
ชื่อผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 81/5 หมู่15 ถ.นาพัฒนะ  ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  นายไชยวัฒน์  วงศ์วรรณ

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายบุญส่ง   จนัทรโสภณโน 71/77  หมู่  1  ต.เขานอ้ย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 081-0099675 ฒฐ 4672 ตูบ้รรทุก ปราณบุรี ประจวบฯ

บพ. 3098 กระบะบรรทุก เมือง ประจวบฯ

ทบัสะแก ประจวบฯ

บางสะพานนอ้ย ประจวบฯ

                                                                                                                                                                                                                                                    เมือง ชุมพร

ท่าแซะ ชุมพร

หลงัสวน ชุมพร

สวี ชุมพร

ละแม ชุมพร

2 นางธนัยาภรณ์  สตัถาพร 111/2 หมู่ 5  ต.แสงอรุณ อ.ทบัสะแก  จ. ประจวบฯ 091-7275775 บธ 8130 กระบะบรรทุก ทบัสะแก ประจวบฯ

บน. 432 ตูบ้รรทุก บางสะพานนอ้ย ประจวบฯ

บางสะพาน ประจวบฯ

3 นายประนอม   จกัขรุักษ์ 7/2  ถ. พระยาพิบูลย ์ ต.สะเตงนอก  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 081-9574991 บง. 8043 ตูบ้รรทุก เมือง ยะลา

รามนั ยะลา

ยะหา ยะลา

4 นายจุมพล  สุวรรณมณี 183  หมู่ 3  ต.พลาสวาส  อ.กาญจนดิษฐ ์ จ.สุราษฏร์ธานี 081-4640889 บธ 3647 กระบะบรรทุก เมือง สุราษฎร์ธานี

บจ. 6231 ตูบ้รรทุก พนม สุราษฎร์ธานี

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ไชยา สุราษฎร์ธานี

นาสาร สุราษฎร์ธานี

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



อาํเภอ จงัหวดั

พนุพิน สุราษฎร์ธานี

ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

พระแสง สุราษฎร์ธานี

บา้นนาเดิม สุราษฎร์ธานี

บนันงัสตา ยะลา

เบตง ยะลา

เมือง ปัตนานี

5 นายสมภาศ  สุขชา 71 หมู่  1  ต.ตนัหยงมสั  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 081-8977756 บง 5140 กระบะบรรทุก สุไหงปาดี นราธิวาส

แวง้ นราธิวาส

บาเจาะ นราธิวาส

6 น.ส.จรีรีตน์  โพธิ์ภิกขุ 109/3 หมู่ 6 ต.กาํเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ 085-7004347 บน. 9773 ตูบ้รรทุก บางสะพานนอ้ย ประจวบฯ

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ





ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เซาท์เทริ์นแดรี่ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 99/9 หมู่4   ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  สมศิลป์ คล้ายทอง

อาํเภอ จงัหวดั

1 น.ส. ภสัสร  พรหมโลก 385/1 หมู่ 1 ต.กาํแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 088-7907980 ถฉ  9711 ตูบ้รรทุก บางกลํ่า สงขลา

2 นางพรชนก  ขนุเพชร 23  หมู่ 7 ต.ควนรู  อ.รัตตภูมิ  จ.สงขลา 087-3944279 บห. 817 ตูบ้รรทุก รัตภูมิ สงขลา

3 นายประวทิย ์  อุปวรรณ 14 /9  ต.กาํแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 089-5979929 บง. 6413 ตูบ้รรทุก รัตภูมิ สงขลา

บจ. 2803 กระบะบรรทุก หาดใหญ่ สงขลา

4 นางสุนนัทา   ห่อทองคาํ 57/222   ต.น่าท่อม  อ.เมือง จ.สงขลา 086-9643939 บพ. 3923 กระบะบรรทุก เมือง สงขลา

บพ. 2134 กระบะบรรทุก หาดใหญ่ สงขลา

ผค. 863 ตูบ้รรทุก นาหม่อม สงขลา

5 น.ส. ภทัรศิริ  ศิริโภคา 57/26  หมู่  3  อ.เมือง จ.สงขลา 081-6902549 บธ 782 กระบะบรรทุก เมือง สงขลา

เมือง สงขลา

หาดใหญ่ สงขลา

6 นายกอง   อาจอาํนวย 23/142 หมู่ 3  ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา 081-9690396 บว. 6872 กระบะบรรทุก เมือง สงขลา

สิงหนคร สงขลา

7 นางออมชนก   เกตตะพนัธ์ 885  หมู่ 1  ต.ควนลงั  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 099-4092694 ผค. 3543 กระบะบรรทุก หาดใหญ่ สงขลา

081-5999924 บย. 6523 กระบะบรรทุก เมือง สงขลา

8 นายอนนัต ์  แสงทอง 7 หมู่ 1 ต. ควนลงั  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 064-9122241 2 ผ 2473 กระบะบรรทุก หาดใหญ่ สงขลา

081-9698530 ผ. 9867 สงขลา

9 นายหมดัตอหาด   สิงหาด 23 หมู่  2  ต. บา้นนา อ.จะนะ  จ.สงขลา  081-4793563 ผธ 2963 ตูบ้รรทุก จะนะ สงขลา

10 นายสุริยา   เลรักมาน 74/1 หมู่ 10 ต.ลาํไพล  อ.เทพา  จ.สงขลา 098-5991352 ฒญ  7685 ตูบ้รรทุก เทพา สงขลา

11 นายมะยโูซะ   ตาเละ 12  หมู่  1  ต. สะบา้ยอ้ย  อ.สะบา้ยอ้ย จ. สงขลา 081-8987267 ลว. 6595 ตูบ้รรทุก สะบา้ยอ้ย สงขลา

12 นางสุภาภรณ์   เอกทตัร  438 หมู่  2 ต. คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 081-7664010 บจ. 1487 กระบะบรรทุก ละงู สตูล

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



อาํเภอ จงัหวดั

ทุ่งหวา้ สตูล

13 นายธานินทร์   คลา้ยทอง 275/27  หมู่  1 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล 086-6972978 ผก. 5080 กระบะบรรทุก ละงู สตูล

ท่าแพ สตูล

มะนงั สตูล

14 นางวไิล  รัตนจินดา 165/4 หมู่ 2  ต.ยามู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 093-6941498 พค. 1306 กระบะบรรทุก ปะนาเระ ปัตตานี

15 นายจาํนงค ์ รัตนผล กะพอ้ ปัตตานี

ไมแ้ก่น ปัตตานี

16 นายอิทธิเดช  สุทธิศกัดืโสภากลุ 50/4  หมู่  4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 062-9616592 บต. 1015 กระบะบรรทุก มายอ ปัตตานี

หนองจิก ปัตตานี

โคกโพธิ์ ปัตตานี

17 นายสุรเดช  หะยสีมาแอ  140  หมู่  2  ต. ตนัหยงลุโละ  อ.เมือง จ. ปัตตานี 093-3549446 บต. 574  กระบะบรรทุก ยะหริ่ง ปัตตานี

18 นายอบัดุลกาแม    ดะกา  13/2  หมู่  4  ต.มะนงัตาลาํ  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 089-2958551 บธ 1593 กระบะบรรทุก สายบุรี ปัตตานี

19 นายอุทยั  วงศเ์รืองแสง 25  ถนนวอสเบียน  ต.บางนาค  อ.เมือง จ.นราธิวาส 088-7560380 เมือง นราธิวาส

