
ที่ ชื่อองค์กร

ปกครองทอ้งถิ่น

จงัหวดั สาํนักงานเขต

1 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อมัพวนัศึกษา (การกุศล)

2 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต กนัตะบุตร

3 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ช่างอากาศอาํรุง

4 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

5 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ทบอ.สื่อสารสงเคราะห์

6 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต พนัธะวฒันา

7 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต โยนออฟอาร์ค

8 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ราชวตัรวิทยา

9 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ราชินีบน

10 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ศรีดรุณ

11 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สรรพาวุธบาํรุง

12 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อกัษรเจริญ

13 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อนุบาลธรรมภิรักษเ์ทเวศร์

14 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อนุบาลสาริน

15 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ กุลวรรณศึกษา

16 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ซินไตทง้

17 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เทพสมัฤทธิ์วิทยา

18 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ผะดุงศิษยพ์ิทยา

19 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ นวพฒัน์วิทยา(พรศรีวิทยาบางโพ)

20 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ พิริยะโยธิน

21 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ รัตนวิทยาบางซื่อ

22 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ วีระพิทยา

23 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ อนุบาลแสงโสม

24 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พิมานวิทย์

25 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ภารตวิทยาลยั

26 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ราชินี

27 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สตรีวรนาถ

28 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สุพมาศพิทยาคม

29 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท อนุบาลพิณทิพย์

30 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ธาํรงวิทย์

31 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท รุจิเสรีวิทยา

32 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สวนบวั

33 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท อนุบาลเบญจมาศ

34 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ อนุบาลบา้นบาตร

35 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ บาํรุงอิสลามวิทยา

36 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ ประสาทวุฒิ

37 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ สตรีจุลนาค
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38 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ สมานศึกษาวิทยา

39 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี โกวิทธาํรง

40 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บา้นครัววิทยา

41 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สมาคมสตรีไทย

42 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สวนมิสกวนั

43 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สมัมาชีวศิลป์

44 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อนุบาลอิ่มเอม

45 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อาํนวยศิลป์

46 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สอนคนตาบอดกรุงเทพ

47 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั อนุบาลสุนี

48 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั ประเสริฐธรรมวิทยา

49 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั พระมหาไถ่ศึกษา

50 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั มาแตร์เดอีวิทยาลยั

51 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั สตรีศรีบาํรุง

52 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั สีตบุตรบาํรุง

53 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั สุนีพิทยา

54 กรุงเทพมหานคร เขตสมัพนัธวงศ์ กุหลาบวิทยา

55 กรุงเทพมหานคร เขตสมัพนัธวงศ์ เผยอิง

56 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อนุบาลจิดาภา

57 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กว่างเจ้า

58 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก คริสตธ์รรมวิทยา (ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง)

59 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์

60 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ยหุมินพฒันา

61 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สจัจพิทยา

62 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อนุบาลชวนชื่น

63 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อสัสมัชญัคอนแวนตส์ีลม

64 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อสัสมัชญัศึกษา

65 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อาทรศึกษา

66 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ตรีวิทยา

67 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ทวีวฒันา

68 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

69 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา วรมงคล

70 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา เซนตย์อแซฟยานนาวา

71 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา สารสาสน์พฒันา

72 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา สารสาสน์พิทยา

73 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา อนุบาลมลิวลัย ์

74 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา อนุบาลมณีรัตน์
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75 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร โกศลวิทยา

76 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร จิ้นเตอะ

77 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ชาญเวทยศ์ึกษา

78 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร เซนตห์ลุยส์ศึกษา

79 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ตรอกจนัทร์วิทยา

80 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร นิพทัธ์วิทยา

81 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร เบญจวรรณศึกษา

82 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร พระแม่มารี

83 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ศุภวิทย์

84 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร อนุบาลอนนัตศานติศึกษา

85 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร อนุบาลแสงอรุณพระนคร

86 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม (สงเคราะห์ฯ)

87 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ยอแซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา)

88 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เพาะปัญญา

89 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม รักษาราชวิตร

90 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วาสุเทวี

91 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลจิตตานนท์

92 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เสริมปัญญาอนุบาล

93 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลเพาะปัญญา

94 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลสุพิศมร

95 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลเลก็ประยรู

96 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตยวิทยา

97 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ซินหยกฮั้วกงฮกั

98 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ดรุณาลยัสุขมุวิท

99 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนงวิทยา

100 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระหฤทยัคอนแวนต์

101 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วชิรสิน

102 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วรรณวิทย์

103 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วิศาลวิทย์

104 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย สามคัคีสงเคราะห์

105 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย สิงฟ้า

106 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ไทยประสิทธิ์ศาสตร์

107 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา อนุบาลวดัธาตุทอง (สงเคราะห์ฯ)

108 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา เกษมพิทยา

109 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา ไทยคริสเตียน

110 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา เจริญวุฒิวิทยา

111 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา พระแม่มารีพระโขนง



ที่ ชื่อองค์กร

ปกครองทอ้งถิ่น

จงัหวดั สาํนักงานเขต

สค.มวกเหล็ก

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1/2561

สค.หนองโพบจ.เคซีจีท.ีดี.แดรี่ ฟู้ดส์ สค.ปากช่อง สค.ท่าม่วงบจ.แมรี่แอน บจ.เทยีนขาํม.เกษตร สวนจิตร สค.ไทยมิลค์

 

หน่วยงานที่จดัซื้อ
สค.วังนํ้าเยน็

112 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา พระหฤทยัพฒันเวศน์

113 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา วฒันาวิทยาลยั

114 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา แสงหิรัญ

115 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา แอ๊ดเวนตีสเอกมยั

116 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา อนุบาลมิตรเดก็

117 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา อนุบาลเทพสนิท

118 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา อนุบาลสี่พี่น้อง

119 กรุงเทพมหานคร เขตวฒันา อนุบาลสิทธิศาสตร์

120 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง วดัวชิรธรรมสาธิต (การกุศล)

121 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง มูลนิธิวดัราษฏร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์

122 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง นวลวรรณศึกษา

123 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บพิธวิทยา

124 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง พิพฒันา

125 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สมถวิล (เลิกกจิการ)

126 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สมาหารศึกษา

127 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลวฒันาสาธิต

128 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลปาณยา

129 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลปรานี

130 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลธรรมศาลา

131 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา ประภามนตรี

132 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา รุ่งเรืองวิทยา

133 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา ลาซาล

134 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา สรรพาวุธวิทยา

135 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อนุบาลนวลทอง

136 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อนุบาลศรีศึกษา

137 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อรรถวิทย์

138 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กอบวิทยา

139 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จนัทรวิชา

140 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จาํนงคพ์ิทยา

141 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จาํนงคว์ิทยา

142 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง นิธิปริญญา

143 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ปัญจทรัพย์

144 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง แม่พระฟาติมา

145 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง พร้อมพรรณวิทยา

146 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง สามคัคีบาํรุงวิทยา

147 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อาํนวยพิทยา

148 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อนุบาลสตัยส์งวนอนุสรณ์
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149 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อนุบาลลีนา

150 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลวดัไตรรัตนาราม (การกุศล)

151 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ทบอ.เพชราวุธวิทยา

152 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน นิเวศน์วารินทร์

153 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปราโมชวิทยารามอินทรา

154 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปราโมชวิทยาทาน

155 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน สุขฤทยั

156 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลนิเวศน์วารินทร์

157 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลศุภมงคล

158 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อุทยัวิทยา

159 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลพิมลทิพย์

160 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลปราโมชพฒันา

161 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลวชัรพล

162 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลจารุวรรณ

163 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลอนงคน์าฏ

164 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลบา้นแสนรัก

165 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บา้นเดก็รามอินทรา

166 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลโชคชยัพฤกษ์

167 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลมูลนิธิวดัปากบ่อ (สงเคราะห์ฯ)

168 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง จินดาพงศ์

169 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ประสานวิทยว์ฒันา

170 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ปาณยาพฒันาการ

171 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ปิยะจิตวิทยา

172 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนรัฐวิทยา

173 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลใจปราณี

174 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลบา้นริมคลอง

175 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลสายทิพย์

176 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลสุวฒันา

177 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกประถม

178 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกอนุบาล

179 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพพิทยา

180 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กฤตศิลป์วิทยา

181 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ นราทร

182 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วงัเดก็พฒันาและพฒัน์บริหารธุรกจิ

183 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วฒันศิลป์วิทยาลยั

184 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ศุภกรณ์วิทยา

185 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลจินดาพร
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186 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลจินดารัตน์

187 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลมารียา

188 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลศรินทิพย์

189 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลศิวภรณ์

190 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลพงศส์ถิต

191 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วดัทุ่งลานนา

192 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั เชิดเจิมศิลป์

193 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั มาเรียลยั

194 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ยอดดวงใจ

195 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ศึกษาพฒันา

196 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อรรถญาสาธิต

197 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลวงัทอง

198 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ประเวศพิทยากร

199 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ยพุลพฒัน์วฒันา

200 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลเคหะร่มเกลา้

201 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลเด่นสยาม

202 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลธนาทิพย์

203 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลพร้อม

204 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ เจริญผลวิทยา

205 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ ชาลีสมุทร

206 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ ทบอ.ไกรอาํนวยวิทยา

207 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ ไผทอุดมศึกษา

208 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ อนุบาลฉัตรเฉลิม

209 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ อนุบาลทอฝัน

210 กรุงเทพมหานคร เขตหลกัสี่ อนุบาลดวงจิต

211 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เทพอกัษร

212 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรีศึกษา

213 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนประสาทวิทยา

214 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สุขเนตร

215 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สุดใจวิทยา

216 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี นาดาวิทยาทาน

217 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี อนุบาลจิตรเกษม

218 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ปริยากร

219 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ปัญจทรัพยม์ีนบุรี

220 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

221 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี คุม้เกลา้สุวินทวงศ์

222 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ภูมิสมิทธ์
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223 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เจริญวิทยศ์ึกษา

224 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา

225 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง พระหฤทยัดอนเมือง

226 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลบริบูรณ์ศิลป์

227 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลธนินทร

228 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลน้องหนู

229 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลธรรมาภรณ์

230 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลบา้นพลอยเพลิน

231 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ธนินทรวิทยา

232 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ปรีดาวิทยา

233 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลวดัไผ่เขียว(การกุศล)

234 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ วฒันานนทว์ิทยา

235 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ณฏัฐวุฒิวิทยา

236 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ถนอมบุตร

237 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นราธิปพิทยา

238 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พร้อมมิตรพิทยา

239 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พระมารดานิจจานุเคราะห์

240 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เพญ็สมิทธ์

241 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หวัหมากวิทยานุสรณ์

242 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลทบัแกว้

243 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลชุติมา

244 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลบา้นทิพย์

245 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลหวัหมาก

246 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลกรสุภา

247 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลวรรณทิพยช์ุมชนคลองจัน่

248 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลหทยันิรมล

249 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลสิริกาญจน์รัต

250 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลตน้ขา้ว

251 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ดลวิทยา

252 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สมฤทยั

253 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สิริเทพ

254 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนัวารุ้ลอิสลาม

255 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลโชคชยั

256 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลสีชมพู

257 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกอกทวิวิทย์

258 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลวฒันานิเวศน์

259 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลสามภาษาบา้นตน้ไม้
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260 กรุงเทพมหานคร เขตคนันายาว ทรงวิทยศ์ึกษา

261 กรุงเทพมหานคร เขตคนันายาว อนุบาลนิรมล

262 กรุงเทพมหานคร เขตคนันายาว อนุบาลราชเดช

263 กรุงเทพมหานคร เขตคนันายาว ปรัชชาธร

264 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เซนตเ์ทเรซา

265 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วิทยปัญญา

266 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สุเหร่าคูว้ิทยา

267 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอกกงลิบฮั้วเคียว

268 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลธนามาศ

269 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลช้างมงคล

270 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนนัตา

271 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สวนสนัติ

272 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลสวนสนัติอนุสรณ์

273 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง นรรัตน์รังสฤษดิ์

274 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง วิทยานนท์

275 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ศิริเพญ็

276 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง โสมาภานุสสรณ์

277 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลเฟื่องฟ้า

278 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลวนัทา

279 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ทินกรพิทยานุสรณ์

280 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อิกเราะสามญัศึกษา

281 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลบา้นสนุกคิด

282 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ไมตรีจิตวิทยาทาน

283 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ขมุทองวิทยา

284 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกจิ

285 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา มาคิดวิทยา

286 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา โสมาภาพฒันา

287 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา อนุบาลสมศกุลนา

288 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา อนุบาลวรรณฤดี

289 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ศศิภา

290 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา พิทยพฒันาศึกษา

291 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ ชินวร

292 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ เบญจมินทร์

293 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ สายอกัษร

294 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ โสมาภา

295 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลชินวร

296 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ ภสัรานุบาล
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297 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลอินทรารักษ์

298 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลพุทธชาด

299 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ แช่มเสริม(อนุบาลแช่มเสริม)

300 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลจิราวิทย์

301 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลสายสุดา

302 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลพฒันปัญญา

303 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลลูกหนู

304 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว กลัยวิทย์

305 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว โชคชยั

306 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว เทพเสนานุสรณ์

307 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ปิยะพงษว์ิทยา

308 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ฤทธิไกรศึกษา

309 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว สนัติสุขวิทยา

310 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลเฉลิมขวญั

311 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลโชคชยัลาดพร้าว

312 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลวรวรรณา

313 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง กานดา

314 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง ถนอมพิศวิทยา

315 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง บางกอกศึกษา

316 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง ศิริกุลพิทยา

317 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง ศึกษากจิศึกษา

318 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง เศรษฐบุตรอุปถมัภ์

319 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง อิสลามสนัติชน

320 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง อุดมศึกษา

321 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง อนุบาลบา้นครู

322 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง อนุบาลราชพงษา

323 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง อนุบาลจิตตน์ฐัดา

324 กรุงเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง อนุบาลศรีวรางค์

325 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ประเทืองทิพยว์ิทยา

326 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ระเบียบศึกษา

327 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลปิยะพฒันา

328 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลมะลิวรรณวิทยา

329 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ประเทืองทิพยว์ิทยา

330 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลอมรรัตน์

331 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลปิยะวิทย์

332 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลบา้นอมัรินทร์

333 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลหงษท์อง
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334 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ผ่องสุวรรณวิทยา

335 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เอกวิทยา

336 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม วดัโคกจ้าหลา้

337 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลวดัพระร่วง (การกุศล)

338 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร พีระยา-นาวิน

339 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร ปัญญาวุฒิกร

340 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร จินดานุกูล

341 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร เซนตจ์อห์น

342 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร ทบัทอง

343 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร ธชัรินทร์วิทยาบางเขน

344 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร เพชรรัชตใ์นพระอุปถมัภ์

345 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร แยม้สอาด

346 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร สตรีวรนาถบางเขน

347 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร แสงโสม

348 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร อรรถมิตร

349 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร อนุบาลพุทธรักษา

350 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร อนุบาลเศรษฐบุตร

351 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร อนุบาลสุดารักษบ์างเขน

352 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร อนุบาลวณลกัษณ์

353 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ อนุบาลวรพิม

354 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ชาตศึกษา

355 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ชยัพิทยพฒัน์ มูลนิธิชยัพฒันา

356 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ สายประสิทธิ์วิทยา

357 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ แสงมณี

358 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย สุภทัรา

359 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ดรุณวฒันา

360 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ดิลกศึกษา

361 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เทพกาญจนา

362 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย นฤมลทิน ธนบุรี

363 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บาํรุงวิทยาธนบุรี

364 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย มงคลวิจิตรวิทยา

365 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ศุภวรรณ

366 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อนุชนบางกอกน้อย

367 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อนุบาลดรุณวฒันา

368 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อนุบาลมีลาํใย

369 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อนุบาลสุนนัทศ์ึกษา

370 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อนุบาลบุษกร
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371 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ศานติวิทยา

372 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั รัตนกุลอนุบาล

373 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ศิริมงคลศึกษาแผนกอนุบาล

374 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั สตรีบูรณวิทยแ์ผนกอนุบาล

375 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั อนุบาลจินกาญจน์ดา

376 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ธรรมภิรักษ์

377 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั บางออ้ศึกษา

378 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั บูรณวิทย์

379 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ประมุขวิทยา

380 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั พิมลวิทย์

381 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ศรีอุลยั

382 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ศิริมงคลศึกษา

383 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั สตรีบูรณวิทย์

384 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั อนุบาลมูลนิธิมสัยดิดารุลอิหุซาน

