
ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

1 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลธัญญาดา 85

2 กําแพงเพชร สช เขต 1 ดรุณานุกูล 246

3 กําแพงเพชร สช เขต 1 ดรุณานุกูลหัวถนน 104

4 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลธรรมรัตน 834

5 กําแพงเพชร สช เขต 1 กาญจนะศึกษา 133

6 กําแพงเพชร สช เขต 1 จงสวัสด์ิเจริญวิทยา 117

7 กําแพงเพชร สช เขต 1 เจริญสุขอุดมวิทยา 1,715

8 กําแพงเพชร สช เขต 1 ทรัพยสถิตวิทยาคาร 781

9 กําแพงเพชร สช เขต 1 เพ็ชระศึกษา 1,456

10 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลภูขจร 553

11 กําแพงเพชร สช เขต 1 วรนารถวิทยากําแพงเพชร 459

12 กําแพงเพชร สช เขต 1 วัฒนศิริวิทยา 264

13 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลจุฬารัตน 55

14 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลวาริน 204

15 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลสมฤดี 167

16 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลอุทิศศึกษา 135

17 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลไอรฎา 153

18 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1,142

19 กําแพงเพชร สช เขต 1 ปทมดรุณวิทย 311

20 กําแพงเพชร สช เขต 1 อุดมสุขเจริญศึกษา 46

21 กําแพงเพชร สช เขต 1 อนุบาลสมนึก 122

22 กําแพงเพชร สช เขต 1 ตรีจุฬาศึกษา 494

23 กําแพงเพชร สช เขต 2 รังษีวิทยา 854

24 กําแพงเพชร สช เขต 2 วัชรสหศึกษา 1,473

25 กําแพงเพชร สช เขต 2 ศรีวรลักษณ 1,317

26 กําแพงเพชร สช เขต 2 อนุบาลจิตรวีศึกษา 122

27 กําแพงเพชร สช เขต 2 อนุบาลฑิฆัมพร 194

28 กําแพงเพชร สช เขต 2 อนุบาลธัญรดา 616

29 กําแพงเพชร สช เขต 2 เทพผดุงศิษยศึกษา 719

30 กําแพงเพชร สช เขต 2 มิตรอารีวิทยาสิน 173

31 กําแพงเพชร สช เขต 2 สหะราษฎรศึกษา 351

32 กําแพงเพชร สช เขต 2 อนุบาลม่ิงขวัญ 945

33 กําแพงเพชร สช เขต 2 วรรณวัฒนศึกษา 626

34 กําแพงเพชร สช เขต 2 เบญจมาศศึกษา 91

35 กําแพงเพชร สช เขต 2 อุทิศศึกษา 2,017

36 กําแพงเพชร สช เขต 2 วชิรนิติโสภณ 402

หนวยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช พิษณุโกลมิล วษ.กําแพงเพชร หจก.แพนดาแดรี่ฟูด อ.ส.ค.สุโขทัย



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช พิษณุโกลมิล วษ.กําแพงเพชร หจก.แพนดาแดรี่ฟูด อ.ส.ค.สุโขทัย

37 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.ลานดอกไมตก 224

38 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.เพชรชมภู 418

39 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.โกสัมพี 1427

40 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 161

41 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ปาพุทรา 387

42 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทม.ปางมะคา 2067

43 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ 274

44 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง 292

45 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี 478

46 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.สลกบาตร 251

47 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.โคงไผ 447

48 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู 1080

49 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.บอถํ้า 730

50 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ยางสูง 763

51 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังหามแห 594

52 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.เกาะตาล 192

53 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม 680

54 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทามะเขือ 167

55 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองขลุง 764

56 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทาพุทรา 259

57 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.หัวถนน 326

58 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทามะเขือ 358

60 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ 321

61 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทาพุทรา 221

62 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.วังยาง 412

63 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังบัว 539

64 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด 399

65 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังไทร 1025

66 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.โปงนํ้ารอน 1060

67 กําแพงเพชร คลองลาน ทต.คลองลานพัฒนา 2628

68 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม 1037

69 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองนํ้าไหล 1690

70 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา อบต.ทุงทอง 519

71 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทต.ทุงทราย 785

72 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา อบต.ถาวรวัฒนา 753



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช พิษณุโกลมิล วษ.กําแพงเพชร หจก.แพนดาแดรี่ฟูด อ.ส.ค.สุโขทัย

73 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.พานทอง 802

74 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองทอง 548

75 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย 657

76 กําแพงเพชร ไทรงาม ทต.ไทรงาม 811

77 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองแมแตง 990

78 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองคลา 237

79 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.ไทรงาม 129

80 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองไมกอง 480

81 กําแพงเพชร บึงสามัคคี อบต.บึงสามัคคี 569

82 กําแพงเพชร บึงสามัคคี ทต.ระหาน 301

83 กําแพงเพชร บึงสามัคคี อบต.เทพนิมิต 358

84 กําแพงเพชร บึงสามัคคี อบต.วังชะโอน 614

85 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต 1138

86 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง 872

87 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว 926

88 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.วังควง 795

89 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.ถํ้ากระตายทอง 167

90 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.วังตะแบก 450

91 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.คลองพิไกร 583

92 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หนองหัววัว 615

93 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หวยย้ัง 492

94 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.เขาคีรีส 505

95 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.คุยบานโอง 386

96 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.เขาคีริส 74

97 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.บานพราน 429

98 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.ทาไม 1045

99 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย 1501

100 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ลานดอกไม 578

101 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คณฑี 845

102 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทาขุนราม 467

103 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 654

104 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร 3486

105 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.เทพนคร 1328

106 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คลองแมลาย 333
107 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ธํามรงค 38
108 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นครชุม 638



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช พิษณุโกลมิล วษ.กําแพงเพชร หจก.แพนดาแดรี่ฟูด อ.ส.ค.สุโขทัย

109 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ธํารงค 184
110 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.คลองแมลาย 452
111 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบจ.กําแพงเพชร 0
112 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.อางทอง 1088
113 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.นาบอคํา 1922
114 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุงโพธ์ิทะเล 838
115 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม.หนองปลิง 920
116 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.สระแกว 2378
117 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.นครชุม 847
118 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.ปากดง 22
119 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.วังทอง 1091
120 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ 681
121 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม 581
122 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ 709
123 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.โนนพลวง 228
124 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต 284
125 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ประชาสุขสันต 146
126 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.จันทิมา 329
127 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.ประชาสุขสันต 738
128 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ 427
129 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.หนองหลวง 1022

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค     ที่อยู ๕๗/๑ ม.๖ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐
โทรศัพท ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย 
พิษณุโลกโกลดมิลค  ที่อยู ๓๓๔/๒๙ ซ.สามัคคี  ม.๙  ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท ๐๕๕-๓๐๔๓๙๙,๐๘๑-๙๙๓๘๗๔๐ คุณจะ
วษ.กําแพงเพชร   ที่อยู  ๑๐๔ ม.๗  นิคมทุงโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท ๐๕๕-๗๑๒๒๖๔,๐๘๑-๙๕๓๕๘๖๕ คุณธารินทร
หจก.แพนดา แดรี่ฟูดส   ที่อยู ๘๔๓ ถ.ราชดําเนิน ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐  
โทรศัพท ๐๕๕-๗๑๖๗๓๗,๐๘๑-๕๓๓๕๖๖  คุณสมเกียรติ  
อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย   โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

หมายเหตุ  พื้นที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพื้นที่



รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงราย  เทอม 1/2560

ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

1 เชียงราย สช เขต 1 เชียงรายวิทยาคม 1264
2 เชียงราย สช เขต 1 ทบอ.บริบูรณธนวัฒน 562
3 เชียงราย สช เขต 1 มารียรักษเชียงราย 386
4 เชียงราย สช เขต 1 สันติวิทยา 815
5 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลฉัตรมงคล 44
6 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลกุลภัสสร 29
7 เชียงราย สช เขต 1 บัณฑิตศึกษา 113
8 เชียงราย สช เขต 1 เบญจรงคอนุสรณวิทยา 200
9 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลพรรณี 290

10 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลรวมใจ 37
11 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลอําไพ 59
12 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลศุภลักษณ 329
13 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลหทัยชนก 168
14 เชียงราย สช เขต 1 มารียรักษเชียงราย แผนกประถม 460
15 เชียงราย สช เขต 1 สหศาสตรศึกษา 1340
16 เชียงราย สช เขต 1 ธารทิพย 77
17 เชียงราย สช เขต 1 กัลญารัตน 28
18 เชียงราย สช เขต 1 สิริวัฒนาเชียงราย 294
19 เชียงราย สช เขต 1 อนุบาลพงคมิตรวิทยา 25
20 เชียงราย สช เขต 1 วัดจอเจริญสุขุมวาท 44
21 เชียงราย สช เขต 1 คริสเตียนไพศาลศาสตร 199
22 เชียงราย สช เขต 1 ปญญาวัฒน (จัดต้ัง 58) 8
23 เชียงราย สช เขต 2 ลูกรักปาแดด 270
24 เชียงราย สช เขต 2 ศิริมาตยเทวี 963
25 เชียงราย สช เขต 2 อนุบาลคํานวณ 161
26 เชียงราย สช เขต 2 อนุบาลศิริวัฒนา 283
27 เชียงราย สช เขต 2 วัฒนศึกษา 660
28 เชียงราย สช เขต 2 เซนตมารีอาแมสรวย (เรืองปญญา) 411
29 เชียงราย สช เขต 2 นุชนาถอนุสรณ 632
30 เชียงราย สช เขต 2 ความหวังเวียงปาเปา 332
31 เชียงราย สช เขต 2 พิทักษเกียรติวิทยา 115
32 เชียงราย สช เขต 2 อนุบาลบานรักเด็ก 103
33 เชียงราย สช เขต 2 วัดเหมืองงาพิเศษวิทยา 450
34 เชียงราย สช เขต 2 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 160
35 เชียงราย สช เขต 3 บุญพิทักษวิทยา 233
36 เชียงราย สช เขต 3 อนุบาลสุภาพรรณ 53
37 เชียงราย สช เขต 3 ศุภปญญา 181
38 เชียงราย สช เขต 3 อนุบาลสุชาดา 114
39 เชียงราย สช เขต 3 อนุบาลอําพร 49
40 เชียงราย สช เขต 3 ดรุณราษฎรวิทยา 1287
41 เชียงราย สช เขต 3 อนุบาลนิมิตใหม 102
42 เชียงราย สช เขต 3 พรพิกุลพิทยา 1032

หนวยงานท่ีจัดซื้อ
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43 เชียงราย สช เขต 3 เฟองฟาวิทยา 123
44 เชียงราย สช เขต 3 เอกทวีวิทย 323
45 เชียงราย สช เขต 3 เชียงแสนอาคาเดมี 409
46 เชียงราย สช เขต 3 มานิตวิทยา(อนุบาลวัดหวยไครใหม) 1565
47 เชียงราย สช เขต 3 อนุบาลบานลูกรัก 410
48 เชียงราย สช เขต 3 ศิวิไลพิทยา 41
49 เชียงราย สช เขต 3 พิกุลพัฒนศาสตร 56
50 เชียงราย สช เขต 3 อารียาวิทย 62

เชียงราย สช เขต 3 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา 110
51 เชียงราย สช เขต 4 กฤษณาทวีวิทย(อนุบาลกฤษณา) 611
52 เชียงราย สช เขต 4 กิตติคุณเทิงวิทยา 743
53 เชียงราย สช เขต 4 คริสเตียนแสงประทีป 299
54 เชียงราย สช เขต 4 เด็กดีพิทยาคม 864
55 เชียงราย สช เขต 4 พระกุมารเยซูเชียงของ 313
56 เชียงราย สช เขต 4 ลูกรักเชียงของ 379
57 เชียงราย สช เขต 4 อนุบาลพญาเม็งราย 503
58 เชียงราย สช เขต 4 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 149
59 เชียงราย สช เขต 4 วรรณศรวิทยา 277
60 เชียงราย แมสายอนันตศาสตร
61 เชียงราย ขุนตาล อบต.ตา 369
62 เชียงราย ขุนตาล ทต.ปาตาล 539
63 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา 536
64 เชียงราย ขุนตาล ทต.ยางฮอม 839
65 เชียงราย เชียงของ ทต.สถาน 596
66 เชียงราย เชียงของ ทต.บุญเรือง 321
67 เชียงราย เชียงของ อบต.ริมโขง 684
68 เชียงราย เชียงของ ทต.หวยซอ 734
69 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย 596
70 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ 1055
71 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียง 1026
72 เชียงราย เชียงของ ทต.คร่ึง 443
73 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล 671
74 เชียงราย เชียงแสน ทต.บานแซว 242
75 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน 1031
76 เชียงราย เชียงแสน ทต.แมเงิน 103
77 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว 964
78 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียง 670
79 เชียงราย เชียงแสน อบต.แมเงิน 869
80 เชียงราย เชียงแสน ทต.โยนก 413
81 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก 432
82 เชียงราย ดอยหลวง อบต.โชคชัย 806
83 เชียงราย ดอยหลวง อบต.หนองปากอ 360
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84 เชียงราย ดอยหลวง อบต.ปงนอย 517
85 เชียงราย เทิง ทต.งิ้ว 643
86 เชียงราย เทิง อบต.เชียงเคี่ยน 257
87 เชียงราย เทิง อบต.ตับเตา 2182
88 เชียงราย เทิง อบต.เวียง 597
89 เชียงราย เทิง ทต.เวียงเทิง 1165
90 เชียงราย เทิง อบต.ศรีดอนไชย 320
91 เชียงราย เทิง อบต.แมลอย 404
92 เชียงราย เทิง ทต.หงาว 427
93 เชียงราย เทิง ทต.บานปลอง 352
94 เชียงราย เทิง อบต.หนองแรด 330
95 เชียงราย เทิง อบต.ปลอง 253
96 เชียงราย เทิง ทต.สันทรายงาม 271
97 เชียงราย เทิง ทต.เชียงเคี่ยน 64
98 เชียงราย ปาแดด ทต.ศรีโพธิ์เงิน 151
99 เชียงราย ปาแดด ทต.สันมะคา 428
100 เชียงราย ปาแดด ทต.โรงชาง 92
101 เชียงราย ปาแดด อบต.โรงชาง 239
102 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแดด 449
103 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแงะ 590
104 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.เม็งราย 451
105 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.ไมยา 696
106 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมตํ๋า 392
107 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย 347
108 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 455
109 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมเปา 1122
110 เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน 1282
111 เชียงราย พาน อบต.แมเย็น 347
112 เชียงราย พาน อบต.สันกลาง 377
113 เชียงราย พาน อบต.ทานตะวัน 175
114 เชียงราย พาน อบต.เจริญเมือง 433
115 เชียงราย พาน อบต.ธารทอง 304
116 เชียงราย พาน อบต.สันติสุข 186
117 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน 675
118 เชียงราย พาน อบต.สันมะเค็ด 502
119 เชียงราย พาน อบต.มวงคํา 279
120 เชียงราย พาน อบต.ปาหุง 364
121 เชียงราย พาน อบต.เวียงหาว 141
122 เชียงราย พาน อบต.แมออ 426
123 เชียงราย พาน ทต.สันมะเค็ด 152
124 เชียงราย พาน อบต.หัวงม 348
125 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว 634
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126 เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม 332
127 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทาสุด 95
128 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย 251
129 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมขาวตม 915
130 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.หวยสัก 758
131 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.แมยาว 1680
132 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บานดู 1319
133 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ดอยฮาง 235
134 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ทาสุด 971
135 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมกรณ 437
136 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.หวยชมภู 1221
137 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง 131
138 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 5100 5000
139 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.หวยสัก 233
140 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยลาน 182
141 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ดอยลาน 514
142 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทาสาย 394
143 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.นางแล 799
144 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ริมกก 139
145 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ปาออดอนชัย 784
146 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.สันทราย 708
147 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.รอบเวียง 146
148 เชียงราย แมจัน อบต.แมไร 643
149 เชียงราย แมจัน ทต.ทาขาวเปลือก 585
150 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา 996
151 เชียงราย แมจัน ทต.ปาซาง 872
152 เชียงราย แมจัน อบต.แมจัน 342
153 เชียงราย แมจัน ทต.สายน้ําคํา 392
154 เชียงราย แมจัน อบต.ศรีค้ํา 571
155 เชียงราย แมจัน อบต.ปาตึง 2374
156 เชียงราย แมจัน ทต.แมไร 258
157 เชียงราย แมจัน อบต.สันทราย 109
158 เชียงราย แมจัน อบต.จอมสวรรค 208
159 เชียงราย แมจัน ทต.แมคํา 518
160 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน 1516
161 เชียงราย แมจัน ทต.สันทราย 150
162 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.เทอดไทย 4234
163 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.แมสลองใน 3048
164 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.แมสลองนอก 1921
165 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.แมฟาหลวง 881
166 เชียงราย แมลาว ทต.แมลาว 192
167 เชียงราย แมลาว ทต.ปากอดํา 460



รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงราย  เทอม 1/2560

ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

หนวยงานท่ีจัดซื้อ
เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงราย สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