20 นายธวชัชยั  ตนัพิสยั 74  หมู่  3  ต.ตะโละ๊หะลอ อ.รามนั  จ.ยะลา 088-5424934 บต. 5340 กระบะบรรทุก รามนั ยะลา

21 นายพงษพ์ชัร  จินดาพล  1   ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา 098-0418125 บฉ 9162 กระบะบรรทุก เมือง ยะลา

บธ. 783 กระบะบรรทุก ยะลา

ผต.  8917 กระบะบรรทุก ยะลา

22 นายโรจน์  สมาธิ 106/14  ต.ทบัเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 087-2693173 บบ.  4199 กระบะบรรทุก เมือง ตรัง

บบ.6728 ตูบ้รรทุก ตรัง

23 นางมาลาวรรณ   ทิพยอ์กัษร 33/33  หมู่ 1 ต.ควนหนองหงษ ์ อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรร 081-0770242 ผค.  479 ตูบ้รรทุก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท นครแดรี่ พลสั จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน121 หมู่ 1  ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  ณัฐนันท์ พงศาปาน

อาํเภอ จงัหวดั

1 น.ส.อุษา   ปักเขม็ 6/1  หมู่ 2  ต. ท่าขึ้น  อ.ท่าศาลา  จ. นครศรีธรรมราช 086-9507991 บท. 90 กระบะบรรทุก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

2 นางมาลาวรรณ  ทิพยอ์กัษร 33/33 หมู่ 1  ต.ควนหนองหงษ ์ อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 081-0770242 ผค. 479 ตูบ้รรทุก ชะอวด นครศรีธรรมราช

ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช

3 นางปรีญาภรณ์   ผนัแปรจิตร 67/3  หมู่ 2  ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี  จ. นครศรีธรรมราช 084-4464954 พระพรหม นครศรีธรรมราช

4 นายสมนึก   เกตุแกว้ 3/2  หมู่  1 ต.เทพราช  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 081-8965222 บก. 5688 กระบะบรรทุก สิชล นครศรีธรรมราช

ผค. 5472 กระบะบรรทุก นครศรีธรรมราช

5 นายวฒุิกานต ์  บุญมาก 292  หมู่  2  ต. ฉวาง   อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 089-5945218 บล. 646 กระบะบรรทุก ฉวาง นครศรีธรรมราช

ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

พิปูน นครศรีธรรมราช

6 นางจามรี   สุขะวลัลิ 149 หมู่  2  ต.ป่าพะยอม  อ. ป่าพะยอม  จ.พทัลุง 081-0966005 80-6246 รถบรรทุก ชะอวด นครศรีธรรมราช

บต. 9422 กระบะบรรทุก

7 นายธนพงศพ์รรณ  วชิิตนาค 60/20  หมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 084-0581238 83-6135 รถบรรทุก เมือง นครศรีธรรมราช

ลานสกา นครศรีธรรมราช

8  นายไมตรี    นิจจาํรูญ 63/23  หมู่ 3  ต.กรุงหยนั  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 087-2731179 บว. 6079 กระบะบรรทุก บางขนั นครศรีธรรมราช

9 นายศรชยั   แสงดี 78  หมู่ 2 ต.คลองขดุ  อ.เมือง จ.สตูล 081-5989672 บจ. 2733 ตูบ้รรทุก ควนกาหลง สตูล

บจ. 3472 ตูบ้รรทุก ควนโดน สตูล

เมือง สตูล

ท่าแพ สตูล

10 น.ส. กชวรรณ  ไศลแกว้ 286/1 หมู่ 7  ต.ชา้งกลาง  อ.ชา้งกลาง จ. นครศรีธรรมราช 092-5455525 บว. 5368 กระบะบรรทุก ฉวาง นครศรีธรรมราช

นาบอน นครศรีธรรมราช

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



อาํเภอ จงัหวดั

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

11 นายอภินนัท ์ เกิดใกลรุ้่ง 121 หมู่  1  ต. นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ถย. 3297 กระบะบรรทุก พรหมรคีรี นครศรีธรรมราช

12 น.ส. ทิพยอ์มัมร  หนูดรุณ 170  หมู่  3   ต.แกว้แสน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 081-7881700 บว. 4257 กระบะบรรทุก นาบอน นครศรีธรรมราช

13 นางนาตยา   กลัป์จารุ 24  ต.จะบงัติกอ  อ.เมือง จ. ปัตตานี 086-4801689 1 ฒธ 4069 ตูบ้รรทุก หนองจิก ปัตตานี

ฒธ 437 ตูบ้รรทุก ยะรัง ปัตตานี

14 นางผอ่งศรี  ทรัพยด์าํ 203  หมู่  6  ต.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม  จ.พทัลุง 087-0484188 บธ. 4020 ตูบ้รรทุก ชะอวด นครศรีธรรมราช

จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

15 นายเสนอ  ผนัแปรจิตร 79 หมู่ 2  ต. ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 081-8923868 บว. 1302 ตูบ้รรทุก เมือง นครศรีธรรมราช

บฉ. 1976 กระบะบรรทุก เมือง นครศรีธรรมราช

บษ. 792 ตูบ้รรทุก นครศรีธรรมราช

16 นายอิทธิเดช  สุทธิศกัดิ์โสภากุล 50/4 หมู่ 4  ต. รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 062-9616592 บง.  8990 กระบะบรรทุก โคกโพธิ์ ปัตตานี

หนองจิก ปัตตานี

ยะรัง ปัตตานี

ยะหริ่ง ปัตตานี

17 นางสุภาภรณ์   เอกทตัร   438  หมู่  2 ต.คลองขดุ  อ.เมือง จ.สตูล 081-7664010 บจ. 3528 ตูบ้รรทุก ละงู สตูล

ทุ่งหวา้ สตูล

18 นายธานินทร์  คลา้ยทอง 275/27 หมู่  ต. ควนกาหลา  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล 086-6972978 บง. 2349 กระบะบรรทุก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ตอยยบีันฟู้ดส์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 163/15 หมู่1   ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  สมชาย กุลคีรีรัตนา

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายประนอม   จกัขรุักษ์ 7/2  ถนนพระยาพิบูลย ์  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง จ.ยะลา 081-9574991 บต. 6054 ตูบ้รรทุก เมือง ยะลา

80-5421 รถบรรทุก รามนั ยะลา

บฉ. 9162 กระบะบรรทุก ยะหา ยะลา

บฉ. 5669 กระบะบรรทุก บนันงัสตา ยะลา

บต. 6055 ตูบ้รรทุก กาบงั ยะลา

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :17/1 หมู่6   ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  ชาติวุฒิ พลนิล

อาํเภอ จงัหวดั

1 นางสวนนัท ์  สาทจนัทร์ 370/32  หมู่ 4  ต. วงัตะกอ  อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 086-2765606 บน. 3941 กระบะบรรทุก หลงัสวน ชุมพร

ละแม ชุมพร

ทุ่งตะโก ชุมพร

2 นายเกรียงศกัดิ์   สุขเกื้อ 12/1  หมู่ 5 อ.สิชล  อ.นครศรีธรรมราช 081-9568080 ผค. 6703 ตูบ้รรทุก เมือง สุราษฏร์ธานี

3 นางเจตนา  เอาไชย 115  หมู่ 5  ต. นาสกั  อ.สว ี จ. ชุมพร 089-9087393 บน. 3525 ตูบ้รรทุก หลงัสวน ชุมพร