385 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั อนุบาลฤชากร

386 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั อนุบาลคุณแม่

387 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั อุดมศาสตร์พฒันา

388 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั กุศลศึกษา (การกุศล)

389 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั ปิยะวิทยา ตลิ่งชนั

390 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั อนุบาลนกน้อย

391 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั นิลประพนัธ์

392 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั ปิยะมิตร

393 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั วรรัตน์ศึกษา

394 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชนั อยูเ่ยน็วิทยา

395 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ปัญญาวิทยา (สงเคราะห์)

396 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลพรพิมพ์

397 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลประเสริฐศิลป์

398 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลเสริมสุธี

399 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จินดาศึกษา

400 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ธนบุรีศึกษา

401 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง แม่พระประจกัษ์

402 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เลิศพฒันาศึกษา

403 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง สมบุญวิทย์

404 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน อนุบาลอภิสรา

405 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน อนุบาลสุพิชญา

406 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน นพรัตน์พฒันศาสตร์

407 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน อนุบาลคุม้เกลา้
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408 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน จารุวฒันานุกูล

409 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน วรรณสว่างจิต

410 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน ศิรินุสรณ์วิทยา

411 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน สมิทธิพงษ์

412 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน สุพิชญา

413 กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน พรพิมพ ์พระราม 2

414 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน อนุบาลดุสิต

415 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน อนุบาลเสริมมิตรบางขนุเทียน

416 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สิบสองวิทยา

417 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ดวงวิภา

418 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ดุสิตวิทยา

419 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ปัญญาศกัดิ์บางบอน

420 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน วิชยัวิทยา

421 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สารสาสน์วิเทศบางบอน

422 กรุงเทพมหานคร คลองสาน จนัทรวิทยา

423 กรุงเทพมหานคร คลองสาน บาํรุงวิชา

424 กรุงเทพมหานคร คลองสาน พฒันาวิทยา

425 กรุงเทพมหานคร คลองสาน สตรีวุฑฒิศึกษา

426 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลนนัทิยา

427 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลศนัสนีย์

428 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลเชาวน์ดี

429 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลสุวาวรรณ

430 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี กงลี้จงซนั (สงเคราะห์ฯ)

431 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี เกือ้วิทยา

432 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซางตาครู้สคอนแวนต์

433 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซางตาครู้สศึกษา

434 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ดรุณวิทยว์ิทยา

435 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี พรประสาทวิทยา

436 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มณีวิทยา

437 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ศิริรักษว์ิทยา

438 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สตรีกุหลาบธนบุรี

439 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สหนิยมวิทยา

440 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สหบาํรุงวิทยา

441 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แสงอรุณ

442 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลพชัรินทร์พร

443 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา

444 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี
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445 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อาํนวยศิษยศ์ึกษา

446 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ เมตตาวิทยา (สงเคราะห์ฯ)

447 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ขจรโรจน์วิทยา

448 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ปัญญาศกัดิ์

449 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ เยาวลกัษณ์วิทยาธนบุรี

450 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ โรจนนิมิตวิทยา

451 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ สมรรถภาพวิทยา

452 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ สารสาสน์สุขสวสัดิ์

453 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล

454 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลบูรณะศึกษา

455 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลเยาวมิตร
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456 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลรังสิมา

457 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลสุพชัชา

458 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลปัญญาศกัดิ์

459 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลแสงอารีย ์

460 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บูรณะศึกษา

461 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร

462 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ

463 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ อนุบาลแสนสนุกไตรทกัษะ บางมด

464 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ อนุบาลบา้นโดม

465 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ อนุบาลปานตะวนั

466 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวฒันา โชติกาญจน์

467 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวฒันา อนุบาลพลอยแกว้

468 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวฒันา อนุบาลสร้างสรรค์

469 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวฒันา อนุบาลจารุเวช

470 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ฐานปัญญา

471 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เซนตป์ีเตอร์ ธนบุรี 

472 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ทองพูน

473 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เปี่ยมสุวรรณวิทยา

474 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ผดุงกจิวิทยา

475 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เผดิมศึกษา

476 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สถาพรศึกษา

477 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุจิณณ์วดี

478 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุธรรมศึกษา

479 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุภาคมวิทยา

480 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุภาคมศึกษา

481 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลดารวี

482 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลบา้นสวน
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483 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ วลีรัตน์วิทยา

484 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลทอฟ้า

485 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค กสิณธรวิทยา

486 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ประทุมนุสรณ์

487 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค พิชญช์นก

488 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ภาษานุสรณ์บางแค

489 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค มณีวฒันา

490 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค สากลศึกษาบางแค

491 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค สารสาสน์ธนบุรี

492 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลธีระนิตย์

493 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลอนุบณัฑิต

494 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อภิจิตอนุสรณ์

495 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อสัสมัชญัธนบุรี

496 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อาํนวยศิลป์ธนบุรี

497 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลเศรษฐราณี

498 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลพิชญช์นก

499 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม กรพิทกัษศ์ึกษา

500 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม จนัทศิริวิทยาและเทคโนโลยเีอเซียบริหารธุรกจิ

501 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม วีรสุนทร

502 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลยรูดา

503 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลยวุมิตร

504 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน

505 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม พิชญช์นกหนองแขม

506 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม สารสาสน์วิเทศหนองแขมปี 57 N

507 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลรักวิทย ์ตั้งใหม่ปี 58

508 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัชนะสงคราม

509 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลวดัปรินายก

510 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พระตาํหนกัสวนกุหลาบ

511 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ราชวินิต

512 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ทีปังกรวิทยาลยัพฒัน์(วดัโบสถ)์ในพระราชูปถมัภฯ์

513 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัพลบัพลาชยั
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514 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัโสมมนสั

515 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ประถมนนทรี

516 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัด่าน

517 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ มหาวีรานุวตัร

518 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัชยัชนะสงคราม

519 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลสามเสนฯ

520 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ทุ่งมหาเมฆ

521 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัเวตวนัธรรมาวาส

522 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ สายนํ้าทิพย์

523 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ดาราคาม

524 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พญาไท

525 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลพิบูลเวศม์

526 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัอุทยัธาราม

527 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พิบูลอุปถมัภ์

528 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ บางบวั(เฟงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

529 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ บา้นหนองบอน(นยันานนทอ์นุสรณ์)

530 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัมหาบุศย(์พิทกัษถ์าวรคุณ)

531 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกยีรติ

532 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงห์เสนี)

533 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัประยรูวงศาวาส

534 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัเจ้ามูล

535 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัสงัขก์ระจาย

536 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัหงส์รัตนาราม

537 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ประถมทวีธาภิเศก

538 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัช่างเหลก็

539 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัอมรินทราราม

540 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ โฆสิตสโมสร

541 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ราชวินิตประถมบางแค
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สค.หนองโพบจ.เคซีจีท.ีดี.แดรี่ ฟู้ดส์ สค.ปากช่อง สค.ท่าม่วงบจ.แมรี่แอน บจ.เทยีนขาํม.เกษตร สวนจิตร สค.ไทยมิลค์

 

หน่วยงานที่จดัซื้อ
สค.วังนํ้าเยน็

542 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดันาคปรก

543 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัหนงั

544 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลวดันางนอง

545 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลปรางทิพย์

1.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั  119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

9. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากดั เลขที่ 146/6 หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-612194 081-8564759 คุณปภณภพ

10.บริษัทเทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จํากดั เลขที่ 136 หมู่ 13 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 

11.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  50 ม.3 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศัพท์    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คุณ เปรมกมล)

12. บ.ทีด ีแดรี่ฟูดส์ จํากดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   

โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณัฐ)

โทรศัพท์  032-351941-44  ,081-4231537  ,โทรสาร  032-351943 (คุณประพนัธ์)

โทรศัพท์  02-7475195,087-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คุณรัชดาภรณ์)

6. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั เลขที่ 254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณนํา้ฝน)

5.  สหกรณ์โคนมวังนํา้เยน็ จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิง่อาํเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 

3.  บ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากดั  เลขที่ 3059/1-3 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  

  โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)

 โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02-2816207 (คุณอรุณี)

 โทรศัพท์ 085-1047184  โทรสาร 032-366369 (คุณศิริวรรณ)

. บริษัทแมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดกัส์ จํากดั เลขที่ 123 หมู่ 4 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190

2.  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.10303 

หมายเหตุ* พืน้ที่สีดาํคือผู้ประกอบการที่มสีิทธิ์ขายในพืน้ที่

8. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จํากดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)

โทรศัพท์036-200621, 081-999-5135 โทรสาร.036-200621 ต่อ16 คุณกาํพล

7. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จํากดั เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวิชัย)



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 จนัทบุรี สช เขต 1 ตงัเอง็ 1,345                

2 จนัทบุรี สช เขต 1 ตากสินศึกษา 364               

3 จนัทบุรี สช เขต 1 บุญสมวทิยา 468               

4 จนัทบุรี สช เขต 1 บุญสมอนุบาล 309               

5 จนัทบุรี สช เขต 1 ลาซาลจนัทบุรี (มารดาพิทกัษ)์ 413               

6 จนัทบุรี สช เขต 1 สตรีมารดาพิทกัษ์ 1,954                

7 จนัทบุรี สช เขต 1 อนุบาลประศาสนว์ทิยา 100               

8 จนัทบุรี สช เขต 1 อนุบาลมารีนิรมล 231               

9 จนัทบุรี สช เขต 1 อาํนวยวทิย์ 1,305            

10 จนัทบุรี สช เขต 1 ประดิษฐศึ์กษา 1,478            

11 จนัทบุรี สช เขต 1 ยอแซฟวทิยา 1,342            

12 จนัทบุรี สช เขต 1 สุดแสวงวทิยา 391               

13 จนัทบุรี สช เขต 1 เตรียมศึกษานายายอาม 552               

14 จนัทบุรี สช เขต 1 ลมัแบรตพิ์ชญาลยั 851               

15 จนัทบุรี สช เขต 1 เตรียมศึกษาแก่งหางแมว 542               

16 จนัทบุรี สช เขต 2 ศรีหฤทยั 959               

17 จนัทบุรี สช เขต 2 อาํนวยศึกษา 278               

18 จนัทบุรี สช เขต 2 ประตงวทิยา 465               

19 จนัทบุรี สช เขต 2 วริิยาลยัโป่งนํ้าร้อน 158               

20 จนัทบุรี สช เขต 2 เตรียมศึกษาสอยดาว 565               

21 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.ขนุซ่อง 869

22 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.แก่งหางแมว 1197

23 จนัทบุรี แก่งหางแมว ทต.พวา 1331

24 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.เขาวงกต 360

25 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.สามพ่ีนอ้ง 560

26 จนัทบุรี ขลุง อบต.มาบไพ 211

27 จนัทบุรี ขลุง ทต.ซ้ึง 356

28 จนัทบุรี ขลุง ทต.เกวยีนหกั 134

29 จนัทบุรี ขลุง ทต.บ่อเวฬุ 502

30 จนัทบุรี ขลุง ทม.ขลุง 1219

31 จนัทบุรี ขลุง ทต.บ่อ 577

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัจันทบุรี ภาคเรียนที ่1/2561

สค. เมอืงจันท์ สค.สอยดาว



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
สค. เมอืงจันท์ สค.สอยดาว

32 จนัทบุรี ขลุง ทต.ตกพรม 409

33 จนัทบุรี ขลุง อบต.ตรอกนอง 146

34 จนัทบุรี ขลุง อบต.ตะปอน 300

35 จนัทบุรี ขลุง อบต.วงัสรรพรส 278

36 จนัทบุรี ขลุง ทต.วนัยาว 185

37 จนัทบุรี ขลุง อบต.บางชนั 130

38 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.ชากไทย 431

39 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.จนัทเขลม 661

40 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู 854

41 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.พลวง 1009

42 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.ตะเคียนทอง 209

43 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.ตะกาดเงา้ 356

44 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.คลองขดุ 276

45 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.สองพ่ีนอ้ง 152

46 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.สองพ่ีนอ้ง 38

47 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.เขาบายศรี 332

48 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.เนินสูง 176

49 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.หนองคลา้ 827

50 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.เขาแกว้ 542

51 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.โขมง 121

52 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ 984

53 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.ทุ่งเบญจา 117

54 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.รําพนั 225

55 จนัทบุรี นายายอาม อบต.นายายอาม 556

56 จนัทบุรี นายายอาม อบต.วงัโตนด 369

57 จนัทบุรี นายายอาม อบต.ชา้งขา้ม 286

58 จนัทบุรี นายายอาม ทต.ชา้งขา้ม 69

59 จนัทบุรี นายายอาม อบต.วงัใหม่ 499

60 จนัทบุรี นายายอาม อบต.กระแจะ 385

61 จนัทบุรี นายายอาม ทต.นายายอาม 275

62 จนัทบุรี นายายอาม ทต.สนามไชย 155

63 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน อบต.โป่งนํ้าร้อน 755



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
สค. เมอืงจันท์ สค.สอยดาว

64 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.โป่งนํ้าร้อน 1709

65 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน อบต.ทบัไทร 307

66 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.ทบัไทร 99

67 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.หนองตาคง 1290

68 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.คลองใหญ่ 812

69 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน อบต.เทพนิมิต 819

70 จนัทบุรี มะขาม ทต.ท่าหลวง 134

71 จนัทบุรี มะขาม ทต.วงัแซม้ 198

72 จนัทบุรี มะขาม ทต.มะขาม 640

73 จนัทบุรี มะขาม ทต.ปัถวี 649

74 จนัทบุรี มะขาม ทต.มะขามเมืองใหม่ 229

75 จนัทบุรี มะขาม ทต.ฉมนั 221

76 จนัทบุรี มะขาม ทต.อ่างคีรี 198

77 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.แสลง 381

78 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.พลบัพลา 407

79 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.หนองบวั 163

80 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.หนองบวั 155

81 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.จนัทบุรี 7535

82 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.ท่าชา้ง 757

83 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.ท่าชา้ง 470

84 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.พลบัพลา 436

85 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.จนัทนิมิต 707

86 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.ค่ายเนินวง 50

87 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.บางกะจะ 21

88 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.พลบัพลานารายณ์ 687

89 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.คมบาง 200

90 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.บางกะจะ 345

91 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.เกาะขวาง 434



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
สค. เมอืงจันท์ สค.สอยดาว

92 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน 1209

93 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ทรายขาว 822

94 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ปะตง 891

95 จนัทบุรี สอยดาว ทต.ทบัชา้ง 1560

96 จนัทบุรี สอยดาว อบต.สะตอน 1143

97 จนัทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว 1472

98 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.บางสระเกา้ 110

99 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด 266

100 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.หนองช่ิม 347

101 จนัทบุรี แหลมสิงห์ ทต.พล้ิว 469

102 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย 193

103 จนัทบุรี แหลมสิงห์ ทต.ปากนํ้าแหลมสิงห์ 544

๒. สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากดั 99 ม.3 ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

โทรศัพท์ 039-393066 ต่อ 15, 081-3773929 โทรสาร 039-393066 ต่อ 17(คุณสมโภช)

๑.สหกรณ์โคนมเมอืงจันทร์ จํากดั 15 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

โทรศัพท์ 039-4114856 , 0810018282 โทรสาร 039-411485 (คุณธัญพสิิษฐ์)



ที่ ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา -             #REF!

2 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 เซนตแ์อนโทนี -             -                      #REF!

3 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ดาราสมุทร -             -                      764            

4 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 เทพประสิทธ์ิวทิยา -             #REF!

5 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ปัญจพิทยาคาร"สนัน่ พิชิตกลุ อ -             -                      #REF!

6 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ศรีวรการ -             #REF!

7 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 สนัติภาพ -             -                      #REF!

8 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 บางนํ้าเปร้ียวกงลิ -             -                      #REF!

9 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 มารดานฤมล -             -                      #REF!

10 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 วฒันาลยั -             -                      #REF!

11 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ศรีวทิยา -             #REF!

12 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 อนุบาลจนัทรา -             #REF!

13 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 สมาคมสงเคราะห์วทิยา -             #REF!

14 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 ดาราจรัส -             -                      #REF!

15 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 รุ่งโรจนว์ทิยา -             #REF!

16 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 สุตะบาํรุงพิทยาคาร -             -                      #REF!