168 เชียงราย แมลาว อบต.บัวสลี 260
169 เชียงราย แมลาว ทต.ดงมะดะ 597
170 เชียงราย แมลาว อบต.ปากอดํา 213
171 เชียงราย แมลาว อบต.จอมหมอกแกว 206
172 เชียงราย แมลาว อบต.โปงแพร 309
173 เชียงราย แมสรวย ทต.เวียงสรวย 646
174 เชียงราย แมสรวย อบต.ปาแดด 1815
175 เชียงราย แมสรวย อบต.แมพริก 590
176 เชียงราย แมสรวย ทต.แมสรวย 406
177 เชียงราย แมสรวย ทต.เจดียหลวง 417
178 เชียงราย แมสรวย อบต.เจดียหลวง 264
179 เชียงราย แมสรวย อบต.ศรีถอย 1099
180 เชียงราย แมสรวย อบต.วาวี 3629
181 เชียงราย แมสรวย อบต.ทากอ 1837
182 เชียงราย แมสาย อบต.ศรีเมืองชุม 449
183 เชียงราย แมสาย ทต.หวยไคร 421
184 เชียงราย แมสาย ทต.เวียงพางคํา 816
185 เชียงราย แมสาย อบต.หวยไคร 194
186 เชียงราย แมสาย อบต.บานดาย 236
187 เชียงราย แมสาย อบต.โปงผา 1407
188 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย 4500
189 เชียงราย แมสาย อบต.เกาะชาง 1056
190 เชียงราย แมสาย ทต.เเมสายมิตรภาพ 651
191 เชียงราย แมสาย ทต.แมสายมิตรภาพ 180
192 เชียงราย แมสาย อบต.โปงงาม 1016
193 เชียงราย เวียงแกน ทต.ทาขาม 873
194 เชียงราย เวียงแกน ทต.หลายงาว 516
195 เชียงราย เวียงแกน อบต.ปอ 2980
196 เชียงราย เวียงแกน ทต.มวงยาย 822
197 เชียงราย เวียงชัย ทต.ดอนศิลา 681
198 เชียงราย เวียงชัย อบต.ผางาม 541
199 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ 212
200 เชียงราย เวียงชัย ทต.สิริเวียงชัย 30
201 เชียงราย เวียงชัย ทต.เมืองชุม 147
202 เชียงราย เวียงชัย อบต.เวียงชัย 288
203 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย 363
204 เชียงราย เวียงเชียงรุง อบต.ปาซาง 814
205 เชียงราย เวียงเชียงรุง อบต.ทุงกอ 347
206 เชียงราย เวียงเชียงรุง ทต.บานเหลา 529
207 เชียงราย เวียงเชียงรุง อบต.ดงมหาวัน 462
208 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.เวียงกาหลง 683
209 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.แมขะจาน 307
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ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

หนวยงานท่ีจัดซื้อ
เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงราย สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

210 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.ปางิ้ว 722
211 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.บานโปง 461
212 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.สันสลี 1156
213 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.เวียงปาเปา 854
214 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.เวียง 944
215 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.แมเจดียใหม 822
216 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.แมเจดีย 445

หมายเหตุ  พ้ืนที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพ้ืนที่

โทรศัพท ๐๕๓-๒๒๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค     ที่อยู ๕๗/๑ ม.๖ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐
โทรศัพท ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย 
บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา
สหกรณโคนมเชียงใหม ที่อยู ๙๗ หมู ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ 
โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี
อ.ส.ค. เชียงใหม  ที่อยู  ๑๒๒ หมู๑ ตําบล ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม  



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ
1 เชียงใหม สช เขต 1 โกวิทธํารงเชียงใหม 1,251
2 เชียงใหม สช เขต 1 วชิรวิทย เชียงใหม ชางคลาน 226
3 เชียงใหม สช เขต 1 ขาลสุวรรณอนุสรณ 398
4 เชียงใหม สช เขต 1 จิตราวิทยา 1032
5 เชียงใหม สช เขต 1 เชียงใหมคริสเตียน 710
6 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลไชยโรจนสิริล 77
7 เชียงใหม สช เขต 1 ดาราวิทยาลัย 2992
8 เชียงใหม สช เขต 1 เทพบดินทรวิทยา 1,247
9 เชียงใหม สช เขต 1 ปรินสรอยแยลลวิทยาลัย 3,309
10 เชียงใหม สช เขต 1 พระหฤทัย 1111
11 เชียงใหม สช เขต 1 พิงครัตน 178
12 เชียงใหม สช เขต 1 พิมานเด็กเชียงใหม 429
13 เชียงใหม สช เขต 1 มงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม 2376
14 เชียงใหม สช เขต 1 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1,061
15 เชียงใหม สช เขต 1 วชิรวิทย เชียงใหม 105
16 เชียงใหม สช เขต 1 วารีเชียงใหม 1,291
17 เชียงใหม สช เขต 1 สันติศึกษา 231
18 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลโชติวิทย 108
19 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลดรุณนิมิต 217
20 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา 328
21 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลดวงแกว 52
22 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลบานหมอ 93
23 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลพรรณี 258
24 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลมยุรี 95
25 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลรมเย็น 270
26 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลวารี 226
27 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลวิลาวัลย 64
28 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม 258
29 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสวนนอย 221
30 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสายดรุณ 200
31 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลอัมพรพรรณ 50

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

32 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลอุบลลักษณ 114
33 เชียงใหม สช เขต 1 บริรักศึกษาเชียงใหม 85
34 เชียงใหม สช เขต 1 เพ่ือชีวิตเชียงใหม 67
35 เชียงใหม สช เขต 1 ไมตรีจิตคริสเตียน 192
36 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลจงลักษ 10
37 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลจันทรโชติ 62
38 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสุมาลี 168
39 เชียงใหม สช เขต 1 สวนเด็กสันกําแพง 259
40 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลเปรมฤดี 249
41 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลไผแกว 162
42 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลแมบัวคล่ี 198
43 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลรมแกว 171
44 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลวัยพัฒนา 69
45 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสิทธิโรจน 76
46 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลภัททิรา 73
47 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลศรีชัยวัลย 69
48 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสมศิรินทร 14
49 เชียงใหม สช เขต 1 อนุบาลสุขประเสริฐ 96
50 เชียงใหม สช เขต 1 สารสาสนวิเทศเชียงใหม 252
51 เชียงใหม สช เขต 1 สารสาสนวิเทศลานนา 412
52 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลพรชัย 67
53 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลรัตนกาญจน 96
54 เชียงใหม สช เขต 2 เชียงใหมมัธยม 236
55 เชียงใหม สช เขต 2 เมฆขจรเชียงใหม 428
56 เชียงใหม สช เขต 2 ธีระวัธนบําเพ็ญ 651
57 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลจิตโรภาส 221
58 เชียงใหม สช เขต 2 บานปลาดาว 118
59 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลวรรณภา 83
60 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลขวัญดรุณ 34
61 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลเนตรระหงษ 133
62 เชียงใหม สช เขต 2 พงษพิกุลเชียงใหม 661



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

63 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาล ต.วรศิลป 37
64 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลวัยดรุณ 356
65 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลวีรยา 182
66 เชียงใหม สช เขต 2 สวนองุนเชียงใหม 380
67 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลสันทราย 114
68 เชียงใหม สช เขต 2 ตนกลา 298
69 เชียงใหม สช เขต 2 บานคุณหมอ 230
70 เชียงใหม สช เขต 2 อนุบาลเทียนเลมนอย 153
71 เชียงใหม สช เขต 3 รังษีวิทยา 1,894
72 เชียงใหม สช เขต 3 สายอักษร 545
73 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลสายอักษร 88
74 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลสมฤทธ์ิ 86
75 เชียงใหม สช เขต 3 รัตนาเอ้ือวิทยา 802
76 เชียงใหม สช เขต 3 ฉัตรพฤกษวิทยา 226
77 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลฉัตรพฤกษ 172
78 เชียงใหม สช เขต 3 เอ้ือวิทยา 447
79 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลณิชดรุณ 52
80 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลแมบัวไหล 60
81 เชียงใหม สช เขต 3 ศีลรวี 487
82 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลปญญา 59
83 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาลประกายดาว 96
84 เชียงใหม สช เขต 3 อนุบาเรวดี เชียงใหม 46
85 เชียงใหม สช เขต 3 เจาฟาอุบลรัตน 216
86 เชียงใหม สช เขต 3 ฉือจี้เชียงใหม 402
87 เชียงใหม สช เขต 4 สืบนทีธรรม 461
88 เชียงใหม สช เขต 4 ชองฟาซินเซิงฯ 1,852
89 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลวราณีกูล 201
90 เชียงใหม สช เขต 4 วชิราลัย 415
91 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลสุปราณี 75
92 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลพิมมาลา 94
93 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลสุรียวรรณ 63



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

94 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลดวงกมล 118
95 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลรมฉัตร 81
96 เชียงใหม สช เขต 4 ลักษณพงศวิทยา 148
97 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลเพลินพิศ 36
98 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลบานบัว 31
99 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลพัฒนชัย 243
100 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลเจริญจิต 61
101 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลเต็มสิริ 37
102 เชียงใหม สช เขต 4 พัฒนวิทยศึกษา 1,096
103 เชียงใหม สช เขต 4 อุนไอรัก(ศรัญยปญญา) 115
104 เชียงใหม สช เขต 4 ชฎาพร 101
105 เชียงใหม สช เขต 4 บานคุณแม 91
106 เชียงใหม สช เขต 4 วิมานทิพย 224
107 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลอมรศิริ 41
108 เชียงใหม สช เขต 4 อนุบาลบานสวนพิมพรรณ 80
109 เชียงใหม สช เขต 5 อนุบาลเรือนคํา 67
110 เชียงใหม สช เขต 5 อนุบาลฟาใส 78
111 เชียงใหม สช เขต 6 สุทธิวงศดํารงวิทย 173
112 เชียงใหม สช เขต 6 ณัทชวิทย 338
113 เชียงใหม สช เขต 6 อนุบาลสุทธิวงศ 61
114 เชียงใหม สช เขต 6 อนุบาลสวนแกว 120
115 เชียงใหม สช เขต 6 เมืองเด็กวิทยา 402
116 เชียงใหม สช เขต 6 สหมิตรวิทยา 235
117 เชียงใหม สช เขต 6 เซนตโยเซฟ แมแจม 304
118 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา อบต.แจมหลวง 542
119 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา อบต.บานจันทร 470
120 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา อบต.แมแดด 479
121 เชียงใหม จอมทอง ทต.แมสอย 1045
122 เชียงใหม จอมทอง ทต.สบเตี๊ยะ 147
123 เชียงใหม จอมทอง ทต.บานหลวง 1471
124 เชียงใหม จอมทอง ทต.ดอยแกว 355



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

125 เชียงใหม จอมทอง อบต.สบเตี๊ยะ 478
126 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง 1545
127 เชียงใหม จอมทอง อบต.ขวงเปา 230
128 เชียงใหม จอมทอง ทต.บานแปะ 1253
129 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองนะ 5084
130 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ปงโคง 1762
131 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ทุงขาวพวง 999
132 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เชียงดาว 908
133 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เมืองคอง 506
134 เชียงใหม เชียงดาว ทต.แมนะ 943
135 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองงาย 535
136 เชียงใหม เชียงดาว ทต.พระธาตุปูก่ํา 88
137 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เชียงดาว 786
138 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.หนองบัว 1648
139 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 1769
140 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.แมทะลบ 955
141 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น 513
142 เชียงใหม ดอยเตา ทต.ทาเดื่อ 546
143 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ทาเดื่อ 269
144 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ดอยเตา 550
145 เชียงใหม ดอยเตา อบต.โปงทุง 799
146 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บานแอน 247
147 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บงตัน 627
148 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด 655
149 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สันปูเลย 584
150 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดใหญ 98
151 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมฮอยเงิน 120
152 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ปาปอง 231
153 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สําราญราษฎร 317
154 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.ตลาดขวัญ 175
155 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดขวัญ 89



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

156 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมโปง 297
157 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.เทพเสด็จ 92
158 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย 365
159 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สงาบาน 74
160 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมคือ 407
161 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ปาเม่ียง 314
162 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ลวงเหนือ 519
163 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.ยางคราม 274
164 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.สันติสุข 286
165 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.สองแคว 273
166 เชียงใหม ดอยหลอ อบต.ดอยหลอ 793
167 เชียงใหม ฝาง อบต.โปงน้ํารอน 481
168 เชียงใหม ฝาง อบต.เวียง 1340
169 เชียงใหม ฝาง ทต.เวียงฝาง 955
170 เชียงใหม ฝาง ทต.แมขา 469
171 เชียงใหม ฝาง อบต.แมคะ 1694
172 เชียงใหม ฝาง ทต.บานแมขา 373
173 เชียงใหม ฝาง อบต.มอนปน 2546
174 เชียงใหม ฝาง อบต.แมงอน 1602
175 เชียงใหม ฝาง ทต.สันทราย 805
176 เชียงใหม ฝาง อบต.แมสูน 1379
177 เชียงใหม พราว ทต.บานโปง 150
178 เชียงใหม พราว ทต.แมปง 490
179 เชียงใหม พราว ทต.ปาตุม 407
180 เชียงใหม พราว อบต.โหลงขอด 269
181 เชียงใหม พราว อบต.แมแวน 296
182 เชียงใหม พราว อบต.เขื่อนผาก 253
183 เชียงใหม พราว ทต.เวียงพราว 879
184 เชียงใหม พราว อบต.สันทราย 551
185 เชียงใหม พราว ทต.ปาไหน 348
186 เชียงใหม พราว ทต.น้ําแพร 136



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

187 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ทาศาลา 543
188 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทน.เชียงใหม 3404 5300
189 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ปาแดด 408
190 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบต.สันผีเส้ือ 809
191 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.สุเทพ 1031
192 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบจ.เชียงใหม
193 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ชางเผือก 912
194 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทม.แมเหียะ 558
195 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบต.ชางเผือก 155
196 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองปาครั่ง 754
197 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบจ.เชียงใหม 1194
198 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ฟาฮาม 278
199 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.สันผีเส้ือ 116
200 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองหอย 199
201 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก 1692
202 เชียงใหม แมแจม อบต.แมนาจร 2006
203 เชียงใหม แมแจม อบต.ชางเคิ่ง 887
204 เชียงใหม แมแจม อบต.ปางหินฝน 941
205 เชียงใหม แมแจม ทต.ทาผา 596
206 เชียงใหม แมแจม อบต.บานทับ 772
207 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก 873
208 เชียงใหม แมแจม ทต.แมแจม 350
209 เชียงใหม แมแตง ทต.สันมหาพน 1418
210 เชียงใหม แมแตง อบต.ปาแป 459
211 เชียงใหม แมแตง อบต.สบเปง 498
212 เชียงใหม แมแตง อบต.กื้ดชาง 577
213 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพัฒนา 873
214 เชียงใหม แมแตง ทต.แมแตง 39
215 เชียงใหม แมแตง อบต.แมหอพระ 226
216 เชียงใหม แมแตง อบต.บานชาง 241
217 เชียงใหม แมแตง อบต.สันปายาง 194



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

218 เชียงใหม แมแตง อบต.กื๊ดชาง 70
219 เชียงใหม แมแตง อบต.เมืองกาย 193
220 เชียงใหม แมแตง ทต.อินทขิล 347
221 เชียงใหม แมแตง ทต.แมหอพระ 115
222 เชียงใหม แมแตง ทต.ขี้เหล็ก 381
223 เชียงใหม แมแตง อบต.แมแตง 159
224 เชียงใหม แมแตง อบต.บานเปา 141
225 เชียงใหม แมริม อบต.หวยทราย 238
226 เชียงใหม แมริม ทต.สันโปง 270
227 เชียงใหม แมริม ทต.แมแรม 268
228 เชียงใหม แมริม อบต.สะลวง 328
229 เชียงใหม แมริม ทต.ริมเหนือ 87
230 เชียงใหม แมริม ทต.แมริม 1195
231 เชียงใหม แมริม อบต.แมแรม 548
232 เชียงใหม แมริม อบต.แมสา 302
233 เชียงใหม แมริม ทต.ขี้เหล็ก 349
234 เชียงใหม แมริม อบต.โปงแยง 1088
235 เชียงใหม แมริม ทต.เหมืองแกว 139
236 เชียงใหม แมริม อบต.ดอนแกว 1341
237 เชียงใหม แมวาง อบต.ดอนเปา 416
238 เชียงใหม แมวาง ทต.แมวาง 592
239 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงรวงทอง 84
240 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงป 63
241 เชียงใหม แมวาง อบต.บานกาด 91
242 เชียงใหม แมวาง อบต.แมวิน 1646
243 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงป 126
244 เชียงใหม แมออน อบต.ทาเหนือ 287
245 เชียงใหม แมออน อบต.แมทา 324
246 เชียงใหม แมออน อบต.ออนกลาง 258
247 เชียงใหม แมออน อบต.ออนเหนือ 102
248 เชียงใหม แมออน อบต.หวยแกว 279