สวี ชุมพร

4 นายวรีวชิญ ์  ตนัติธีรพฒัน์ 123  หมู่ 9  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ. ชุมพร 081-8944557 ฒฐ  4672 ตูบ้รรทุก เมือง ชุมพร

ฒฐ 4467 ตูบ้รรทุก สวี ชุมพร

ตจ. 9644 ตูบ้รรทุก ท่าแซะ ชุมพร

ฒต. 7621 ตูบ้รรทุก ปะทิว ชุมพร

5 นายสิริ   คุม้เพชร 57/20  หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ชุมพร 081-9700935 บจ. 9242 ตูบ้รรทุก พะโตะ๊ ชุมพร

บจ. 301 กระบะบรรทุก สวี ชุมพร

บจ. 3116 ตูบ้รรทุก เมือง ชุมพร

กระบุรี ระนอง

เมือง ระนอง

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงง 21/2 หมู่5   ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  รัศมี ชอบใจ

อาํเภอ จงัหวดั

1 นางศรัญญา   ทศันสุวรรณ 143 /9 หมู่  4  ต. สนามคลี  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-1649602 ตศ. 6281 ตูบ้รรทุก เมือง สุพรรณบุรี

อู่ทอง สุพรรณบุรี

2 น.ส. กิรณา    อจลารัตน์ 21/2  หมู่  5  ต.สระแกว้  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 099-4432368 ถส. 1417 ตูบ้รรทุก เมือง สุพรรณบุรี

3 นายสิทธิกานต ์  รุจจนเวท 150/17  ถนนมาลยัแมน  ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 090-7900660 บร. 4979 ตูบ้รรทุก ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี

4 นายอฐัพล  สุดตา 86  หมู่ 11  ต. ตลิ่งชนั  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 087-1608616 ฒก. 7495 ตูบ้รรทุก ด่านชา้ง สุพรรณบุรี

5 นายชาธร  บุญญทิม  37/1  หมู่ 2  ต.ตลิ่งชนั  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-2460710 เมือง สุพรรณบุรี

6 นส.ปาณิสรา   ทองสุก 15/1  หมู่  5 ต.โพธิ์พระยา  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-8363289 ฒข. 2457 ตูบ้รรทุก เมือง สุพรรณบุรี

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจํากดั กลุ่มผู้เลีย้งโคนมหนองหญ้าไซ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 565 หมู่12   ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  รุ่งนภา เดชพงษ์

อาํเภอ จงัหวดั

1 น.ส. รุ่งนภา   เดชพงษ์ 565 หมู่ 13  ต.หนองหญา้ไซ  อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี 089-9196921 บย. 9446 ตูบ้รรทุก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

ถส. 5100 ตูบ้รรทุก สามชุก สุพรรณบุรี

ตฉ. 1744 กระบะบรรทุก หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี

บท. 845 กระบะบรรทุก ด่านชา้ง สุพรรณบุรี

85-4283 รถบรรทุก สุพรรณบุรี

1 ฒภ 9011 ตูบ้รรทุก สุพรรณบุรี

82-0428 ส่วนบุคคล สุพรรณบุรี

2 นายนิวฒัน์   สงัขท์อง 86/20  ถนนบา้นปากแรต  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 081-7052624 บพ. 6516 ตูบ้รรทุก สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี

1 ฒผ 7028 ตูบ้รรทุก อู่ทอง สุพรรณบุรี

เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี

3 นางปัญญา  สุรสีหนาท 336  หมู่ 3  ต.ตลิ่งชนั  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 089-8068904 บย. 9387 ตูบ้รรทุก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ด่านชา้ง สุพรรณบุรี

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 56 หมู่5   ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  ธัชภรณ์ เดชเกิด

อาํเภอ จงัหวดั

1 นางอรัญญา  เดชเกิด 29/1   ถนนวชัระ  ต.ปากนํ้ า  อ.เมือง จ.กระบี่ 081-3962187 บน. 8005 กระบะบรรทุก เมือง กระบี่

บบ. 8349 กระบะบรรทุก เขาพนม กระบี่

บบ. 8901 ตูบ้รรทุก เหนือคลอง กระบี่

บน. 8100 ตูบ้รรทุก กระบี่

บธ 9898 กระบะบรรทุก กระบี่

บว. 7745 กระบะบรรทุก กระบี่

บท. 7104 กระบะบรรทุก กระบี่

2 นายมารูญ  โวหาญ 154  หมู่ 4  ต. คลองเขมา้  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 081-6671111 บท. 7000 กระบะบรรทุก เกาะลนัตา กระบี่

บธ.6000 กระบะบรรทุก คลองท่อม กระบี่

บธ. 7000 กระบะบรรทุก เหนือคลอง กระบี่

บธ. 5000 ตูบ้รรทุก อ่าวลึก กระบี่

บก. 3000 ตูบ้รรทุก ปลายพระยา กระบี่

บพ. 700 ตูบ้รรทุก ลาํทบั กระบี่

3 น.ส. ทศวรรณ  ยนืยง 23  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 086-9458180 บว. 7279 ตูบ้รรทุก เมือง นครศรีธรรมราช

บว. 4123 กระบะบรรทุก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

กล. 906 ตูบ้รรทุก นครศรีธรรมราช

4 น.ส. กชวรรณ  ไศลแกว้ 286/1  หมู่ 7  ต.ชา้งกลาง  อ.ชา้งกลาง จ. นครศรีธรรมราช 092-5455525 บว. 5368 กระบะบรรทุก นาบอน นครศรีธรรมราช

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

5 นายสมนึก  เกตุแกว้ 3/2  หมู่ 1  ต.เทพราช อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 081-8965222 ผค.5472 กระบะบรรทุก สิชล นครศรีธรรมราช

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



6 นางปรีญาภรณ์  ผนัแปรจิตร 67  หมู่ 2  ต.นาเรียง  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช 084-4464954 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

อาํเภอ จงัหวดั

7 น.ส.อุษา   ปักเขม็  6/1 หมู่ 2  ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 062-0701243 บง. 7612 กระบะบรรทุก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

นบพิตาํ นครศรีธรรมราช

8 นายไมตรี   นิจจาํรูญ 65 หมู่ 2  ต. กรุงหยนั  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 083-6409411 บว. 6079 กระบะบรรทุก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

9 นายวฒุิกานต ์ บุญมาก 292  หมู่ 2  ต. ฉวาง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  089-5945218 บล. 646 กระบะบรรทุก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

ฉวาง นครศรีธรรมราช

ถํ้าพรรณา นครศรีธรรมราช

10 นางมาลาวรรณ  ทิพยอ์กัษร 33/33  หมู่ 1  ต.ควนหนองหงษ ์ อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมร 081-0770242 ผค. 479  ตูบ้รรทุก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

11 น.ส. จิราพร  จิตรัตน์ 26/2  หมู่ 7  ต. ชา้งกลาง  อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช 089-7890442 ผข. 6212 ตูบ้รรทุก พิปูน นครศรีธรรมราช

12 นายธานินทร์  คลา้ยทอง 275/27 หมู่ 1  ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 086-6972978 บธ.  1512 กระบะบรรทุก ปากพนงั นครศรีธรรมราช

13 นายศิริศกัดิ์   ศิริอาํนวยผล 31/160 หมู่  16  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 081-5401090 บห. 4213 กระบะบรรทุก เวยีงสระ สุราษฎร์ธานี

บว. 918 ตูบ้รรทุก พระแสง สุราษฎร์ธานี

ตง. 8804 ตูบ้รรทุก ชยับุรี สุราษฎร์ธานี

ถํ้าพรรณา นครศรีธรรมราช

เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

14 นางอรทยั  ศรีนาวา 129/15 หมู่ 10  ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 087-2737474 บม. 8023 กระบะบรรทุก เมือง สุราษฎร์ธานี