17 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว -             -                      #REF!

18 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 จุฑาทิพย์ -             -                      #REF!

19 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 ธีราวทิยา -             #REF!

20 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 พนมอิทธิศึกษา -             -                      #REF!

21 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 อนนัตว์ทิยา -             -                      #REF!

22 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 ภงูามโนนสะอาด #REF! -                      

23 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.กอ้นแกว้ #REF!

24 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.บางเล่า #REF!

25 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.บางตลาด 134

26 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.คลองเข่ือน 263

27 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.บางโรง #REF!

28 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต.ท่าตะเกียบ #REF!

29 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา #REF!

30 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.สาวชะโงก #REF!

31 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.เสมด็ใต้ #REF!

32 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.บางสวน #REF!

33 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.ท่าทองหลาง #REF!

34 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.เสมด็เหนือ #REF!

35 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.หวัไทร #REF!

36 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ ทต.ปากนํ้า #REF!

37 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.บางกระเจด็ #REF!

38 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ ทต.บางคลา้ #REF!

39 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.ศาลาแดง #REF!

40 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.ดอนฉิมพลี #REF!
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41 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.ศาลาแดง #REF!

42 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.บึงนํ้ารักษ์ #REF!

43 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.สิงโตทอง #REF!

44 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.ดอนเกาะกา #REF!

45 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.บางขนาก #REF!

46 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.บางนํ้าเปร้ียว #REF!

47 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.บางนํ้าเปร้ียว #REF!

48 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ #REF!

49 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.บางขนาก #REF!

50 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.ดอนฉิมพลี #REF!

51 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.โยธะกา #REF!

52 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.หมอนทอง #REF!

53 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.คลองแสนแสบ #REF!

54 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าขา้ม #REF!

55 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น #REF!

56 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางผึ้ง #REF!

57 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พิมพา #REF!

58 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.หอมศีล #REF!

59 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ #REF!

60 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกง #REF!

61 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หอมศีล #REF!

62 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก #REF!

63 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.บางเกลือ #REF!

64 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางสมคัร #REF!

65 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.เขาดิน #REF!

66 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอา้น #REF!

67 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.สองคลอง #REF!

68 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววั #REF!

69 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววัคณารักษ์ 920

70 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.ดอนทราย #REF!

71 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.คลองขดุ #REF!

72 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.เทพราช #REF!

73 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.หนองตีนนก #REF!

74 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.ลาดขวาง #REF!

75 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.คลองบา้นโพธ์ิ #REF!

76 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.สนามจนัทร์ #REF!

77 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.บา้นโพธ์ิ 259

78 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.เกาะไร่ #REF!

79 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.เทพราช #REF!

80 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.แสนภดูาษ #REF!
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81 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.หนองบวั #REF!

82 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.คลองประเวศ #REF!

83 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.บางกรูด #REF!

84 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.สิบเอด็ศอก #REF!

85 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.แหลมประดู่ #REF!

86 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.แปลงยาว #REF!

87 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หวัสาํโรง #REF!

88 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.ทุ่งสะเดา #REF!

89 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.หวัสาํโรง #REF!

90 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หนองไมแ้ก่น #REF!

91 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.วงัเยน็ #REF!

92 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.แปลงยาว #REF!

93 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เมืองเก่า #REF!

94 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.ท่าถ่าน #REF!

95 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.ท่าถ่าน #REF!

96 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหินซอ้น #REF!

97 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองแหน #REF!

98 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองยาว #REF!

99 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน #REF!

100 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.พนมสารคาม #REF!

101 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.บา้นซ่อง #REF!

102 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหินซอ้น #REF!

103 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม #REF!

104 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน #REF!

105 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ่ #REF!

106 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทต.นครเน่ืองเขต

107 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บา้นใหม่ #REF!

108 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเป็ด #REF!

109 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา #REF!

110 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.โสธร #REF!

111 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา #REF!

112 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่ #REF!

113 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวญั #REF!

114 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง #REF!

115 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางแกว้ #REF!

116 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ #REF!

117 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ #REF!

118 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองอุดมชลจร #REF!

119 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.วงัตะเคียน #REF!

120 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.หนามแดง #REF!
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121 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนา #REF!

122 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางกะไห #REF!

123 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเน่ืองเขต #REF!

124 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย #REF!

125 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองหลวงแพง่ #REF!

126 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.ดงนอ้ย #REF!

127 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ #REF!

128 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.บางคา #REF!

129 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.ลาดกระทิง #REF!

130 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต ทต.สนามชยัเขต #REF!

131 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.ทุ่งพระยา #REF!

132 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.ท่ากระดาน #REF!

133 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.คูย้ายหมี #REF!

1.  สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 

  โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)

2. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั เลขที ่254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณนํา้ฝน)

3. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จํากดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณไชยา)

4. บ.ทดี ีแดร่ีฟูดส์ จํากดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   

โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)

5. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จํากดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14 (คุณบิว)

6. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)



รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชลบรี ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดชลบุร ภาคเรยนท 1/2561

ท่ี ช่ือองคก์รหน่วยงานท่ีจดัซ้ือท ชอองคกร

ป ้ ิ สค ท่าม่วง บจ เชียงใหม่เฟรช
หนวยงานทจดซอ

สค วงันํา้เยน็ บจ เคซีจี สค  บ้านบึง สค ไทยมิลค์ บจ คนัทร่ีเฟรช
ปกครองทอ้งถิน สค.ทามวง บจ.เชยงใหมเฟรชสค.วงนาเยน บจ.เคซจ สค. บานบง สค.ไทยมลค บจ.คนทรเฟรช

จงัหวดั อาํเภอจงหวด อาเภอ

ี ิ1 ชลบุรี สช เขต 1 กาญจนะวทิยา

2 ชลบุรี สช เขต 1 กลุศิริศาสน์ุ สช เขต 1 ุ

3 ชลบรี   1 เกษมวทิย์3 ชลบุร สช เขต 1 เกษมวทย

ี ิ ิ4 ชลบุรี สช เขต 1 เจริญสุขวทิยา

5 ชลบรี สช เขต 1 ธารทิพยว์ทิยา5 ชลบุร สช เขต 1 ธารทพยวทยา

6 ชลบรี นารานบาล6 ชลบุร สช เขต 1 นารานุบาล

7 ชลบุรี สช เขต 1 ประภสัสรวทิยา

8 ชลบรี สช เขต 1 ปรีชานศาสน์8 ชลบุร สช เขต 1 ปรชานุศาสน

ี ์ ิ ิ ิ9 ชลบุรี สช เขต 1 พงศสิ์ริวทิยา

10 ชลบุรี สช เขต 1 เพชรพิทยาคมุ สช เขต 1
11 ชลบรี   1 เมร่ีอิมมาคเลตคอนแวนต์11 ชลบุร สช เขต 1 เมรอมมาคุเลตคอนแวนต

ี ื ิ12 ชลบุรี สช เขต 1 เมืองชลพิทยา

13 ชลบรี สช เขต 1 วฒิวทิยา13 ชลบุร สช เขต 1 วฒุวทยา

14 ชลบรี ศทธรัตน์14 ชลบุร สช เขต 1 ศุทธรตน

15 ชลบุรี สช เขต 1 ศุทธรัตนว์ฒันาลยั

16 ชลบรี สช เขต 1 สถาพรพิทยา16 ชลบุร สช เขต 1 สถาพรพทยา

ี ิ ี ิ17 ชลบุรี สช เขต 1 สามมุกคริสเตียนวทิยา

18 ชลบุรี สช เขต 1 สุขมุวทิยาุ สช เขต 1 ุ ุ

19 ชลบรี   1 สตา19 ชลบุร สช เขต 1 สุตา

ี ึ20 ชลบุรี สช เขต 1 แสนสุขศึกษา

21 ชลบรี สช เขต 1 อนบาลบา้นตน้กลา้21 ชลบุร สช เขต 1 อนุบาลบานตนกลา

22 ชลบรี อนบาลบรณิจฉ์22 ชลบุร สช เขต 1 อนุบาลบูรณจฉ

23 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบาลภกัดีพรรณ

24 ชลบรี สช เขต 1 ร่มไม้24 ชลบุร สช เขต 1 รมไม

ี ่ ิ ์25 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบาลสวางวทิย์

26 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบาลสมคัรมิตรวฒันาุ สช เขต 1 ุ

27 ชลบรี   1 กญแจคริสเตียนวทิยา27 ชลบุร สช เขต 1 กญุแจครสเตยนวทยา

ี ิ ิ28 ชลบุรี สช เขต 1 จิรพลวทิยา

29 ชลบรี สช เขต 1 วฒันดรณวทิย์29 ชลบุร สช เขต 1 วฒนดรุณวทย

30 ชลบรี สมคิดจิตตว์ทิยา30 ชลบุร สช เขต 1 สมคดจตตวทยา

31 ชลบุรี สช เขต 1 บุญประทีปวทิยาคาร

32 ชลบรี สช เขต 1 พิทยรังสี32 ชลบุร สช เขต 1 พทยรงส

ี ี33 ชลบุรี สช เขต 1 ธรรมวาที

34 ชลบุรี สช เขต 1 บูรพาวทิยา ชลบุรีุ สช เขต 1 ู ุ

35 ชลบรี   1 จ้ินฮั้ว35 ชลบุร สช เขต 1 จนฮว

ี ั้36 ชลบุรี สช เขต 1 เฮงฮวั

37 ชลบรี สช เขต 1 กล่อมปฐมวยั37 ชลบุร สช เขต 1 กลอมปฐมวย

38 ชลบรี ตน้กลา้พฒันา38 ชลบุร สช เขต 1 ตนกลาพฒนา

39 ชลบุรี สช เขต 1 กองทพับกอุปถมัภ์

40 ชลบรี สช เขต 1 อนบาลพิมลกิจจานวตัร40 ชลบุร สช เขต 1 อนุบาลพมลกจจานุวตร

ี ป ์41 ชลบุรี สช เขต 2 ประชาสงเคราะห์

42 ชลบุรี สช เขต 2 เพลินจิตวทิยาุ สช เขต 2
43 ชลบรี   2 วฒันานศาสน์43 ชลบุร สช เขต 2 วฒนานุศาสน

ี ป ์44 ชลบุรี สช เขต 2 อนุบาลพรประสงค์

45 ชลบรี สช เขต 2 ศรีมณีวทิยา45 ชลบุร สช เขต 2 ศรมณวทยา

46 ชลบรี นนัทนวทิย์46 ชลบุร สช เขต 2 นนทนวทย

47 ชลบุรี สช เขต 2 อนุบาลศรีมณี

48 ชลบรี สช เขต 2 บญญวทิยาคาร48 ชลบุร สช เขต 2 บุญญวทยาคาร

ี ( )49 ชลบุรี สช เขต 2 อนุบาลอุดมธรรมรส (การกศุล)

50 ชลบุรี สช เขต 3 จุฬเทพุ สช เขต 3 ุ



รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชลบรี ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดชลบุร ภาคเรยนท 1/2561

ท่ี ช่ือองคก์รหน่วยงานท่ีจดัซ้ือท ชอองคกร

ป ้ ิ สค ท่าม่วง บจ เชียงใหม่เฟรช
หนวยงานทจดซอ

สค วงันํา้เยน็ บจ เคซีจี สค  บ้านบึง สค ไทยมิลค์ บจ คนัทร่ีเฟรช
ปกครองทอ้งถิน สค.ทามวง บจ.เชยงใหมเฟรชสค.วงนาเยน บจ.เคซจ สค. บานบง สค.ไทยมลค บจ.คนทรเฟรช

จงัหวดั อาํเภอจงหวด อาเภอ

ี ั ั ์51 ชลบุรี สช เขต 3 ตนัตรารักษ์

52 ชลบรี สช เขต 3 ทนาพรวทิยาุ สช เขต 3
53 ชลบรี บา้นรถไฟ53 ชลบุร สช เขต 3 บานรถไฟ

ึ54 ชลบุรี สช เขต 3 เบญจศึกษา

55 ชลบรี สช เขต 3 พทัธยาอรโณทยั55 ชลบุร สช เขต 3 พทธยาอรุโณทย

6 ี ฟี ิ ์ ิ56 ชลบุร สช เขต 3 ฟนกซวทยา

57 ชลบุรี สช เขต 3 มารีวทิย์ุ สช เขต 3
58 ชลบรี สช เขต 3 อนบาลเพญ็ศิริ58 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลเพญศร

ี ี ิ59 ชลบุรี สช เขต 3 ศรีสุวชิ

60 ชลบรี สช เขต 3 สวา่งบริบรณ์วทิยาุ สช เขต 3 ู

61 ชลบรี สาธิตอดมศึกษา61 ชลบุร สช เขต 3 สาธตอุดมศกษา

62 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบาลทนาพรวทิยา

63 ชลบรี สช เขต 3 อนบาลบา้นตน้รัก63 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลบานตนรก

64 ี ึ64 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลบุญพง

65 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบาลเรณูุ สช เขต 3 ุ ู

66 ชลบรี สช เขต 3 อนบาลสเฌอ66 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลสุเฌอ

ี ั ป ิ ิ์67 ชลบุรี สช เขต 3 อกัษรเทพประสิทธิ

68 ชลบรี สช เขต 3 อกัษรพทัยาุ สช เขต 3
69 ชลบรี อกัษรศึกษา69 ชลบุร สช เขต 3 อกษรศกษา

์70 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบาลผกาทิพย์

71 ชลบรี สช เขต 3 เฉลิมชยัศึกษา71 ชลบุร สช เขต 3 เฉลมชยศกษา

2 ี ป์ ์72 ชลบุร สช เขต 3 เซนตปอลคอนแวนต

73 ชลบุรี สช เขต 3 ดวงมณีุ สช เขต 3
74 ชลบรี สช เขต 3 ดาราสมทร74 ชลบุร สช เขต 3 ดาราสมุทร

ี ั ์ ึ75 ชลบุรี สช เขต 3 บรรณพนัธ์ศึกษา

76 ชลบรี สช เขต 3 บางพระวทิยาุ สช เขต 3
77 ชลบรี บญจิตวทิยา77 ชลบุร สช เขต 3 บุญจตวทยา

78 ชลบุรี สช เขต 3 ประเสริฐสุข

79 ชลบรี สช เขต 3 ปัญญานฤมิต79 ชลบุร สช เขต 3 ปญญานฤมต

80 ี ั ั ี ิ ป80 ชลบุร สช เขต 3 มธัยมสมัมาชีวศิลปบางพระ

81 ชลบุรี สช เขต 3 มารีวทิยบ่์อวนิุ สช เขต 3
82 ชลบรี สช เขต 3 รัตนชยัศึกษา82 ชลบุร สช เขต 3 รตนชยศกษา

ี ี83 ชลบุรี สช เขต 3 ศรีราชาเอกชน

84 ชลบรี สช เขต 3 อนบาลนิสารัตน์ุ สช เขต 3 ุ

85 ชลบรี อนบาลบญญโชติ85 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลบุญญโชต

86 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา

87 ชลบรี สช เขต 3 อสัสมัชญัศรีราชา87 ชลบุร สช เขต 3 อสสมชญศรราชา

88 ี ิ88 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลอธฎฐาน

89 ชลบุรี สช เขต 3 จุฬเทพบางเสรุ่ สช เขต 3 ุ

90 ชลบรี สช เขต 3 ณฎัฐเวศม์90 ชลบุร สช เขต 3 ณฎฐเวศม

ี ั ิ ิ ึ ั ี91 ชลบุรี สช เขต 3 ธมัมสิริศึกษาสตัหีบ

92 ชลบรี สช เขต 3 นาวกิโยธินบรณะุ สช เขต 3 ู

93 ชลบรี บาํรงศิษยศึ์กษา93 ชลบุร สช เขต 3 บารุงศษยศกษา

์94 ชลบุรี สช เขต 3 มารีวทิยส์ตัหีบ

95 ชลบรี สช เขต 3 ราษฎร์ประดิษฐว์ทิยา95 ชลบุร สช เขต 3 ราษฎรประดษฐวทยา

96 ี ิ ปั96 ชลบุร สช เขต 3 เลศปญญา

97 ชลบุรี สช เขต 3 สตัหีบุ สช เขต 3
98 ชลบรี สช เขต 3 อนบาลโสตพฒันา98 ชลบุร สช เขต 3 อนุบาลโสตพฒนา

ี ไ ่99 ชลบุรี สช เขต 3 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พทัยา

100 ชลบรี สช เขต 3 สารสาสนว์เิทศบรพาุ สช เขต 3 ู
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ี ิ ิ101 ชลบุรี สช เขต 3 วฒิุวทิยา

