกค ำใต้ พะเยำ



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

ภูกำมยำว พะเยำ
31 นำยสมคิด   วัดล้อม 42/3  ถนนผ้ำขำว  อ.เมือง จ.เมืองกำฬสินธ์ุ 081-3806349 บม. 910 กระบะบรรทุก สหัสขันธ์ กำฬสินธ์ุ

ดอนจำน กำฬสินธ์ุ
กุฉินำรำยณ์ กำฬสินธ์ุ

32 นำงทรรวรีก์   ทำนะพรม 67 หมู่  11   ต.ขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 098-2788867 บล 5827 กระบะบรรทุก จังหำร ร้อยเอ็ด
 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ทุ่งเขำหลวง ร้อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

อำจสำมำรถ ร้อยเอ็ด
ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

33 นำยภำสกร   วงษ์ใบแก้ว 155 หมู่ 10  ต.บึงกำฬ  อ.เมือง จ.บึงกำฬ ให้เบอร์ไม่ครบ 80-2821 กระบะบรรทุก เมือง บึงกำฬ
ปำกคำด บึงกำฬ

บึงโขงหลง บึงกำฬ
34 นำยสุรชัย  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 518  หมู่ 2 ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด จ.ตำก 089-9615801 ถฮ 8347 ตู้บรรทุก แม่สอด ตำก

ท่ำสองยำง ตำก
35 นำยทิฆัมพร  โสวภำค 133 หมู่  1  ต.บ้ำนชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 081-8783540 82-8373 รถบรรทุก สังขะ สุรินทร์
36 นำยเข็มทอง  พลตื อ 18 หมู่  6   ต.ศรีสุทโธ อ.บ้ำนดุง  จ.อุดรธำนี 081-7691753 83-0333 รถบรรทุก เฝ้ำไร่ หนองคำย

โพนพิสัย หนองคำย
บ้ำนดุง หนองคำย

37 นำงภภัสสร   ยิ มเกตุ 355/1  ถนนตำกสิน  ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตำก 084-2293534 ฒพ. 2931 ตู้บรรทุก เมือง ตำก
วังเจ้ำ ตำก



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

38 นำงสุภำวรรณ   ป่ินค ำ 173  หมู่ 3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดำว  จ.เชียงใหม่ 097-1381302 ผห. 1433 ตู้บรรทุก เชียงดำว เชียงใหม่
39 นำยค ำจันทร์  ป่ินค ำ 174  หมู่ 3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดำว  จ.เชียงใหม่ 097-2209994 ผห. 1434 ตู้บรรทุก เชียงดำว เชียงใหม่
40 นำยสัมพันธ์  ปันวำรี 262 หมู่ 7  ต.นครเจดีย์  อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน 088-5496895 ผอ. 6383 ตู้บรรทุก เมือง ล ำพูน

ตฬ 8776 กระบะบรรทุก ล ำพูน
41 นำงสำคร   ศรีม่วง 36  หมู่ 5 ต. บ้ำนใหม่ไชยมงคล  อ.ทุ่งเสล่ียม  จ.สุโขทัย 088-2788925 บท. 3850 ตู้บรรทุก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย

บบ. 8202 ตู้บรรทุก ศรีส ำโรง สุโขทัย
1 ฒส 929 กระบะบรรทุก สวรรคโลก สุโขทัย
80-9623 รถบรรทุก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
82-0123 รถบรรทุก เถิน ล ำปำง

42 นำยสินชัย   คงทน  1 หมู่  5 ต.ผำสิงห์  อ.เมือง  จ.น่ำน 081-7469920 บต. 4913 กระบะบรรทุก ปัว น่ำน
2 / กระบะบรรทุก ทุ่งช้ำง น่ำน

สันติสุข น่ำน
นำน้อย น่ำน
เมือง น่ำน

แม่จริม
เวียงสำ น่ำน
บ่อเกลือ น่ำน

เชียงกลำง น่ำน
ท่ำวังผำ น่ำน

43 นำยเทิดศักด์ิ   มรรคำนิเวศน์ 50/2  หมู่ 7  ต.ท่ำตูม  อ.ท่ำตูม  จ.สุรินทร์ 089-6262205 80-4425 รถบรรทุก ท่ำตูม สุรินทร์
81-4226 รถบรรทุก สุรินทร์



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

81-7235 รถบรรทุก สุรินทร์
44 นำงณัฐณำ  ธรรมยศ 300/355  หมู่ 7  ต.ไม้งำม  อ.เมือง จ.ตำก 092-6594926 ถฮ 6981 ตู้บรรทุก บ้ำนตำก ตำก

สำมเงำ ตำก
45 นำงวัฒนำ  อ่ินแก้ว 109  หมู่ 6 ต.สระแก้ว  อ.ลำดยำง  จ.นครสวรรค์ 081-2841732 ผข. 4520 ตู้บรรทุก ลำดยำง นครสวรรค์

เมือง นครสวรรค์
พยุหศีรี นครสวรรค์
ลำนสัก อุทัยธำนี
ชุมแสง อุทัยธำนี

46 นำยกัมปนำท  ปำนพรหม 20  ต. ในเมือง อ.เมือง  จ.ก ำแพงเพชร 081- 2812059 ผห. 1250 ตู้บรรทุก ชุมตำบง นครสวรรค์
แม่วงศ์ นครสวรรค์
แม่เมิน นครสวรรค์