บม. 5245 ตูบ้รรทุก กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ผจ. 6352 ตูบ้รรทุก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

บษ. 7793 กระบะบรรทุก บา้นตาขนุ สุราษฎร์ธานี

ผก. 4923 ตูบ้รรทุก วภิาวดี สุราษฎร์ธานี

บย. 91 กระบะบรรทุก พนม สุราษฎร์ธานี

บม. 5618 ตูบ้รรทุก เคียนซา สุราษฎร์ธานี

พนุพิน สุราษฎร์ธานี

พื้นที่รับผิดชอบ
ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ



ไชยา สุราษฎร์ธานี

อาํเภอ จงัหวดั

15 นายธรรมรัตน์  โพธิครูประเสริ 265/1 ต.คลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 063-3989223 บฉ 8065 ตูบ้รรทุก เมือง สุราษฎร์ธานี

ผข. 5168 ตูบ้รรทุก กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี

บา้นนาเดิม สุราษฎร์ธานี

เคียนซา สุราษฎร์ธานี

16 น.ส.จุฬาลกัษณ์  กลุบาล 220/1  หมู่ 2   ต.ลาํไพล  อ.เทพา  จ.สงขลา 089-4646421 ผก. 1966 กระบะบรรทุก เทพา สงขลา

17 นายพงศพ์ชัร์  จินดาพล 1  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 098-0418125 บธ. 783 กระบะบรรทุก เมือง ยะลา

ผต. 8917 กระบะบรรทุก ยะลา

18 นางวไิล  รัตนจินดา  165/4  หมู่ 2   ต.ยามู อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 093-6941498 บธ.  1409  กระบะบรรทุก ปานาเระ ปัตตานี

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน :29 หมู่6   ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  ขวัญใจ สิงหเดชวีระชัย

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายพิเชษฐ ์  วนระสิทธิ 62 หมู่ 1 ต. พฒันานิคม  อ.พฒันานิคม  จ.ลพบุรี 098-5069644 บพ. 7493 รถตูบ้รรทุก ลพบุรี

2 นายอมรเทพ  กรุณวงษ์ 293 หมู่ 9  ต.พฒันานิคม  อ.พฒันานิคม  จ.ลพบุรี 089- 8088123 บพ. 5655 รถตูบ้รรทุก ลพบุรี

3 นายรุ่งเพชร  บรรยง 92 หมู่ 12 ต.พฒันานิคม  อ.พฒันานิคม  จ.ลพบุรี 091-8378738 82-3051 กระบะบรรทุก ลพบุรี

4 นายเกรียงไกร   ปิบกระโทก 247/2  หมู่ 9  ต.พฒันานิคม  อ.พฒันานิคม  จ.ลพบุรี 087-0194004 ผท. 9956 รถตูบ้รรทุก ลพบุรี

5 นายสุนทร  สระสงค์ 11/2  หมู่  ต.หนองหมอ้  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9432 รถตูบ้รรทุก ไพศาลี นครสวรรค์

6 นายสามารถ  จนัทร์เอี่ยม 29/ 1  หมู่ 5  ต. ยงขาว อ.พยหุะคีรี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 83 - 0390 รถตูบ้รรทุก พยหุะคีรี นครสวรรค์

เมือง นครสวรรค์

ตาคลี นครสวรรค์

7 นายสมชาย  เกตุหนู 24 หมู่  4 ต. หนองพิกลุ  ต.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9435 รถบรรทุก ตากฟ้า นครสวรรค์

พยหุะคีรี นครสวรรค์

ท่าตะโก นครสวรรค์

ไพศาลี นครสวรรค์

8 นายเอกพงษ ์ พรมอ่อน 10  ถนนประชาตาคลี  ต.ตาคลี อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-3964 รถบรรทุก ตาคลี นครสวรรค์

82-9434 รถบรรทุก ตากฟ้า นครสวรรค์

82-8738 รถบรรทุก นครสวรรค์

9 นายธนพล  สิทธิโชติ 10 ถนนประชาตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 83-0391 รถบรรทุก ตาคลี นครสวรรค์

10 นายสุรัตน์  ทองเอี่ยม 11 ถนนประชาตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 82-9433 รถบรรทุก ท่าตะโก นครสวรรค์

หนองบวั นครสวรรค์

11 นายทรงวฒุิ  คนัทะทรัพย ์ 59 หมู่  6   ต. หนองหมอ้  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 056-315486-7 83-0392 รถบรรทุก ตาคลี นครสวรรค์

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



12 นายสุริยา   บุญมีธรรม 20/18  หมู่ 3  ต.คลองสระบวั  อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 085-9847193 ถอ. 8008 กระบะบรรทุก อู่ทอง สุพรรณบุรี

อาํเภอ จงัหวดั

สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี

13 นายชาํนาญ  พลูนอ้ย 134  หมู่   1  ต.ปากช่อง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 063-9871183 บว. 6993  กระบะบรรทุก เมือง สมุทรสงคราม

บางคนที สมุทรสงคราม

14 นายวรกิจ   ใจหลกั 14/40  หมู่ 2  ต.บางหลวง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 095-6612508 บร. 1342 รถตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

15 นายปัญญา   สิยางคุย 35/5  หมู่ 8   ต.บา้นเลือก  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 090-7704308 ฒฉ 3262 รถตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสาคร

บา้นแพว้ สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

16 นายสมจิตต ์  ธรรมวนิยั 35/6 หมู่ 8  ต.บา้นเลือก  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 081-1395735 ถห.115 รถตูบ้รรทุก เมือง นครปฐม

พทุธมณฑล นครปฐม

17 นายทวศีกัดิ์   วรวฒันานนัท์ 86/8 หมู่ 2  ต.ลาํพยา  อ.เมือง จ.นครปฐม 081-0074448 บพ. 5083 กระบะบรรทุก ดอนตูม นครปฐม

เมือง นครปฐม

18 นายสุมิตร   ใจชื่น 71   หมู่ 1  ต.หนองโพ  อ. โพธาราม จ.ราชบุรี 099-3344099 บล. 3196 กระบะบรรทุก นครชยัศรี นครปฐม

19 นางอรุณศรี   จิรเมธาธนนนัท์ 27/3  หมู่ 9  ต.ลาํเพย  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม 081- 9421409 บษ 6892 รถตูบ้รรทุก เมือง นครปฐม

ดอนตูม นครปฐม

20 นายถวลัย ์ แหนงใหม่ 180 หมู่ 3 ต. กาํแพงแสน  อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 088-5432622 ผก. 8618 กระบะบรรทุก บางเลน นครปฐม

21 นายชยัวฒัน์  ศิรกิตติวรพงษ์ 304   หมู่ 5  ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-9181140 บษ. 939 รถตูบ้รรทุก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

22 นายหวงั   ขนัธะวธิิ 209/2  หมู่ 3  ต.วงัแดง อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์ 097-1020719 ถอ.  8010 กระบะบรรทุก อู่ทอง สุพรรณบุรี

สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี

23 นายสุธี  ส่งเสริม 17/17   หลงัวดัประปฐมเจดีย ์ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 089-5645711 บธ.  2047 กระบะบรรทุก เมือง นครปฐม

24 นายปรีชา  ยอดกาวี 52  หมู่ 8  ต.บา้นเลือก  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 089-0765463 บล. 803 รถตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสงคราม

25 นายมนตรี  ไวยพฒัน์ 114  หมู่  1  ต.หว้ยม่วง อ.กาํแพงแสน  จ.นครปฐม 081-3549159 ถฐ 3625 รถตูบ้รรทุก บางเลน นครปฐม

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



098-9976378 กาํแพงแสน นครปฐม

อาํเภอ จงัหวดั

26 นายสายนัต ์ ชาํท่าพดู 28/1  หมู่  2  ต.บางกระทึก  อ.สามพราน จ.นครปฐม 082-7276211 บม. 1347 กระบะบรรทุก เมือง สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

27 นายวรากร  ทองงามขาํ 37 หมู่ 21   ต. ทุ่งลูกนก  อ.กาํแพงแสน  จ.นครปฐม 082-2980670 ตย. 7503 รถตูบ้รรทุก เมือง นครปฐม

064-9478992 กาํแพงแสน นครปฐม

28 นายศุภปรีดา   แนบโชด 78/18  หมู่  1 ต. นครปฐม  อ.เมือง จ.นครปฐม 083-8065014 1 ฒญ 9281 รถตูบ้รรทุก นครชยัศรี นครปฐม

เมือง นครปฐม

29 นายเผชิญ  หุ่นภู่ 106  หมู่  1  ต.หนองโพ  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 080-5629312 บล. 3439 กระบะบรรทุก อู่ทอง สุพรรณบุรี

30 นายทรงวทิย ื เอี่ยมใหญ่ 48  หมู่ 17  ต.ทุ่งลูกนก อ.กาํแพงแสน  จ.นครปฐม 061-5768802 1 ฒฐ 8900 รถตูบ้รรทุก กาํแพงแสน นครปฐม

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 119 หมู่3   ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  สมบัติ ประดับแก้ว

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายภทัรอนญัญ ์  เกตุมีชยั 4 หมู่ 7  ต. บา้นเลือก  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 098-3486943 บท. 3433 กระบะบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

2 นางจุไรรัตน์  โกฏเพชร  320/262  ถนนศรีอยธุยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพ 089-7913343 88-1692 รถบรรทุก หนองแขม กรุงเทพ

บางกอกใหญ่ กรุงเทพ

3 นายพิเชษฐ ์  พวัพนัธ์พงศ์ 70/81  หมู่ 9  ต.บา้นปรก  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 092-2791299 บง. 870 กระบะบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

วดัเพลง ราชบุรี

4 นายรณกฤต  ทองเกลี้ยง 443/180  หมู่ 2  ต.สามเรือน อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยธุยา 081-6273541 1 ฒฎ 2618 ตูบ้รรทุก วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา

บฉ 6525 ตูบ้รรทุก บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา

เสนา พระนครศรีอยธุยา

5 นายเกษตร   หลีลว้น 251  หมู่ 8  ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 081-8800354 บพ. 4436 ตูบ้รรทุก หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี

บว. 9721 ตูบ้รรทุก บา้นลาด เพชรบุรี

บว. 9721 ตูบ้รรทุก เขายอ้ย เพชรบุรี

เมือง เพชรบุรี

ท่ายาง เพชรบุรี

บา้นแหลม เพชรบุรี

6 น.ส.สุรีภรณ์   ทะแดง 89 หมู่ 3  ต.หนองโพ  อ.โพธราม จ. ราชบุรี 086-6128172 บฉ. 2272 ตูบ้รรทุก บางแพ ราชบุรี

7 นายสุขพิศาล  วนัทอง 97/5   หมู่ 7  ต. หนองโพ   อ.โพธาราม  จ. ราชบุรี  081-9496834 บย. 1194 ตูบ้รรทุก ท่ามะกา กาญจนบุรี

8 นายทวพีงษ ์ รุ่งสกุลทอง 32/28 หมู่ 19 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 089-8376875 ผค. 4312  ตูบ้รรทุก ท่ามะกา กาญจนบุรี

ไทรโยค กาญจนบุรี

ท่าม่วง กาญจนบุรี

ปากท่อ ราชบุรี

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



อาํเภอ จงัหวดั

9 นายนิวฒัน์   สงัขท์อง 86/20 ถนนบา้นปากแรต  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 081-6444605 1 ฒผ. 7028 ตูบ้รรทุก บา้นโป่ง ราชบุรี

บพ. 6516 ตูบ้รรทุก เมือง กาญจนบุรี

10 นายดาํรงค ์ แพรอตัร์ 122/1  หมู่ 4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 089-2353068 บย. 7116 กระบะบรรทุก เมือง ราชบุรี

ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

11 น.ส.ดวงรัตน์  บุญมาก 223  หมู่ 9  ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 087-1633583 บพ. 6212 กระบะบรรทุก สวนผึ้ง ราชบุรี

บา้นคา ราชบุรี

12 นายดาว  แป้นปาน 52/5 หมู่ 4  ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุร 081-9429351 82-6511 รถบรรทุก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

81-9418 รถบรรทุก กาญจนบุรี

13 น.ส.ปภาวดี  ชาวจีน 25/173 ซอยรามคาํแหง 174 แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 081-6672467 70-4310 รถบรรทุก เมือง ราชบุรี

บห. 4920 ตูบ้รรทุก เมือง เพชรบุรี

14 นายรังสิมนัต ์ คงมัน่ 88/1452 หมู่ 5  ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 089-8185194 ฒข. 6017 กระบะบรรทุก บางแค กรุงเทพ

15 นายปภาณ  อริยาเมธี 230/18 หมู่ 9  ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 081-8805768 บก. 9510 ตูบ้รรทุก ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

16 นายธรากร  เทศยคุุณธร 76/2  หมู่ 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 089-8087363 บพ. 7290 ตูบ้รรทุก ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

17 นางกาญจนา  แสงอากาศ 35 หมู่ 1  ต.บวังาม อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 081-0150322 ฒร. 6791 กระบะบรรทุก ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

โพธาราม ราชบุรี

บา้นโป่ง ราชบุรี

เมือง ราชบุรี

18 นายธีระศกัดิ์  เจนสมบูรณ์สิน 88/1 หมู่ 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 086-5588155 1 ฒฒ 9380 ตูบ้รรทุก เมือง สมุทรปราการ

บท. 2121 กระบะบรรทุก พระประแดง กรุงเทพ

ผค. 2493 ตูบ้รรทุก ทุ่งครุ กรุงเทพ

บางขนุเทียน กรุงเทพ

หนองแขม กรุงเทพ

เมือง ราชบุรี

เมือง สมุทรสาคร

อาํเภอ จงัหวดั

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



19 นายสาํราญ  แดงสา 214 หมู่ 8  ต.บา้นเลือก  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 081-4366988 1 ฒง 5458 ตูบ้รรทุก เมือง เพชรบุรี

20 นางสุพฒัรา  อคัรพิทกัษพ์งศ์ 8/2  หมู่ 1  ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-9881941 ถก.8857 ตูบ้รรทุก โพธาราม ราชบุรี

บางแพ ราชบุรี

21 น.ส.ชนนัทวลัย ์ นาถมหทัธนคุณ 82  หมู่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมือง  จ.ราชบุรี 089-5430251 บย. 9478 กระบะบรรทุก เมือง ราชบุรี

ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

วดัเพลง ราชบุรี

22 นายบุญรอด  ชอ้ยเครือ 257/1 หมู่บา้นดอนตูม ต.บ่านโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 081-8579023 ณท. 5337 ตูบ้รรทุก บา้นโป่ง ราชบุรี