102 ชลบรี สช เขต 3 อนบาลพรพระแมุ่ สช เขต 3 ุ

103 ชลบรี เกาะจนัทร์ ทต เกาะจนัทร์103 ชลบุร เกาะจนทร ทต.เกาะจนทร

์104 ชลบุรี เกาะจนัทร์ อบต.ท่าบุญมี

105 ชลบรี เกาะจนัทร์ ทต ท่าบญมี105 ชลบุร เกาะจนทร ทต.ทาบุญม

106 ี ั ์ ป ฟ้106 ชลบุร เกาะจนทร ทม.ปรกฟ้า

107 ชลบุรี เกาะสีชงั ทต.เกาะสีชงัุ

108 ชลบรี บ่อทอง อบต พลวงทอง108 ชลบุร บอทอง อบต.พลวงทอง

ี ่109 ชลบุรี บ่อทอง ทต.ธาตุทอง

110 ชลบรี บ่อทอง อบต.เกษตรสวรรณุ ุ

111 ชลบรี บ่อทอง ทต บ่อทอง111 ชลบุร บอทอง ทต.บอทอง

112 ชลบุรี บ่อทอง อบต.วดัสุวรรณ

113 ชลบรี บ่อทอง อบต บ่อทอง113 ชลบุร บอทอง อบต.บอทอง

114 ี ่ ่114 ชลบุร บอทอง อบต.บอกวางทอง

115 ชลบุรี บางละมุง ทต.หว้ยใหญุ่ ุ ญ

116 ชลบรี บางละมง ทต หนองปลาไหล116 ชลบุร บางละมุง ทต.หนองปลาไหล

ี ี ี117 ชลบุรี บางละมุง ทต.ตะเคียนเตีย

118 ชลบรี บางละมง ทม.หนองปรือุ ุ

119 ชลบรี บางละมง อบต เขาไมแ้กว้119 ชลบุร บางละมุง อบต.เขาไมแกว

120 ชลบุรี บางละมุง ทต.โป่ง

121 ชลบรี บางละมง ทต บางละมง121 ชลบุร บางละมุง ทต.บางละมุง

122 ี ้ ึ ้ ึ122 ชลบุร บา้นบง ทม.บา้นบง

123 ชลบุรี บา้นบึง อบต.หนองไผแ่กวุ้

124 ชลบรี บา้นบึง ทต หวักญแจ124 ชลบุร บานบง ทต.หวกญุแจ

ี ้ ึ ิ125 ชลบุรี บา้นบึง อบต.หนองอิรุณ

126 ชลบรี บา้นบึง ทต.หนองชากุ

127 ชลบรี บา้นบึง อบต มาบไผ่127 ชลบุร บานบง อบต.มาบไผ

้ ึ ้128 ชลบุรี บา้นบึง ทต.หนองซํ้ าซาก

129 ชลบรี บา้นบึง อบต คลองก่ิว129 ชลบุร บานบง อบต.คลองกว

130 ี ้ ึ ไ ่ ้130 ชลบุร บา้นบง ทต.หนองไผแกว

131 ชลบุรี บา้นบึง ทต.บา้นบึงุ

132 ชลบรี บา้นบึง อบต หนองบอนแดง132 ชลบุร บานบง อบต.หนองบอนแดง

ี ั ิ ป ื133 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หนองปรือ

134 ชลบรี พนสันิคม อบต.วดัหลวงุ

135 ชลบรี พนสันิคม ทต กฎโงง้135 ชลบุร พนสนคม ทต.กฎุโงง

136 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หวัถนน

137 ชลบรี พนสันิคม อบต หนา้พระธาต137 ชลบุร พนสนคม อบต.หนาพระธาตุ

138 ี ั ิ ิ138 ชลบุร พนสนคม อบต.นาเรก

139 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หนองขยาดุ

140 ชลบรี พนสันิคม อบต กฏโงง้140 ชลบุร พนสนคม อบต.กฏุโงง

ี ั ิ ี ี141 ชลบุรี พนสันิคม อบต.สระสีเหลียม

142 ชลบรี พนสันิคม อบต.วดัโบสถ์ุ

143 ชลบรี พนสันิคม อบต นามะตม143 ชลบุร พนสนคม อบต.นามะตูม

ไ144 ชลบุรี พนสันิคม อบต.ไร่หลกัทอง

145 ชลบรี พนสันิคม อบต หนองเหียง145 ชลบุร พนสนคม อบต.หนองเหยง

146 ี ั ิ ้ ้146 ชลบุร พนสนคม อบต.บา้นชา้ง

147 ชลบุรี พนสันิคม ทม.พนสันิคมุ

148 ชลบรี พนสันิคม อบต ท่าขา้ม148 ชลบุร พนสนคม อบต.ทาขาม

ี ั ิ ั149 ชลบุรี พนสันิคม ทต.หวัถนน

150 ชลบรี พนสันิคม อบต.ท่งขวางุ ุ
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ท่ี ช่ือองคก์รหน่วยงานท่ีจดัซ้ือท ชอองคกร

ป ้ ิ สค ท่าม่วง บจ เชียงใหม่เฟรช
หนวยงานทจดซอ

สค วงันํา้เยน็ บจ เคซีจี สค  บ้านบึง สค ไทยมิลค์ บจ คนัทร่ีเฟรช
ปกครองทอ้งถิน สค.ทามวง บจ.เชยงใหมเฟรชสค.วงนาเยน บจ.เคซจ สค. บานบง สค.ไทยมลค บจ.คนทรเฟรช

จงัหวดั อาํเภอจงหวด อาเภอ

ี ั ิ ั ิ151 ชลบุรี พนสันิคม อบต.นาวงัหิน

152 ชลบรี พนสันิคม อบต.บา้นเซิดุ

153 ชลบรี พนสันิคม ทต หมอนนาง153 ชลบุร พนสนคม ทต.หมอนนาง

154 ชลบุรี พนสันิคม อบต.โคกเพลาะ

155 ชลบรี พานทอง อบต หนองหงษ์155 ชลบุร พานทอง อบต.หนองหงษ

1 6 ี โ ี156 ชลบุร พานทอง อบต.โคกขหนอน

157 ชลบุรี พานทอง ทต.พานทองุ

158 ชลบรี พานทอง ทต หนองตาํลึง158 ชลบุร พานทอง ทต.หนองตาลง

ี159 ชลบุรี พานทอง อบต.บางนาง

160 ชลบรี พานทอง อบต.หนา้ประดุ่ ู

161 ชลบรี พานทอง อบต พานทองหนองกะขะ161 ชลบุร พานทอง อบต.พานทองหนองกะขะ

162 ชลบุรี พานทอง อบต.เกาะลอย

163 ชลบรี พานทอง อบต พานทอง163 ชลบุร พานทอง อบต.พานทอง

164 ี โป่164 ชลบุร พานทอง อบต.มาบโปง

165 ชลบุรี พานทอง อบต.บา้นเก่าุ

166 ชลบรี เมืองชลบรี ทต ดอนหวัฬ่อ166 ชลบุร เมองชลบุร ทต.ดอนหวฬอ

ี ื ี ํ ั167 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต.สาํนกับก

168 ชลบรี เมืองชลบรี ทต.นาป่าุ ุ

169 ชลบรี เมืองชลบรี ทต บางทราย169 ชลบุร เมองชลบุร ทต.บางทราย

ื ไ ้170 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.หนองไมแ้ดง

171 ชลบรี เมืองชลบรี ทม แสนสข171 ชลบุร เมองชลบุร ทม.แสนสุข

1 2 ี ื ี ี172 ชลบุร เมองชลบุร อบจ.ชลบุร

173 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรีุ ุ ุ

174 ชลบรี เมืองชลบรี ทต หว้ยกะปิ174 ชลบุร เมองชลบุร ทต.หวยกะป

ี ื ี ํ175 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.คลองตาํหรุ

176 ชลบรี เมืองชลบรี ทม.อ่างศิลาุ ุ

177 ชลบรี เมืองชลบรี อบต หนองรี177 ชลบุร เมองชลบุร อบต.หนองร

ื ื178 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.เหมือง

179 ชลบรี เมืองชลบรี ทม บา้นสวน179 ชลบุร เมองชลบุร ทม.บานสวน

180 ี ื ี ้180 ชลบุร เมองชลบุร อบต.หนองขา้งคอก

181 ชลบุรี ศรีราชา อบต.บางพระุ

182 ชลบรี ศรีราชา ทม ศรีราชา182 ชลบุร ศรราชา ทม.ศรราชา

ี ี ้ ั ิ์183 ชลบุรี ศรีราชา ทน.เจา้พระยาสุรศกัดิ

184 ชลบรี ศรีราชา ทต.บางพระุ

185 ชลบรี ศรีราชา อบต หนองขาม185 ชลบุร ศรราชา อบต.หนองขาม

186 ชลบุรี ศรีราชา อบต.เขาคนัทรง

187 ชลบรี ศรีราชา ทน แหลมฉบงั187 ชลบุร ศรราชา ทน.แหลมฉบง

188 ี ี ่ ิ188 ชลบุร ศรราชา อบต.บอวน

189 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เขาชีจรรย์ุ

190 ชลบรี สตัหีบ อบต แสมสาร190 ชลบุร สตหบ อบต.แสมสาร

ี ั ี ั ิ์191 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เขตรอุดมศกัดิ

192 ชลบรี สตัหีบ ทต.บางเสรุ่

193 ชลบรี สตัหีบ ทต เกลด็แกว้193 ชลบุร สตหบ ทต.เกลดแกว

194 ชลบุรี สตัหีบ ทม.สตัหีบ

195 ชลบรี สตัหีบ อบต พลตาหลวง195 ชลบุร สตหบ อบต.พลูตาหลวง

196 ี ั ี ี196 ชลบุร สตหบ ทต.นาจอมเทยน

197 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เกลด็เเกวุ้

198 ชลบรี หนองใหญ่ อบต หา้งสง198 ชลบุร หนองใหญ อบต.หางสูง

ี ใ ่ ื ้199 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต.หนองเสือชา้ง

200 ชลบรี หนองใหญ่ อบต.คลองพลุ ญ ู



รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชลบรี ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดชลบุร ภาคเรยนท 1/2561

ท่ี ช่ือองคก์รหน่วยงานท่ีจดัซ้ือท ชอองคกร

ป ้ ิ สค ท่าม่วง บจ เชียงใหม่เฟรช
หนวยงานทจดซอ

สค วงันํา้เยน็ บจ เคซีจี สค  บ้านบึง สค ไทยมิลค์ บจ คนัทร่ีเฟรช
ปกครองทอ้งถิน สค.ทามวง บจ.เชยงใหมเฟรชสค.วงนาเยน บจ.เคซจ สค. บานบง สค.ไทยมลค บจ.คนทรเฟรช

จงัหวดั อาํเภอจงหวด อาเภอ

ี ใ ่201 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต.เขาซก

202 ชลบรี หนองใหญ่ ทต.หนองใหญุ่ ญ ญ

203 ชลบรี พทัยา เมืองพทัยา203 ชลบุร พทยา เมองพทยา

1  ั ี่ ฟ    1126/1 ั ั   ี 104001. บ.คนทรเฟรช   1126/1 แขวงมกกะสน เขตราชเทว กทม.10400

โทรศัพท์  02-2523777 ,  08-14218206  โทรสาร 02-2539903 (คณเจษฎา)  0 5 3777 ,  08 8 06   0 539903 ( ุณ ฎ )

์โ ั ํ ้ ็ ํ ั ั ี ้ ั ใ ่ ิ่ ํ ั ์ ้2.  สหกรณ์โคนมวงันําเยน็ จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม กงิอาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  27250 

 โทรศัพท์  08-12951712   (คณวรพจน์) โทรศพท  08 12951712   (คุณวรพจน)

ี ี ์ป ั่ ํ ั ี่ ิ โ3.  บ.เคซีจี คอร์ปอเรชัน จํากดั  เลขท ี3053/1-3 ถนนสุขุมวทิ บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  

โทรศัพท์  02-7475195,089-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คณรัชดาภรณ์)โทรศพท  02 7475195,089 7889445 ,โทรสาร 02 7475194 (คุณรชดาภรณ)

์โ ้ ึ ํ ั ้ ึ ี4.  สหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากดั  24/15 ม.1  ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 2170

โทรศัพท์  038-297319  081-8658966  โทรสาร  038-297319(คณบัว)โทรศพท  038 297319, 081 8658966  โทรสาร  038 297319(คุณบว)



ที่ ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 ชยันาท สช วรรณรัตน์วทิยา #REF!

2 ชยันาท สช วฒันะโชติ(ตนัติวฒัน)์ #REF!

3 ชยันาท สช อนุบาลกิตติกร #REF!

4 ชยันาท สช วฒันาชยันาท #REF!

5 ชยันาท สช อนุบาลเกียรติคุณ #REF!

6 ชยันาท สช อนุบาลสุธิชา #REF!

7 ชยันาท สช อนุบาลณฐัชา #REF!

8 ชยันาท สช มูลนิธิโรงเรียนถาวรวทิยา #REF!

9 ชยันาท สช อกัษรประสิทธ์ิ #REF!

10 ชยันาท เนินขาม อบต.กะบกเต้ีย #REF!

11 ชยันาท เนินขาม ทต.เนินขาม #REF!

12 ชยันาท เนินขาม อบต.สุขเดือนหา้ #REF!

13 ชยันาท มโนรมย์ ทต.มโนรมย์ #REF!

14 ชยันาท มโนรมย์ อบต.วดัโคก #REF!

15 ชยันาท มโนรมย์ ทต.หางนํ้าสาคร #REF!

16 ชยันาท มโนรมย์ ทต.คุง้สาํเภา #REF!

17 ชยันาท มโนรมย์ อบต.คุง้สาํเภา #REF!

18 ชยันาท มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา #REF!

19 ชยันาท มโนรมย์ อบต.อู่ตะเภา #REF!

20 ชยันาท มโนรมย์ ทต.ศิลาดาน #REF!

21 ชยันาท มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน #REF!

22 ชยันาท เมืองชยันาท อบต.ธรรมามูล #REF!

23 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.ชยันาท #REF!

24 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.บา้นกลว้ย #REF!

25 ชยันาท เมืองชยันาท อบต.ท่าชยั #REF!

26 ชยันาท เมืองชยันาท อบต.เขาท่าพระ #REF!

27 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.เสือโฮก #REF!

28 ชยันาท เมืองชยันาท ทม.ชยันาท #REF!

29 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.หาดท่าเสา #REF!

30 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.ธรรมามูล #REF!

31 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.นางลือ #REF!

32 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า #REF!

หน่วยงานทีจ่ดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดั ชัยนาท ภาคเรียนที ่1/2561

บจ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็ บจ.คนัทรีเฟรชฯ บจ.เชียงใหม่เฟรชฯ



ที่ ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดั ชัยนาท ภาคเรียนที ่1/2561

บจ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็ บจ.คนัทรีเฟรชฯ บจ.เชียงใหม่เฟรชฯ

33 ชยันาท วดัสิงห์ ทต.หนองนอ้ย #REF!

34 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.หนองบวั #REF!

35 ชยันาท วดัสิงห์ ทต.วดัสิงห์ #REF!

36 ชยันาท วดัสิงห์ ทต.หนองขุ่น #REF!

37 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.บ่อแร่ #REF!

38 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.วงัหมนั #REF!

39 ชยันาท สรรคบุรี ทต.ดอนกาํ #REF!

40 ชยันาท สรรคบุรี อบต.เท่ียงแท้ #REF!

41 ชยันาท สรรคบุรี ทต.หว้ยกรด #REF!

42 ชยันาท สรรคบุรี ทต.แพรกศรีราชา #REF!

43 ชยันาท สรรคบุรี ทต.ดงคอน #REF!

44 ชยันาท สรรคบุรี ทต.สรรคบุรี #REF!

45 ชยันาท สรรคบุรี ทต.หว้ยกรดพฒันา #REF!

46 ชยันาท สรรคบุรี ทต.โพงาม

47 ชยันาท สรรคบุรี ทต.บางขดุ #REF!

48 ชยันาท สรรพยา อบต.เขาแกว้ #REF!

49 ชยันาท สรรพยา ทต.หาดอาษา #REF!

50 ชยันาท สรรพยา ทต.โพนางดาํตก #REF!

51 ชยันาท สรรพยา ทต.โพนางดาํออก #REF!

52 ชยันาท สรรพยา ทต.ตลุก #REF!

53 ชยันาท สรรพยา ทต.บางหลวง #REF!

54 ชยันาท สรรพยา ทต.เจา้พระยา #REF!

55 ชยันาท สรรพยา ทต.สรรพยา #REF!

56 ชยันาท สรรพยา ทต.โพธ์ิพิทกัษ์ #REF!

57 ชยันาท หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง #REF!

58 ชยันาท หนองมะโมง ทต.วงัตะเคียน #REF!

59 ชยันาท หนองมะโมง อบต.สะพานหิน #REF!

60 ชยันาท หนองมะโมง อบต.กดุจอก #REF!



ที่ ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดั ชัยนาท ภาคเรียนที ่1/2561

บจ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็ บจ.คนัทรีเฟรชฯ บจ.เชียงใหม่เฟรชฯ

61 ชยันาท หนัคา ทต.หนัคา #REF!

62 ชยันาท หนัคา ทต.สามง่ามพฒันา #REF!

63 ชยันาท หนัคา ทต.หนองแซง #REF!

64 ชยันาท หนัคา ทต.หว้ยงู #REF!

65 ชยันาท หนัคา อบต.วงัไก่เถ่ือน #REF!

66 ชยันาท หนัคา อบต.หนัคา #REF!

67 ชยันาท หนัคา ทต.บา้นเช่ียน #REF!

68 ชยันาท หนัคา ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ #REF!

69 ชยันาท หนัคา อบต.ไพรนกยงู #REF!

70 ชยันาท หนัคา อบต.เด่นใหญ่ #REF!

1. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)

2. บ.ทดี ีแดร่ีฟูดส์ จาํกดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   

โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)

3. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14 (คุณบิว)

4. บ.คนัทร่ีเฟรช แดร่ี จาํกดั เลขที ่1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)

5.  บ.เชียงใหม่เฟรชมลิล์ 57/1 ม.6 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 50140    

โทรศัพท์   053-1240079 ,  โทรสาร  053-817365 (คุณไพบูลย์)

หมายเหตุ* พืน้ทีสี่ดาํคอืผู้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่



ที่ ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จังหวดั อาํเภอ

1 ตราด สช กิตติวิทยา #REF!

2 ตราด สช นคราศึกษา #REF!

3 ตราด สช มารดานุสรณ์ #REF!

4 ตราด สช สุนนัทาวิทยา #REF!

5 ตราด สช ไสวนนัทวิทย์ #REF!

6 ตราด สช อนุบาลจุติพร #REF!

7 ตราด สช อนุบาลสว่างไสว #REF!

8 ตราด เกาะกดู อบต.เกาะกดู #REF!

9 ตราด เกาะกดู อบต.เกาะหมาก #REF!

10 ตราด เกาะชา้ง ทต.เกาะชา้ง #REF!

11 ตราด เกาะชา้ง อบต.เกาะชา้งใต้ #REF!

12 ตราด เขาสมิง อบต.วงัตะเคียน #REF!

13 ตราด เขาสมิง อบต.สะตอ #REF!

14 ตราด เขาสมิง อบต.แสนตุง้ #REF!

15 ตราด เขาสมิง ทต.แสนตุง้ #REF!

16 ตราด เขาสมิง อบต.ประณีต #REF!

17 ตราด เขาสมิง อบต.เทพนิมิต #REF!

18 ตราด เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรี #REF!

19 ตราด เขาสมิง อบต.เขาสมิง #REF!

20 ตราด เขาสมิง อบต.ท่าโสม #REF!

21 ตราด เขาสมิง ทต.เขาสมิง #REF!

22 ตราด คลองใหญ่ ทต.หาดเลก็ #REF!

23 ตราด คลองใหญ่ อบต.ไมรู้ด #REF!

24 ตราด คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ #REF!

25 ตราด คลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ #REF!

26 ตราด บ่อไร่ ทต.หนองบอน #REF!

27 ตราด บ่อไร่ อบต.นนทรี #REF!

28 ตราด บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย #REF!

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัตราด ภาคเรียนที่ 1/2561

สค.วงันํ้าเย็น สค. เมืองจันทร์



ที่ ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัตราด ภาคเรียนที่ 1/2561

สค.วงันํ้าเย็น สค. เมืองจันทร์

29 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย #REF!

30 ตราด บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล #REF!

31 ตราด บ่อไร่ อบต.นนทรีย์ #REF!

32 ตราด บ่อไร่ อบต.ชา้งทนู #REF!

33 ตราด เมืองตราด อบต.แหลมกลดั #REF!

34 ตราด เมืองตราด ทต.ตะกาง #REF!

35 ตราด เมืองตราด อบต.หว้งนํ้าขาว #REF!

36 ตราด เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย #REF!

37 ตราด เมืองตราด อบต.วงักระแจะ #REF!

38 ตราด เมืองตราด อบจ.ตราด

39 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด #REF!

40 ตราด เมืองตราด อบต.เนินทราย #REF!

41 ตราด เมืองตราด อบต.อ่าวใหญ่ #REF!

42 ตราด เมืองตราด ทต.หนองเสมด็ #REF!

43 ตราด เมืองตราด อบต.หว้ยแร้ง #REF!

44 ตราด เมืองตราด อบต.ท่ากุ่ม #REF!

45 ตราด เมืองตราด อบต.หนองโสน #REF!

46 ตราด เมืองตราด อบต.หนองคนัทรง #REF!

47 ตราด เมืองตราด ทต.ชาํราก #REF!

48 ตราด แหลมงอบ ทต.แหลมงอบ #REF!

49 ตราด แหลมงอบ อบต.คลองใหญ่ #REF!

50 ตราด แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ #REF!

51 ตราด แหลมงอบ อบต.บางปิด #REF!

52 ตราด แหลมงอบ ทต.นํ้าเช่ียว #REF!

1.  สหกรณ์โคนมวงันํ้าเย็น จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 

  โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)

หมายเหตุ* พืน้ที่สีดําคอืผู้ประกอบการท่ีมีสิทธ์ิขายในพืน้ที่

2.สหกรณ์โคนมเมืองจันทร์ จํากดั 15 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

โทรศัพท์ 039-4114856 , 0810018282 โทรสาร 039-411485 (คุณธัญพสิิษฐ์)



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 นครนายก สช คริสตสงเคราะห์ #REF!

2 นครนายก สช ถาวรนิมิต #REF!

3 นครนายก สช นกับุญยอเซฟอุปถมัภห์นองรี #REF!

4 นครนายก สช โพธิวฒัน์พิทยา (วดัหนองโพธ์ิ) #REF!

5 นครนายก สช นายกวฒันากรวดัอุดมธานี #REF!

6 นครนายก สช มาลาสวรรคพ์ิทยา #REF!

7 นครนายก สช สุวรรณประสิทธ์ิ #REF!

8 นครนายก สช เหลียนหวั #REF!

9 นครนายก สช อนุบาลคริสตสงเคราะห์ #REF!

10 นครนายก สช อจัฉริยะสามภาษา #REF!

11 นครนายก สช อนุบาลคุณากร #REF!

12 นครนายก สช ใฝ่ดีวทิยา (จดัตั้งปี 58) #REF!

13 นครนายก บา้นนา อบต.ศรีกะอาง #REF!

14 นครนายก บา้นนา อบต.อาษา #REF!

15 นครนายก บา้นนา อบต.บา้นนา #REF!

16 นครนายก บา้นนา อบต.เขาเพิ่ม #REF!

17 นครนายก บา้นนา อบต.พิกลุออก #REF!

18 นครนายก บา้นนา อบต.บา้นพร้าว #REF!

19 นครนายก บา้นนา อบต.ป่าขะ #REF!

20 นครนายก บา้นนา ทต.บา้นนา #REF!

21 นครนายก บา้นนา อบต.บางออ้ #REF!

22 นครนายก บา้นนา อบต.บา้นพริก #REF!

23 นครนายก บา้นนา อบต.ทองหลาง #REF!

24 นครนายก บา้นนา ทต.พิกลุออก #REF!

25 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย #REF!

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันครนายก ภาคเรียนที่ 1/2561

สค.วงันํา้เยน็ สค.มวกเหลก็ บจ.คันทรีเฟรช



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันครนายก ภาคเรียนที่ 1/2561

สค.วงันํา้เยน็ สค.มวกเหลก็ บจ.คันทรีเฟรช

26 นครนายก ปากพลี อบต.ท่าเรือ #REF!

27 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด #REF!

28 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะโพธ์ิ #REF!

29 นครนายก ปากพลี ทต.เกาะหวาย #REF!

30 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี #REF!

31 นครนายก ปากพลี อบต.หนองแสง #REF!

32 นครนายก ปากพลี อบต.นาหินลาด #REF!

33 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ #REF!

34 นครนายก เมืองนครนายก อบต.เขาพระ #REF!

35 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ท่าชา้ง #REF!

36 นครนายก เมืองนครนายก ทต.ท่าชา้ง #REF!

37 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา #REF!

38 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา #REF!

39 นครนายก เมืองนครนายก อบต.หินตั้ง #REF!

40 นครนายก เมืองนครนายก อบต.สาริกา #REF!

41 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ท่าทราย #REF!

42 นครนายก เมืองนครนายก อบต.บา้นใหญ่ #REF!

43 นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก #REF!

44 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดงละคร #REF!

45 นครนายก เมืองนครนายก อบต.พรหมณี #REF!

46 นครนายก เมืองนครนายก อบต.วงักระโจม #REF!

47 นครนายก องครักษ์ อบต.บึงศาล #REF!

48 นครนายก องครักษ์ อบต.บางลูกเสือ #REF!

49 นครนายก องครักษ์ อบต.ศีรษะกระบือ #REF!

50 นครนายก องครักษ์ ทต.องครักษ์ #REF!

51 นครนายก องครักษ์ อบต.บางสมบูรณ์ #REF!



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันครนายก ภาคเรียนที่ 1/2561

สค.วงันํา้เยน็ สค.มวกเหลก็ บจ.คันทรีเฟรช

52 นครนายก องครักษ์ อบต.โพธ์ิแทน #REF!

53 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ #REF!

54 นครนายก องครักษ์ อบต.ทรายมลู #REF!

55 นครนายก องครักษ์ อบต.องครักษ์ #REF!

56 นครนายก องครักษ์ อบต.คลองใหญ่ #REF!

57 นครนายก องครักษ์ อบต.ชุมพล #REF!

58 นครนายก องครักษ์ อบต.บางปลากด #REF!

1. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จํากดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14 (คุณบิว)

2. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)

3.  สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  27250 

 โทรศัพท์  08-12951712   (คุณวรพจน์)

หมายเหตุ*  พืน้ที่สีดาํคอืผู้ประกอบการที่มสิีทธ์ิขายในพืน้ที่



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 นนทบุรี สช เขต 1 การัญศึกษา 1,385              

2 นนทบุรี สช เขต 1 เขมพิทยา 55                         

3 นนทบุรี สช เขต 1 เทพประทานพร 602                       

4 นนทบุรี สช เขต 1 ธมัมสิริศึกษานนทบุรี 180                       

5 นนทบุรี สช เขต 1 นนทบุรีคริสเตียนวทิยา 100                       

6 นนทบุรี สช เขต 1 ประสาทวทิยานนทบุรี 675                  

7 นนทบุรี สช เขต 1 พฒันวทิย์ 244                       

8 นนทบุรี สช เขต 1 พิทกัษน์ครานุสรณ์ 30                         

9 นนทบุรี สช เขต 1 เลก็โกเมศอนุสรณ์ 543                       

10 นนทบุรี สช เขต 1 วรนาถวทิยา 55                    

11 นนทบุรี สช เขต 1 ศรีรัตโนภาศ 143                       

12 นนทบุรี สช เขต 1 สมานพิชากร 23                         

13 นนทบุรี สช เขต 1 สนัติวนั 176                       

14 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลดวงใจ 134                       

15 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลทรายทอง 29                         

16 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลนิตา 150                       

17 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบรรลือทรัพย์ 110                       

18 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบรรลือทรัพย ์2 163                       

19 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบา้นนนท์ 41                         

20 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลยวุจัฉรา 22                         

21 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลเรวดี นนทบุรี 49                         

22 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลวยัใส 112                       

23 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลสนัติวนั 15                         

24 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลสุรียล์กัษณ์ 38                         

25 นนทบุรี สช เขต 1 อุดมศึกษา 655                       

26 นนทบุรี สช เขต 1 ชาญรัตนว์ทิยา 960                       

27 นนทบุรี สช เขต 1 รัตนบณัฑิตวทิยา 802                       

28 นนทบุรี สช เขต 1 วรรัตนศึ์กษานนทบุรี 871                       

29 นนทบุรี สช เขต 1 ศึกษาบณัฑิต 433                       

30 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบวรพรรณ 2 93                   

31 นนทบุรี สช เขต 2 เทพพิมานพิทยา 267                       

32 นนทบุรี สช เขต 2 ญาโณทยั 130                       

33 นนทบุรี สช เขต 2 เปรมประชาวฒันา 1,090               

34 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลกลุนนัท์ 46                         

35 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลโชตะนนัท์ 11                         

36 นนทบุรี สช เขต 2 ปิยะฉตัร 314                       

37 นนทบุรี สช เขต 2 กสินธรเซนตปี์เตอร์ 2,565                   

38 นนทบุรี สช เขต 2 จิรดา 174                       

39 นนทบุรี สช เขต 2 ดรุณวทิยศึ์กษา -                       670                 

40 นนทบุรี สช เขต 2 เทพพิทกัษ์ 216                       

41 นนทบุรี สช เขต 2 ธนพร 19                   

42 นนทบุรี สช เขต 2 บางบวัทองราษฎร์บาํรุง 535                       

43 นนทบุรี สช เขต 2 ประถมพฤกษา 336                       

44 นนทบุรี สช เขต 2 พระแม่สกลสงเคราะห์ 2,874                    

45 นนทบุรี สช เขต 2 พึงรําลึก 678                       

46 นนทบุรี สช เขต 2 มารียว์ทิยา บางบวัทอง 1,183              

47 นนทบุรี สช เขต 2 นนัทนวรวทิย์ 752                       

สค.หนองโพฯ บจ.คนัทรีเฟรช ม.เกษตรศาสตร์สค.ปากช่อง
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนที ่1/2561

สวนจติร บจ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

สค.หนองโพฯ บจ.คนัทรีเฟรช ม.เกษตรศาสตร์สค.ปากช่อง
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนที ่1/2561

สวนจติร บจ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็

48 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลจตุัพร 91                         

49 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลบา้นพฤกษา 139                       

50 นนทบุรี สช เขต 2 ศิริมงคลศึกษา 237                     

51 นนทบุรี สช เขต 2 สากลศึกษา บางบวัทอง 1,193                    

52 นนทบุรี สช เขต 2 สารสาสนว์เิทศบางบวัทอง 1,480              

53 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลธญัญาภรณ์ 95                         

54 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลพิชาดา 40                         

55 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลเลิศวนิิต 117                       

56 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลสวนเดก็บางแพรก 84                         

57 นนทบุรี สช เขต 2 กมุุทมาส 193                       

58 นนทบุรี สช เขต 2 ชลประทานวทิยา 4,712               

59 นนทบุรี สช เขต 2 เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ 1,514                    

60 นนทบุรี สช เขต 2 ดารานุกลูนนทบุรี 49                    -                       

61 นนทบุรี สช เขต 2 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 837                       

62 นนทบุรี สช เขต 2 พระหฤทยันนทบุรี 2,452              

63 นนทบุรี สช เขต 2 พิชญศึกษา 1,183                  

64 นนทบุรี สช เขต 2 มูลนิธิปากเกร็ดวทิยา 973                       

65 นนทบุรี สช เขต 2 ฤกษบุตร์(สอ้ิงอนุสรณ์) 19                    

66 นนทบุรี สช เขต 2 วฒันพฤกษา 1,368                   

67 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลจุติพร 17                         

68 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลระพีพรรณ 17                         

69 นนทบุรี สช เขต 2 วรรณทิพยว์ทิยา 9                      

70 นนทบุรี สช เขต 2 อมัพรไพศาล 1,224                    

71 นนทบุรี สช เขต 2 ท่าอิฐศึกษา 332                       

72 นนทบุรี สช เขต 2 ประชาบดี 170                       

73 นนทบุรี สช เขต 2 ศรีสงัวาลย์ 186                       

74 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลรุ้งเพชร 44                         

75 นนทบุรี สช เขต 2 จีเนียสคิดส์ 57                         

76 นนทบุรี สช เขต 2 สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์ 1,248                    