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

249 เชียงใหม แมออน อบต.บานสหกรณ 318
250 เชียงใหม แมอาย อบต.บานหลวง 1027
251 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย 1115
252 เชียงใหม แมอาย อบต.แมสาว 1856
253 เชียงใหม แมอาย อบต.ดอยลาง 115
254 เชียงใหม แมอาย อบต.แมอาย 421
255 เชียงใหม แมอาย อบต.แมนาวาง 2308
256 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตนหม้ือ 709
257 เชียงใหม แมอาย อบต.ทาตอน 2954
258 เชียงใหม เวียงแหง ทต.แสนไห 107
259 เชียงใหม เวียงแหง อบต.แสนไห 543
260 เชียงใหม เวียงแหง อบต.เปยงหลวง 1997
261 เชียงใหม เวียงแหง อบต.เมืองแหง 1277
262 เชียงใหม สะเมิง อบต.ยั้งเมิน 617
263 เชียงใหม สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 317
264 เชียงใหม สะเมิง อบต.แมสาบ 308
265 เชียงใหม สะเมิง อบต.บอแกว 1310
266 เชียงใหม สะเมิง ทต.สะเมิงใต 595
267 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกลาง 224
268 เชียงใหม สันกําแพง ทต.แมปูคา 172
269 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง 2220
270 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกลาง
271 เชียงใหม สันกําแพง อบต.แชชาง 77
272 เชียงใหม สันกําแพง ทม.ตนเปา 661
273 เชียงใหม สันกําแพง อบต.รองวัวแดง 191
274 เชียงใหม สันกําแพง ทต.บวกคาง 308
275 เชียงใหม สันกําแพง ทต.ออนใต 201
276 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง 29
277 เชียงใหม สันกําแพง ทต.หวยทราย 237
278 เชียงใหม สันทราย ทต.สันทรายหลวง 1040
279 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองหาร 218



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
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เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

280 เชียงใหม สันทราย ทต.สันพระเนตร 234
281 เชียงใหม สันทราย ทต.ปาไผ 448
282 เชียงใหม สันทราย ทต.เจดียแมครัว 702
283 เชียงใหม สันทราย ทม.แมโจ 1977
284 เชียงใหม สันทราย ทต.สันนาเม็ง 243
285 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองจอม 890
286 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองแหยง 361
287 เชียงใหม สันทราย ทต.สันปาเปา 85
288 เชียงใหม สันทราย ทต.เมืองเล็น 152
289 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก 511
290 เชียงใหม สันปาตอง ทต.สันปาตอง 1231
291 เชียงใหม สันปาตอง อบต.มะขามหลวง 133
292 เชียงใหม สันปาตอง อบต.บานแม 251
293 เชียงใหม สันปาตอง ทต.ทุงตอม 80
294 เชียงใหม สันปาตอง อบต.มะขุนหวาน 182
295 เชียงใหม สันปาตอง ทต.ทุงสะโตก 53
296 เชียงใหม สันปาตอง อบต.สันกลาง 316
297 เชียงใหม สันปาตอง ทต.บานแม 47
298 เชียงใหม สันปาตอง ทต.บานกลาง 743
299 เชียงใหม สันปาตอง อบต.ยุหวา 505
300 เชียงใหม สันปาตอง อบต.แมกา 182
301 เชียงใหม สันปาตอง อบต.น้ําบอหลวง 243
302 เชียงใหม สันปาตอง ทต.ยุหวา 29
303 เชียงใหม สันปาตอง อบต.บานกลาง 255
304 เชียงใหม สันปาตอง อบต.ทุงสะโตก 120
305 เชียงใหม สันปาตอง อบต.ทาวังพราว 45
306 เชียงใหม สารภี ทต.ทาวังตาล 207
307 เชียงใหม สารภี ทต.ชมภู 492
308 เชียงใหม สารภี ทต.ไชยสถาน 272
309 เชียงใหม สารภี ทต.สารภี 73
310 เชียงใหม สารภี ทต.สันทรายมหาวงศ 306



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

311 เชียงใหม สารภี ทต.ทากวาง 99
312 เชียงใหม สารภี ทต.หนองผ้ึง 535
313 เชียงใหม สารภี ทต.หนองแฝก 124
314 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง 1698
315 เชียงใหม สารภี ทต.ดอนแกว 108
316 เชียงใหม สารภี ทต.ปาบง 335
317 เชียงใหม สารภี ทต.ขัวมุง 219
318 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพัฒนา 247
319 เชียงใหม หางดง ทต.สันผักหวาน 475
320 เชียงใหม หางดง ทต.หนองแกว 240
321 เชียงใหม หางดง ทต.บานแหวน 615
322 เชียงใหม หางดง ทต.บานปง 537
323 เชียงใหม หางดง ทต.หนองควาย 908
324 เชียงใหม หางดง ทต.หารแกว 182
325 เชียงใหม หางดง ทต.หางดง 906
326 เชียงใหม หางดง ทต.แมทาชาง 233
327 เชียงใหม หางดง อบต.ขุนคง 60
328 เชียงใหม หางดง อบต.น้ําแพร 282
329 เชียงใหม หางดง อบต.สบแมขา 59
330 เชียงใหม หางดง ทต.น้ําแพรพัฒนา 59
331 เชียงใหม อมกอย ทต.อมกอย 499
332 เชียงใหม อมกอย อบต.ยางเปยง 1772
333 เชียงใหม อมกอย อบต.อมกอย 2442
334 เชียงใหม อมกอย อบต.มอนจอง 1103
335 เชียงใหม อมกอย อบต.แมตื่น 2155
336 เชียงใหม อมกอย อบต.นาเกียน 2321
337 เชียงใหม อมกอย อบต.สบโขง 1796
338 เชียงใหม ฮอด อบต.ฮอด 317
339 เชียงใหม ฮอด อบต.หางดง 475
340 เชียงใหม ฮอด ทต.บอหลวง 1635
341 เชียงใหม ฮอด อบต.นาคอเรือ 493



ท่ี
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ
 
รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

342 เชียงใหม ฮอด อบต.บอสลี 1091
343 เชียงใหม ฮอด ทต.ทาขาม 939
344 เชียงใหม ฮอด ทต.บานตาล 453

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์     ท่ีอยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

บ.โกลค์มิลค์  ทีอยู่ ๓๘หมู่๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ท่ีอยู่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี

อ.ส.ค. เชียงใหม่  ท่ีอยู่  ๑๒๒ หมู่๑ ตําบล ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

หมายเหตุ  พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิเขา้จําหน่ายในพ้ืนท่ี

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์ 



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ
1 ตาก สช เขต 1 เซนตฟรังซีสเซเวียรมัธโนทัย 1,630
2 ตาก สช เขต 1 อนุบาลเพ็ชระ 637
3 ตาก สช เขต 1 อนุบาลรมฉัตร 956
4 ตาก สช เขต 1 ตากกวง 289
5 ตาก สช เขต 1 พลูหลวงวิทยา 823
6 ตาก สช เขต 1 ธรรมราชานุสรณ 476
7 ตาก สช เขต 1 อนุบาลสีหอักษร 67
8 ตาก สช เขต 1 ตรีวิทยตาก 189
9 ตาก สช เขต 2 เซนตโยเซฟแมระมาด 379
10 ตาก สช เขต 2 ภัทรวิทยา 949
11 ตาก สช เขต 2 ราษฎรวิทยา 1,570
12 ตาก สช เขต 2 ศิริวรรณศึกษา 204
13 ตาก สช เขต 2 อนุบาลการุณย 438
14 ตาก สช เขต 2 คริสเตียนแมหละโกร 104
15 ตาก สช เขต 2 อิสลามศึกษา 550
16 ตาก สช เขต 2 ธรรมวัตรวิทยา 101
17 ตาก สช เขต 2 อนุกูลวิทยา 221
18 ตาก สช เขต 2 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 295
19 ตาก สช เขต 2 สันถวไมตรีศึกษา 215
20 ตาก สช เขต 2 อนุบาลสิริโรจนา 71
21 ตาก สช เขต 2 อนุบาลเจริญวัย 37
22 ตาก ทาสองยาง อบต.ทาสองยาง 2287
23 ตาก ทาสองยาง อบต.แมสอง 4023
24 ตาก ทาสองยาง อบต.แมหละ 1819
25 ตาก ทาสองยาง อบต.แมวะหลวง 1157
26 ตาก ทาสองยาง อบต.แมอุสุ 3350
27 ตาก ทาสองยาง อบต.แมตาน 1587
28 ตาก ทาสองยาง ทต.แมตาน 728
29 ตาก บานตาก อบต.เกาะตะเภา 481
30 ตาก บานตาก อบต.ตากออก 233
31 ตาก บานตาก อบต.แมสลิด 715
32 ตาก บานตาก ทต.บานตาก 420
33 ตาก บานตาก ทต.ทุงกระเชาะ 345
34 ตาก บานตาก อบต.ทองฟา 735
35 ตาก บานตาก อบต.สมอโคน 289
36 ตาก บานตาก อบต.ตากตก 527
37 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร 3655
38 ตาก พบพระ อบต.รวมไทยพัฒนา 2425
39 ตาก พบพระ ทต.พบพระ 1505
40 ตาก พบพระ อบต.พบพระ 1362
41 ตาก พบพระ อบต.วาเลย 2084
42 ตาก พบพระ อบต.ชองแคบ 1839

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดตาก  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด วษ.ตาก สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย อ.ส.ค.เชียงใหม



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดตาก  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด วษ.ตาก สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย อ.ส.ค.เชียงใหม

43 ตาก เมืองตาก อบต.หนองบัวเหนือ 145
44 ตาก เมืองตาก ทต.หนองบัวใต 278
45 ตาก เมืองตาก อบต.แมทอ 953
46 ตาก เมืองตาก ทต.ไมงาม 204
47 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก 4402
48 ตาก เมืองตาก อบต.ปามะมวง 322
49 ตาก เมืองตาก อบจ.ตาก
50 ตาก เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุง 281
51 ตาก เมืองตาก อบต.วังประจบ 1372
52 ตาก เมืองตาก อบต.น้ํารึม 362
53 ตาก เมืองตาก อบต.โปงแดง 1058
54 ตาก เมืองตาก อบต.วังหิน 305
55 ตาก แมระมาด อบต.แมต่ืน 1114
56 ตาก แมระมาด ทต.ทุงหลวง 504
57 ตาก แมระมาด อบต.พระธาตุ 794
58 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา 750
59 ตาก แมระมาด อบต.สามหม่ืน 1304
60 ตาก แมระมาด อบต.แมระมาด 302
61 ตาก แมระมาด ทต.แมระมาด 794
62 ตาก แมระมาด อบต.ขะเนจื้อ 1844
63 ตาก แมสอด อบต.พระธาตุผาแดง 1203
64 ตาก แมสอด อบต.แมปะ 1271
65 ตาก แมสอด อบต.ดานแมละเมา 1103
66 ตาก แมสอด อบต.แมกุ 800
67 ตาก แมสอด อบต.แมกาษา 1117
68 ตาก แมสอด ทต.ทาสายลวด 578
69 ตาก แมสอด ทต.แมตาว 575
70 ตาก แมสอด อบต.มหาวัน 2098
71 ตาก แมสอด ทต.แมกุ 940
72 ตาก แมสอด อบต.ทาสายลวด 1130
73 ตาก แมสอด อบต.พะวอ 847
74 ตาก แมสอด ทน.แมสอด 4898
75 ตาก วังเจา อบต.นาโบสถ 1008
76 ตาก วังเจา อบต.เชียงทอง 1476
77 ตาก วังเจา ทต.วังเจา 263
78 ตาก วังเจา อบต.ประดาง 186
79 ตาก สามเงา อบต.สามเงา 579
80 ตาก สามเงา ทต.สามเงา 376
81 ตาก สามเงา อบต.วังหมัน 296
82 ตาก สามเงา อบต.ยกกระบัตร 721
83 ตาก สามเงา อบต.วังจันทร 439
84 ตาก สามเงา อบต.ยานรี 183
85 ตาก สามเงา อบต.บานนา 231



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดตาก  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด วษ.ตาก สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย อ.ส.ค.เชียงใหม

86 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร 1566
87 ตาก อุมผาง ทต.แมจัน 3240
88 ตาก อุมผาง ทต.อุมผาง 1097
89 ตาก อุมผาง ทต.แมกลอง 828
90 ตาก อุมผาง อบต.อุมผาง 605

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค     ท่ีอยู ๕๗/๑ ม.๖ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐  โทรศัพท ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย 
บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ท่ีอยู ๒๐๘ ม.๓ ต.ประคาง ก่ิงอําเภอ วังเจา จ.ตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท ๐๕๕- ๘๙๖๕๖๗,๐๘๙-๒๖๙๗๘๗๒  คุณองอาจ
สหกรณโคนมเชียงใหม ที่อยู ๙๗ หมู ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี
อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง
อ.ส.ค. เชียงใหม  ที่อยู  ๑๒๒ หมู๑ ตําบล ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม   โทรศัพท ๐๕๓-๒๒๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

หมายเหตุ  พื้นที่สีดํา คือ ผูประกอบการท่ีมีสิทธิเขาจําหนายในพื้นที่



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ
1 นครสวรรค สช เขต 1 ปวีณาวิทยา 296
2 นครสวรรค สช เขต 1 โกรกพระพิทยาคม 516
3 นครสวรรค สช เขต 1 ขวัญชัยทับกฤช 160
4 นครสวรรค สช เขต 1 วันทาศิริศึกษา 152
5 นครสวรรค สช เขต 1 สหวิทยานุสรณ 393
6 นครสวรรค สช เขต 1 สหสาธิต 132
7 นครสวรรค สช เขต 1 พาณิชสงเคราะห 782
8 นครสวรรค สช เขต 1 อินทารามวิทยา 641
9 นครสวรรค สช เขต 1 เซนตโยเซฟนครสวรร 2021

10 นครสวรรค สช เขต 1 ดรุณศึกษา 26
11 นครสวรรค สช เขต 1 ประชานุเคราะห 656
12 นครสวรรค สช เขต 1 โพฒิสารศึกษา 2,018
13 นครสวรรค สช เขต 1 มารียวิทยา 816
14 นครสวรรค สช เขต 1 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค 2,453
15 นครสวรรค สช เขต 1 วิชาวดี 51
16 นครสวรรค สช เขต 1 วิสุทธิศึกษา 265
17 นครสวรรค สช เขต 1 สหวิทยาศึกษา 523
18 นครสวรรค สช เขต 1 แสงสวรรค 53
19 นครสวรรค สช เขต 1 อนุชนวัฒนา 1593
20 นครสวรรค สช เขต 1 อนุบาลปราณีวิทยา 97
21 นครสวรรค สช เขต 1 อนุบาลพัดทอง 164
22 นครสวรรค สช เขต 1 อนุบาลสมบูรณ 158
23 นครสวรรค สช เขต 1 ธนศรี 373
24 นครสวรรค สช เขต 1 ยุวบัณฑิตวิทยา 31
25 นครสวรรค สช เขต 1 พยุหะวิทยา 1,126
26 นครสวรรค สช เขต 2 เยาวชนพัฒนา 1,156
27 นครสวรรค สช เขต 2 บูรพาศึกษา 367
28 นครสวรรค สช เขต 2 อนุบาลเสริมสวัสด์ิวิทยา 229
29 นครสวรรค สช เขต 3 พิพัฒนศึกษา 629
30 นครสวรรค สช เขต 3 รังสรรควิทยา 513
31 นครสวรรค สช เขต 3 จันทนานุสรณ 147
32 นครสวรรค สช เขต 3 จันทรฉายวิทยา 380
33 นครสวรรค สช เขต 3 ประดับวิทย 457
34 นครสวรรค สช เขต 3 ปรียาโชติ 2032
35 นครสวรรค สช เขต 3 วรนาถพิทยา 296
36 นครสวรรค สช เขต 3 อนุบาลศรีวิชัยรัตน 306
37 นครสวรรค สช เขต 3 อํานวยวิทย 184
38 นครสวรรค สช เขต 3 อุตสาหะวิทยา 1017
39 นครสวรรค สช เขต 3 จงซันเซียะเซียว 695
40 นครสวรรค สช เขต 3 สามมิตร 516
41 นครสวรรค สช เขต 3 กิจจานุศาสตร 408
42 นครสวรรค สช เขต 3 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ 320
43 นครสวรรค สช เขต 3 นิมิตศึกษา 370
44 นครสวรรค สช เขต 3 ศรีอุทิศวิทยา 285
45 นครสวรรค สช เขต 3 พรหมอนุสรณ 55
46 นครสวรรค สช เขต 3 วัดโคกเด่ือวิทยา 218
47 นครสวรรค สช เขต 3 พินิจอนุสรณ 166
48 นครสวรรค สช เขต 3 เพ็ชรจินดาวิทยา 543

อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.นครสวรรค วษ.อุทัยธานี สค.กําแพงแสน



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.นครสวรรค วษ.อุทัยธานี สค.กําแพงแสน

49 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.หนองเตา 562
50 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.มหาโพธ์ิ 331
51 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.เขาดิน 704
52 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.มหาโพธิ 42
53 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.หัวดง 674
54 นครสวรรค เกาเลี้ยว ทต.เกาเลี้ยว 533
55 นครสวรรค โกรกพระ อบต.ศาลาแดง 181
56 นครสวรรค โกรกพระ ทต.บางมะฝอ 182
57 นครสวรรค โกรกพระ อบต.ยางตาล 265
58 นครสวรรค โกรกพระ อบต.เนินศาลา 315
59 นครสวรรค โกรกพระ ทต.บางประมุง 352
60 นครสวรรค โกรกพระ อบต.หาดสูง 82
61 นครสวรรค โกรกพระ อบต.นากลาง 240
62 นครสวรรค โกรกพระ อบต.โกรกพระ
63 นครสวรรค โกรกพระ อบต.เนินกวาว 130
64 นครสวรรค โกรกพระ ทต.โกรกพระ 404
65 นครสวรรค ชุมตาบง อบต.ปางสวรรค 695
66 นครสวรรค ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง 1343
67 นครสวรรค ชุมแสง อบต.โคกหมอ 378
68 นครสวรรค ชุมแสง ทม.ชุมแสง 939
69 นครสวรรค ชุมแสง อบต.พิกุล 70
70 นครสวรรค ชุมแสง อบต.บางเคียน 389
71 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทับกฤช 270
72 นครสวรรค ชุมแสง อบต.พันลาน 309
73 นครสวรรค ชุมแสง ทต.ทับกฤช 583
74 นครสวรรค ชุมแสง อบต.เกยไชย 243
75 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ไผสิงห 219
76 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทาไม 430
77 นครสวรรค ชุมแสง อบต.หนองกระเจา 222
78 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทับกฤชใต 47
79 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ฆะมัง 129
80 นครสวรรค ตากฟา อบต.ลําพยนต 320
81 นครสวรรค ตากฟา ทต.อุดมธัญญา 797
82 นครสวรรค ตากฟา อบต.ตากฟา 153
83 นครสวรรค ตากฟา อบต.หนองพิกุล 339
84 นครสวรรค ตากฟา อบต.พุนกยูง 178
85 นครสวรรค ตากฟา อบต.สุขสําราญ 109
86 นครสวรรค ตากฟา อบต.เขาชายธง 55
87 นครสวรรค ตากฟา ทต.ตากฟา 529
88 นครสวรรค ตาคลี อบต.หนองโพ 655
89 นครสวรรค ตาคลี ทม.ตาคลี 767
90 นครสวรรค ตาคลี อบต.พรหมนิมิต 188
91 นครสวรรค ตาคลี อบต.สรอยทอง 284
92 นครสวรรค ตาคลี อบต.ตาคลี 1212
93 นครสวรรค ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 394
94 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค 123
95 นครสวรรค ตาคลี อบต.หนองหมอ 231
96 นครสวรรค ตาคลี อบต.จันเสน 593



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.นครสวรรค วษ.อุทัยธานี สค.กําแพงแสน

97 นครสวรรค ตาคลี อบต.ชองแค 247
98 นครสวรรค ตาคลี อบต.หัวหวาย 711
99 นครสวรรค ตาคลี อบต.หวยหอม 444
100 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก 1172
101 นครสวรรค ทาตะโก อบต.พนมรอก 495
102 นครสวรรค ทาตะโก อบต.พนมเศษ 458
103 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังใหญ 155
104 นครสวรรค ทาตะโก อบต.ทํานบ 204
105 นครสวรรค ทาตะโก อบต.สายลําโพง 763
106 นครสวรรค ทาตะโก อบต.หนองหลวง 307
107 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร 517
108 นครสวรรค ทาตะโก อบต.ทาตะโก 143
109 นครสวรรค ทาตะโก อบต.ดอนคา 788
110 นครสวรรค ทาตะโก อบต.หัวถนน 587
111 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.ทาง้ิว 299
112 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.เจริญผล 250
113 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.หูกวาง 289
114 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.ตาสัง 436
115 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.ตาขีด 458
116 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.บางตาหงาย 532
117 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.ดานชาง 640
118 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.อางทอง 389
119 นครสวรรค บรรพตพิสัย ทต.บรรพตพิสัย 645
120 นครสวรรค บรรพตพิสัย ทต.บานแดน 255
121 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.หนองตางู 601
122 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.หนองกรด 1098
123 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.บึงปลาทู 297
124 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.บางแกว 169
125 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก 271
126 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.พยุหะ 50
127 นครสวรรค พยุหะคีรี ทต.พยุหะ 780
128 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบอแกว 480
129 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.เขากะลา 613
130 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.ยางขาว 248
131 นครสวรรค พยุหะคีรี ทต.ทาน้ําออยมวงหัก 378
132 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.สระทะเล 176
133 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.เขาทอง 622
134 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.ยานมัทรี 138
135 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.น้ําทรง 266
136 นครสวรรค ไพศาลี อบต.ไพศาลี 305
137 นครสวรรค ไพศาลี ทต.ไพศาลี 1006
138 นครสวรรค ไพศาลี อบต.นาขอม 555
139 นครสวรรค ไพศาลี อบต.วังน้ําลัด 653
140 นครสวรรค ไพศาลี อบต.ตะครอ 546
141 นครสวรรค ไพศาลี อบต.โพธ์ิประสาท 567
142 นครสวรรค ไพศาลี อบต.สําโรงชัย 488
143 นครสวรรค ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ 215
144 นครสวรรค ไพศาลี อบต.วังขอย 770



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.นครสวรรค วษ.อุทัยธานี สค.กําแพงแสน

145 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.กลางแดด 213
146 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.วัดไทรย 348
147 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.หนองกระโดน 722
148 นครสวรรค เมืองนครสวรรค ทต.หนองเบน 714
149 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.บานแกง 355
150 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.หนองกรด 1122
151 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.บานมะเกลือ 621
152 นครสวรรค เมืองนครสวรรค ทน.นครสวรรค 9224
153 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.บางพระหลวง 264
154 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบจ.นครสวรรค
155 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.พระนอน 567
156 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.นครสวรรคออก 204
157 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.แควใหญ
158 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.หนองปลิง 588
159 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.ตะเคียนเลื่อน 413
160 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.นครสวรรคตก 647
161 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบจ.นครสวรรค
162 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.บางมวง 387
163 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.เกรียงไกร 300
164 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อบต.บึงเสนาท 307
165 นครสวรรค แมเปน อบต.แมเปน 2233
166 นครสวรรค แมวงก อบต.แมเลย 2145
167 นครสวรรค แมวงก อบต.แมวงก 770
168 นครสวรรค แมวงก อบต.วังซาน 1113
169 นครสวรรค แมวงก อบต.เขาชนกัน 1297
170 นครสวรรค ลาดยาว อบต.ศาลเจาไกตอ 722
171 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ศาลเจาไกตอ 618
172 นครสวรรค ลาดยาว อบต.ลาดยาว 244
173 นครสวรรค ลาดยาว อบต.วังเมือง 174
174 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ลาดยาว 1540
175 นครสวรรค ลาดยาว อบต.มาบแก 234
176 นครสวรรค ลาดยาว อบต.หนองยาว 342
177 นครสวรรค ลาดยาว อบต.วังมา 505
178 นครสวรรค ลาดยาว อบต.หนองนมวัว 207
179 นครสวรรค ลาดยาว อบต.บานไร 1104
180 นครสวรรค ลาดยาว อบต.สรอยละคร 117
181 นครสวรรค ลาดยาว อบต.เนินขี้เหล็ก 552
182 นครสวรรค ลาดยาว อบต.สระแกว 553
183 นครสวรรค ลาดยาว อบต.หวยน้ําหอม 533
184 นครสวรรค หนองบัว อบต.หวยรวม 230
185 นครสวรรค หนองบัว อบต.หวยถั่วใต 124
186 นครสวรรค หนองบัว อบต.หนองบัว 622
187 นครสวรรค หนองบัว อบต.ธารทหาร 764
188 นครสวรรค หนองบัว อบต.หวยถั่วเหนือ 236
189 นครสวรรค หนองบัว ทต.หนองบัว 1551
190 นครสวรรค หนองบัว อบต.ทุงทอง 716
191 นครสวรรค หนองบัว อบต.หนองกลับ 694
192 นครสวรรค หนองบัว อบต.วังบอ 1102



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.นครสวรรค วษ.อุทัยธานี สค.กําแพงแสน

193 นครสวรรค หนองบัว อบต.หวยใหญ 306

หมายเหตุ  พ้ืนที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพ้ืนที่

บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 27 หมู 5 ต. หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท056-511146 081-8879490 คุณดิเรก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 104 ม.7 ต.นิคมทุงโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โทร 081-9534099 คุณมณีผ
สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด 29 หมู 6 ต. ดอนขอย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  โทรศัพท 094-6479993 

พิษณุโลกโกลดมิลค  ที่อยู ๓๓๔/๒๙ ซ.สามัคคี  ม.๙  ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐  โทรศัพท ๐๕๕-๓๐๔๓๙๙,๐๘๑-๙๙๓๘๗๔๐ คุณจะ
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ทีอยู ๑๕๖ ม.๕ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐๘๖-๖๐๓๐๐๐๒ คุณศิริพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค ที่อยู ๑๘๔ ม.๙ ต.บานมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐  โทรศัพท ๐๕๕-๓๕๕๔๐๒ คุณมงคล
อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง



ที่ ชื่อ

จังหวัด อําเภอ

1 นาน สช เขต 1 นานคริสเตียนศึกษา 1,842

2 นาน สช เขต 1 ซินจง 637

3 นาน สช เขต 1 อนุบาลอยูวิทยา 580

4 นาน สช เขต 1 นิธิวิทย 172

5 นาน สช เขต 1 พระคุณานุบาล 235

6 นาน สช เขต 1 พรรณทิพยวิทยา 382

7 นาน สช เขต 1 อนุบาลกุลหทัย 34

8 นาน สช เขต 1 สายใยรักวิทยา 59

9 นาน สช เขต 1 สมปญญานาน 26                  

10 นาน สช เขต 1 อนุบาลเวียงสา 64                  

11 นาน สช เขต 2 อนุบาลนิธากร 65

12 นาน สช เขต 2 อนุบาลสุภาพวิทยา 85

13 นาน สช เขต 2 อนุบาลสุวรรณรัตน 57

14 นาน สช เขต 2 อนุบาลอิมมานูเอล 19

15 นาน สช เขต 2 อนุบาลปวอินเตอรคิดส 132

16 นาน สช เขต 2 อิมมานูเอลเชียงกลาง 89

17 นาน อนุบาลธศภรณ 37

18 นาน เฉลิมพระเกียรติ อบต.หวยโกน 316

19 นาน เฉลิมพระเกียรติ อบต.ขุนนาน 909

20 นาน เชียงกลาง อบต.พระธาตุ 321

21 นาน เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว 74

22 นาน เชียงกลาง อบต.เชียงกลาง 263

23 นาน เชียงกลาง อบต.เปอ 306

24 นาน เชียงกลาง ทต.พระพุทธบาทเชีย 417

25 นาน เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง 1094

26 นาน ทาวังผา อบต.ยม 328

27 นาน ทาวังผา อบต.ศรีภูมิ 588

28 นาน ทาวังผา อบต.ผาทอง 378

29 นาน ทาวังผา อบต.จอมพระ 374

30 นาน ทาวังผา อบต.ตาลชุม 544

31 นาน ทาวังผา อบต.ริม 204

32 นาน ทาวังผา ทต.ทาวังผา 817

33 นาน ทาวังผา อบต.ปาคา 345

34 นาน ทาวังผา อบต.แสนทอง 242

35 นาน ทาวังผา อบต.ผาตอ 690

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนาน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช วังน้ําเย็น โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย



ที่ ชื่อ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนาน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช วังน้ําเย็น โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

36 นาน ทุงชาง ทต.งอบ 654

37 นาน ทุงชาง ทต.ทุงชาง 610

38 นาน ทุงชาง อบต.ปอน 240

39 นาน ทุงชาง อบต.ทุงชาง 398

40 นาน ทุงชาง อบต.และ 250

41 นาน นานอย อบต.เชียงของ 159

42 นาน นานอย ทต.ศรีษะเกษ 535

43 นาน นานอย อบต.บัวใหญ 387

44 นาน นานอย อบต.สันทะ 756

45 นาน นานอย ทต.นานอย 641

46 นาน นานอย อบต.น้ําตก 266

47 นาน นานอย อบต.สถาน 428

48 นาน นานอย อบต.นานอย 150

49 นาน นาหมื่น อบต.นาทะนุง 448

50 นาน นาหมื่น อบต.เมืองลี 188

51 นาน นาหมื่น อบต.ปงหลวง 304

52 นาน นาหมื่น ทต.บอแกว 385

53 นาน บอเกลือ อบต.บอเกลือใต 550

54 นาน บอเกลือ อบต.ดงพญา 512

55 นาน บอเกลือ ทต.บอเกลือใต 117

56 นาน บอเกลือ อบต.ภูฟา 448

57 นาน บอเกลือ อบต.บอเกลือเหนือ 446

58 นาน บานหลวง อบต.บานฟา 310

59 นาน บานหลวง อบต.ปาคาหลวง 280

60 นาน บานหลวง อบต.สวด 294

61 นาน บานหลวง อบต.บานพี้ 177

62 นาน ปว ทต.ปว 1925

63 นาน ปว อบต.เจดียชัย 507

64 นาน ปว อบต.แงง 294

65 นาน ปว อบต.ไชยวัฒนา 222

66 นาน ปว อบต.วรนคร 124

67 นาน ปว ทต.ศิลาแลง 482

68 นาน ปว อบต.ศิลาเพชร 321

69 นาน ปว อบต.ภูคา 633

70 นาน ปว อบต.ปากลาง 858



ที่ ชื่อ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนาน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช วังน้ําเย็น โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

71 นาน ปว อบต.สกาด 322

72 นาน ปว อบต.อวน 436

73 นาน ปว อบต.สถาน 375

74 นาน ภูเพียง อบต.น้ําเกี๋ยน 128

75 นาน ภูเพียง อบต.มวงตึ๊ด 78

76 นาน ภูเพียง อบต.นาปง 154

77 นาน ภูเพียง อบต.น้ําแกน 122

78 นาน ภูเพียง อบต.ทานาว 164

79 นาน ภูเพียง อบต.เมืองจัง 274

80 นาน ภูเพียง อบต.ฝายแกว 619

81 นาน เมืองนาน อบต.เรือง 263

82 นาน เมืองนาน ทต.กองควาย 89

83 นาน เมืองนาน อบจ.นาน
84 นาน เมืองนาน อบต.สวก 271

85 นาน เมืองนาน อบต.ผาสิงห 142

86 นาน เมืองนาน ทม.นาน 4154

87 นาน เมืองนาน อบต.บอสวก 114

88 นาน เมืองนาน อบจ.นาน
89 นาน เมืองนาน อบต.สะเนียน 1603

90 นาน เมืองนาน อบต.นาซาว 150

91 นาน เมืองนาน อบต.ไชยสถาน 362

92 นาน เมืองนาน ทต.ดูใต 163

93 นาน เมืองนาน อบต.บอ 384

94 นาน เมืองนาน อบต.ถืมตอง 110

95 นาน แมจริม อบต.หมอเมือง 298

96 นาน แมจริม อบต.น้ําพาง 803

97 นาน แมจริม อบต.หนองแดง 94

98 นาน แมจริม ทต.หนองแดง 248

99 นาน แมจริม อบต.แมจริม 268

100 นาน เวียงสา ทต.กลางเวียง 1016

101 นาน เวียงสา ทต.เวียงสา 136

102 นาน เวียงสา อบต.น้ําปว 146

103 นาน เวียงสา อบต.อายนาไลย 437

104 นาน เวียงสา อบต.ยาบหัวนา 681

105 นาน เวียงสา อบต.แมสา 247



ที่ ชื่อ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดนาน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช วังน้ําเย็น โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

106 นาน เวียงสา อบต.ตาลชุม 239

107 นาน เวียงสา อบต.ไหลนาน 200

108 นาน เวียงสา อบต.ทุงศรีทอง 183

109 นาน เวียงสา อบต.แมขะนิง 447

110 นาน เวียงสา อบต.แมสาคร 275

111 นาน เวียงสา ทต.ขึ่ง 327

112 นาน เวียงสา อบต.จอมจันทร 338

113 นาน เวียงสา อบต.นาเหลือง 218

114 นาน เวียงสา อบต.สาน 414

115 นาน เวียงสา อบต.น้ํามวบ 540

116 นาน สองแคว อบต.ชนแดน 422

117 นาน สองแคว ทต.ยอด 349

118 นาน สองแคว อบต.นาไรหลวง 847

119 นาน สันติสุข อบต.พงษ 816

120 นาน สันติสุข อบต.ดูพงษ 446

121 นาน สันติสุข อบต.ปาแลวหลวง 277

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค     ที่อยู ๕๗/๑ ม.๖ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐

บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

สหกรณโคนมเชียงใหม ที่อยู ๙๗ หมู ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ 

โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี

อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย 

โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด  ที่อยู 669 ม. 1 ถ.จันทบุร-ี สระแกว ต.วังใหม อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว 27250

โทรศัพท 081-2951712  คุณวรพจน

หมายเหตุ  พื้นที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพื้นที่

โทรศัพท ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย 



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ
1 พะเยา สช เขต 1 ศรีวิชัยวิทยา 98
2 พะเยา สช เขต 1 ไชยพันธพงษพิทยา 551
3 พะเยา สช เขต 1 บุญสิษฐวิทยา 2,242
4 พะเยา สช เขต 1 อนุบาลจําเนียรวิทยา 335
5 พะเยา สช เขต 1 อนุบาลดรุณวิทยา 466
6 พะเยา สช เขต 1 อนุบาลสุนทราราม 67
7 พะเยา สช เขต 1 วัดบุญเกิดวิทยาแสงสองหลา 632
8 พะเยา สช เขต 1 ปยมาตย 197
9 พะเยา สช เขต 1 ประชาบํารุง 980
10 พะเยา สช เขต 2 พงศอัมพรพิทยา (จุนวิทยา) 295
11 พะเยา สช เขต 2 ปยมิตรวิทยา 1,228
12 พะเยา สช เขต 2 สาธิตวิทยาเชียงคํา 394
13 พะเยา สช เขต 2 ปาณัทคุณา (อนุบาลคุณากรวิทยา430
14 พะเยา สช เขต 2 อนุบาลหฤทัยวิทยา 202
15 พะเยา สช เขต 2 เชียงคําคริสเตียน 83
16 พะเยา สช เขต 2 อนุบาลพรชนะวัฒนา 42
17 พะเยา จุน ทต.หงสหิน 499
18 พะเยา จุน ทต.หวยขาวก่ํา 867
19 พะเยา จุน ทต.จุน 503
20 พะเยา จุน อบต.หวยยางขาม 333
21 พะเยา จุน ทต.ทุงรวงทอง 110
22 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขิงแกง 439
23 พะเยา จุน อบต.ทุงรวงทอง 563
24 พะเยา จุน ทต.เวียงลอ 432
25 พะเยา เชียงคํา ทต.หยวน 45
26 พะเยา เชียงคํา ทต.เวียง 290
27 พะเยา เชียงคํา อบต.แมลาว 657
28 พะเยา เชียงคํา ทต.เชียงคํา 1,120
29 พะเยา เชียงคํา อบต.รมเย็น 1,367
30 พะเยา เชียงคํา อบต.น้ําแวน 485
31 พะเยา เชียงคํา อบต.เชียงบาน 390
32 พะเยา เชียงคํา อบต.อางทอง 619

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดพะเยา  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดพะเยา  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

33 พะเยา เชียงคํา ทต.ฝายกวาง 650
34 พะเยา เชียงคํา อบต.ทุงผาสุข 268
35 พะเยา เชียงคํา อบต.เจดียคํา 358
36 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน 831
37 พะเยา เชียงมวน อบต.สระ 519
38 พะเยา เชียงมวน อบต.บานมาง 221
39 พะเยา ดอกคําใต อบต.ปาซาง 339
40 พะเยา ดอกคําใต ทต.บานถํ้า 490
41 พะเยา ดอกคําใต อบต.คือเวียง 179
42 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดงสุวรรณ 177
43 พะเยา ดอกคําใต อบต.บานปน 214
44 พะเยา ดอกคําใต ทม.ดอกคําใต 694
45 พะเยา ดอกคําใต ทต.หนองหลม 438
46 พะเยา ดอกคําใต อบต.สันโคง 378
47 พะเยา ดอกคําใต ทต.หวยลาน 430
48 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดอนศรีชุม 65
49 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดอกคําใต 93
50 พะเยา ปง อบต.นาปรัง 203
51 พะเยา ปง อบต.งิม 460
52 พะเยา ปง ทต.แมยม 472
53 พะเยา ปง ทต.ปง 599
54 พะเยา ปง อบต.ขุนควร 1,483
55 พะเยา ปง อบต.ควร 430
56 พะเยา ปง อบต.ออย 546
57 พะเยา ปง ทต.งิม 717
58 พะเยา ปง อบต.ผาชางนอย 656
59 พะเยา ภูกามยาว อบต.แมอิง 93
60 พะเยา ภูกามยาว อบต.หวยแกว 375
61 พะเยา ภูกามยาว อบต.ดงเจน 107
62 พะเยา ภูกามยาว ทต.ดงเจน 336
63 พะเยา ภูซาง ทต.สบบง 671



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดพะเยา  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

64 พะเยา ภูซาง อบต.ปาสัก 268
65 พะเยา ภูซาง อบต.เชียงแรง 310
66 พะเยา ภูซาง อบต.ภูซาง 467
67 พะเยา ภูซาง อบต.ทุงกลวย 681
68 พะเยา เมืองพะเยา อบต.จําปาหวาย 347
69 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมกา 521
70 พะเยา เมืองพะเยา อบต.แมใส 190
71 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานสาง 237
72 พะเยา เมืองพะเยา ทต.ทาวังทอง 351
73 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา 4,222
74 พะเยา เมืองพะเยา ทต.สันปามวง 78
75 พะเยา เมืองพะเยา อบจ.พะเยา
76 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานใหม 152
77 พะเยา เมืองพะเยา ทต.ทาจําป 170
78 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมปม 426
79 พะเยา เมืองพะเยา อบต.แมนาเรือ 320
80 พะเยา เมืองพะเยา อบต.บานตุน 199
81 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานตอม 386
82 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานตํ๊า 226
83 พะเยา แมใจ ทต.เจริญราษฎร 192
84 พะเยา แมใจ ทต.รวมใจพัฒนา 108
85 พะเยา แมใจ ทต.บานเหลา 581
86 พะเยา แมใจ อบต.ศรีถอย 256
87 พะเยา แมใจ อบต.แมสุก 238
88 พะเยา แมใจ ทต.ศรีถอย 44
89 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ 175
90 พะเยา แมใจ ทต.ปาแฝก 292

ารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี
มู๑ ตําบล ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม  
๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

หมายเหตุ  พื้นท่ีสีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพื้นท่ี



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

1 พิจิตร สช เขต 1 พิจิตรอินเตอร 496

2 พิจิตร สช เขต 1 ยอแซฟพิจิตร 1,194

3 พิจิตร สช เขต 1 ราษฎรบํารุง 913

4 พิจิตร สช เขต 1 อนุบาลธรรมศาสตร 129                       

5 พิจิตร สช เขต 1 อนุบาลวชิร 2,104

6 พิจิตร สช เขต 1 อนุบาลพุทธชาติ 944

7 พิจิตร สช เขต 1 อนุบาลวชิรวิทย 119

8 พิจิตร สช เขต 2 จันทวิทยา 166

9 พิจิตร สช เขต 2 ดรุณบัณฑิตพิทยา 354

10 พิจิตร สช เขต 2 เทพประทาน 510

11 พิจิตร สช เขต 2 นรบุตรศึกษา 1,267

12 พิจิตร สช เขต 2 ราษฎรวิทยา 210

13 พิจิตร สช เขต 2 หัวเฉียว 549

14 พิจิตร สช เขต 2 เยาวชนศึกษา 651                       

15 พิจิตร สช เขต 2 อนุบาลสุธินี 115                       

16 พิจิตร สช เขต 2 โถงจื้อบางมูลนาก(สหสงเคราะห) 423

17 พิจิตร สช เขต 2 สิริวัฒนา 620

18 พิจิตร สช เขต 2 บุญสงวิทยานุสรณ 368
19 พิจิตร ดงเจริญ ทต.สํานักขุนเณร 33
20 พิจิตร ดงเจริญ อบต.วังง้ิว 430
21 พิจิตร ดงเจริญ อบต.หวยรวม 254
22 พิจิตร ดงเจริญ อบต.วังง้ิวใต 414
23 พิจิตร ดงเจริญ อบต.หวยพุก 367
24 พิจิตร ดงเจริญ ทต.วังบงค 117
25 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังหลุม 584

หนวยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดพิจิตร  เทอม 1/2560

พิษณุโกลดมิลค อ.ส.ค.สุโขทัย



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

หนวยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดพิจิตร  เทอม 1/2560

พิษณุโกลดมิลค อ.ส.ค.สุโขทัย

26 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังหวา 312
27 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน 1310
28 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ทับหมัน 451
29 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 144
30 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังสําโรง 430
31 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ไผหลวง 97
32 พิจิตร ตะพานหิน อบต.หวยเกตุ 178
34 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ง้ิวราย 144
35 พิจิตร ตะพานหิน อบต.คลองคูณ 320
36 พิจิตร ตะพานหิน ทต.หนองพยอม 281
37 พิจิตร ทับคลอ อบต.เขาเจ็ดลูก 446
38 พิจิตร ทับคลอ อบต.ทายทุง 491
39 พิจิตร ทับคลอ ทต.เขาทราย 447
40 พิจิตร ทับคลอ ทต.ทับคลอ 407
41 พิจิตร ทับคลอ อบต.เขาทราย 634
42 พิจิตร ทับคลอ อบต.ทับคลอ 693
43 พิจิตร บางมูลนาก อบต.วังสําโรง 275
44 พิจิตร บางมูลนาก ทต.สํานักขนุเณร 220
45 พิจิตร บางมูลนาก อบต.ลําประดา 207
46 พิจิตร บางมูลนาก อบต.บางไผ 156
47 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก 2982
48 พิจิตร บางมูลนาก ทต.หอไกร 161
49 พิจิตร บางมูลนาก อบต.วังกรด 96
50 พิจิตร บางมูลนาก ทต.เนินมะกอก 178
51 พิจิตร บางมูลนาก ทต.บางไผ 193
52 พิจิตร บางมูลนาก อบต.ภูมิ 203
53 พิจิตร บางมูลนาก อบต.วังตะกู 128
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54 พิจิตร บางมูลนาก ทต.วังตะกู 157
55 พิจิตร บึงนาราง อบต.โพธ์ิไทรงาม 471
56 พิจิตร บึงนาราง อบต.หวยแกว 256
57 พิจิตร บึงนาราง อบต.บึงนาราง 390
58 พิจิตร บึงนาราง อบต.บางลาย 576
59 พิจิตร บึงนาราง อบต.แหลมรัง 1106
60 พิจิตร โพทะเล ทต.โพทะเล 1073
61 พิจิตร โพทะเล อบต.วัดขวาง 339
62 พิจิตร โพทะเล ทต.ทาเสา 275
63 พิจิตร โพทะเล อบต.ทาขมิ้น 449
64 พิจิตร โพทะเล อบต.ทะนง 427
65 พิจิตร โพทะเล อบต.ทายนํ้า 446
66 พิจิตร โพทะเล อบต.บานนอย 222
67 พิจิตร โพทะเล ทต.บางคลาน 347
68 พิจิตร โพทะเล อบต.ทาบัว 186
69 พิจิตร โพทะเล อบต.ทาเสา 361
70 พิจิตร โพทะเล อบต.ทาน่ัง 324
71 พิจิตร โพทะเล อบต.โพทะเล 184
72 พิจิตร โพทะเล ทต.ทุงนอย 201
73 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง อบต.เนินสวาง 591
74 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง อบต.ดงเสือเหลือง 429
75 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง ทต.ไผรอบ 694
76 พิจิตร โพธ์ิประทบัชาง ทต.โพธ์ิประทับชาง 1549
77 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง อบต.ทุงใหญ 723
78 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง อบต.ไผทาโพ 79
79 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง อบต.โพธ์ิประทับชาง 254
80 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ยานยาว 400
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81 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.โรงชาง 147
82 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.เมืองเกา 394
83 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ไผขวาง 106
84 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.สายคําโห 177
85 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.บานบุง 472
86 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร
87 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.ดงปาคํา 208
88 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.วังกรด 184
89 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ทาฬอ 65
90 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร
91 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.คลองคะเชนทร 335
92 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร 4131
93 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ฆะมัง 199
94 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.หัวดง 219
95 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ทาหลวง 248
96 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ดงกลาง 318
97 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.ทาฬอ 287
98 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ปามะคาบ 476
99 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ปากทาง 194
100 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.หัวดง 506
101 พิจิตร วชิรบารมี อบต.วังโมกข 629
102 พิจิตร วชิรบารมี อบต.บงึบัว 930
103 พิจิตร วชิรบารมี อบต.หนองหลุม 482
104 พิจิตร วชิรบารมี อบต.บานนา 704
105 พิจิตร วังทรายพูน ทต.วังทรายพูน 381
106 พิจิตร วังทรายพูน อบต.หนองปลาไหล 323
107 พิจิตร วังทรายพูน อบต.หนองพระ 522
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108 พิจิตร วังทรายพูน ทต.หนองปลอง 312
109 พิจิตร วังทรายพูน อบต.วังทรายพูน 486
110 พิจิตร สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก 623
111 พิจิตร สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก 371
112 พิจิตร สากเหล็ก อบต.ทาเย่ียม 404
113 พิจิตร สากเหล็ก อบต.หนองหญาไทร 193
114 พิจิตร สากเหล็ก อบต.คลองทราย 220
115 พิจิตร สากเหล็ก อบต.วังทับไทร 324
116 พิจิตร สามงาม ทต.เนินปอ 723
117 พิจิตร สามงาม อบต.กําแพงดิน 89
118 พิจิตร สามงาม ทต.กําแพงดิน 372
119 พิจิตร สามงาม อบต.รังนก 463
120 พิจิตร สามงาม อบต.หนองโสน 1340
121 พิจิตร สามงาม ทต.สามงาม 441
122 พิจิตร สามงาม อบต.สามงาม 216

พิษณุโลกโกลด์มิลค์  ที่อยู่ ๓๓๔/๒๙ ซ.สามัคคี  ม.๙  ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๕๕-๓๐๔๓๙๙,๐๘๑-๙๙๓๘๗๔๐ คุณจ๊ะ

อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู่ ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย 

โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

หมายเหตุ  พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าจําหน่ายในพื้นที่
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1 พิษณุโลก สช เขต 1 เซนตนิโกลาส 1,176
2 พิษณุโลก สช เขต 1 ผดุงราษฎร 1,352
3 พิษณุโลก สช เขต 1 โรจนวิทยมาลาเบ่ียง 3,382
4 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบาลประชาราษฎร 857
5 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบาลโรจนวิทย 3,624
6 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร 186
7 พิษณุโลก สช เขต 1 ส่ินหมิน 839
8 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบาลวังจันทร 173
9 พิษณุโลก สช เขต 2 เอ.เจ.เนินมะปราง 285             

10 พิษณุโลก สช เขต 2 ธีรบัญชร 238
11 พิษณุโลก สช เขต 3 จันทราพระกิตติคุณ 471
12 พิษณุโลก สช เขต 3 ศึกษาวิทย 586
13 พิษณุโลก สช เขต 3 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 177
14 พิษณุโลก สช เขต 3 ญาณนเรศวรพิทยาคม 538
15 พิษณุโลก ชาติตระการ ทต.ปาแดง 872
16 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ทาสะแก 237
17 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ 510
18 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง 680
19 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บานดง 954
20 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บอภาค 1306
21 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ปาแดง 467
22 พิษณุโลก นครไทย อบต.บอโพธิ์ 634
23 พิษณุโลก นครไทย ทต.บานแยง 1138
24 พิษณุโลก นครไทย อบต.น้ํากุม 166
25 พิษณุโลก นครไทย อบต.นาบัว 739
26 พิษณุโลก นครไทย ทต.นครไทย 806
27 พิษณุโลก นครไทย อบต.หนองกะทาว 1398
28 พิษณุโลก นครไทย อบต.ยางโกลน 446
29 พิษณุโลก นครไทย อบต.เนินเพิ่ม 1179
30 พิษณุโลก นครไทย อบต.หวยเฮี้ย 775
31 พิษณุโลก นครไทย อบต.บานพราว 475
32 พิษณุโลก นครไทย อบต.นครชุม 276
33 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.วังยาง 378
34 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.วังโพรง 640
35 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.ไทรยอย 755
36 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.บานนอยซุมขี้เหล็ก 578
37 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง 1013
38 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง 392
39 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.ชมพู 977
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40 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.บานมุง 661
41 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.เนินกุม 844
42 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.ทาตาล 474
43 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.หวยแกว 301
44 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.โคกสลุด 250
45 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.สนามคลี 185
46 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.บานไร 369
47 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.ไผลอม 278
48 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.บางกระทุม 475
49 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.นครปาหมาก 632
50 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง 624
51 พิษณุโลก บางระกํา อบต.หนองกุลา 1462
52 พิษณุโลก บางระกํา ทต.ปลักแรด 399
53 พิษณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพัฒนา 770
54 พิษณุโลก บางระกํา อบต.ทานางงาม 432
55 พิษณุโลก บางระกํา อบต.วังอิทก 305
56 พิษณุโลก บางระกํา อบต.ชุมแสงสงคราม 825
57 พิษณุโลก บางระกํา ทต.บางระกํา 908
58 พิษณุโลก บางระกํา ทต.พันเสา 539
59 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บอทอง 385
60 พิษณุโลก บางระกํา ทต.บางระกําเมืองใหม 953
61 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก 799
62 พิษณุโลก บางระกํา ทต.บึงระมาณ 349
63 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ตลุกเทียม 397
64 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.พรหมพิราม 664
65 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง 491
66 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทาชาง 701
67 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.มะตอง 680
68 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วงฆอง 689
69 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.หนองแขม 489
70 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ดงประคํา 800
71 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.มะตูม 156
72 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ศรีภิรมย 629
73 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.วงฆอง 642
74 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม 814
75 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.หอกลอง 315
76 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วังวน 343
77 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.จอมทอง 199
78 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 845
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79 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บานปา 420
80 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.หัวรอ 3160
81 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วัดจันทร 162
82 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วัดพริก 130
83 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.สมอแข 628
84 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก 3190
85 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก
86 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก 2837
87 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ทาโพธิ์ 869
88 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.บานใหม 558
89 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ปากโทก 159
90 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บานกราง 864
91 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.บานคลอง 410
92 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บึงพระ 512
93 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.ทาทอง 144
94 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.มะขามสูง 374
95 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วังน้ําคู 136
96 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.งิ้วงาม 183
97 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญิก 604
98 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. ทาทอง 893
99 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.พลายชุมพล 217
100 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ไผขอดอน 192
101 พิษณุโลก วังทอง อบต.บานกลาง 2140
102 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังทอง 659
103 พิษณุโลก วังทอง อบต.พันชาลี 955
104 พิษณุโลก วังทอง อบต.ดินทอง 370
105 พิษณุโลก วังทอง อบต.แมระกา 546
106 พิษณุโลก วังทอง อบต.หนองพระ 492
107 พิษณุโลก วังทอง อบต.ชัยนาม 514
108 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังพิกุล 592
109 พิษณุโลก วังทอง ทต.วังทอง 1399
110 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังนกแอน 1111
111 พิษณุโลก วังทอง อบต.แกงโสภา 1260
112 พิษณุโลก วังทอง อบต.ทาหมื่นราม 621
113 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.ทอแท 259
114 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.ทางาม 332
115 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.วัดโบสถ 156
116 พิษณุโลก วัดโบสถ ทต.วัดโบสถ 1115
117 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.บานยาง 593