23 นายณฐัธนน  ปัญจนิธิคูวรชยั 162/3 หมู่ 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 092-6146646 1 ฒช 8679 กระบะบรรทุก สายไหม กรุงเทพ

24 นางทองฮวย  เจริญูธรรม 121/12  ถนนแสงชูโต  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 087-4037216 บพ. 3581 ตูบ้รรทุก โพธาราม ราชบุรี

25 นายมหิดล  ไก่แกว้ 121/10 หมู่ 10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 081-8233321 82-3251 รถบรรทุก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

82-2510 รถบรรทุก ท่าม่วง กาญจนบุรี

81-4711 ไทรโยค กาญจนบุรี

บ่อพลอย กาญจนบุรี

เมือง กาญจนบุรี

เลาขวญั กาญจนบุรี

26 นางปราณี  สืบสายเกิด 1110  ถนนสงัฆราช  ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 081-8525586 บฉ 2240 กระบะบรรทุก เมือง พระนครศรีอยธุยา

27 นายเกษม  แป้นปาน 41/1 หมู่ 2  ต. หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-3453909 บค. 599 กระบะบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

เมือง กาญจนบุรี

28 นายจิรวฒัน์   ศรีสิริภาคย์ 58  ถ.ยงิเป้า  ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตจ. 7120 ตูบ้รรทุก เมือง พระนครศรีอยธุยา

29 นายสราวธุ  ฤดีขจรไชย 121/13  หมู่ 2 ต.บา้นเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุร 081-3502936 บม. 7205 กระบะบรรทุก เมือง พระนครศรีอยธุยา

30 นายพร   เชาววตัร์ 27/1  หมู่ 3  ต.ดอนกรเบื้อง  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 086-0059773 บษ  4399 ตูบ้รรทุก เมือง ราชบุรี

โพธาราม ราชบุรี

31 นางทองคาํ  แซ่เตง็ 75/1  หมู่ 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 082-2446159 บน. 447 กระบะบรรทุก เมือง ราชบุรี

32 นางจิราภรณ์  สุขใจ 68  หมู่ 5  ต.บา้นเลือก  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 083-3133265 กธ  9661 นัง่สองตอนบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

อาํเภอ จงัหวดั

33 นายสนัติ  วนัเพญ็ 172/2  หมู่ 7  ต.หนองโพ  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-7925410 บบ. 6695 ตูบ้รรทุก วดัเพลง ราชบุรี

บางแพ ราชบุรี

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



เมือง ราชบุรี

34 นางสละ   ศิลาหอม 36/6 หมู่ 2 ต. ดอนกระเบื้อง  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 084-8017254 1 ฒฆ 1317 ตูบ้รรทุก บา้นโป่ง ราชบุรี

35 นายสุรสิทธิ์   ฤทธิ์คง 21  หมู่ 4 ต.หนองโพ  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 086-8992688 บห. 4920 ตูบ้รรทุก ปากเกร็ด นนทบุรี

70-4310 รถบรรทุก บางบวัทอง นนทบุรี

เมือง นนทบุรี

เมือง เพชรบุรี

36 นายธีววจัน์   ถิรคุปตผ์โลทยั 118/6  ถ.25 มกรา  ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง  จ.นครปฐม 081-4065548 บย. 7134 กระบะบรรทุก ไทรโยค กาญจนบุรี

37 นางเกศินี   เขียวลือ 118/2 หมู่ 8 ต.บา้นเลือก  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-3650698 81-5068 รถบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

38 นส. อาภาภรณ์  ลํ้าเลิศลกัษณะชยั 51 ซ.เพชรเกษม 20 แยก 9 แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพน 081-7511283 70-4310 รถบรรทุก พญาไท กรุงเทพ

บห. 4920 ตูบ้รรทุก ภาษีเจริญ กรุงเทพ

จอมทอง กรุงเทพ

บางกอกใหญ่ กรุงเทพ

คลองสาน กรุงเทพ

หนองแขม กรุงเทพ

บางบอน กรุงเทพ

สาคร กรุงเทพ

พระนคร กรุงเทพ

ธนบุรี กรุงเทพ

39 นายประสาน  วงแหวน 207 หมู่ 3  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 081-7635801 บษ 4059 ตูบ้รรทุก ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

บร. 5896 ตูบ้รรทุก จอมบึง ราชบุรี

40 นางพชัรินทร์  เสือคง 17/2 หมู่ 4 ต.หนองโพ  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-8017058 บค. 599 กระบะบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

41 นายหนาํใจ  บุญประสพ 57/1 หมู่ 8  ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 081-3742704 บบ. 290 ตูบ้รรทุก บา้นโป่ง ราชบุรี

อาํเภอ จงัหวดั

42 นายสรยา   ชาโชติ 12  หมู่ 10  ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 089-4134408 ถห. 109 ตูบ้รรทุก เมือง ระยอง

43 นายเจมร์   ปรีชา 46/1  หมู่  6 ต.สวนป่าน  อ.เมือง จ.นครปฐม 084- 9195992 ฒจ. 3062 ตูบ้รรทุก ปากท่อ ราชบุรี

โพธาราม ราชบุรี

เมือง ราชบุรี

ที่  ชื่อ-สกุล ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผดิชอบ



44 นายชาติ  เกตุมีชยั 305 หมู่ 7  ต. บา้นไร่ อ.ดาํเนินสะดวก   จ.ราชบุรี 086-7679539 1 ป- 8658 กระบะบรรทุก ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

45 นายธีรพล  กูท้รัพย์ 28/1 หมู่ 1  ต. ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 087-0037826 บม. 8376 กระบะบรรทุก บา้นโป่ง ราชบุรี

บล 7016 กระบะบรรทุก ราชบุรี

บม. 6831 กระบะบรรทุก ราชบุรี

บน. 466 ตูบ้รรทุก ราชบุรี

46 นส. เบญจมาภรณ์  อินทปันตี 68/7  หมู่ 5  ต. ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 061-8629944 บน. 9706 กระบะบรรทุก ศรีสวสัดิ์ กาญจนบุรี

47 นายทวนทอง  สวสัดี 40/2  หมู่ 10  ต.หนองออ้  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 089-0410224 81- 5068 รถบรรทุก โพธาราม ราชบุรี

48 นายธนกฤต   อุทยัวงษ์ 240  ถ.ริมคลองประปา  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 093-3273979 ตง.  5369 กระบะบรรทุก พญาไท กรุงเทพ

คลองสามวา กรุงเทพ

บางซื่อ กรุงเทพ

พระนคร กรุงเทพ

บางกอกใหญ่ กรุงเทพ

ภาษีเจริญ กรุงเทพ

จอมทอง กรุงเทพ

ประเวศ กรุงเทพ

ดินแดง กรุงเทพ

วฒันา กรุงเทพ

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................