77 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลอิสรานล

78 นนทบุรี สช เขต 2 มารีวทิยา เซนตแ์มร่ี

77 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.ทววีฒันา 491

78 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.ราษฎร์นิยม 593

79 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.ไทรใหญ่ 336

80 นนทบุรี ไทรนอ้ย ทต.ไทรนอ้ย 1279

81 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.ขนุศรี 755

82 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.คลองขวาง 361

83 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.หนองเพรางาย 621

84 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต.ไทรนอ้ย 1290

85 นนทบุรี บางกรวย ทต.ศาลากลาง 532

86 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย 1,197              

87 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขนุกอง 68

88 นนทบุรี บางกรวย อบต.มหาสวสัด์ิ 56                   

89 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางขนุน 25

90 นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง 2196

91 นนทบุรี บางกรวย อบต.มหาสวสัด์ 333                 

92 นนทบุรี บางกรวย ทต.บางสีทอง 70



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

สค.หนองโพฯ บจ.คนัทรีเฟรช ม.เกษตรศาสตร์สค.ปากช่อง
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนที ่1/2561

สวนจติร บจ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็

93 นนทบุรี บางบวัทอง อบต.บางรักพฒันา 1,074              

94 นนทบุรี บางบวัทอง อบต.บางรักใหญ่ 395                 

95 นนทบุรี บางบวัทอง อบต.ลาํโพ 598

96 นนทบุรี บางบวัทอง อบต.บางคูรัด 370

97 นนทบุรี บางบวัทอง ทม.บางบวัทอง 3491

98 นนทบุรี บางบวัทอง อบต.บางบวัทอง 1067

99 นนทบุรี บางบวัทอง ทม.พิมลราช 155

100 นนทบุรี บางบวัทอง อบต.ละหาร 1,906               

101 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.เสาธงหิน 2771

102 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บา้นใหม่ 398

103 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บางใหญ่

104 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางเลน 93

105 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางม่วง 188

106 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง 766

107 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางใหญ่ 441

108 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บา้นบางม่วง 501

109 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.ท่าอิฐ 661

110 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ 453

111 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม 453                 

112 นนทบุรี ปากเกร็ด ทต.บางพลบั 242

113 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองข่อย 935

114 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 7851

115 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.ออ้มเกร็ด 44

116 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด 175                 

117 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางรักนอ้ย 390

118 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ 151

119 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 14607

120 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี 11814

121 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง 1154

122 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทต.ไทรมา้ 565

123 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทม.บางศรีเมือง 1205

1.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั  119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

โทรศัพท์  032-351941-44  ,081-4231537  ,โทรสาร  032-351943 (คุณประพนัธ์)

2.  โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา  พระราชวงัดุสิต ถ.ราชวถิ ีแขวงจติรลดา เขต ดุสิต กทม.10303 

 โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02-2816207 (คุณอรุณ)ี

3.  บ.เคซีจ ีคอร์ปอเรชัน จาํกดั  เลขท ี3059/1-3 ถนนสุขุมวทิ บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  

โทรศัพท์  02-7475195,087-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คุณรัชดาภรณ์)

4.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  50 ม.3 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขต จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศัพท์    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คุณ เปรมกมล)

5. สหกรณ์โคนมปากช่อง จาํกดั เลขที ่254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณแยม)

6. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)

7. บ.ทดี ีแดรีฟูดส์ จาํกดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   

โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)

8. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

หมายเหตุ* พืน้ทีสี่ดาํคอืผู้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)



รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที ่1/2561

ท่ี ช่ือองคก์รหน่วยงานท่ีจดัซ้ือท ชอองคกร

ป ้ ิ่
บจ.คนัทรีเฟรช บจ.เทยีนขาํฯ

หนวยงานทจดซอ
ม.เกษตรศาสตร์สวนจิตร บจ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ บจ.เคซีจี สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็

ปกครองทอ้งถิน
ู

จงัหวดั อาํเภอ

1 ปทุมธานี สช เขต 1 กาญจนาภิเษกสมโภชุ ญ

2 ปทมธานี สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก2 ปทุมธาน สช เขต 1 เซนตโยเซฟเมองเอก

3 ปทมธานี สช เขต 1 บา้นพลอย3 ปทุมธาน สช เขต 1 บานพลอย

ป ี ้ ใ ่ ั4 ปทุมธานี สช เขต 1 บา้นใหม่วฒันา

5 ปทุมธานี สช เขต 1 ประคองศิลป์

6 ปทุมธานี สช เขต 1 พระแม่มารีอุปถมัภ์ุ ุ

7 ปทมธานี สช เขต 1 พิทกัษน์ครินทร์7 ปทุมธาน สช เขต 1 พทกษนครนทร

8 ปทมธานี สช เขต 1 รังสิตวทิยา8 ปทุมธาน สช เขต 1 รงสตวทยา

ป ี ิ ป9 ปทุมธานี สช เขต 1 สาธิตปทุม

10 ปทุมธานี สช เขต 1 อนุบาลทินโชติ

11 ปทุมธานี สช เขต 1 อนุบาลปาริชาติุ ุ

12 ปทมธานี สช เขต 1 อนบาลเมืองเอก12 ปทุมธาน สช เขต 1 อนุบาลเมองเอก

13 ป ี ส   1 ส ใ13 ปทุมธาน สช เขต 1 อนุบาลสุขใจ

ป ี ์14 ปทุมธานี สช เขต 1 อนุบาลสุรัชนนัท์

15 ปทุมธานี สช เขต 1 อินทุสุตศึกษา

16 ปทุมธานี สช เขต 1 ทววิชิช์ุ

17 ปทมธานี สช เขต 1 นภสร (อนบาลนภสร)17 ปทุมธาน สช เขต 1 นภสร (อนุบาลนภสร)

ป ี ิ่ ์18 ปทุมธาน สช เขต 1 ยงยศอนุสรณ

19 ปทุมธานี สช เขต 1 สีวลี 2

20 ปทุมธานี สช เขต 1 อนุบาลดวงจิต 2

21 ปทมธานี สช เขต 1 ดวงพรุ

22 ปทมธานี สช เขต 1 อนบาลธรรมศาสตร์ ฯ22 ปทุมธาน สช เขต 1 อนุบาลธรรมศาสตร ฯ

ป ี ึ ั ิ23 ปทุมธาน สช เขต 1 อุดมศกษารงสต

24 ปทุมธานี สช เขต 1 กนัตวรรณ

25 ปทุมธานี สช เขต 1 สารสาสน์วเิทศคลองหลวงุ

26 ปทมธานี สช เขต 1 อนบาลดวงตะวนั26 ปทุมธาน สช เขต 1 อนุบาลดวงตะวน

27 ปทมธานี สช เขต 1 ปัญญวทิย์27 ปทุมธาน สช เขต 1 ปญญวทย

ป ี ป ิ28 ปทุมธานี สช เขต 1 ประชุมวทิยา

์29 ปทุมธานี สช เขต 1 วภิารัตน์

30 ปทุมธานี สช เขต 1 นภสรนฐันนท์ุ ฐ

31 ปทมธานี สช เขต 2 ตวงพรวทิยา (กานตบ์ดี)31 ปทุมธาน สช เขต 2 ตวงพรวทยา (กานตบด)

32 ปทมธานี สช เขต 2 แกว้สวา่งวทิยา32 ปทุมธาน สช เขต 2 แกวสวางวทยา

ป ี ิ ิ33 ปทุมธานี สช เขต 2 ทิพพากรวทิยาการ

34 ปทุมธานี สช เขต 2 ธญัวทิย์

35 ปทุมธานี สช เขต 2 บรรจบรักษ์ุ

36 ปทมธานี สช เขต 2 บริบรณ์ศิลป์รังสิต36 ปทุมธาน สช เขต 2 บรบูรณศลปรงสต

37 ปทมธานี สช เขต 2 รัตนโกสินทร์ รังสิต37 ปทุมธาน สช เขต 2 รตนโกสนทร-รงสต

ป ี ฟ้ ิ ิ ์38 ปทุมธานี สช เขต 2 อนุบาลฟ้าสิรินทร์

39 ปทุมธานี สช เขต 2 อนุบาลรสสุคนธ์อากาศ

40 ปทุมธานี สช เขต 2 อนุบาลรังสิตุ ุ

41 ปทมธานี สช เขต 2 อนบาลบา้นวงัทอง41 ปทุมธาน สช เขต 2 อนุบาลบานวงทอง

42 ปทมธานี สช เขต 2 อนบาลศิริเสนา42 ปทุมธาน สช เขต 2 อนุบาลศรเสนา

ป ี ิ43 ปทุมธานี สช เขต 2 อุดมวทิยา

44 ปทุมธานี สช เขต 2 มูลนิธิธญัวทิยา (ตงม้ิน)

45 ปทุมธานี สช เขต 2 โชคชยัรังสิตุ

46 ปทมธานี สช เขต 2 อนบาลเด่นปทม46 ปทุมธาน สช เขต 2 อนุบาลเดนปทุม

47 ป ี   2 ปิ ั ์47 ปทุมธาน สช เขต 2 ปยวฒนศาสตร

ป ี ั ์48 ปทุมธานี สช เขต 2 รังสฤษฏส์องภาษา

49 ปทุมธานี สช เขต 2 ไกรลาศศึกษา

50 ปทมธานี สช เขต 2 เตรียมบณัฑิต (บริบรณ์ศิลป์ศึกษา)ุ ( ู )

51 ปทมธานี สช เขต 2 ผอ่งสวรรณวทิยา51 ปทุมธาน สช เขต 2 ผองสุวรรณวทยา

ป ี ิ ิ ์52 ปทุมธานี สช เขต 2 พระวสุิทธิวงศ

53 ปทุมธานี สช เขต 2 พฒันาวทิยา

54 ปทุมธานี สช เขต 2 เฟ่ืองฟ้าวทิยา

55 ปทมธานี สช เขต 2 แยม้สอาดรังสิตุ

56 ปทมธานี สช เขต 2 ระเบียบวทิยา56 ปทุมธาน สช เขต 2 ระเบยบวทยา
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57 ปทุมธานี สช เขต 2 วงศไ์พฑูรยว์ทิยาุ ู

58 ปทมธานี สช เขต 2 ศรีจิตรา58 ปทุมธาน สช เขต 2 ศรจตรา

59 ป ี ส   2 ส ั59 ปทุมธาน สช เขต 2 สวนอกษร

ป ี ี ี60 ปทุมธานี สช เขต 2 สีวลี

61 ปทุมธานี สช เขต 2 อนุบาลประทีป(ทีปรกร)

62 ปทุมธานี สช เขต 2 ประสานมิตรุ

63 ปทมธานี สช เขต 2 อนบาลฟ้าใส63 ปทุมธาน สช เขต 2 อนุบาลฟาใส

64 ป ี   2 ั64 ปทุมธาน สช เขต 2 อนุบาลลดดาวรรณ

ี ์65 ปทุมธานี สช เขต 2 จุฑารัตน์วทิยา

66 ปทุมธานี สช เขต 2 เปรมฤทยั

67 ปทมธานี สช เขต 2 มลนิธิการศึกษาประชาเจริญ(ภมิตะวนัวทิยา)67 ุ   ู ญ( ู )

68 ปทมธานี สช เขต 2 คอมมนิตา้อินคอนโทร68 ปทุมธาน สช เขต 2 คอมมูนตาอนคอนโทร

69 ปทมธานี สช เขต 2 อนบาลธราดล69 ปทุมธาน สช เขต 2 อนุบาลธราดล

70 ป ี ส   2 ั ิ70 ปทุมธาน สช เขต 2 ยวุบณฑต

ป ี ไ ั ์71 ปทุมธานี สช เขต 2 ไตรพฒัน์

ป ี ์ ิ ั ิ72 ปทุมธานี สช เขต 2 สารสาสน์วเิทศรังสิต

73 ปทุมธานี สช เขต 2 บา้นวงัทองวฒันา

74 ปทุมธานี สช เขต 2 อิสลามสนัติชนลาํลูกกา (ตั้งใหม่ปี 58)

75 ปทุมธานี สช เขต 2 พทุธารักษ ์(ตั้งใหม่ปี 58)

76 ปทุมธานี สช เขต 2 อนุบาลโชคชยัคลองหลวงุ ุ

77 ปทุมธานี สช เขต 2 ปวฒิตรา77 ปทุมธาน สช เขต 2 ปวฒตรา

78 ปทมธานี สช เขต 2 เซนตแ์คเธอรีน78 ปทุมธาน สช เขต 2 เซนตแคเธอรน

79 ปทมธานี คลองหลวง ทม ท่าโขลง79 ปทุมธาน คลองหลวง ทม.ทาโขลง

80 ปทมธานี คลองหลวง ทม คลองหลวง80 ปทุมธาน คลองหลวง ทม.คลองหลวง

81 ปทมธานี คลองหลวง อบต คลองสาม81 ปทุมธาน คลองหลวง อบต.คลองสาม

ป ี ี82 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสี

ป ี ็83 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองเจด็

84 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหา้

85 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหก
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86 ปทุมธานี ธญับุรี ทต.ธญับุรี

87 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.สนัน่รักษ์ุ ญ ุ

88 ปทมธานี ธญับรี ทน.รังสิต88 ุ ญ ุ .

89 ปทมธานี ธญับรี ทม บึงยโีถ89 ปทุมธาน ธญบุร ทม.บงยโถ

90 ปทมธานี เมืองปทมธานี ทม ปทมธานี90 ปทุมธาน เมองปทุมธาน ทม.ปทุมธาน

91 ปทมธานี เมืองปทมธานี ทม บางควดั91 ปทุมธาน เมองปทุมธาน ทม.บางคูวด

92 ป ี ื ป ี ้92 ปทุมธาน เมองปทุมธาน อบต.บานฉาง

ป ี ื ป ี ี93 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี

ป ี ื ป ี ้94 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บา้นกระแชง

95 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บา้นใหม่

96 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี

97 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง

98 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางพดูุ ุ ู

99 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทยุ ุ

100 ปทมธานี เมืองปทมธานี ทต.บางขะแยง100 ปทุมธาน เมองปทุมธาน ทต.บางขะแยง

101 ปทมธานี เมืองปทมธานี ทต หลกัหก101 ปทุมธาน เมองปทุมธาน ทต.หลกหก

102 ปทมธานี เมืองปทมธานี ทต บางพน102 ปทุมธาน เมองปทุมธาน ทต.บางพนู

103 ปทมธานี เมืองปทมธานี ทต บา้นกลาง103 ปทุมธาน เมองปทุมธาน ทต.บานกลาง

ป ี ื ป ี104 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง

ป ี ื ป ี ื105 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางเดือ

้106 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ทต.คลองพระอุดม

107 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.หนา้ไม้

108 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง

109 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกวุ้ ุ ุ

110 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ทต.คูขวางุ ุ ู

111 ปทมธานี ลาดหลมแกว้ อบต.คบางหลวง111 ปทุมธาน ลาดหลุมแกว อบต.คูบางหลวง

112 ปทมธานี ลาดหลมแกว้ ทต ระแหง112 ปทุมธาน ลาดหลุมแกว ทต.ระแหง

113 ปทมธานี ลาดหลมแกว้ อบต บ่อเงิน113 ปทุมธาน ลาดหลุมแกว อบต.บอเงน

114 ปทมธานี ลาํลกกา ทม คคต114 ปทุมธาน ลาลูกกา ทม.คูคต

ป ี ํ ึ115 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.บึงทองหลาง

ป ี ํ ํ ้116 ปทุมธานี ลาํลูกกา ทม.ลาํสามแกว้

ป ี ื117 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.พืชอุดม

118 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.ลาํไทร

119 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.บึงคาํพร้อย

120 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.ลาํลูกกาุ ู ู

121 ปทุมธานี ลาํลูกกา ทต.ลาํลูกกาุ ู ู

122 ปทมธานี ลาํลกกา ทม.ลาดสวาย122 ปทุมธาน ลาลูกกา ทม.ลาดสวาย

123 ปทมธานี ลาํลกกา อบต บึงคอไห123 ปทุมธาน ลาลูกกา อบต.บงคอไห
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124 ปทุมธานี สามโคก อบต.บางโพธ์ิเหนือ

125 ปทุมธานี สามโคก ทต.บางเตยุ

126 ปทมธานี สามโคก อบต.เชียงรากนอ้ย6 ุ .

127 ปทมธานี สามโคก อบต บา้นง้ิว127 ปทุมธาน สามโคก อบต.บานงว

128 ปทมธานี สามโคก อบต บางกระบือ128 ปทุมธาน สามโคก อบต.บางกระบอ

129 ปทมธานี สามโคก ทต สามโคก129 ปทุมธาน สามโคก ทต.สามโคก

130 ป ี ส โ130 ปทุมธาน สามโคก อบต.กระแชง

ป ี โ ้131 ปทุมธานี สามโคก อบต.ทา้ยเกาะ

ป ี โ ้ ป132 ปทุมธานี สามโคก อบต.บา้นปทุม

133 ปทุมธานี สามโคก อบต.คลองควาย

134 ปทุมธานี สามโคก อบต.เชียงรากใหญ่

135 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบา

136 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.นพรัตน์ุ

137 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.ศาลาครุุ ุ

138 ปทมธานี หนองเสือ อบต.บึงชาํออ้138 ปทุมธาน หนองเสอ อบต.บงชาออ

139 ปทมธานี หนองเสือ ทต หนองเสือ139 ปทุมธาน หนองเสอ ทต.หนองเสอ

140 ปทมธานี หนองเสือ อบต หนองสามวงั140 ปทุมธาน หนองเสอ อบต.หนองสามวง

141 ปทมธานี หนองเสือ อบต บึงบอน141 ปทุมธาน หนองเสอ อบต.บงบอน

ป ี ื ึ142 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงกาสาม

1.  โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา  พระราชวงัดุสิต ถ.ราชวถิ ีแขวงจติรลดา เขต ดุสิต กทม.10303 

 โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02-2816207 (คณอรณ)ี โทรศพท 02 2811150 โทรสาร 02 2816207 (คุณอรุณ)

ี ี ์ป ั่ ํ ั ี่ ิ โ2.  บ.เคซจ คอรปอเรชน จากด  เลขท 3059/1-3 ถนนสุขุมวท บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  

โทรศัพท์  02-7475195,087-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คุณรัชดาภรณ์)

3. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130ู ญ ุ

โทรศัพท์ 036 721493 โทรสาร 036 721494 (คณวชัิย)โทรศพท 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชย)

ี ี ี่ ์ ี4. บ.ทดี ีแดรีฟูดส์ จาํกดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   

โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)ุ ฐ

5  สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั 99 หม่ 10 ต มติรภาพ อ มวกเหลก็ จ สระบรี 181805. สหกรณโคนมมวกเหลก จากด 99 หมู 10 ต.มตรภาพ อ.มวกเหลก จ.สระบุร 18180

โ ั ์ โ ิโทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)

่ ่ ่6.บริษทัเทยีนขาํ แดร่ี คอร์ปอร์เรช่ัน จาํกดั เลขที ่136 หมู่ 13 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 

โทรศัพท์036-200621, 081-999-5135 โทรสาร.036-200621 ต่อ16 คณกาํพล036 006 , 08 999 5 35 .036 006  6 ุณ

7  บ คนัทร่ีเฟรช แดร่ี จาํกดั เลขที ่1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม 104007. บ.คนทรเฟรช แดร จากด เลขท 1126/1 แขวงมกกะสน เขตราชเทว กทม.10400

์โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)

8.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  50 ม.3 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขต จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  ุ ุ

 โทรศัพท์    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คณ เปรมกมล) โทรศพท    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คุณ เปรมกมล)

้ ่ ่ ์ ้ ่หมายเหตุ* พืน้ทีสี่ดาํคอืผู้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่
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ท่ี ช่ือองคก์รหน่วยงานท่ีจดัซ้ือท ชอองคกร

่
สค วงันํา้เยน็ บจ ที ดี แดร่ี ฟ้ดส์ สค ไทยมลิค์ สค มวกเหลก็ บจ คนัทรีเฟรช

หนวยงานทจดซอ

ปกครองทอ้งถ่ิน
สค.วงนาเยน บจ.ท.ด.แดร ฟูดส สค.ไทยมลค สค.มวกเหลก บจ.คนทรเฟรช

ั ั ํจงัหวดั อาํเภอ

1 ป ี ี ส   1 ั ์ ิ 831                   1 ปราจนบุร สช เขต 1 ทบอ.จกรพงษพทยา 831                   

2 ปราจีนบรี สช เขต 1 จงหมิน 435                   2 ปราจนบุร สช เขต 1 จงหมน 435                   

3 ปราจีนบรี สช เขต 1 ฉตัรลิตราศึกษา 707                   3 ปราจนบุร สช เขต 1 ฉตรลตราศกษา 707                   

4 ปราจีนบุรี สช เขต 1 ดาราวฒันาอินเตอร์ 105                   ุ

ป ี ี ั ์5 ปราจีนบุรี สช เขต 1 เทวรักษ์ 1,778                

6 ปราจีนบรี สช เขต 1 ศิ ์ ิ ป ั 950                   6 ปราจนบุร สช เขต 1 ผะดุงศษยพทยาประจนตคาม 950                   

7 ปราจีนบรี สช เขต 1 มธัยมวดัใหม่กรงทอง 2 933                7 ปราจนบุร สช เขต 1 มธยมวดใหมกรงทอง 2,933                

8 ปราจีนบรี สช เขต 1 มารีวทิยา 1,576                8 ปราจนบุร สช เขต 1 มารวทยา 1,576                

9 ปราจีนบุรี สช เขต 1 มารีวทิยาศรีมโหสถ 703                   ุ

ป ี ี ี ์ ั ์10 ปราจีนบุรี สช เขต 1 สุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 438                   

11 ปราจีนบรี สช เขต 1 หทยัชาติ 301                   11 ปราจนบุร สช เขต 1 หทยชาต 301                   

12 ปราจีนบรี สช เขต 1 กิตติวฒันา 73                     12 ปราจนบุร สช เขต 1 กตตวฒนา 73                     

13 ปราจีนบรี สช เขต 2 กชนนัทอ์นุบาล 33                     ุ ุ

์14 ปราจีนบุรี สช เขต 2 กบินทร์จริยาคม 1,233                

ป ี ี ั ์ ่ ึ15 ปราจีนบุรี สช เขต 2 จนัทร์กระจางศึกษา 854                   

16 ปราจีนบรี สช เขต 2 เจียหมิน 1 036                16 ปราจนบุร สช เขต 2 เจยหมน 1,036                

17 ปราจีนบรี สช เขต 2 มารีวทิยากบินทร์บรี 1 707                17 ปราจนบุร สช เขต 2 มารวทยากบนทรบุร 1,707                

18 ปราจีนบุรี สช เขต 2 รักษาทรัพยพิ์ทยากร 879                   ุ

ป ี ี ์ ี19 ปราจีนบุรี สช เขต 2 รักษาทรัพยฯ์ (นาดี) 715                   

20 ป ี ี ิ ึ 1 181                20 ปราจนบุร สช เขต 2 สายมตรศกษา 1,181                

21 ปราจีนบรี สช เขต 2 อนบาลจรันวทิยา 430                   21 ปราจนบุร สช เขต 2 อนุบาลจรนวทยา 430                   

22 ปราจีนบรี สช เขต 2 อนบาลอดมวทิย์ 89                     22 ปราจนบุร สช เขต 2 อนุบาลอุดมวทย 89                     

23 ปราจีนบุรี สช เขต 2 สายมิตรวงัท่าชา้ง 368                   ุ

ป ี ี ิ ์ ี ิ ์24 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.กบินทร์ 1,045                

25 ป ี ี ิ ์ ี ส ั 221                   25 ปราจนบุร กบนทรบุร ทต.สระบว 221                   

26 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต วงัตะเคียน 840                   26 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.วงตะเคยน 840                   

27 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต.หาดนางแกว้ 313                   27 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.หาดนางแกว 313                   

่28 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.หนองก่ี 905                   ุ ุ

ป ี ี ิ ์ ี ั ่ ้29 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.วงัท่าชา้ง 1,886                

30 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต นนทรี 527                   30 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.นนทร 527                   

31 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต ยา่นรี 824                   31 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.ยานร 824                   

32 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต.เขาไมแ้กว้ 884                   32 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.เขาไมแกว 884                   

์33 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.เมืองเก่า 587                   ุ ุ

ป ี ี ิ ์ ี ั34 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.วงัดาล 729                   

35 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต บา้นนา 759                   35 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.บานนา 759                   

36 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต บ่อทอง 653                   36 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.บอทอง 653                   

37 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.เมืองเก่า 384                   ุ ุ
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ั ั ํจงัหวดั อาํเภอ

ป ี ี ิ ์ ี ี38 ปราจีนบุรี กบนทรบุรี อบต.ลาดตะเคียน 668                   

39 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต กบินทร์ 804                   39 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.กบนทร 804                   

40 ปราจีนบรี กบินทร์บรี อบต นาแขม 384                   40 ปราจนบุร กบนทรบุร อบต.นาแขม 384                   

41 ปราจีนบุรี นาดี ทต.นาดี 600                   ุ

ป ี ี ี ่ ิ42 ปราจีนบุรี นาดี อบต.แก่งดินสอ 1,406                

43 ป ี ี ี สํ ั 375                   43 ปราจนบุร นาด อบต.สาพนตา 375                   

44 ปราจีนบรี นาดี อบต สะพานหิน 257                   44 ปราจนบุร นาด อบต.สะพานหน 257                   

45 ปราจีนบรี นาดี อบต นาดี 539                   45 ปราจนบุร นาด อบต.นาด 539                   

46 ปราจีนบุรี นาดี อบต.บุพราหมณ์ 1,307                ุ ุ

ป ี ี ี ่ โ ิ์47 ปราจีนบุรี นาดี อบต.ทุ่งโพธิ 851                   

48 ปราจีนบรี บา้นสร้าง อบต บา้นสร้าง 275                   48 ปราจนบุร บานสราง อบต.บานสราง 275                   

49 ปราจีนบรี บา้นสร้าง อบต บางปลาร้า 41049 ปราจนบุร บานสราง อบต.บางปลารา 410

50 ปราจีนบรี บา้นสร้าง อบต.บางยาง 37550 ปราจนบุร บานสราง อบต.บางยาง 375

51 ปราจีนบุรี บา้นสร้าง ทต.บา้นสร้าง 461ุ

ป ี ี ้ ้ 30452 ปราจีนบุรี บา้นสร้าง อบต.บางพลวง 304

53 ปราจีนบรี บา้นสร้าง อบต บางกระเบา 25253 ปราจนบุร บานสราง อบต.บางกระเบา 252

54 ปราจีนบรี บา้นสร้าง อบต บางแตน 46854 ปราจนบุร บานสราง อบต.บางแตน 468

55 ปราจีนบรี บา้นสร้าง อบต.บางเตย 15755 ุ . 5

56 ปราจีนบุรี ประจนัตคาม อบต.เกาะลอย 260

ป ี ี ป ั ป ั 59457 ปราจีนบุรี ประจนัตคาม อบต.ประจนัตคาม 594

58 ปราจีนบรี ประจนัตคาม อบต บา้นหอย 44158 ปราจนบุร ประจนตคาม อบต.บานหอย 441

59 ปราจีนบรี ประจนัตคาม อบต หนองแสง 14359 ปราจนบุร ประจนตคาม อบต.หนองแสง 143

60 ปราจีนบุรี ประจนัตคาม อบต.หนองแกว้ 216ุ

ี ี โ ์61 ปราจีนบุรี ประจนัตคาม ทต.โพธิงาม 706

ป ี ี ป ั ํ โ 31762 ปราจีนบุรี ประจนตคาม อบต.คาํโตนด 317

63 ปราจีนบรี ประจนัตคาม อบต บฝ้าย 49363 ปราจนบุร ประจนตคาม อบต.บุฝาย 493

64 ปราจีนบรี ประจนัตคาม อบต ดงบงั 38864 ปราจนบุร ประจนตคาม อบต.ดงบง 388

65 ปราจีนบุรี ประจนัตคาม ทต.ประจนัตคาม 560ุ

ป ี ี ื ป ี ี ี้ ็ 74666 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขีเหลก็ 746

67 ป ี ี ื ป ี ี ิ 50167 ปราจนบุร เมองปราจนบุร อบต.เนนหอม 501

68 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี อบต รอบเมือง 3168 ปราจนบุร เมองปราจนบุร อบต.รอบเมอง 31

69 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี ทม.ปราจีนบรี 2098 2097 คนละงบประมาณ69 ปราจนบุร เมองปราจนบุร ทม.ปราจนบุร 2098 2097 คนละงบประมาณ

70 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.วดัโบสถ์ 43ุ ุ

ป ี ี ื ป ี ี 25571 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 255

72 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี ทต โคกม กอก 6072 ปราจนบุร เมองปราจนบุร ทต.โคกมะกอก 60

73 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี อบต ท่างาม 23573 ปราจนบุร เมองปราจนบุร อบต.ทางาม 235

74 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี อบต.ไมเ้คด็ 80774 ปราจนบุร เมองปราจนบุร อบต.ไมเคด 807
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ป ี ี ื ป ี ี 14175 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ 141

76 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี ทต บา้นนาปรือ 15476 ปราจนบุร เมองปราจนบุร ทต.บานนาปรอ 154

77 ปราจีนบรี เมืองปราจีนบรี อบต โคกไมล้าย 18077 ปราจนบุร เมองปราจนบุร อบต.โคกไมลาย 180

78 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.บา้นพระ 719ุ ุ

ป ี ี ื ป ี ี โ ้ 30579 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนหอ้ม 305

80 ป ี ี ศ ี โ ิ ส ์ 66880 ปราจนบุร ศรมหาโพธ ทต.กรอกสมบูรณ 668

81 ปราจีนบรี ศรีมหาโพธิ อบต หวัหวา้ 63081 ปราจนบุร ศรมหาโพธ อบต.หวหวา 630

82 ปราจีนบรี ศรีมหาโพธิ อบต หนองโพรง 150282 ปราจนบุร ศรมหาโพธ อบต.หนองโพรง 1502

83 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.บา้นทาม 136ุ

ป ี ี ี โ ิ ี โ ิ์ 30684 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ทต.ศรีมหาโพธิ 306

85 ปราจีนบรี ศรีมหาโพธิ อบต ศรีมหาโพธิ 55685 ปราจนบุร ศรมหาโพธ อบต.ศรมหาโพธ 556

86 ปราจีนบรี ศรีมหาโพธิ อบต ท่าตม 108986 ปราจนบุร ศรมหาโพธ อบต.ทาตูม 1089

87 ปราจีนบรี ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบรณ์ 110387 ปราจนบุร ศรมหาโพธ อบต.กรอกสมบูรณ 1103

88 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 241ุ

ป ี ี ี โ โ ปี 6889 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ 68

90 ปราจีนบรี ศรีมโหสถ ทต โคกปีบ 36190 ปราจนบุร ศรมโหสถ ทต.โคกปบ 361

91 ปราจีนบรี ศรีมโหสถ อบต โคกไทย 78491 ปราจนบุร ศรมโหสถ อบต.โคกไทย 784

92 ปราจีนบรี ศรีมโหสถ อบต.ไผช่ะเลือด 2199 ุ . 9

้1 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่     กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์  ุ ู
้ โ ั ์ โ ์จ.สระแก้ว  ๒๗๒๕๐  โทรศัพท์  ๐๘-๑๒๙๕๑๗๑๒  โทรสาร ๐๓๗-๕๑๗๑๓๖ (คุณวรพจน์)

2  บ ทดี ีแดร่ีฟดส์ จํากดั  179 ม 11 ต หนองบัว อ พฒันานิคม จ ลพบรี 15140   2. บ.ทด แดรฟูดส จากด  179 ม.11 ต.หนองบว อ.พฒนานคม จ.ลพบุร 15140   

โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั), ( ุ ฐ)

์โ ไ ิ ์ ํ ั ี่ ่ ํ ็ ี3. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จํากดั เลขท ี59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036 721493 โทรสาร 036 721494 (คณวชัิย)โทรศพท 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชย)

4. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จํากดั 99 หม่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรี 181804. สหกรณโคนมมวกเหลก จากด 99 หมู 10 ต.มตรภาพ อ.มวกเหลก จ.สระบุร 18180

โ ั ์ โ ิโทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)

5  บ คนัทร่ีเฟรช แดร่ี จํากดั เลขที ่1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม 104005. บ.คนทรเฟรช แดร จากด เลขท 1126/1 แขวงมกกะสน เขตราชเทว กทม.10400

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คณเจษฎา)โทรศพท 02 2523777 , 08 14218206 โทรสาร 02 2539903 (คุณเจษฎา)

หมายเหต* พืน้ทีสี่ดาํคอืผ้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่หมายเหตุ* พนทสดาคอผูประกอบการทมสทธขายในพนท