47 นำงนุศรำ   โรจน์ดวง 500/86  หมู่ 13  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์ 081-9535997 บพ. 2783 ตู้บรรทุก ศรีเทพ เพชรบูรณ์
บษ 6146 ตู้บรรทุก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บพ. 5958 ตู้บรรทุก หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บม. 5524 กระบะบรรทุก บึงสำมพัน เพชรบูรณ์
บษ 6147 ตู้บรรทุก เมือง เพชรบูรณ์
บษ  6151 ตู้บรรทุก ชนแดง เพชรบูรณ์
บษ 5967 ตู้บรรทุก วังโป่ง เพชรบูรณ์
 บษ. 5966 ตู้บรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
บบ 8995 ตู้บรรทุก เขำค้อ เพชรบูรณ์
บษ 6150 ตู้บรรทุก เพชรบูรณ์



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายบุญเรือน  สถิตชุน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

48 นำยสุทธิพงษ์    วิบูลย์วิริยะสกุล 407/98    แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 081-3800700 81-6290 รถบรรทุก พยัคมภูมิพิสัย มหำสำรคำม
นำดูน มหำสำรคำม

49 นำยนิรุท   นำพิรำ 33 /2  ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 098-1980686 บน. 6665 ตู้บรรทุก เชียงยืน ขอนแก่น
50 นำยนัฐวุฒิ   อ ำมะลำ 66   หมู่ 9 ต.โคกก่อ  อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 092-4460153 บม. 4541 กระบะบรรทุก เมือง มหำสำรคำม

วำปีปทุม มหำสำรคำม
51 นำงอรัญญำ    เภำวฤทธ์ิ 96/9  ต.ห้วยแฮง อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 087-9469462 บน. 1815 ตู้บรรทุก นำเชือก มหำสำรคำม

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................



ผู้ประกอบการ : บริษัท บุญยเกรียรติ ไอศกรีม จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง  อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายสมเกียรติ  กิตติธรสมบัติ

อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. นันท์นภัส    อักษร 182  หมู่ 11 ต.ตำลเด่ียว อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 099-2395415 ขข 8995 ตู้บรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์

บม  8573 ตู้บรรทุก เขำค้อ เพชรบูรณ์
บษ 6150 ตู้บรรทุก เพชรบูรณ์
บษ  6148 ตู้บรรทุก เพชรบูรณ์

2 นำยทศพร  นกม่ัน  114  หมู่  5  ต.นำง่ัว  อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 099-6490286 บษ 8976 ตู้บรรทุก เมือง เพชรบูรณ์
3 นำยวีรชัย  มีผล  31/1  หมู่  9  ต. นำง่ัว  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 086-8912919 บษ 5963 ตู้บรรทุก เมือง เพชรบูรณ์
4 นำงสมโภชน์   สำยค ำยศ 7 หมู่  7 ต.ตะเบำะ  อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 086-4451258 บพ. 5958 ตู้บรรทุก เมือง เพชรบูรณ์
5 นำยเขียว   ป่ินพุก 18  หมู่  4  ต. ชอนไพร  อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 089-7479217 บม. 5524 ตู้บรรทุก เมือง เพชรบูรณ์
6 นำยทวีวัฒน์   เลิศรุจิกุล 888 หมู่  2  ต.ดงขุย  อ.ชนแดน  จ. เพชรบูรณ์ 081-9738899 บษ 6146 ตู้บรรทุก วังโป่ง เพชรบูรณ์

บษ 6503 ตู้บรรทุก เพชรบูรณ์
7 นำยณัฐ  ทรงพุทธ์ิ 1/1 หมู่  4 ต.ห้วยสะแก  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์ 095-6254982 บษ 5967 ตู้บรรทุก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
8 นำงถำวร   ม่ิงเมือง 1/1 หมู่  4 ต.ห้วยสะแก  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์ 061-3635320 บษ 5966 ตู้บรรทุก หนองไผ่ เพชรบูรณ์

เมือง เพชรบูรณ์
9  นำยประมวล  โตไกรลักษณ์ 3/1  หมู่ 14 ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 061-0597072 บน. 5445 ตู้บรรทุก หนองไผ่ เพชรบูรณ์
10 นำยบัญชำ  ขุนแสน 178  หมู่ 10 ต.พุเตย  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ 087-3136397 บษ.  6151 ตู้บรรทุก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
11 นำยประสิทธ์ิ  เนตรเกต  80 หมู่ 4  ต. บ่อรัง  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ 082-8706756 บพ. 2783 ตู้บรรทุก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
12 นำยสุนัน  ปำนสูงเนิน 20  หมู่ 3 ต.ท่ำโรง  อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 089-9922627 บว. 4183 ตู้บรรทุก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
13 นำงสุภัทรำ   ใจเย็น 159  หมู่ 15  ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ บท.7054 ตู้บรรทุก ศรีเทพ เพชรบูรณ์
14 นำยสุเทพ  ขำวประพัน 34 / 7 หมู่ 2  ต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ บษ 6147 ตู้บรรทุก ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : บริษัท พิษณุโลกโกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 334/29 หมู่ 9 ซ.สามัคคี  ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นางสาวเมธาพร  การุณยศิริ

อ ำเภอ จังหวัด

1 คุณสิทธิศักด์ิ   หอมช่ืน 83 /15 ถนนประชำอุทิศ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 086-4407287 บว. 4576 ตู้บรรทุก เมือง พิษณุโลก
ถท. 8690 ตู้บรรทุก วังทอง พิษณุโลก
บม. 8419 ตู้บรรทุก ชำติตระกำร พิษณุโลก
บว. 4271 ตู้บรรทุก เมือง นครสวรรค์
บร. 9203 ตู้บรรทุก เมือง พิจิตร

วิชรบำรมี พิจิตร
กงไกลำศ สุโขทัย

เมือง สุโขทัย
2 นำงอุดมพร  ทองพงษ์เนียม 181/1  หมู่ 4  ต.สำมง่ำม อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร 081-9734736 81-0841 ตู้บรรทุก เมือง พิจิตร