ชื่อผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 146/6 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  ปภณภพ เฉลิมกลิ่น

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายนุสิทธิ์   เหลก็เพช็ร 10/46  ถนนหนองจิก  อ.เมือง จ.ปัตตานี บท. 9971 กระบะบรรทุก เมือง ปัตตานี

2 นายพงษพ์ชัร   จินดาพล 1 ซอยชมพจูิตร  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 098-0418125 บธ. 783 กระบะบรรทุก เมือง ยะลา

3 นายสมชาย  วมิล 1/1  หมู่ 3   ต.พงัลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา 084-0696255 บธ 5286 ตูบ้รรทุก สะเดา สงขลา

4 นายอุทยั  วงส์เรืองแสง 25  ถนนวอสเบียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 088-7560380 เมือง นราธิวาส

5 นายศรชยั  แสงดี 78  หมู่ 2  ต.คลองขดุ  อ.เมือง จ. สตูล 081-5989672 เมือง สตูล

6 นายธนภูมิ  เกื้อกลู  99 หมู่ 4  ต.วดัสน  อ.ระโนด  จ.สงขลา 081-0959916 ผข. 8989 กระบะบรรทุก เมือง สงขลา

7 นางอรทย  ศรีนาวา 129/15   หมู่ 10 ต. วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 087-2737474 บม. 8023  กระบะบรรทุก เมือง สุราษฏร์ธานี

บม. 5245  ตูบ้รรทุก พนุพิน สุราษฏร์ธานี

ผจ. 6352 ตูบ้รรทุก สุราษฏร์ธานี

บษ 7793  กระบะบรรทุก สุราษฏร์ธานี

ผก. 1922 ตูบ้รรทุก สุราษฏร์ธานี

บย. 91 กระบะบรรทุก สุราษฏร์ธานี

บม. 5618 ตูบ้รรทุก สุราษฏร์ธานี

81-0842 รถบรรทุก สุราษฏร์ธานี

8 นางมาลาวรรณ  ทิพยอ์กัษร 33/33 หมู่ 1 ต.ควนหนองหงษ ์ อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 081-0770242 ผค.  479 ตูบ้รรทุก หวัไทร สุราษฏร์ธานี

ปากพนงั สุราษฏร์ธานี

เชียรใหญ่ สุราษฏร์ธานี

ฉวาง สุราษฏร์ธานี

9 นายสมพร  หนูสุด 17/1  หมู่ 11 ต.นํ้าขาว  อ.จะนะ  จ.สงขลา 081-6093669 บว.  4452 กระบะบรรทุก นาทวี สงขลา

จะนะ สงขลา

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



เทพา สงขลา

อาํเภอ จงัหวดั

10 นางสุภาภรณ์  เอกทตัร 438  หมู่ 2 ต. คลองขดุ  อ.เมือง จ. สตูล 081-7664010 บจ. 3528 ตูบ้รรทุก ละงู สตูล

ทุ่งหวา้ สตูล

11 นายธานินท ์ คลา้ยทอง 275/2 หมู่ 1 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล 086-6972978 กบ. 2801 นัง่สองตอน รัตนภูมิ สงขลา

ปากพนงั นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ชื่อผู้ประกอบการ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 174 หมู่ 9   ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  ชัยณรงค์ เปาอินทร์

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายอุทยั  วงศเ์รืองแสง 25  ถนนวอสเบียน  ต.บางนาค  อ.เมือง จ.นราธิวาส 081-9903991 บง. 665 กระบะบรรทุก เมือง นราธิวาส

ยีง่อ นราธิวาส

รือเสาะ นราธิวาส

ศรีสาคร นราธิวาส

สุไหงโกลก นราธิวาส

ระแงะ นราธิวาส

ตากใบ นราธิวาส

เจาะไอร้อง นราธิวาส

2 นายจรูญ  ยกถาวร 6/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งขมิ้น  อ.นาหม่อน  จ.สงขลา 081-8985600 ฒร. 9032 กระบะบรรทุก สเทิงพระ สงขลา

ฒอ. 1131 กระบะบรรทุก สิงหนคร สงขลา

1ฒก. 4868 กระบะบรรทุก รัตนภูมิ สงขลา

ผท. 6190 กระบะบรรทุก ควนเนียง สงขลา

ผท. 6191 กระบะบรรทุก หาดใหญ่ สงขลา

71-4867 รถบรรทุก สะเดา สงขลา

71-6164 รถบรรทุก นาทวี สงขลา

71-6165 รถบรรทุก จะนะ สงขลา

เทพา สงขลา

สะบา้ยอ้ย สงขลา

ระโนด สงขลา

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



โคกหล่อ ตรัง

อาํเภอ จงัหวดั

เมือง ตรัง

ยา่นตาขาว ตรัง

ปะเหลียน ตรัง

กนัตงั ตรัง

หว้ยยอด ตรัง

เมือง ยะลา

ยะหา ยะลา

บนันงัสตา ยะลา

เบตง ยะลา

กรงปินงั ยะลา

ธารโต ยะลา

ยะหา ยะลา

รามนั ยะลา

3 นายจุมพล  สุวรรณมณี 183  หมู่ 3 ต. พลายวาส  อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฏร์ธานี 081-4640889 บธ. 8664 กระบะบรรทุก พนุพิน สุราษฏร์ธานี

บน. 3259 กระบะบรรทุก ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี

กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี

เคียนซา สุราษฏร์ธานี

4 นายธรรมรัตน์  โพธิคุณประเสริฐ 265/1 ถนนตลาดใหม่  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 081-5835831 ผจ. 3020 กระบะบรรทุก เมือง สุราษฏร์ธานี

กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี

สมุย สุราษฏร์ธานี

เวยีงสระ สุราษฏร์ธานี

เคียนซา สุราษฏร์ธานี

5 นายนุสิทธิ์   เหลก็เพช็ร 10/46  ถนนหนองจิก  ต. สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 089-2994610 บท. 9971 กระบะบรรทุก ปานาเระ ปัตตานี

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



อาํเภอ จงัหวดั

บท. 6253 ตูบ้รรทุก หนองจิก ปัตตานี

โคกโพธิ์ ปัตตานี

ยะรัง ปัตตานี

ยะหริ่ง ปัตตานี

เมือง ปัตตานี

6 นางปิยะรัตน์  มธัยสัถถ์าวร 50/4  หมู่ 4  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 081-6089930 บบ. 3881 กระบะบรรทุก เมือง ปัตตานี

บธ 802 กระบะบรรทุก หนองจิก ปัตตานี

โคกโพธิ์ ปัตตานี

ปานาเระ ปัตตานี

ยะหริ่ง ปัตตานี

7 นายธนเดช   กรกมุสิน 279/84  หมู่ 8 ต.ปากแพรก  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 032-621621 บร. 5996 กระบะบรรทุก หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์

บม. 1157 ตูบ้รรทุก ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์

บธ. 8355 กระบะบรรทุก สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์

กยุบุรี ประจวบคีรีขนัธ์

8 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวนอ้ย จาํก8ั1/5 หมู่ 15  ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 081-9420328 บจ. 6231 กระบะบรรทุก ยะรัง ปัตตานี

032-812126 บก. 9971 กระบะบรรทุก หนองจิก ปัตตานี

บจ. 2576 กระบะบรรทุก โคกโพธิ์ ปัตตานี

ยะหริ่ง ปัตตานี

เมือง ปัตตานี

9 สหกรณ์โคนมพทัลุง จาํกดั 424/6 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค ์อ.เมือง จ.พทัลุง 081-4791783 บง. 5140 กระบะบรรทุก บาเจาะ นราธิวาส

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



ชื่อผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากดั ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน 95 หมู่2   ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่รายงาน : 28/5/2560 ผู้รายงาน :  วิโรจน์ แอ่นศรี

อาํเภอ จงัหวดั

1 นายระยอง   เลี้ยงอาํนวย 80 หมู่ 7  ต. หว้ยขวาง  อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 089-4585433 ปว. 2285 ตูบ้รรทุก กาํแพงแสน นครปฐม