ท่ี อําเภอ

สังกัด ชื่อ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก  เทอม 1/2560

คันทรีเฟรช เชียงใหมเฟรช พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.สุโขทัย อ.ส.ค.สุโขทัย

118 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.หินลาด 371
119 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.คันโชง 653

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 16 ม.7 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  โทรศัพท 055-911076,089-4612473 

หมายเหตุ  พื้นท่ีสีดํา คือ ผูประกอบการท่ีมีสิทธิเขาจําหนายในพื้นท่ี

อ.ส.ค. สุโขทัย    ท่ีอยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย 
โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง
บริษัทคันทรีเฟรช จํากัด    ท่ีอยู 1126/1 แขวงมักกะสัน เขตาราชเทวี กทม. ๕๐๑๔๐
โทรศัพท 081-4218206 คุณเจษฎา



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

1 เพชรบูรณ  สช เขต 1 กิตติพิทยา 237

2 เพชรบูรณ  สช เขต 1 ดงขุยวิริยานุสรณ 165

3 เพชรบูรณ  สช เขต 1 เซนตนิโอศรีชนแดน 831

4 เพชรบูรณ  สช เขต 1 เสรีศึกษา 1,602

5 เพชรบูรณ  สช เขต 1 โฆษิตวิทยา 618

6 เพชรบูรณ  สช เขต 1 เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ 879

7 เพชรบูรณ  สช เขต 1 ประสิทธิ์วิทยา 1,025

8 เพชรบูรณ  สช เขต 1 โลมนิลวงศอนุสรณ 563

9 เพชรบูรณ  สช เขต 1 วัชรชัย 559

10 เพชรบูรณ  สช เขต 1 สําราญราษฎรวิทยา 562

11 เพชรบูรณ  สช เขต 1 อนุบาลตริณศิลป 329

12 เพชรบูรณ  สช เขต 2 ศรีไพรวิทยา 293

13 เพชรบูรณ  สช เขต 2 บูรณวิทยา 863

14 เพชรบูรณ  สช เขต 2 อนุบาลสภุาพพิทยา 625

15 เพชรบูรณ  สช เขต 2 แกวนิมิตวิทยา 437

16 เพชรบูรณ  สช เขต 2 ผดุงวิทย 1,631

17 เพชรบูรณ  สช เขต 2 พอจิตวิทยา 124

18 เพชรบูรณ  สช เขต 2 เมตตาวิทยา 2,188

19 เพชรบูรณ  สช เขต 2 เมตตาศึกษา 412

20 เพชรบูรณ  สช เขต 2 อนุบาลพิทยาหลมสัก 766

21 เพชรบูรณ  สช เขต 2 หยกฟา 168

22 เพชรบูรณ  สช เขต 2 เอื้ออังกูรวิทยา 228

23 เพชรบูรณ  สช เขต 2 เมตตาชนูปถัมภ 786

24 เพชรบูรณ  สช เขต 2 ฤทัยทิพย 1,031

25 เพชรบูรณ  สช เขต 2 นราทิพยพิทยา 67

26 เพชรบูรณ  สช เขต 2 สิรินคริสเตียน 853

27 เพชรบูรณ  สช เขต 2 อนุบาลเพชรอนันต 93

28 เพชรบูรณ  สช เขต 3 ศิริรัตนวิทยา 606

29 เพชรบูรณ  สช เขต 3 สมอทอดศึกษา 814

30 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลใจทิพ 44

31 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลพรอมจิต 1259

32 เพชรบูรณ  สช เขต 3 เพชรบูรณการเดนฮิลล 113

33 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อุดมวิทยา 942

34 เพชรบูรณ  สช เขต 3 ใจจํานงศึกษา 282

35 เพชรบูรณ  สช เขต 3 บุญญรักษวรานุสรณ 386

36 เพชรบูรณ  สช เขต 3 วิทยานนทศึกษา(ประถมวิทยา) 415

37 เพชรบูรณ  สช เขต 3 ปาลพันธุวิทยา 410

38 เพชรบูรณ  สช เขต 3 เซนตกาเบรียลสันติพัฒนา 992

39 เพชรบูรณ  สช เขต 3 สัมพันธวิทยา 945

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล แมร่ีแอน สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานท่ีจัดซ้ือ



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล แมร่ีแอน สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

40 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลกาญจนาวิทยา 578

41 เพชรบูรณ  สช เขต 3 เพชรพินิตศึกษา 489

42 เพชรบูรณ  สช เขต 3 ศิริวัฒนาวิทยา 350

43 เพชรบูรณ  สช เขต 3 โชติวิทยา 336

44 เพชรบูรณ  สช เขต 3 วีรสัมพันธวิทยา 300

45 เพชรบูรณ  สช เขต 3 ศรีปญญา 240

46 เพชรบูรณ  สช เขต 3 สหวิทยศึกษา(กุลดิศวิทยานุสรณ) 642

47 เพชรบูรณ  สช เขต 3 แสงธรรมวิทยา 292

48 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลบังอร 50

49 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลเฉลิมกิต 66

50 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลแสงธรรม 255

51 เพชรบูรณ  สช เขต 3 วัดซับบอนวิทยา 501

52 เพชรบูรณ  สช เขต 3 อนุบาลจุฬาภัทร 554

53 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.เขาคอ 1160

54 เพชรบูรณ เขาคอ ทต.แคมปสน 1021

55 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.ทุงสมอ 570

56 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.หนองแมนา 260

57 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.เข็กนอย 1252

58 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ตะกรุดไร 307

59 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ทาขาม 438

60 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ศาลาลาย 442

61 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ดงขุย 446

62 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ชนแดน 388

63 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.พุทธบาท 928

64 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.บานกลวย 745

65 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ตะกุดไร 30

66 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ลาดแค 968

67 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ชนแดน 288

68 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ดงขุย 478

69 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ทาขาม 403

70 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ซับพุทรา 201

71 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.หลักดาน 519

72 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.โคกมน 463

73 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.วังกวาง 650

74 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.น้ําหนาว 565

75 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.ซับสมอทอด 73

76 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.วังพิกุล 990

77 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.สระแกว 362

78 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พญาวัง 401



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล แมร่ีแอน สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

79 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.กันจุ 913

80 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.บึงสามพัน 393

81 เพชรบูรณ บึงสามพัน ทต.ซับสมอทอด 454

82 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.หนองแจง 467

83 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.ศรีมงคล 347

84 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.ซับไมแดง 266

85 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.น้ํารอน 444

86 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.ปาเลา 541

87 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.ดงมูลเหล็ก 715

88 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.วังชมภู 724

89 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทต.นาง่ัว 490

90 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.หวยใหญ 825

92 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.บานโตก 1750

93 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.สะเดียง 286

94 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทม.เพชรบูรณ 4838

95 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.ระวิง 582

96 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.ทาพล 664

97 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.ตะเบาะ 678

98 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทต.วังชมภู 402

99 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบจ.เพชรบูรณ

100 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.นาปา 778

101 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.นายม 543

102 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทต.ทาพล 340

103 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.หวยสะแก 607

104 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.ชอนไพร 336

105 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อบต.บานโคก 613

106 เพชรบูรณ วังโปง ทต.ทายดง 292

107 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ทายดง 279

108 เพชรบูรณ วังโปง ทต.วังโปง 473

109 เพชรบูรณ วังโปง อบต.วังโปง 344

110 เพชรบูรณ วังโปง อบต.วังหิน 743

111 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ซับเปบ 330

112 เพชรบูรณ วังโปง อบต.วังศาล 402

113 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.พุขาม 618

114 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.บึงกระจับ 446

115 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.โคกปรง 591

116 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ยางสาว 785

117 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.สระประดู 170

118 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.น้ํารอน 705



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล แมร่ีแอน สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

119 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.วังใหญ 505

120 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย 567

121 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.สามแยก 415

122 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ทาโรง 392

123 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ําหยด 607

124 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.บอรัง 1304

125 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบรีุ 884

126 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ซับนอย 545

127 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ซับสมบูรณ 426

128 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.พุเตย 275

129 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.นาสนุน 1190

130 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.ประดูงาม 318

131 เพชรบูรณ ศรีเทพ ทต.โคกสะอาด 389

132 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.หนองยางทอย 1029

133 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง 1450

134 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.สระกรวด 567

135 เพชรบูรณ ศรีเทพ ทต.สวางวัฒนา 756

136 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 876

137 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.หนองไผ 299

138 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.เพชรละคร 716

139 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.วังโบสถ 772

140 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.วังทาดี 531

141 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง 479

142 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.บานโภชน 567

143 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.เฉลียงทอง 201

144 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.บัววัฒนา 465

145 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ยางงาม 592

146 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาแดง 1055

147 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.บานโภชน 163

148 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.หนองไผ 1089

149 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.กองทูล 343

150 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.หวยโปง 393

151 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาดวง 637

152 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.บอไทย 1011

153 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.นาซํา 632

154 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.นาแซง 59

155 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.นาเกาะ 148

156 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.วังบาล 746

157 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.หลมเกา 325



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล แมร่ีแอน สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย
หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

158 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.บานเนิน 517

159 เพชรบูรณ หลมเกา ทต.หลมเกา 1000

160 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.ศิลา 908

161 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.ตาดกลอย 795

162 เพชรบูรณ หลมเกา อบต.หินฮาว 419

163 เพชรบูรณ หลมสัก ทม.หลมสัก 1058

164 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.หนองไขว 279

165 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.สักหลง 370

166 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานโสก 177

167 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.หวยไร 473

168 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ทาอิบุญ 482

169 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ปากชอง 980

170 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บุงนํ้าเตา 301

171 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.น้ํากอ 346

172 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานไร 131

173 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.วัดปา 23

174 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ชางตะลูด 703

175 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.น้ําชุน 630

176 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานหวาย 219

177 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ลานบา 358

178 เพชรบูรณ หลมสัก ทต.ตาลเด่ียว 305

179 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ฝายนาแซง 262

180 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บุงคลา 335

181 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานต้ิว 533

182 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ปากดุก 135

183 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานกลาง 582

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์     ท่ีอยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

พิษณุโลกโกลดมิลค  ที่อยู ๓๓๔/๒๙ ซ.สามัคคี  ม.๙  ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐๕๕-๓๐๔๓๙๙,๐๘๑-๙๙๓๘๗๔๐ คุณจะ

บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส จาํกัด ที่อยู 

สหกรณโคนมเชียงใหม ที่อยู ๙๗ หมู ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี 

อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

หมายเหตุ  พื้นที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพื้นที่

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์ 

บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

1 แพร สช เขต 1 มารดาอุปถัมภ 2,086
2 แพร สช เขต 1 เทพพิทักษวิทยา 663
3 แพร สช เขต 1 เจริญราษฎร 349
4 แพร สช เขต 1 เจริญศิลป 953
5 แพร สช เขต 1 เซนตฟรังซีสเซเวียรแพร 30
6 แพร สช เขต 1 อนุบาลนํ้าทอง 57
7 แพร สช เขต 1 อนุบาลภรณกมล 45
8 แพร สช เขต 1 อนุบาลเพ็ญรัต 169
9 แพร สช เขต 1 อนุบาลรองกวาง 589

10 แพร สช เขต 1 อนุบาลธนารัตน 109
11 แพร สช เขต 2 เทพนารี 747
12 แพร สช เขต 2 อนุพงศพัชรินทร 935
13 แพร สช เขต 2 อนุบาลภาวนา 64
14 แพร สช เขต 2 ระเบียบพิทยา 559
15 แพร สช เขต 2 อนุบาลเทพกมล 155
16 แพร สช เขต 2 อนุบาลผองศรี 50
17 แพร สช เขต 2 อนุบาลธนาวิทย 164
18 แพร สช เขต 2 สอนคนตาบอด 40
19 แพร สช เขต 2 พัทธกมลพิทยา 246
20 แพร สช เขต 2 อนุบาลสานฝน 25
21 แพร เดนชัย อบต.แมจั๊วะ 8
22 แพร เดนชัย อบต.หวยไร 312
23 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย 120
24 แพร เดนชัย ทต.แมจั๊วะ 50
25 แพร เดนชัย ทต.ปงปาหวาย 301
26 แพร เดนชัย ทต.แมจั๊ว 132
27 แพร เดนชัย อบต.ไทรยอย 362
28 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย 933
29 แพร เมืองแพร ทต.ทุงโฮง 227
30 แพร เมืองแพร อบจ.แพร 365
31 แพร เมืองแพร ทม.แพร 2424 1737
32 แพร เมืองแพร ทต.บานถ่ิน 221
33 แพร เมืองแพร ทต.วังหงส 42

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแพร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแพร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

34 แพร เมืองแพร อบต.แมยม 53
35 แพร เมืองแพร ทต.สวนเขื่อน 260
36 แพร เมืองแพร อบต.เหมืองหมอ 259
37 แพร เมืองแพร อบต.รองฟอง 192
38 แพร เมืองแพร ทต.วังหงษ 70
39 แพร เมืองแพร อบต.ทาขาม 53
40 แพร เมืองแพร ทต.ชอแฮ 498
41 แพร เมืองแพร อบจ.แพร
42 แพร เมืองแพร ทต.ปาแมต 196
43 แพร เมืองแพร ทต.แมคํามี 255
44 แพร เมืองแพร อบต.ปาแดง 92
45 แพร เมืองแพร อบต.นาจักร 2293
46 แพร เมืองแพร ทต.แมหลาย 136
47 แพร เมืองแพร อบต.ทุงกวาว 86
48 แพร เมืองแพร อบต.วังธง 71
49 แพร เมืองแพร อบต.กาญจนา 110
50 แพร เมืองแพร อบต.หวยมา 307
51 แพร เมืองแพร ทต.ทุงกวาว 16
52 แพร รองกวาง อบต.หวยโรง 331
53 แพร รองกวาง ทต.รองกวาง 975
54 แพร รองกวาง อบต.รองกวาง 30
55 แพร รองกวาง ทต.บานเวียง 507
56 แพร รองกวาง อบต.แมทราย 127
57 แพร รองกวาง อบต.แมยางรอง 220
58 แพร รองกวาง อบต.แมยางฮอ 178
59 แพร รองกวาง อบต.ไผโทน 240
60 แพร รองกวาง อบต.แมยางตาล 178
61 แพร รองกวาง อบต.นํ้าเลา 178
62 แพร ลอง อบต.ตาผามอก 394
63 แพร ลอง ทต.บานปน 170
64 แพร ลอง ทต.เวียงตา 471
65 แพร ลอง ทต.หวยออ 691
66 แพร ลอง ทต.ปากกาง 27



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแพร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

67 แพร ลอง อบต.หัวทุง 317
68 แพร ลอง อบต.บานปน 294
69 แพร ลอง ทต.เเมลานนา 225
70 แพร ลอง อบต.ทุงแลง 491
71 แพร ลอง ทต.แมปาน 149
72 แพร ลอง อบต.ปากกาง 147
73 แพร ลอง อบต.บอเหล็กลอง 254
74 แพร ลอง ทต.แมลานนา 49
75 แพร วังช้ิน ทต.วังช้ิน 589
76 แพร วังช้ิน อบต.แมปาก 280
77 แพร วังช้ิน อบต.แมพุง 495
78 แพร วังช้ิน อบต.ปาสัก 475
79 แพร วังช้ิน อบต.สรอย 526
80 แพร วังช้ิน อบต.วังช้ิน 449
81 แพร วังช้ิน อบต.นาพูน 734
82 แพร วังช้ิน อบต.แมเก๋ิง 321
83 แพร สอง อบต.หัวเมือง 421
84 แพร สอง อบต.สะเอียบ 459
85 แพร สอง อบต.เตาปูน 709
86 แพร สอง อบต.ทุงนาว 201
87 แพร สอง ทต.หวยหมาย 484
88 แพร สอง ทต.สอง 1302
89 แพร สอง อบต.บานหนุน 282
90 แพร สอง อบต.แดนชุมพล 104
91 แพร สอง อบต.บานกลาง 68
92 แพร สูงเมน อบต.สูงเมน 205
93 แพร สูงเมน อบต.สบสาย 111
94 แพร สูงเมน อบต.บานเหลา 223
95 แพร สูงเมน อบต.หัวฝาย 454
96 แพร สูงเมน อบต.นํ้าชํา 302
97 แพร สูงเมน อบต.บานกาศ 63
98 แพร สูงเมน ทต.สูงเมน 187
99 แพร สูงเมน อบต.รองกาศ 159



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแพร  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

100 แพร สูงเมน อบต.ดอนมูล 260
101 แพร สูงเมน อบต.พระหลวง 83
102 แพร สูงเมน อบต.บานกวาง 171
103 แพร สูงเมน อบต.เวียงทอง 193
104 แพร สูงเมน อบต.บานปง 365
105 แพร หนองมวงไข อบต.แมคํามี 70
106 แพร หนองมวงไข อบต.นํ้ารัด 122
107 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข 346
108 แพร หนองมวงไข อบต.ทุงแคว 121
109 แพร หนองมวงไข อบต.วังหลวง 71
110 แพร หนองมวงไข อบต.ตําหนักธรรม 178