บบ. 3723 ตู้บรรทุก สำมง่ำม พิจิตร
บบ. 5298 ตู้บรรทุก โพทะเล พิจิตร
บน. 2451 ตู้บรรทุก โพธ์ิประทับช้ำง พิจิตร
บม.2697 ตู้บรรทุก บำงมุลนำก พิจิตร
บบ. 8107 ตู้บรรทุก บึงนำรำง พิจิตร
บธ. 2440 ตู้บรรทุก ตะพำนหิน พิจิตร

3 นำยศุภกร  วิรุฬห์ศรี 53/3  ต.ท่ำอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 086-6746928 1 ฒศ 2335 ตู้บรรทุก คีรีมำศ สุโขทัย
4 นำงรำตรี  อัคโดดดร 17 หมู่ 12  ต.วังทรำยพูน  จ.พิจิตร 094-6156665 บบ. 6675 ตู้บรรทุก วังทรำยพูน พิจิตร

ทับคล้อ พิจิตร
สำกเหล็ก พิจิตร

เนินมะปรำง พิษณุโลก
5 นำยไสว   เอ่ียมภู่ 132/1  หมู่ 7  ต.วัดโบสถ์   อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก 093-2236683 81-8950 ตู้บรรทุก เมือง พิษณุโลก

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : บริษัท พิษณุโลกโกลค์มิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 334/29 หมู่ 9 ซ.สามัคคี  ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นางสาวเมธาพร  การุณยศิริ

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

วัดโบสถ์ พิษณุโลก
พรหมพิรำม พิษณุโลก

6 นำยบุญมี   คล้อยสวำท 29  หมู่ 12   ต. บำงเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 081-4142634 บร. 7015 ตู้บรรทุก บรรตตพิสัย นครสวรรค์
7 นำยอัสนี  แสนประสิทธ์ิ 18/3 หมู่ 9 ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-2059380 บต. 515 ตู้บรรทุก พรหมพิรำม พิษณุโลก

เมือง พิษณุโลก
8 นำงอัญชลี  นำคสุข 88 หมู่ 4  ต.มะตูม อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 089-7031096 บย.1030 ตู้บรรทุก ดงเจริญ พิจิตร

บย. 1490 ตู้บรรทุก ทับคล้อ พิจิตร
บย. 8877 ตู้บรรทุก เมือง พิษณุโลก

วังทอง พิษณุโลก
บำงกระทุ่ม พิษณุโลก

9 นำยจักรกฤต  สีวงค์ 154  หมู่ 11  ต.หนองกะห้ำง อ.นครไชย จ.พิษณุโลก 082-2254979 บง.  3957 ตู้บรรทุก นครไทย พิษณุโลก
10 บ.พิษณุโลกโกลค์มิลค์ จ ำกัด 334/29 หมู่ 9  ซอยสำมัคคี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-204339 84-5576 รถบรรทุก

บบ. 3733 รถบรรทุก
ผอ. 6401 รถกระบบรรทุก
บย. 6099 รถกระบบรรทุก
บย. 6693 รถกระบบรรทุก
บน. 9332 รถกระบบรรทุก

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................



ผู้ประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 165 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นางสาวยุพิน  มาลัยมาตร์

อ ำเภอ จังหวัด
1 นำยชัยยงค์   น  ำเงิน 17/3  หมู่  8  ต.พันเสำ  อ.บำงระก ำ  จ.พิษณุโลก 084-6237257 ยว. 1447 ตู้บรรทุก เมือง พิษณุโลก

พรหมพิรำม พิษณุโลก
บำงระก ำ พิษณุโลก

2 นำยสุพัฒน์  ยำศรี 30  หมู่ 4 ต.วังทอง อ.วังทอง  จ. พิษณุโลก 081-5324044 บว. 6121 ตู้บรรทุก วังทอง พิษณุโลก
3 นำยอุทัย  แสงทองเขียว 6  หมู่ 5  ต.บ้ำนคลอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  082-4094108 บว 4692 ตู้บรรทุก เมือง พิษณุโลก
4 นำยวิเชียร   แซ่ก๊วย 2/5 หมู่ 11  ต.คุยม่วง  อ.บำงระก ำ  จ.พิษณุโลก 087-5205358 บว. 5010 ตู้บรรทุก บำงระก ำ พิษณุโลก
5 นำยกัญจน์รธศักด์ิ   สุวรรณบำง 179/2  หมู่  4  ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 061-2964649 ฒก.  5251 ตู้บรรทุก เมือง นครสวรรค์

บรรตพิสัย นครสวรรค์
6 น.ส.รำตรี   อัดโดดดร 17  หมู่ 12 ต.วังทรำยพูน   อ.วังทรำยพูน  จ.พิจิตร 094-6156665 ขข. 6675 ตู้บรรทุก เนินมะปรำง พิษณุโลก
7 นำงเพ็ชรรัตน์   ด ำริห์ 82/2 หมู่ 12   ต.ยำนยำว  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย 087-8403432 บท. 3589 ตู้บรรทุก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
8 นำงจำรุวรรณ   อ่ินแก้ว 109  หมู่ 6   ต.สระแก้ว  อ.ลำดยำว  จ.นครสวรรค์ 091-5370496 ผก. 4076 ตู้บรรทุก ลำดยำว นครสวรรค์
9 แม่วงก์ นครสวรรค์

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ
พื นท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 208 หมู่ 3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า  จ.ตาก
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน : นายนิมิตร  อาศัย

อ ำเภอ จังหวัด

1 นำยยุทธนำ  เทือกต๊ะ 2 หมู่   2  ต.แม่ท้อ  อ.เมิอง  จ. ตำก 083-5317024 บธ 1503 ตู้บรรทุก เมือง ตำก

2 นำงพรทิพำ   กล้ิงสำด 256  หมู่ 3  ต. ประดำง  อ.วังเจ้ำ  จ.ตำก 089-5677029 80-7468 รถบรรทุก เมือง ตำก
วังเจ้ำ ตำก

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 184 หมู่ 9 ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน : นายมงคล  แก้วเจริญ

อ ำเภอ จังหวัด

1 นำงณัชชำ   ด ำรงโภวรรณ 906 หมู่ 9  ต. นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 094-4625154 บธ 405 ตู้บรรทุก เมือง นครสวรรค์
บย. 2861 เก้ำเล้ียว นครสวรรค์
บย. 7968 โกรกพระ นครสวรรค์
บล. 6151 บรรพตพิสัย นครสวรรค์
บล. 404
บบ. 8905

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 16 หมู่ท่ี 7 ต.ย่านยาว  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายสมใจ  รอดคง

อ ำเภอ จังหวัด

1 นำยศุภกร    วิรุฬห์ศรี 53/3   ต.ท่ำอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตส์ 086-6746928 บน. 9339 ตู้บรรทุก คีรีมำศ สุโขทัย
บค. 6578 ตู้บรรทุก กงไกรลำศ สุโขทัย
ตส. 3049 กระบะบรรทุก ศรีส ำโรง สุโขทัย
บว. 3481 ตู้บรรทุก สวรรคโลก สุโขทัย
บน. 3812 ตู้บรรทุก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

เมือง สุโขทัย

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 27 หมู่ 5 ต.หนองแค  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายประเวศ  วรางกูร

อ ำเภอ จังหวัด

1 นำยณัฐวุฒิ   ผุดผ่อง 4  หมู่ 5  ต. สะแกกรัง  อ.เมือง จ.อุทัยธำนี 061-6264789 นค. 4251 ส่วนบุคคล หนองฉำง อุทัยธำนี
บต. 678 ตู้ทึกบรรทุก บ้ำนไร่ อุทัยธำนี

2 นำงนันทรัตน์   สีมะลิกัน  31/2  หมู่ 8  ต.หนองขำหย่ำง อ.หนองขำหย่ำง  จ.อุทัยธำนี084-5918194 บง. 7505 ตู้บรรทุก เมือง อุทัยธำนี
3 นำยนิรุตต์   ตะกรุด 32 หมู่ 1  ต.ดอนขวำง  อ.เมือง  จ.อุทัยธำนี 062-9302257 บท. 4264 ตู้บรรทุก เมือง อุทัยธำนี

ทัพทัน อุทัยธำนี
4 นำยสัมฤทธ์ิ   หมวกเอ่ียม 131/1  หมู่ 8  ต.หนองบัว  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 83-0236 รถบรรทุก หนองบัว อุทัยธำนี
5 นำยเอกพงษ์   พรมอ่อน 10  ถ.ประชำตำคลี  ต.ตำคลี  อ.ตำคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9434 รถบรรทุก ตำคลี นครสวรรค์
6 นำยสมชำย   เกตุหนู 24  หมู่  4 ต.หนองพิกุล   อ.ตำกฟ้ำ  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9435 รถบรรทุก ไพศำลี นครสวรรค์
7 นำยสำมำรถ  จันทร์เอ่ียม  29/1  หมู่  5  ต.ยำงขำว  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 83-0390 รถบรรทุก เมือง นครสวรรค์
8 นำยสุนทร   สระสงค์ 11/2  หมู่  7 ต.หนองหม้อ  อ.ตำคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9432 รถบรรทุก ไพศำลี อุทัยธำนี
9 นำยสุรัตน์   ทองเอ่ียม  10  ถ.ประชำตำคลี  ต.ตำคลี  อ.ตำคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9433 รถบรรทุก หนองบัว อุทัยธำนี

ท่ำตะโก อุทัยธำนี

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 104 หมู่ 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน : นางศรีวรรณ  ช่ืนชูชน

อ ำเภอ จังหวัด

1 น.ส.เกวลิน   สุวรรณ 38 หมู่  3  ต.จอมหมอกแก้ว  อ.แม่ลำว  จ.เชียงรำย ผห. 9399 ตู้บรรทุก เมือง เชียงรำย
บร. 774 ตู้บรรทุก เชียงรำย
บล. 6623 ตู้บรรทุก เชียงรำย

2 น.ส.มณีพกำ   ขินำเคียน 27  หมู่ 10 ต.เม็งรำย อ. พญำเม็งรำย จ. เชียงรำย ถฮ 3539 ตู้บรรทุก พญำเม็งรำย เชียงรำย
บร. 3777 กระบะบรรทุก เชียงรำย

3 นำยพงศ์ภัค   งำนดี 76/32 หมู่ 16 ต.รอบเวียง อ.เมือง  จ.เชียงรำย ผค. 1305 เมือง เชียงรำย
4 นำงบงกช   ขันอ้ำย 212 หมู่  16   ต. สันมะเคิด  อ.พำน จ.เชียงรำย บล. 7810 กระบะบรรทุก ป่ำแดด เชียงรำย

บล. 7807 กระบะบรรทุก พำน เชียงรำย
ผข. ต075 ตู้บรรทุก เชียงรำย

5 นำยพัฒพงษ์   เสมอใจ 33 หมู่ 3  ต. ดงมะดะ  อ.แม่ลำว  จ.เชียงรำย ลว. 8001 ตู้บรรทุก เมือง เชียงรำย
บล. 6884 ตู้บรรทุก แม่จัน เชียงรำย
ขม. 3229 ตู้บรรทุก พำน เชียงรำย

แม่สำย เชียงรำย
แม่ลำว เชียงรำย

6 นำงวัญญำ   โยริยะ  229/328  หมู่  3  ต.สันทรำย อ.เมือง จ. เชียงรำย 058-6183588 ผก. 4676 กระบะบรรทุก เมือง เชียงรำย
บล. 8592 กระบะบรรทุก แม่สำย เชียงรำย

ดอยหลวง เชียงรำย
เวียงชัย เชียงรำย

เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 104 หมู่ 8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน : นางศรีวรรณ  ช่ืนชูชน

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

7 น.ส. เมษำ    มหำยศนันท์  113  หมู่  14  ต. เวียง อ.เทิง  จ. เชียงรำย 081-6738271 2ฒก.  7830 ตู้บรรทุก เทิง เชียงรำย
ผค. 5051 ตู้บรรทุก พญำเม็งรำย เชียงรำย
ผผ. 3773 ตู้บรรทุก เวียงชัย เชียงรำย

เชียงรำย

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................



ผู้ประกอบการ  :  สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 97 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายสนธยา  ขัติแสง

อ ำเภอ จังหวัด

1 น.ส.กรรณิกำร์    ทำไว 117 หมู่ 5  ต. สันโป่ง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 081-0356248 ผต. 5689 ตู้บรรทุก แม่ริม เชียงใหม่
แม่แตง เชียงใหม่
สันทรำย เชียงใหม่

2 นำยชุมพล  นันตำ 79/1 หมู่ 8  ต.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 083-5802949 ผษ 4871 ตู้บรรทุก สันทรำย เชียงใหม่
แม่ออน เชียงใหม่

3 นำงสุเกียน  เงินชุ่ม 14/1 หมู่ 5  ต. หงส์หิน  อ.จุน จ.พะเยำ  081-9513047 80-8134 รถบรรทุก จุน พะเยำ
ปง พะเยำ

4 นำงสำยสุดำ  จันทร์สุวรรณ  150/2 หมู่ 3 ต.ข้ึเหล็ก อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 086-1859005 ผห. 1794 ตู้บรรทุก แม่ริม เชียงใหม่
แม่แตง เชียงใหม่

5 นำยชูเกียรติ  กำวรรณ 79/3 หมู่ 2  ต.ชมพู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 081-9921579 70-4767 รถบรรทุก แม่สะเรียง แม่ฮองสอน
สบเมย แม่ฮองสอน

6 นำยธนิต   ใจวรรณ 66/7 หมู่ 8 ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 089-9512030 ผห. 6970 ตู้บรรทุก สำรภี เชียงใหม่
หำงดง เชียงใหม่

สันก ำแพง เชียงใหม่
7 นำยจีรเมฆ    สุรินธรรม 51 หมู่ 8  ต.เหมืองง่ำ  อ.เมือง จ.ล ำพูน 080-7909131 ผบ. 8450 ตู้บรรทุก สำรภี เชียงใหม่

เมือง ล ำพูน
8 นำยบุญร่วม   เกษมศิริ 131/5 หมู่ 1 ต.ช้ำงเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 081-9504972 80-8954 รถบรรทุก หำงดง เชียงใหม่
9 นำงสุนีย์   กันทะอุโมงค์ 83/1 หมู่ 8 ต.อุโมงค์  อ.เมือง จ. ล ำพุน 098-7636690 ขพ. 9063 ตู้บรรทุก บ้ำนธิ ล ำพูน

เมือง ล ำพูน
10 นำยตฤณ   ไชยวรรณ์ 27/1 หมู่ 7  ต.แช่ช้ำง  อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 086-4542241 ผอ. 2656 ตู้บรรทุก สันก ำแพง เชียงใหม่

แม่ออน เชียงใหม่

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ  :  สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 97 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายสนธยา  ขัติแสง

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

ดอกสะเก็ด เชียงใหม่
11 นำงเยำวเรศ   ธรรมนันท์ 194/1  ถ.จำมเทวี  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล ำพูน 081-9987830 บพ. 9469 ตู้บรรทุก เมือง ล ำพูน

หำงดง เชียงใหม่
12 นำงวรรณรัตน์   ชววิสุทธิกุล 298/81  หมู่ 2 ต. หนองจ๊อม  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 089-5584347 ขต. 9278 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่

ป่ำซำง ล ำพูน
13 นำยศตพล    ศฤงคำรีกุล 211 หมู่ 8   ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 089-7003935 ผต. 7171 ตู้บรรทุก ดอยหล่อ เชียงใหม่
14 นำยแดง  สรแสง 336.40 หมู่ 7 ต.สันทรำย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 081-0984762 ผข. 4906 กระบะบรรทุก เมือง เชียงใหม่
15 นำยสน่ัน   อุประ 115  หมู่ 8  ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง  จ. เชียงใหม่ 081-1119952 ผข. 7044 ตู้บรรทุก สันก ำแพง เชียงใหม่
16 นำยสัมพันธ์  ปันวำรี 262   หมู่  7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 088-5496895 ผอ. 6383 ตู้บรรทุก ป่ำซำง ล ำพูน
17 นำงบุษบำ  ครองบัวบำน  54  หมู่ 3  ต.ข้ึเหล็ก อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 084-5273574 ผษ 8913 ตู้บรรทุก แม่แตง เชียงใหม่
18 นำยส ำรำญ  เงินก้อน 42  หมู่ 10  ต. ปง อ. ปง  จ.พะเยำ 081-8812400 บธ 293 ตู้บรรทุก พร้ำว เชียงใหม่
19 นำยสวิง   เกตุมัก 113  หมู่ 6  ต. สันป่ำเปำ  อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 062-5690941 ผค. 1821 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
20 นำงรำตรี   ชัยสุรินทร์ 62/1  หมู่  2 ต.เมืองเล็น อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 098- 8134587 1 ฒข.8335 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
สันทรำย เชียงใหม่