เมือง นครปฐม

สามพราน นครปฐม

2 นส.มาลี  พงษเ์จี่ย 79 หมู่ 10  ต.หนองออ้  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 061-5452566 บล. 2255 กระบะบรรทุก เมือง นครปฐม

เมือง สมุทรสงคราม

3 นางปราณี  ศิริวรรณ 75  หมู่ 7 ต.ยางม่วง  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 087-1584568  1 ฒฒ 9383 ตูบ้รรทุก สามพราน นครปฐม

เมือง สมุทรสงคราม

4 นางปัญญา   สุรสีหนาท 336  หมู่ 3 ต.ตลิ่งชนั  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-8068904 บย. 9387 ตูบ้รรทุก ด่านชา้ง สุพรรณบุรี

เมือง สุพรรณบุรี

5 นายพิเชษฐ ์ แซ่ลิ้ม 75  หมู่ 19  ต. หว้ยขวาง อ.กาํแพงแสน  จ.นครปฐม 088-2296879 ผข. 6165 ตูบ้รรทุก กาํแพงแสน นครปฐม

อู่ทอง สุพรรณบุรี

สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี

6 นายประสิทธิ์  พฤหสัเสริมสุข 584 ถนนนาสร้าง  อ.เมือง จ.นครปฐม 087-1660244 บว. 9560 ตูบ้รรทุก บา้นแพว้ สมุทรสาคร

เมือง นครปฐม

สามพราน นครปฐม

7  นายสะอาด   พงษเ์ภา 28  หมู่ 7  ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 087-8052551 บว. 5978 ตูบ้รรทุก กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ผข. 7150 ตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสาคร

บา้นแพว้ สมุทรสาคร

8 นายอุบล  ทิมหอม 154 หมู่ 9 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 086-1702385 บร. 963 ตูบ้รรทุก สามพราน นครปฐม

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนที ่1/2560

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



บพ. 6633 ตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสาคร

อาํเภอ จงัหวดั

บา้นแพว้ สมุทรสาคร

9 นายณรงค ์ ทิมหอม 110  หมู่ 9  ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 082-2911813 ผก. 7776 กระบะบรรทุก สามพราน นครปฐม

บล. 4638 ตูบ้รรทุก นครชยัศรี นครปฐม

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บา้นแพว้ สมุทรสาคร

10 น.ส.ประวงิ   ทิมหอม 110  หมู่ 9  ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 081-0190911 ผข. 220 ตูบ้รรทุก นครชยัศรี นครปฐม

สามพราน นครปฐม

เมือง นครปฐม

11 นางอรุณศรี   จิรเมธาธนนนัท์ 27/3  หมู่ 9  ต. ลาํเหย   อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม 081-9421409 บพ  6892 ตูบ้รรทุก เมือง นครปฐม

นครชยัศรี นครปฐม

12 นางพริ้มพร   ชื่นศรีสวา่ง 269/32 ถนนหมื่นหาญ  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-9181038 บบ. 3365 ตูบ้รรทุก สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี

บบ. 606 ตูบ้รรทุก เมือง สุพรรณบุรี

บางปลามา้ สุพรรณบุรี

อู่ทอง สุพรรณบุรี

13 นายสาโรจน์  ผยุรอด 94  หมู่ 1  ต.หว้ยดว้น  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม 087-1548475 บษ 926 ตูบ้รรทุก ดอนตูม นครปฐม

บางเลน นครปฐม

เมือง นครปฐม

14 นายเจริญ  สนัทราย 128/1 หมู่ 1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 081-0056290 ผธ 4761 ตูบ้รรทุก เมือง นครปฐม

15 นส.วลยัรัตน   กวางเส็ง 52/3  หมู่ 1  ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 081-4815068 1 ฒณ 4282 ตูบ้รรทุก สามพราน นครปฐม

เมือง สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

16 นายกมล   ฤทยัคงโสภณ 405/1  หมู่ 8 ต.พนมทวน  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 080-6694411 บร. 8234 กระบะบรรทุก อู่ทอง กาญจนบุรี

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



พนมทวน กาญจนบุรี

อาํเภอ จงัหวดั

เลาขวญั กาญจนบุรี

ศรีสวสัดิ์ กาญจนบุรี

17 นายวรีศกัดิ์  สุนศุข 295 ถนนมาลยัแมน  ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 081-8579250 บร. 3006 ตูบ้รรทุก พทุธมณฑล นครปฐม

นครชยัศรี นครปฐม

18 นายเชาว ์  บุตดาพวง 5 หมู่ 1 ต.สนามแย ้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 081- 9427392 บพ. 7996 กระบะบรรทุก สามพราน นครปฐม

เมือง สมุทรสาคร

สงัขละบุรี กาญจนบุรี

ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

19 นายกิมฮวย  บุตดาพวง 5 หมู่ 1 ต.สนามแย ้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 089-2057900 บย. 7993 กระบะบรรทุก ท่ามะกา กาญจนบุรี

พนมทวน กาญจนบุรี

เมือง กาญจนบุรี

20 นางทศันีย ์ ดิษฐเกษร 256/5  หมู่ 1  ต. หนองไผแ่กว้ อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี 086-8361136 บว. 9810 ตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสาคร

21 นส. ทิพาภรณ์  สุขประเสริฐชยั 111/93 หมู่ 1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 086-3684468 บล 3439 กระบะบรรทุก อู่ทอง สุพรรณบุรี

เมือง สุพรรณบุรี

บางปลามา้ สุพรรณบุรี

22 นายภิญโญศิลป์  สงัวาลวงศ์ 24/1  หมู่ 3  ต.บางโตนด  อ.โพธราม จ.ราชบุรี 081-3330081 บย. 4086 ตูบ้รรทุก เมือง สมุทรสงคราม

บม. 7948 กระบะบรรทุก อมัพวา สมุทรสงคราม

23 นางสุวรรณ  เกิดทวี 235  หมู่ 3  ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 081-8589235 1 ฒฬ 2689 ตูบ้รรทุก เมือง ราชบุรี

บง. 222 กระบะบรรทุก บางแพ ราชบุรี

จอมบึง ราชบุรี

บา้นคา ราชบุรี

สวนผึ้ง ราชบุรี

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ



24 นายธรรมรัตน์  โพธิครูประเสริฐ 265/1  ถนนตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 063-3989223 81-0842 รถบรรทุก กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี

อาํเภอ จงัหวดั

ไชยา สุราษฏร์ธานี

ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี

บา้นตาขนุ สุราษฏร์ธานี

พนม สุราษฏร์ธานี

พนุพิน สุราษฏร์ธานี

เคียนซา สุราษฏร์ธานี

 พระแสง สุราษฏร์ธานี

เวยีงสระ สุราษฏร์ธานี

เมือง สุราษฏร์ธานี

25 นางสุภาภรณ์  เอกทตัร 438 หมู่ 2  ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 081-7664010 บจ. 1487 กระบะบรรทุก ทุ่งหวา้ สตูล

26 นายอุทยั  วงศเ์รืองแสง 25 ถนนวอสเบียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 088-7560380 แวง้ นราธิวาส

เจาะไอร้อง นราธิวาส

ยีง่อ นราธิวาส

เมือง นราธิวาส

รือเสาะ นราธิวาส

ศรีสาคร นราธิวาส

สุไหงโกลก นราธิวาส

ลงชื่อ..................................................... ผูร้ายงาน

       (......................................................)

วนัที่.........................................................

ลกัษณะรถ
พื้นที่รับผิดชอบ

ที่  ชื่อ-สกลุ ผูร้ับจา้งขนส่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ