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์     ที่อยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

บ.โกลค์มิลค์  ทีอยู่ ๓๘หมู่๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ที่อยู่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ 

โทรศัพท ์๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี

อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู่ ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย 

โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

หมายเหตุ  พ้ืนที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าจําหน่ายในพ้ืนที่

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์ 



ท่ี

สังกัด ช่ือ

1 แมฮองสอน สช เขต 1 อนุบาลสิริอัมพร 445                   

2 แมฮองสอน สช เขต 1 อนุบาลบรรณวิทย 379                    

3 แมฮองสอน สช เขต 1 อนุบาลจรัสศรี 56                     

4 แมฮองสอน สช เขต 1 พุทธเกษตร 73                     

5 แมฮองสอน สช เขต 2 อนุบาลกฤษณพรรณ 161                     

6 แมฮองสอน สช เขต 2 อนุบาลธารทิพย 802                  

7 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมกิ๊ 195                   

8 แมฮองสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม 876                    

9 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.เมืองปอน 491                  

10 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมยวมนอย 346                     

11 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.ขุนยวม 285                     

12 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมเงา 349                    

13 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมอูคอ 617                    

14 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ถํ้าลอด 680                    

15 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอง 1,129                 

16 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.นาปูปอม 554                    

17 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ปางมะผา 686                  

18 แมฮองสอน ปาย อบต.เวยีงใต 354                  

19 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง 1,055                

20 แมฮองสอน ปาย อบต.โปงสา 527                    

21 แมฮองสอน ปาย ทต.ปาย 478                   

22 แมฮองสอน ปาย อบต.ทุงยาว 524                  

23 แมฮองสอน ปาย อบต.เมืองแปง 582                     

24 แมฮองสอน ปาย อบต.เวียงเหนือ 546                   

25 แมฮองสอน ปาย อบต.แมฮี้ 403                   

26 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยโปง 937                  

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหมอําเภอ



ท่ี

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหมอําเภอ

27 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยปูลิง 374                  

28 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.ผาบอง 982                    

29 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน

30 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน 587                    

31 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยผา 589                    

32 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.ปางหมู 1,251                 

33 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หมอกจําแป 1,115               

34 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน ทม.แมฮองสอน 1,243                 

35 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมนาจาง 513                     

36 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลานอย 739                    

37 แมฮองสอน แมลานอย อบต.ทาผาปุม 473                    

38 แมฮองสอน แมลานอย อบต.ขุนแมลานอย 428                     

39 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลาหลวง 631                    

40 แมฮองสอน แมลานอย ทต.แมลานอย 729                    

41 แมฮองสอน แมลานอย อบต.หวยหอม 526                    

42 แมฮองสอน แมลานอย อบต.สันติคีรี 337                    

43 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมโถ 541                    

44 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมเหาะ 1,140               

45 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.บานกาศ 830                    

46 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมสะเรียง 705                     

47 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมคง 710                  

48 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.เสาหิน 527                    

49 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.เมืองยวมใต 755                  

50 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.ปาแป 839                     

51 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมยวม 1,089                  



ท่ี

สังกัด ช่ือ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหมอําเภอ

52 แมฮองสอน สบเมย อบต.สบเมย 753                   

53 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมคะตวน 633                     

54 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสวด 1,653               

55 แมฮองสอน สบเมย อบต.กองกอย 749                    

56 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสามแลบ 1,243               

57 แมฮองสอน สบเมย อบต.ปาโปง 659                    

อ.ส.ค. เชียงใหม่ ท่ีอยู่ ๑๒๒ หมู่๑ ตําบล ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

หมายเหตุ  พ้ืนที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพ้ืนที่

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค     ที่อยู ๕๗/๑ ม.๖ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐

โทรศัพท ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย 

บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

สหกรณโคนมเชียงใหม ที่อยู ๙๗ หมู๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓คุณปราณี



ที่ ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

1 ลําปาง สช เขต 1 อัสสัมชัญลําปาง 2,414
2 ลําปาง สช เขต 1 อรุโณทัย 270
3 ลําปาง สช เขต 1 ประชาวิทย 1,008
4 ลําปาง สช เขต 1 มัธยมวิทยา 959
5 ลําปาง สช เขต 1 พินิจวิทยา 1,135
6 ลําปาง สช เขต 1 ลําปางวิทยา 639
7 ลําปาง สช เขต 1 ดอนไชยวิทยา 1,308
8 ลําปาง สช เขต 1 วิชชานารี 404
9 ลําปาง สช เขต 1 เคนเน็ตแม็คเคนซี 108

10 ลําปาง สช เขต 1 ผดุงวิทย 1,299
11 ลําปาง สช เขต 1 สมฤทัยวิทยาสําปาง 81
12 ลําปาง สช เขต 1 ไชยชุมพลศึกษา 98
13 ลําปาง สช เขต 1 ไตรภพวิทยา 667
14 ลําปาง สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอดลําปาง 22
15 ลําปาง สช เขต 1 อนุบาลพินิจวิทยาลําปาง 486
16 ลําปาง สช เขต 1 อนุบาลทิวฟา 17
17 ลําปาง สช เขต 2 ออมอารีพิทยา 825
18 ลําปาง สช เขต 2 ณัฐบรรจงวิทยา 331
19 ลําปาง สช เขต 2 อนุบาลเพ็ญจิตตพงษ 83
20 ลําปาง สช เขต 2 เพ็ญจิตตพงษ 164
21 ลําปาง สช เขต 2 อักษรศิลป 266
22 ลําปาง สช เขต 2 อนุบาลปรียาวรรณ 100
23 ลําปาง สช เขต 2 ศักดิ์สุนันทวิทยา 307
24 ลําปาง สช เขต 2 สุนทรศึกษา 199
25 ลําปาง สช เขต 2 ผดุงรัตน วัดสันฐาน 288
26 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคาแมยาว 58
27 ลําปาง เกาะคา ทต.นาแกว 366
28 ลําปาง เกาะคา ทต.วังพราว 339
29 ลําปาง เกาะคา อบต.นาแสง 191
30 ลําปาง เกาะคา ทต.ศาลา 135
31 ลําปาง เกาะคา อบจ.ลําปาง

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําปาง   เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม



ที่ ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําปาง   เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

32 ลําปาง เกาะคา ทต.ทาผา 142
33 ลําปาง เกาะคา ทต.ไหลหิน 214
34 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคา 642
35 ลําปาง เกาะคา อบต.ใหมพัฒนา 179
36 ลําปาง เกาะคา ทต.ลําปางหลวง 175
37 ลําปาง งาว อบต.บานหวด 423
38 ลําปาง งาว ทต.หลวงใต 132
39 ลําปาง งาว อบต.บานโปง 331
40 ลําปาง งาว ทต.หลวงเหนือ 647
41 ลําปาง งาว อบต.บานแหง 366
42 ลําปาง งาว อบต.ปงเตา 314
43 ลําปาง งาว อบต.บานรอง 413
44 ลําปาง งาว อบต.แมตีบ 278
45 ลําปาง งาว อบต.นาแก 288
46 ลําปาง งาว อบต.บานออน 236
47 ลําปาง แจหม อบต.เมืองมาย 276
48 ลําปาง แจหม อบต.แจหม 188
49 ลําปาง แจหม อบต.วิเชตนคร 359
50 ลําปาง แจหม อบต.แมสุก 567
51 ลําปาง แจหม ทต.แจหม 601
52 ลําปาง แจหม ทต.บานสา 310
53 ลําปาง แจหม ทต.ทุงผึ้ง 407
54 ลําปาง แจหม อบต.ปงดอน 221
55 ลําปาง เถิน อบต.แมวะ 358
56 ลําปาง เถิน ทต.ลอมแรด 1205
57 ลําปาง เถิน อบต.นาโปง 356
58 ลําปาง เถิน ทต.เถินบุรี 409
59 ลําปาง เถิน ทต.เวียงมอก 999
60 ลําปาง เถิน ทต.แมมอก 476
61 ลําปาง เถิน อบต.แมปะ 297
62 ลําปาง เถิน อบต.แมถอด 467



ที่ ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําปาง   เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

63 ลําปาง เมืองปาน ทต.เมืองปาน 412
64 ลําปาง เมืองปาน อบต.บานขอ 495
65 ลําปาง เมืองปาน อบต.หัวเมือง 415
66 ลําปาง เมืองปาน อบต.แจซอน 697
67 ลําปาง เมืองปาน อบต.ทุงกวาว 458
68 ลําปาง เมืองลําปาง ทน.ลําปาง 7487
69 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเสด็จ 568
70 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานแลง 418
71 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.บอแฮว 242
72 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานคา 315
73 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.พิชัย 54
74 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเอื้อม 434
75 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 234
76 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.นิคมพัฒนา 304
77 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.ทุงฝาย 163
78 ลําปาง เมืองลําปาง ทม.เขลางคนคร 1116
79 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.ตนธงชัย 376
80 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.พิชัย 81
81 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเปา 164
82 ลําปาง เมืองลําปาง ทม.พิชัย 70
83 ลําปาง เมืองลําปาง อบจ.ลําปาง 30
84 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บอแฮว 193
85 ลําปาง แมทะ อบต.บานบอม 142
86 ลําปาง แมทะ ทต.แมทะ 310
87 ลําปาง แมทะ อบต.หัวเสือ 316
88 ลําปาง แมทะ ทต.ปาตันนาครัว 440
89 ลําปาง แมทะ อบต.บานก่ิว 100
90 ลําปาง แมทะ ทต.สิริราช 271
91 ลําปาง แมทะ อบต.ดอนไฟ 180
92 ลําปาง แมทะ ทต.นาครัว 478
93 ลําปาง แมทะ ทต.น้ําโจ 332



ที่ ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําปาง   เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

94 ลําปาง แมทะ อบต.วังเงิน 147
95 ลําปาง แมพริก ทต.พระบาทวังตวง 246
96 ลําปาง แมพริก อบต.แมพริก 446
97 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ 263
98 ลําปาง แมพริก ทต.แมพริก 178
99 ลําปาง แมเมาะ อบต.จางเหนือ 499

100 ลําปาง แมเมาะ อบต.สบปาด 344
101 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง 422
102 ลําปาง แมเมาะ อบต.นาสัก 440
103 ลําปาง แมเมาะ ทต.แมเมาะ 1867
104 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังทรายคํา 309
105 ลําปาง วังเหนือ ทต.วังเหนือ 501
106 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังซาย 397
107 ลําปาง วังเหนือ ทต.บานใหม 209
108 ลําปาง วังเหนือ อบต.ทุงฮั้ว 389
109 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังแกว 222
110 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังใต 241
111 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังเหนือ 14
112 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังทอง 429
113 ลําปาง วังเหนือ อบต.รองเคาะ 799
114 ลําปาง สบปราบ อบต.สมัย 570
115 ลําปาง สบปราบ อบต.สบปราบ 249
116 ลําปาง สบปราบ อบต.แมกัวะ 376
117 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ 662
118 ลําปาง สบปราบ อบต.นายาง 255
119 ลําปาง เสริมงาม ทต.ทุงงาม 191
120 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมซาย 360
121 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมขวา 440
122 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมกลาง 314
123 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม 959
124 ลําปาง หางฉัตร อบต.แมลัน 179



ที่ ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําปาง   เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

125 ลําปาง หางฉัตร ทต.ปงยางคก 185
126 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตรแมตาล 182
127 ลําปาง หางฉัตร ทต.เมืองยาว 581
128 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตร 1099
129 ลําปาง หางฉัตร อบต.แมสัน 59
130 ลําปาง หางฉัตร อบต.วอแกว 145
131 ลําปาง หางฉัตร อบต.หนองหลม 98
132 ลําปาง หางฉัตร อบต.เวียงตาล 300
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์     ที่อยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

บ.โกลค์มิลค์  ทีอยู่ ๓๘หมู่๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ที่อยู่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี

อ.ส.ค. เชียงใหม่  ที่อยู่  ๑๒๒ หมู่๑ ตําบล ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

หมายเหตุ  พื้นที่สีดํา คือ ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าจําหน่ายในพื้นที่

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์ 



ท่ี ช่ือองคกร
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ
1 ลําพูน สช เขต 1 เลาหจิตรวิทยา 230
2 ลําพูน สช เขต 1 มงคลวิทยา 328
3 ลําพูน สช เขต 1 อรพินพิทยา 1,553
4 ลําพูน สช เขต 1 รพีเลิศวิทยา 556
5 ลําพูน สช เขต 1 ใบบุญลําพูน 1,637
6 ลําพูน สช เขต 1 ธนรัตนวิทยา 466                  
7 ลําพูน สช เขต 1 ดรุณพัฒนา 361                  
8 ลําพูน สช เขต 1 อนุบาลคริสเตียน 72
9 ลําพูน สช เขต 1 อนุบาลดรุณพัฒนา 198                  
10 ลําพูน สช เขต 1 อนุบาลบานทา 73
11 ลําพูน สช เขต 1 ใบบุญปาซาง 658                  
12 ลําพูน สช เขต 1 อนุบาลกุลภัทร 46
13 ลําพูน สช เขต 1 ละอองทิพย 181
14 ลําพูน สช เขต 1 ธรรมสาธิตศึกษาฯ 510
15 ลําพูน สช เขต 1 อนุบาลแพรวพรรณ 137
16 ลําพูน สช เขต 1 อนุบาลบุญระวี 97
17 ลําพูน สช เขต 1 ลําพูนพัฒนา 111
18 ลําพูน สช เขต 2 จิรพิทยา 606                  
19 ลําพูน สช เขต 2 บานโฮงวิทยา 383                  
20 ลําพูน สช เขต 2 อนุบาลอรุณรัตน 84
21 ลําพูน สช เขต 2 อนุบาลล้ี 226
22 ลําพูน สช เขต 2 อัยยสิริ 292
23 ลําพูน สช เขต 2 อนุบาลสุทธิวงศศึกษา 80
24 ลําพูน ทุงหัวชาง ทต.ทุงหัวชาง 224
25 ลําพูน ทุงหัวชาง อบต.ตะเคียนปม 727
26 ลําพูน ทุงหัวชาง อบต.บานปวง 449
27 ลําพูน ทุงหัวชาง อบต.ทุงหัวชาง 806
28 ลําพูน บานธิ อบต.หวยยาบ 394
29 ลําพูน บานธิ ทต.บานธิ 562
30 ลําพูน บานโฮง อบต.เวียงกานต 210
31 ลําพูน บานโฮง ทต.บานโฮง 382

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําพูน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม



ท่ี ช่ือองคกร
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําพูน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

32 ลําพูน บานโฮง ทต.ศรีเตี้ย 254
33 ลําพูน บานโฮง อบต.หนองปลาสะวาย 259
34 ลําพูน บานโฮง อบต.ปาพลู 577
35 ลําพูน บานโฮง อบต.เหลายาว 478
36 ลําพูน ปาซาง ทต.มวงนอย 188
37 ลําพูน ปาซาง อบต.บานเรือน 215
38 ลําพูน ปาซาง ทต.แมแรง 365
39 ลําพูน ปาซาง อบต.ทาตุม 312
40 ลําพูน ปาซาง ทต.มะกอก 116
41 ลําพูน ปาซาง ทต.ปาซาง 405
42 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย 641
43 ลําพูน ปาซาง อบต.น้ําดิบ 677
44 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.หนองชางคืน 125
45 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.เหมืองจี้ 434
46 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.มะเขือแจ 758
47 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.บานแปน 296
48 ลําพูน เมืองลําพูน อบต.ปาสัก 580
49 ลําพูน เมืองลําพูน อบจ.ลําพูน 202
50 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.ริมปง 331
51 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.บานกลาง 970
52 ลําพูน เมืองลําพูน อบต.หนองหนาม 64
53 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.ประตูปา 182
54 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.อุโมงค 933
55 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.ศรีบัวบาน 417
56 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.เหมืองงา 452
57 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.ทาเชียงทอง 102
58 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.เวียงยอง 170
59 ลําพูน เมืองลําพูน อบจ.ลําพูน
60 ลําพูน เมืองลําพูน ทม.ลําพูน 1817 1439
61 ลําพูน เมืองลําพูน ทต.ตนธง 726
62 ลําพูน แมทา ทต.ทาสบชัย 191



ท่ี ช่ือองคกร
ปกครองทองถ่ิน

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดลําพูน  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด สค.เชียงใหม อ.ส.ค.เชียงใหม

63 ลําพูน แมทา ทต.ทากาศ 198
64 ลําพูน แมทา ทต.ทาปลาดุก 387
65 ลําพูน แมทา ทต.ทาสบเสา 648
66 ลําพูน แมทา อบต.ทาแมลอบ 327
67 ลําพูน แมทา ทต.ทาทุงหลวง 181
68 ลําพูน แมทา ทต.ทาขุมเงิน 364
69 ลําพูน แมทา ทต.ทากาศเหนือ 510
70 ลําพูน ล้ี ทต.วังดิน 493
71 ลําพูน ล้ี อบต.กอ 211
72 ลําพูน ล้ี ทต.กอ 47
73 ลําพูน ล้ี ทต.ล้ี 1018
74 ลําพูน ล้ี ทต.แมตืน 311
75 ลําพูน ล้ี อบต.นาทราย 2581
76 ลําพูน ล้ี ทต.ปาไผ 826
77 ลําพูน ล้ี ทต.ดงดํา 252
78 ลําพูน ล้ี ทต.ศรีวิชัย 546
79 ลําพูน ล้ี อบต.เวียงแกว 121
80 ลําพูน ล้ี อบต.แมลาน 264
81 ลําพูน ล้ี อบต.แมตืน 487
82 ลําพูน เวียงหนองลอง ทต.หนองยวง 283
83 ลําพูน เวียงหนองลอง ทต.หนองลอง 355
84 ลําพูน เวียงหนองลอง ทต.วังผาง 466
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์     ท่ีอยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ท่ีอยู่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี

อ.ส.ค. เชียงใหม่  ท่ีอยู่  ๑๒๒ หมู่๑ ตําบล ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๓๒๒๐,๐๘๙-๖๓๗๗๔๔๑ 

บ.โกลค์มิลค์  ทีอยู่ ๓๘หมู่๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

หมายเหตุ  พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิเข้าจําหน่ายในพ้ืนท่ี

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์ 



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ
1 สุโขทัย สช เขต 1 สายธรรม 559              
2 สุโขทัย สช เขต 1 อนุบาลสายธรรม 256              
3 สุโขทัย สช เขต 1 กวางตง 586
4 สุโขทัย สช เขต 1 อนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 295              
5 สุโขทัย สช เขต 2 อนุบาลสมประสงค 318
6 สุโขทัย สช เขต 2 ศรีสําโรงวิทยา 580
7 สุโขทัย สช เขต 2 พุยฮัว 402              
8 สุโขทัย สช เขต 2 พระหฤทัยสวรรคโลก 630
9 สุโขทยั สช เขต 2 อนุบาลเบญจมาศ 104

10 สุโขทัย สช เขต 2 กวางวา 32                
11 สุโขทัย สช เขต 2 ปวยมิ้ง 300
12 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก 438
13 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย 523
14 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ 403
15 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ทาฉนวน 1054
16 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.กกแรต 510
17 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.หนองตูม 660
18 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ปาแฝก 386              
19 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.บานใหมสุขเกษม 324
20 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง 297              
21 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.กง 416
22 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรใน 777
23 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.สามพวง 491              
24 สโุขทัย คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง 422              
25 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.บานปอม 523              
26 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.ทุงยางเมือง 401              
27 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.โตนด 583              
28 สุโขทัย คีรีมาศ ทต.ทุงหลวง 487              
29 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี 567
30 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.บานน้ําพุ 571
31 สุโขทัย คีรีมาศ ทต.บานโตนด 270              
32 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ 417
33 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.หนองจิก 940              
34 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.ทุงเสลี่ยม 1037
35 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต.กลางดง 975
36 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต.เขาแกวศรีสมบูรณ 525
37 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.บานใหมไชยมงคล 622
38 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.ไทยชนะศึก 604
39 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต.ทุงเสลี่ยม 858
40 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.วังตะครอ 602
41 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.วังลึก 326
42 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.หนองหญาปลอง 463
43 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.วังนํ้าขาว 854
44 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ตลิ่งชัน 1247

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.สุโขทัย สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.สุโขทัย สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

45 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย 1053
46 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.บานดาน 430
47 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.ลานหอย 440
48 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม.สุโขทัยธานี 3008
49 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.เมืองเกา 547              
50 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ปากพระ 315
51 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ตาลเต้ีย 264              
52 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.บานสวน 410              
53 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.บานกลวย 675              
54 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.บานสวน 516              
55 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ยางซาย 395
56 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.วังทองแดง 344              
57 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ปากแคว 2579
58 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกา 590              
59 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย 393              
60 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.บานหลุม 512              
61 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย
62 สุโขทัย ศรีนคร อบต.นครเดิฐ 447
63 สุโขทัย ศรีนคร อบต.หนองบัว 231
64 สุโขทัย ศรีนคร อบต.นํ้าขุม 293
65 สุโขทัย ศรีนคร อบต.ศรีนคร 1119
66 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร 178
67 สุโขทัย ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ 337
68 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ 341              
69 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 632
70 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.หาดเส้ียว 1326
71 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.บานแกง 964              
72 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ปางิ้ว 316
73 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แมสิน 1493
74 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย 1216
75 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู 505
76 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แมสํา 607              
77 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.บานตึก 776              
78 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานไร 461              
79 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.วังใหญ 128              
80 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานซาน 300              
81 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานนา 72                
82 สุโขทัย ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง 965              
83 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.วังทอง 123              
84 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.ราวตนจันทร 386
85 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.นาขุนไกร 902              
86 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.วัดเกาะ 262              
87 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.วังลึก 135



ที่ อําเภอ

สังกัด ชื่อ

หนวยงานที่จัดซื้อ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนท่ีการจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด พิษณุโกลมิล ราชภัฎพิบูล วษ.สุโขทัย สค.เชียงใหม อ.ส.ค.สุโขทัย

88 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.สามเรือน 1262
89 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.ทับผ้ึง 729              
90 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.เกาะตาเล้ียง 331              
91 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ปากนํ้า 409              
92 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ในเมือง 228
93 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.หนองกลับ 457
94 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ทาทอง 176
95 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.คลองยาง 77                
96 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.คลองยาง 416              
97 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.วังไมขอน 32
98 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม 61                
99 สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก 4290

100 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ยานยาว 370
101 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.นาทุง 377
102 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ปากุมเกาะ 602              
103 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.เมอืงบางขลัง 382
104 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.คลองกระจง 244              

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค     ที่อยู ๕๗/๑ ม.๖ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย 
บ.โกลคมิลค  ทีอยู ๓๘หมู๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา
พษิณุโลกโกลดมิลค  ที่อยู ๓๓๔/๒๙ ซ.สามัคคี  ม.๙  ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐  โทรศัพท ๐๕๕-๓๐๔๓๙๙,๐๘๑-๙๙๓๘๗๔๐ คุณจะ
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ทีอยู ๑๕๖ ม.๕ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐๘๖-๖๐๓๐๐๐๒ คุณศิริพร
อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง
สหกรณโคนมเชียงใหม ที่อยู ๙๗ หมู ๑ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม ๕๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๑๕๗๗๓  คุณปราณี

หมายเหตุ พื้นที่สีดํา คือ ผูประกอบการที่มีสิทธิเขาจําหนายในพื้นที่



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ
1 อุตรดิตถ สช เขต 1 จรัสศิลป 829                       
2 อุตรดิตถ สช เขต 1 เจริญวิทยา 821                       
3 อุตรดิตถ สช เขต 1 เปยมเมธีวิทยาคาร 77                         
4 อุตรดิตถ สช เขต 1 ภราดานุสรณ 478                       
5 อุตรดิตถ สช เขต 1 เซนตแมรี่ อุตรดิตถ 397                       
6 อุตรดิตถ สช เขต 1 หวัวเฉียว 650                      
7 อุตรดิตถ สช เขต 1 อนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ 58                         
8 อุตรดิตถ สช เขต 1 อุตรดิตถคริสเตียน 124                       
9 อุตรดิตถ สช เขต 1 อนุบาลดวงใจลูกรัก 60                         
10 อุตรดิตถ สช เขต 2 สหคริสเตียน 1,384                    
11 อุตรดิตถ ตรอน อบต.วังแดง 577
12 อุตรดิตถ ตรอน อบต.น้ําอาง 542
13 อุตรดิตถ ตรอน อบต.ขอยสูง 384
14 อุตรดิตถ ตรอน อบต.หาดสองแคว 241
15 อุตรดิตถ ตรอน ทต.บานแกง 201
16 อุตรดิตถ ตรอน ทต.ตรอน 167
17 อุตรดิตถ ตรอน อบต.บานแกง 476
18 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.บอทอง 455
19 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.ปาคาย 367
20 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.ผักขวง 679
21 อุตรดิตถ ทองแสนขัน ทต.ทองแสนขัน 441
22 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.น้ําพ้ี 502
23 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.หาดลา 309
24 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.รวมจิต 550
25 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.ทาปลา 336
26 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.นางพญา 344
27 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.ทาแฝก 550
28 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.น้ําหมัน 706
29 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.ทาปลา 694
30 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.จริม 767
31 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.ผาเลือด 444
32 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.รวมจิต 72
33 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.บานฝาย 321

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด อ.ส.ค.สุโขทัย



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด อ.ส.ค.สุโขทัย

34 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.น้ําไผ 400
35 อุตรดิตถ น้ําปาด ทต.น้ําปาด 295
36 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.หวยมุน 347
37 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.แสนตอ 288
38 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.เดนเหล็ก 268
39 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.น้ําไคร 464
40 อุตรดิตถ บานโคก อบต.มวงเจ็ดตน 431
41 อุตรดิตถ บานโคก ทต.บานโคก 394
42 อุตรดิตถ บานโคก อบต.บอเบ้ีย 274
43 อุตรดิตถ บานโคก อบต.นาขุม 422
44 อุตรดิตถ พิชัย อบต.คอรุม 773
45 อุตรดิตถ พิชัย อบต.นายาง 726
46 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานโคน 467
47 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานหมอ 451
48 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ทาสัก 308
49 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานดารา 461
50 อุตรดิตถ พิชัย อบต.ไรออย 411
51 อุตรดิตถ พิชัย อบต.นาอิน 670
52 อุตรดิตถ พิชัย อบต.ทามะเฟอง 398
53 อุตรดิตถ พิชัย อบต.พญาแมน 484
54 อุตรดิตถ พิชัย อบต.ทาสัก 306
55 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ในเมือง 1125
56 อุตรดิตถ พิชัย อบต.ในเมือง 299
57 อุตรดิตถ ฟากทา อบต.สองหอง 282
58 อุตรดิตถ ฟากทา อบต.สองคอน 246
59 อุตรดิตถ ฟากทา ทต.ฟากทา 102
60 อุตรดิตถ ฟากทา อบต.ฟากทา 404
61 อุตรดิตถ ฟากทา อบต.บานเส้ียว 289
62 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.ดานนาขาม 151
63 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.หาดง้ิว 265
64 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.ทาเสา 613
65 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.หาดกรวด 412
66 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.ผาจุก 640
67 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.ง้ิวงาม 53



ท่ี ช่ือ

จังหวัด อําเภอ

หนวยงานท่ีจัดซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพ้ืนที่การจําหนายนมโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ  เทอม 1/2560

เชียงใหมเฟรช โกลมิลด อ.ส.ค.สุโขทัย

68 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.คุงตะเภา 534
69 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.บานเกาะ 241
70 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.ขุนฝาง 295
71 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบจ.อุตรดิตถ
72 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.วังกะพ้ี 142
73 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.วังดิน 236
74 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.ปาเซา 264
75 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.บานดานนาขาม 421
76 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.แสนตอ 300
77 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.บานดาน 221
78 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.ถํ้าฉลอง 226
79 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทม.อุตรดิตถ 7439
80 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.บานดานนาขาม 62
81 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.น้ําริด 339
82 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต.วังกระพี้ 292
83 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบต.ง้ิวงาม 327
84 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อบจ.อุตรดิตถ
85 อุตรดิตถ ลับแล ทต.ทุงยั้ง 812
86 อุตรดิตถ ลับแล อบต.แมพูล 118
87 อุตรดิตถ ลับแล ทต.พระเสด็จ 303
88 อุตรดิตถ ลับแล ทต.หัวดง 536
89 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ฝายหลวง 212
90 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ไผลอม 134
91 อุตรดิตถ ลับแล อบต.นานกกก 137
92 อุตรดิตถ ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ 772
93 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ชัยจุมพล 301
94 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ดานแมคํามัน 398

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ที่อยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์

บ.โกลค์มิลค์  ทีอยู่ ๓๘หมู่๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

อ.ส.ค. สุโขทัย    ท่ีอยู่ ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

หมายเหตุ  พ้ืนท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิเข้าจําหน่ายในพ้ืนท่ี



ที่ อําเภอ

สังกัด ช่ือ

1 อุทัยธานี สช เขต 1 อนุบาลรจนา 104
2 อุทัยธานี สช เขต 1 พิทักษศิษยวิทยา 693
3 อุทัยธานี สช เขต 1 อนุศิษยวิทยา3 543
4 อุทัยธานี สช เขต 1 อนุศิษยวิทยา4 193                  
5 อุทัยธานี สช เขต 1 อุทัยวิทยาลัย 114                  
6 อุทัยธานี สช เขต 2 จตุพร 86
7 อุทัยธานี สช เขต 2 อนุบาลศรีลานสัก 52
8 อุทัยธานี สช เขต 2 อนุบาลสีฟา 112
9 อุทัยธานี สช เขต 2 อนุบาลรัศมี 375                  

10 อุทัยธานี สช เขต 2 สีฟาพัฒนวิทย 303
11 อุทัยธานี สช เขต 2 ทองประสาทเวทย 1,088
12 อุทัยธานี ทัพทัน ทต.ทัพทัน 1,086
13 อุทัยธานี ทัพทัน อบต.หนองกลางดง 87
14 อุทัยธานี ทัพทัน อบต.โคกหมอ 193
15 อุทัยธานี ทัพทัน ทต.หนองสระ 30
16 อุทัยธานี ทัพทัน ทต.หนองสระ 103
17 อุทัยธานี ทัพทัน อบต.หนองกระทุม 604
18 อุทัยธานี ทัพทัน ทต.ตลุกดู 867
19 อุทัยธานี ทัพทัน อบต.หนองยายดา 155
20 อุทัยธานี บานไร อบต.บานไร 737
21 อุทัยธานี บานไร อบต.หูชาง 601
22 อุทัยธานี บานไร อบต.บานใหมคลองเคียน 265                  
23 อุทัยธานี บานไร อบต.หนองจอก 476
24 อุทัยธานี บานไร อบต.วังหิน 321                  
25 อุทัยธานี บานไร ทต.บานไร 625
26 อุทัยธานี บานไร อบต.ทัพหลวง 1,219
27 อุทัยธานี บานไร อบต.เมืองการุง 200                  
28 อุทัยธานี บานไร อบต.หนองบมกลวย 377                  
29 อุทัยธานี บานไร อบต.คอกควาย 925
30 อุทัยธานี บานไร อบต.หวยแหง 472
31 อุทัยธานี บานไร ทต.เมืองการุง 626                  
32 อุทัยธานี บานไร อบต.เจาวัด 390
33 อุทัยธานี บานไร อบต.บานบึง 266
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34 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทต.หาดทนง 79                    
35 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.ทาซุง 272                
36 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.เกาะเทโพ 112                  
37 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี 2,601
38 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.เนินแจง 167                  
39 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.สะแกกรัง 131                  
40 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.หนองแก 423                
41 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.ดอนขวาง 124                
42 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบจ.อุทัยธานี
43 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.หนองไผแบน 192
44 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต.นํ้าซึม 321                  
45 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ประดูยืน 636                
46 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ลานสัก 667
47 อุทัยธานี ลานสัก ทต.ลานสัก 1,044
48 อุทัยธานี ลานสัก อบต.นํ้ารอบ 817
49 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ระบํา 1,541             
50 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ปาออ 1,143
51 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ทุงนางาม 548                
52 อุทัยธานี สวางอารมณ อบต.บอยาง 669
53 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.สวางแจงสบายใจ 89
54 อุทัยธานี สวางอารมณ อบต.ไผเขียว 1,392
55 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.สวางอารมณ 362
56 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.พลวงสองนาง 559
57 อุทัยธานี สวางอารมณ ทต.สวางเเจงสบายใจ 144
58 อุทัยธานี สวางอารมณ อบต.หนองหลวง 366
59 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.ดงขวาง 133
60 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หนองไผ 92
61 อุทัยธานี หนองขาหยาง ทต.หนองขาหยาง 159
62 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หลุมเขา 131                
63 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หนองขาหยาง 258
64 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.ทาโพ 128
65 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.ทุงโพ 396                
66 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.หนองสรวง 2,749
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67 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.หนองนางนวล 193
68 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.เขากวางทอง 730                
69 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.ทุงพง 77
70 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.หนองฉาง 179
71 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.หนองยาง 487
72 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.หนองฉาง
73 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.อุทัยเกา 163
74 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก 634                
75 อุทัยธานี หวยคต อบต.สุขฤทัย 361                
76 อุทัยธานี หวยคต อบต.หวยคต 845                
77 อุทัยธานี หวยคต อบต.ทองหลาง 767                

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์     ที่อยู่ ๕๗/๑ ม.๖ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

บ.โกลค์มิลค์  ทีอยู่ ๓๘หมู่๑ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๓๔๔ คุณปราชนา

วษ.อุทัยธานี   ที่อยู  ๒๗ ม.๕ ต.หนองแก  อ.เมือง จ.อุทัยธานี  ๖๑๐๐๐ 
โทรศัพท ๐๕๖-๕๑๑๑๔๖ ,๐๘๑-๒๘๓๑๖๖๐ คุณสมเจตน
อ.ส.ค. สุโขทัย    ที่อยู ๑๙๘  ม.๓ ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย 
โทรศัพท ๐๕๕-๕๖๑๐๖๕ คุณจําลอง

หมายเหตุ  พ้ืนที่สีดํา คือ ผูประกอบการท่ีมีสิทธิเขาจําหนายในพ้ืนที่

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๔๐๐๗-๙,๐๘๑-๙๖๑๕๘๑๘ คุณไพบูลย์ 
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