21 นำงสุภำวรรณ   ป่ินค ำ 173 หมู่  3  ต. ปิงโค้ง อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 097-1381302 ผห. 1433 ตู้บรรทุก เชียงดำว เชียงใหม่
แม่แตง เชียงใหม่

22 นำยเสถียร   บุตรทองดี  132 หมู่ 7  ต. สันกลำง อ.สันก ำแพง  จ.เชียงใหม่  081-5305194 ผอ. 1767 ตู้บรรทุก สันทรำย เชียงใหม่
สันก ำแพง เชียงใหม่

เมือง เชียงใหม่
23 นำยณัฐวุฒิ     ชัยวงศ์  129  หมู่  9 ต.หำงดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ 053-461626 ผผ. 3003 ตู้บรรทุก ดอยเต่ำ เชียงใหม่



ผู้ประกอบการ  :  สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 97 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายสนธยา  ขัติแสง

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

24 นำงบัวฉลอง   กำต๊ิบ 2  หมู่ 11  ต.อ่ำงทอง อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ  080-0324521 บฉ. 5842 กระบะบรรทุก เชียงค ำ พะเยำ
ภูซำง พะเยำ

25 นำงประกำย   ณ เชียงใหม่  284  หมู่ 8 ต. ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  081-6721202 ผต. 4012 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
26 นำยประหยัด   ทองคุ่ย 172  หมู่ 3  ต. บ้ำนกลำง อ.สันป่ำตอง   จ. เชียงใหม่ 083-5658128 ผษ 2360 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
27 น.ส.ผ่องศรี   ศรีมูล 17/40 หมู่ 4  ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 089 - 9512030 ผห. 6940 ตู้บรรทุก หำงดง เชียงใหม่

 สันป่ำตอง เชียงใหม่
28 น.ส.เกษมสุข     ประทุมชำติ  18/3  ถ.ศิริมงคล  ต.จองค ำ  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 092-8675624 ผว. 7739 กระบะบรรทุก แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน
29 นำงจงจินต์   ตระกูลแก้ว  75 หมู่ 2   ต. ตำลชุม  อ.เวียงสำ จ.น่ำน  083-7623215 บจ. 6562 กระบะบรรทุก ทุ่งช้ำง น่ำน

นำน้อย น่ำน
นำหม่ืน น่ำน
บ่อเกลือ น่ำน

บัว น่ำน
30 นำยณัฐวุฒิ  ใจแก้วทิ  415  หมู่  1  ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตำก 081-7408809 บท 8976 ตู้บรรทุก พบพระ ตำก

แม่ระมำด ตำก
31 นำยชิน  ภูริสัตย์  295/ 21  หมุ่  3  ต.ในเมือง อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์ 081-7240213 เมือง แพร่

ลอง แพร่
สูงเม่น แพร่
วังช้ิน แพร่
ลอง แพร่



ผู้ประกอบการ  :  สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 97 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายสนธยา  ขัติแสง

อ ำเภอ จังหวัด
ลักษณะรถ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

เด่นชัย แพร่
32 นำยสุรชัย  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 518 หมู่  2  ต. แม่ปะ อ.แม่สอด  จ. ตำก 089-9615801 ถฮ 8347 ตู้บรรทุก ท่ำสองยำง ตำก
33 นำงศรีวรรณ    ช่ืนชูชน  25/365  หมู่ 6  ต.บำงตลำด  อ.ปำกเกร็ด  จ.นนทบุรี  081- 2899171 บล. 6884 ตู้บรรทุก แม่สำย เชียงใหม่

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................



ผู้ประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพนด้าแดร่ีฟู้ด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 2 ซ.23 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน : นายอนาวิญท์  เกียรติลัชชานนท์

อ ำเภอ จังหวัด

1 น.ส. ปรำนอม   วงษ์อ่อง  10  หมู่ 4   ต. ไตรตรึงษ์  อ.เมือง  จ. ก ำแพงเพชร 086-7367817 ขม. 8354 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร
ไทรงำม ก ำแพงเพชร

2 นำยอุทิตย์  กุมพะวงษ์ 308/3  หมู่ 6  ต. สระแก้ว อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 087-3105704 ขม.8357 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร
3 นำยสมเจตน์    เขตรวิทย์ 131/1  หมู่ 3  ต.นครชุม  อ.เมือง จ. ก ำแพงเพชร 055-799572 ขม 8353 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร
4 นำยธนำกร  เสมอใจมิตร 1/2 หมู่ 4 ต.หนองปลิง  อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร  081-6031684 ขม 8360 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร
5 นำงสำยทิพย์   ท่ังทอง 34   ถนนเทศำ 2 อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 087- 5254228 ขม.8361 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร

โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร
6 นำยสมศักด์ิ  วงศ์น้อย 179 หมู่ 8 ต.ท่ำขุนรำม  อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 082-1721986 ขม. 8358 ตู้บรรทุก ทรำยทองวัฒนำ ก ำแพงเพชร

บึงสำมัคคี ก ำแพงเพชร
7 นำงรัญทม   หงษ์ทับทิม 615  หมู่ 9 ต. ไตรตรึงส์  อ. เมือง จ.ก ำแพงเพชร 087-1988992 ขม. 8355 ตู้บรรทุก คลองขลุง ก ำแพงเพชร
8 นำยธนิศร์   จิวเดช 114/3  หมู่ 8  ต.ท่ำขุนรำม  อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 092-5300809 ขม. 8359 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร
9 นำยมำโนช  ชำญสำริกรณ์ 264/3  หมู่ 4  ต. นำโบสถ์  อ.วังเจ้ำ  จ. ตำก 086-2079202 ขม. 8352 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร

คลองขลุง ก ำแพงเพชร
10 นำยณรงค์  บังเลำ 29/1  หมู่  4  ต. ศำลำแดง  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์086-9361038 ขม. 8351 ตู้บรรทุก เมือง ก ำแพงเพชร

ไทรงำม ก ำแพงเพชร
11 นำยสุวัจน์ชัย   ใจตุ่น 152/1  หมู่ 11  อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 082-4061969 ขม. 8356 ตู้บรรทุก คลองลำน ก ำแพงเพชร

เมือง ก ำแพงเพชร
ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................

ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน                                                                          ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร

อ ำเภอ จังหวัด

1 นำงสุพัตร์    สมบัติใหม่ 144/74  หมู่  1  ต.เม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม่081-9930790 ณย.  2614 กระบะบรรทุก เชียงดำว เชียงใหม่
091-0691253 ผม. 8565 กระบะบรรทุก เชียงใหม่

2 นำงวรัญญำ   โยริยะ 229/328  หมู่ 3 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 058-6183588 ผก. 4676 กระบะบรรทุก เมือง เชียงรำย
บล.   8592 กระบะบรรทุก แม่สำย เชียงรำย

3 นำยจ ำรัส   ปันฟ้ำ 81  หมู่ 2  ต.อุโมงค์  อ.เมือง  จ.ล ำพูน 083-5780209 บพ. 9440 ตู้บรรทุก แม่ทำ ล ำพูน
บพ. 3662 กระบะบรรทุก เมือง ล ำพูน

4 นำงจันทรำ   วัฒนเขตร์ 290/2  หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 081-9507681 ผษ 4969 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่
ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

แม่ริม เชียงใหม่
5 นำงบุษบำ  ครองบัวบำน 54  หมู่ท่ี  3 ต.ข้ึเหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 084-5273574 ผษ 8913 ตู้บรรทุก แม่ริม เชียงใหม่

ผว. 7431 กระบะบรรทุก แม่แตง เชียงใหม่
พร้ำว เชียงใหม่

6 นำงวรำงคณำ  ทิพย์สุภำ 110  หมู่  2  ต.ป่ำก่อด ำ  อ.แม่ลำว  จ.เชียงรำย 053-778022 81-9743 รถบรรทุก เมือง เชียงรำย
แม่สรวย เชียงรำย
แม่ลำว เชียงรำย

7 น.ส.ภูษณิศำ   บุญแผ่ผล 88  หมู่ 6 ต.ทุ่งป๊ี  อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ 083-2044776 ผห. 321 ตู้บรรทุก หำงดง เชียงใหม่
แม่วำง เชียงใหม่

สันป่ำตอง เชียงใหม่
8 นำงอ้อมนภำ   ใจจันทร์ 5 หมู่  5  ต.หำงดง อ.ฮอค  จ.เชียงใหม่ 088-2535301 ผผ. 3003 ตู้บรรทุก ดอยเต่ำ เชียงใหม่

ผอ. 3712 กระบะบรรทุก ฮอค เชียงใหม่
จอมทอง เชียงใหม่

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ



ผู้ประกอบการ : ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน                                                                          ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร

อ ำเภอ จังหวัด

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

9 นำยอำคม  แจ่มใส 46  หมู่ 7  ต.ยำงครำม   อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่ 081-9504915 พษ  8718 ตู้บรรทุก แม่ริม เชียงใหม่
แม่แตง เชียงใหม่
สันทรำย เชียงใหม่

10 นำยรุ่งเรือง  แก้วสิริ 25  หมู่  11  ต.นำเปิง  อ.ปำย  จ.แม่ฮ่องสอน 80-1930 รถบรรทุก ปำย แม่ฮองสอน
11 นำงปำริชำติ   สมเกตุ 167  หมู่ 1 ต.ศรีเต้ีย  อ.บ้ำนโฮ่ง  จ.ล ำพูน 081-8857189 ผก. 7590 กระบะบรรทุก บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน

80-9011 รถบรรทุก เวียงหนองล่อง ล ำพูน
ทุ่งหัวช้ำง ล ำพูน

12 นำงนงพรรณ  ปัญญำ 213 หมู่ 5   ต.แม่ข่ำ  อ.ฝำง  จ. เชียงใหม่ 081-0313494 ผห 138 ตู้บรรทุก ไชยปรำกำร เชียงใหม่
70-6862 รถบรรทุก ฝำง เชียงใหม่

แม่อำย เชียงใหม่
13 นำยอ ำพล    สินันตำ 112  หมู่ 13  ต. ป่ำง้ิว  อ.เวียงป่ำเป้ำ  จ.เชียงรำย 089-2637478 บน. 4090 กระบะบรรทุก เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

เมือง พะเยำ
14  นำยเล็ก  รัตนเจียม 80  หมู่  5  ต.เขำพระ  อ.เดิมบำงนำงบวช  จ. สุพรรณบุรี087-9147307 ผน. 7362 กระบะบรรทุก แม่ริม เชียงใหม่

ผษ 9267 ตู้บรรทุก แม่แตง เชียงใหม่
เมือง เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

งำว ล ำปำง
เถิน ล ำปำง

ห้ำงฉัตร ล ำปำง
เมือง ล ำปำง



ผู้ประกอบการ : ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน                                                                          ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร

อ ำเภอ จังหวัด

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

เมือง ล ำพูน
15 นำงปำนทิพย์   สุรินค ำ 443   หมู่ 3  ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 089-8507146 82-1353 รถบรรทุก ขุนยวม แม่ฮองสอน

089-7552250 เมือง
16 นำยบุญเลิศ   สุขมณี 86/17  หมู่ 6 ต.สันกลำง  อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 089-6378997 ผษ 9267  ตู้บรรทุก สันก ำแพง เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
สันทรำย เชียงใหม่

เมือง เชียงใหม่
17 นำยธนัยนันท์   เล้ำกุล 176  หมู่ 2  ต.สันป่ำยำง อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  087-1812561 ผล. 2732 กระบะบรรทุก เมือง เชียงใหม่
18 นำยไพรสนท์   อินต๊ะมูล 322  หมู่ 8  ต. ห้วยยำบ  อ.บ้ำนธิ  จ.ล ำพูน 053-985387 ผอ. 7018 กระบะบรรทุก วังเหนือ ล ำปำง

งำว ล ำปำง
เมือง ล ำปำง

สมปรำบ ล ำปำง
เกำะคำ ล ำปำง

เถิน ล ำปำง
แม่ทะ ล ำปำง

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................



ผู้ประกอบการ  :  ส านักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 198 หมู่ 3  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายวิศิษฎ์   แสงคล้อย

อ ำเภอ จังหวัด

1 น.ส.กนกกำญจน์  ศรีม่วง 36/3  หมู่ 5 ต.บ้ำนใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 089-5685671 บท. 3850 ตู้บรรทุก เมือง สุโขทัย
บบ. 8202 ตู้บรรทุก ศรีนคร สุโขทัย
 1 ฒส 929 กระบะบรรทุก สวรรคโลก สุโขทัย
80-9623 บรรทุก ศรีส ำโรง สุโขทัย
82-0123 บรรทุก พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร

ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

2 นำงอุดมพร  ทองพงษ์เนียม 181/1  หมู่ท่ี 4 ต.สำมง่ำม อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร 081-9734736 บบ. 3723 ตู้บรรทุก เมือง พิจิตร
บบ. 5298 ตู้ทึบบรรทุก ตะพำนหิน พิจิตร
บธ. 2440 ตู้บรรทุก พิจิตร
บน. 2451 กระบะบรรทุก พิจิตร
บฉ. 6866 ตู้บรรทุก พิจิตร
ขม. 2697 ตู้บรรทุก พิจิตร
81-0841 รถบรรทุก พิจิตร

3 นำงเพ็ชรรัตน์   ด ำริห์ 83/2 หมู่ 12   ต. ย่ำนยำว  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย 087-8403432 บต. 7302 กระบะบรรทุก สวรรคโลก สุโขทัย
บน. 6724 ตู้บรรทุก ลำนกระบือ ก ำแพงเพชร
82-0420 รถบรรทุก ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร

4 นำยธงชัย   เดชเดชะ 102 หมู่ -   ถ.ตำกสิน  ต.หนองหลวง อ.เมืองตำก จ.ตำก 081-9538786 บบ. 5094 ตู้บรรทุก ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร
บน. 6724 ตู้บรรทุก ปำงศิลำ ก ำแพงเพชร

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ



ผู้ประกอบการ  :  ส านักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 198 หมู่ 3  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายวิศิษฎ์   แสงคล้อย

อ ำเภอ จังหวัด

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

5 นำงนุชรีย์    ปรำงค์วัฒนำนนท์295 หมู่ 5  ต.หล่มเก่ำ อ.หล่มเก่ำ  จ.เพชรบูรณ์ 056-709042 81-3041 รถบรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
บพ.4498 กระบะบรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
บห.  1071 ตู้บรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขษ. 6086 ตู้บรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
บม 555 กระบะบรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์

ขห. 6251 ตู้บรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ฒว. 7681 กระบะบรรทุก หล่มสัก เพชรบูรณ์

6 นำงสุวรรณำ  ปุ่นเอ้ือง 932 ตลำดหนองตม หมู่ 1 ต. วงฆ้อง อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 063-6711175 81-0336 รถบรรทุก เมือง พิษณุโลก
081-7074039 บษ 3261 ตู้บรรทุก เมือง อุตรดิตถ์

บน. 7514 กระบะบรรทุก ลับแล อุตรดิตถ์
ขค. 8712 ตู้บรรทุก ตรอน อุตรดิตถ์

7 นำยชิน  ภูริสัตย์ 295/21  หมู่ 3  ต. ในเมือง อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 091-3811021 บจ. 6882 กระบะบรรทุก พิชัย อุตรดิตถ์
81-1294 รถบรรทุก ตรอน อุตรดิตถ์
บต. 2091 ตู้บรรทุก เมือง อุตรดิตถ์
80-8272 รถบรรทุก เมือง แพร่

สูงเม่น แพร่
8 นำงณัชชำ   ด ำรงโภวรรณ 906 หมู่ 9 ต. นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  จ. นครสวรรค์ 094-4625154 83-0059 รถบรรทุก เมือง อุทัยธำนี

บง. 5112 ตู้บรรทุก ทัพทัน อุทัยธำนี
บย. 6313 กระบะบรรทุก ลำนสัก อุทัยธำนี
ขก. 6855 ตู้บรรทุก ห้วยคต อุทัยธำนี



ผู้ประกอบการ  :  ส านักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 198 หมู่ 3  ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย
วันท่ีรายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายวิศิษฎ์   แสงคล้อย

อ ำเภอ จังหวัด

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ภาคเรียนท่ี 1/2560

ท่ี  ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้ำงขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลักษณะรถ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

สว่ำงอำรมณ์ อุทัยธำนี
หนองฉำง อุทัยธำนี

หนองขำหย่ง อุทัยธำนี

ลงช่ือ..................................................... ผู้รำยงำน
       (......................................................)
วันท่ี.........................................................