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลฝนทิพย์

2 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลศรอารีย์

3 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลปิยะอาทร

4 ระยอง สช เขต 1 อารียว์ฒันา

5 ระยอง สช เขต 1 ศิริพรระยอง

6 ระยอง สช เขต 1 อนนัตศึ์กษา

7 ระยอง สช เขต 1 บวรรัตนศาสตร์

8 ระยอง สช เขต 1 สมคิดวทิยา

9 ระยอง สช เขต 1 กวงฮั้ว

10 ระยอง สช เขต 1 วฒิุนนัท์

11 ระยอง สช เขต 1 มณีวรรณวทิยา

12 ระยอง สช เขต 1 ประภสัสรคุณธรรม

13 ระยอง สช เขต 1 อสัสมัชญัระยอง

14 ระยอง สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟระยอง

15 ระยอง สช เขต 1 อรวนิวทิยา

16 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลรักภาษา

17 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลอารียพ์ฒัน์

18 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลชนบทพฒันา

19 ระยอง สช เขต 1 อุดมวทิยานุกลู

20 ระยอง สช เขต 1 พฒันเวชศึกษา

21 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลร่มโพธ์ิ

22 ระยอง สช เขต 2 รุ่งนภาพิทยา

23 ระยอง สช เขต 2 จินดาวฒัน์

24 ระยอง สช เขต 2 อนุบาลหลานรัก

25 ระยอง สช เขต 2 อนุบาลสองภาษาเออีซี

ระยอง สช เขต 2 อนุบาลรุ่งดรุณ

26 ระยอง แกลง ทต.กองดิน

27 ระยอง แกลง อบต.กองดิน

28 ระยอง แกลง ทต.เนินฆอ้

29 ระยอง แกลง อบต.พงัราด

30 ระยอง แกลง อบต.กระแสบน

31 ระยอง แกลง อบต.ทางเกวยีน

32 ระยอง แกลง ทต.บา้นนา

33 ระยอง แกลง ทต.ปากนํ้าประแส

34 ระยอง แกลง อบต.หว้ยยาง

35 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู่

36 ระยอง แกลง ทต.สองสลึง

37 ระยอง แกลง ทต.ทุ่งควายกิน

38 ระยอง แกลง ทต.เมืองแกลง

39 ระยอง แกลง อบต.ชากโดน

40 ระยอง แกลง อบต.ทุ่งควายกิน

41 ระยอง แกลง อบต.คลองปูน

42 ระยอง แกลง อบต.วงัหวา้

บจ.ธวชัฟาร์ม
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัระยอง ภาคเรียนที ่1/2561

สค.วงันํา้เยน็ สค.ไทยมิลค์ สค.มวกเหลก็ สค.หนองโพ บจ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

บจ.ธวชัฟาร์ม
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

สค.วงันํา้เยน็ สค.ไทยมิลค์ สค.มวกเหลก็ สค.หนองโพ บจ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

43 ระยอง เขาชะเมา ทต.ชาํฆอ้

44 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา

45 ระยอง เขาชะเมา อบต.นํ้าเป็น

46 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขานอ้ย

47 ระยอง เขาชะเมา อบต.นํ้าเป็น

48 ระยอง เขาชะเมา อบต.หว้ยทบัมอญ

49 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบข่า

50 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบข่าพฒันา

51 ระยอง นิคมพฒันา อบต.พนานิคม

52 ระยอง นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา

53 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มะขามคู่

54 ระยอง บา้นค่าย อบต.หนองบวั

55 ระยอง บา้นค่าย อบต.บางบุตร

56 ระยอง บา้นค่าย ทต.บา้นค่าย

57 ระยอง บา้นค่าย อบต.ชากบก

58 ระยอง บา้นค่าย ทต.ชากบก

59 ระยอง บา้นค่าย อบต.หนองละลอก

60 ระยอง บา้นค่าย อบต.ตาขนั

61 ระยอง บา้นค่าย อบต.หนองตะพาน

62 ระยอง บา้นค่าย ทต.บา้นค่ายพฒันา

63 ระยอง บา้นฉาง ทต.บา้นฉาง

64 ระยอง บา้นฉาง ทม.บา้นฉาง

65 ระยอง บา้นฉาง อบต.สาํนกัทอ้น

66 ระยอง บา้นฉาง ทต.สาํนกัทอ้น

67 ระยอง บา้นฉาง ทต.พลา

68 ระยอง ปลวกแดง อบต.ละหาร

69 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร่

70 ระยอง ปลวกแดง อบต.มาบยางพร

71 ระยอง ปลวกแดง ทต.จอมพลเจา้พระยา

72 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่นํ้าคู ้

73 ระยอง ปลวกแดง ทต.บา้นปลวกแดง

74 ระยอง ปลวกแดง อบต.ตาสิทธ์ิ



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

บจ.ธวชัฟาร์ม
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

สค.วงันํา้เยน็ สค.ไทยมิลค์ สค.มวกเหลก็ สค.หนองโพ บจ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

75 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลงกะเฉด

76 ระยอง เมืองระยอง ทต.เนินพระ

77 ระยอง เมืองระยอง อบต.บา้นแลง

78 ระยอง เมืองระยอง อบต.แกลง

79 ระยอง เมืองระยอง อบต.นาตาขวญั

80 ระยอง เมืองระยอง อบต.เพ

81 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพดุ

82 ระยอง เมืองระยอง ทต.ทบัมา

83 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง

84 ระยอง เมืองระยอง อบต.สาํนกัทอง

85 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง

86 ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง

87 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลงกะเฉด

88 ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน

89 ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง

90 ระยอง เมืองระยอง ทต.นํ้าคอก

91 ระยอง เมืองระยอง อบต.กะเฉด

92 ระยอง เมืองระยอง ทต.บา้นเพ

93 ระยอง วงัจนัทร์ ทต.ชุมแสง

94 ระยอง วงัจนัทร์ อบต.วงัจนัทร์

95 ระยอง วงัจนัทร์ อบต.ชุมแสง

96 ระยอง วงัจนัทร์ อบต.ป่ายบุใน

97 ระยอง วงัจนัทร์ อบต.พลงตาเอ่ียม

1. บ.คันทรี่เฟรช   1126/1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์  02-2523777 ,  08-14218206  โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
2.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  27250 
 โทรศัพท์  08-12951712   (คุณวรพจน์)
3. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวิชัย)
4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เลขท่ี  119  หมู่ 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 032-351941-44 (คุณประพันธ์) โทรสาร. 032-351943
5.บริษทัธวชัฟาร์ม จํากดั เลขที ่19/1 หมู่6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

โทรศัพท์ 089-8324877 (คุณนุช)  โทรสาร. 045-288452

6. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด เลขท่ี 254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณแยม)
7. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 99 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

หมายเหตุ*  พ้ืนท่ีสีดําคือผู้ประกอบการท่ีมีสิทธ์ิขายในพ้ืนท่ี

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 ลพบุรี สช เขต 1 กาํจรวิทย์ #REF!

2 ลพบุรี สช เขต 1 จินดารัตน์ 445                 

3 ลพบุรี สช เขต 1 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา #REF!

4 ลพบุรี สช เขต 1 ทบอ.สองเหล่าสร้าง #REF!

5 ลพบุรี สช เขต 1 บรรจงรัตน์ #REF!

6 ลพบุรี สช เขต 1 บณัฑิตศึกษา #REF!

7 ลพบุรี สช เขต 1 เมืองละโวว้ิทยา #REF!

8 ลพบุรี สช เขต 1 วรกิจพิทยา 66                   

9 ลพบุรี สช เขต 1 วรนาถวิทยาลพบุรี #REF!

10 ลพบุรี สช เขต 1 วรพิทยา #REF!

11 ลพบุรี สช เขต 1 อนุบาลบรรจงรัตน์ #REF!

12 ลพบุรี สช เขต 1 อนุบาลเยน็ศิระ #REF!

13 ลพบุรี สช เขต 1 อสัสมัชญัคอนแวนต ์ลพบุ ี #REF!

14 ลพบุรี สช เขต 1 จารึกลอ้มวิทยา #REF!

15 ลพบุรี สช เขต 1 ทศธรรมศึกษา #REF!

16 ลพบุรี สช เขต 1 ศรีแกว้อนุกลู #REF!

17 ลพบุรี สช เขต 1 รุ่งนิวติัวิทยา 466                 

18 ลพบุรี สช เขต 1 พระวรสาร #REF!

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
บจ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ หจก.เขื่อนป่าสัก

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ท่ีการจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1/2561

สค.ไทยมิลค์ สค.หนองโพ

ุ

19 ลพบุรี สช เขต 1 รัตนศึกษา 357                 

20 ลพบุรี สช เขต 1 สุเทพวิทยาลยั #REF!

21 ลพบุรี สช เขต 1 การศึกษาคนตาบอดและค #REF!

22 ลพบุรี สช เขต 2 งามมีศรีพฒันา 714                 

23 ลพบุรี สช เขต 2 เพญ็พฒันา #REF!

24 ลพบุรี สช เขต 2 นารายณ์วิทยา #REF!

26 ลพบุรี สช เขต 2 สามคัคีวิทยา #REF!

27 ลพบุรี สช เขต 2 อสัสมัชญัคอนแวนตล์าํนารายณ์ #REF!

29 ลพบุรี สช เขต 2 นารายณ์วิทยาท่าหลวง #REF!

30 ลพบุรี สช เขต 2 สร้างพฒันา #REF!

31 ลพบุรี สช เขต 2 แกว้ประทานพรวิทยา #REF!

32 ลพบุรี สช เขต 2 ทองทาบพิทยา #REF!

33 ลพบุรี สช เขต 2 ยงคสุ์รีศึกษา #REF!

34 ลพบุรี สช เขต 2 อนุบาลสุวดีวิทยา 169                 

35 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.ยางราก #REF!

36 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า #REF!

37 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วงัทอง 241

38 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร 363

39 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ 437

40 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.วงัเพลิง 863

41 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.สะแกราบ 554

42 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.วงัขอนขวา้ง 231

43 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.ถลุงเหลก็ 250

44 ลพบรี โคกสาํโรง ทต โคกสาํโรง 154344 ลพบุร โคกสาโรง ทต.โคกสาโรง 1543

45 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.หว้ยโป่ง 745



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
บจ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ หจก.เขื่อนป่าสัก

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ท่ีการจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1/2561

สค.ไทยมิลค์ สค.หนองโพ

46 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.หนองแขม 168

47 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.เกาะแกว้ 132

48 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.เพนียด 538

49 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.ดงมะรุม 490

50 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.โคกสาํโรง 572

51 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.วงัจัน่ 172

52 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.คลองเกตุ 373

53 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.หลุมขา้ว 260

54 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ท่ามะนาว #REF!

55 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ม่วงค่อม 782

56 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.นาโสม 257

57 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.นิคมลาํนารายณ์ 253

58 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.บวัชุม #REF!

59 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ชยันารายณ์ 270

60 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ศิลาทิพย์ 383

61 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ซบัตะเคียน 466

62 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.เขาแหลม 217

63 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ชยับาดาล 560

64 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ท่าดินดาํ #REF!

ี ้ ิ65 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.หว้ยหิน 240

66 ลพบุรี ชยับาดาล ทต.ลาํนารายณ์ 1574

67 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.หนองยายโตะ๊ 229

68 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.บา้นใหม่สามคัคี 357

69 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.ลาํนารายณ์ 46

70 ลพบุรี ชยับาดาล อบต.เกาะรัง 611

71 ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.โพตลาดแกว้ 80

72 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.มุจลินท์ 172

73 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน 334

74 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.ท่าวุง้ #REF!

75 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.บางลี #REF!

76 ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.ท่าโขลง 150

77 ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.โพธ์ิตลาดแกว้ #REF!

78 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.บา้นเบิก #REF!

79 ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.ท่าวุง้ #REF!

80 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.บางคู้ #REF!

81 ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.โคกสลุด 153

82 ลพบุรี ท่าวุง้ ทต.บางงา 222

83 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.หวัสาํโรง 685

84 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.หวัลาํ 597

85 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.แก่งผกักดู 328

86 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.หนองผกัแวน่ #REF!

87 ลพบุรี ท่าหลวง ทต.บา้นท่าหลวง 553

88 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง 276

89 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.ซบัจาํปา 406

90 ลพบุรี บา้นหมี ทม.บา้นหมี 794
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91 ลพบุรี บา้นหมี อบต.ชอนม่วง #REF!

92 ลพบุรี บา้นหมี อบต.สายหว้ยแกว้ 106

93 ลพบุรี บา้นหมี อบต.บางพึง 86

94 ลพบุรี บา้นหมี อบต.พุคา #REF!

95 ลพบุรี บา้นหมี อบต.บา้นชี 437

96 ลพบุรี บา้นหมี อบต.หนองเต่า #REF!

97 ลพบุรี บา้นหมี อบต.สนามแจง #REF!

98 ลพบุรี บา้นหมี อบต.ไผใ่หญ่ #REF!

99 ลพบุรี บา้นหมี อบต.บา้นทราย 131

100 ลพบุรี บา้นหมี อบต.หนองทรายขาว #REF!

101 ลพบุรี บา้นหมี อบต.หินปัก 166

102 ลพบุรี บา้นหมี อบต.หนองเมือง #REF!

103 ลพบุรี บา้นหมี อบต.บางขาม 319

104 ลพบุรี บา้นหมี อบต.มหาสอน #REF!

105 ลพบุรี บา้นหมี อบต.บางกะพ้ี 260

106 ลพบุรี บา้นหมี อบต.โพนทอง #REF!

107 ลพบุรี บา้นหมี อบต.ดอนดึง #REF!

108 ลพบุรี บา้นหมี อบต.หนองกระเบียน #REF!

109 ลพบุรี บา้นหมี อบต.บา้นกลว้ย 78

ี ้ ี ี110 ลพบุรี บา้นหมี อบต.เชียงงา #REF!

111 ลพบุรี พฒันานิคม ทต.พฒันานิคม 574

112 ลพบุรี พฒันานิคม ทต.ดีลงั 765

113 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.ชอนนอ้ย 176

114 ลพบุรี พฒันานิคม ทต.เขาพระยาเดินธง 388

115 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.หว้ยขนุราม 698

116 ลพบุรี พฒันานิคม ทต.แก่งเสือเตน้ 227

117 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.หนองบวั 52

118 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.ช่องสาริกา 688

119 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน 343

120 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.โคกสลุง 1165

121 ลพบุรี พฒันานิคม อบต.นํ้าสุด #REF!

122 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด 2219

123 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง #REF!

124 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธ์ิ #REF!

125 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บา้นข่อย #REF!

126 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ง้ิวราย #REF!

127 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โก่งธนู 324

128 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ #REF!

129 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกลาํพาน #REF!
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130 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก #REF!

131 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม 2154

132 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี #REF!

133 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ท่าศาลา #REF!

134 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ทา้ยตลาด #REF!

135 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกกระเทียม #REF!

136 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิเกา้ตน้ #REF!

137 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค #REF!

138 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิตรุ 183

139 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.กกโก 221

140 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชุบศร #REF!

141 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล #REF!

142 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม #REF!

143 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกกะเทียม #REF!

144 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ถนนใหญ่ 269

145 ลพบุรี ลาํสนธิ อบต.ลาํสนธิ #REF!

146 ลพบุรี ลาํสนธิ อบต.ซบัสมบูรณ์ #REF!

147 ลพบุรี ลาํสนธิ อบต.เขารวก 528

148 ลพบุรี ลาํสนธิ อบต.หนองรี 1105

ี ิ149 ลพบุรี ลาํสนธิ อบต.กดุตาเพชร #REF!

150 ลพบุรี ลาํสนธิ อบต.เขานอ้ย 453

151 ลพบุรี สระโบสถ์ ทต.สระโบสถ์ #REF!

152 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่าชา้ง 311

153 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.นิยมชยั #REF!

154 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ 72

155 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหาโพธ์ิ 225

156 ลพบุรี หนองม่วง อบต.หนองม่วง

157 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ #REF!

158 ลพบุรี หนองม่วง อบต.บ่อทอง #REF!

159 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ดงดินแดง 616

160 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช #REF!

161 ลพบุรี หนองม่วง ทต.หนองม่วง 338

162 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ยางโทน 327

1 บริษัท ทีด ีแดร่ี ฟู้ดส์ จาํกดั  เลขท่ี 179  หมู่ 11 ต.หนองบัว  อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี  15140

2 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เขื่อนป่าสัก เลขท่ี 247 หมู่ 9 ต.พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140

3. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวิชัย)
4.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั  119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

โทรศัพท์  032-351941-44  ,081-4231537  ,โทรสาร  032-351943 (คุณประพนัธ์)

โทรศัพท์ 036-494265   โทรสาร. 036-494266 (คุณรดาณัฐ)

โทรศัพท์ 036-639365  โทรสาร.036-491577 (คุณสุรชัย)

หมายเหตุ*  พื้นท่ีสีดําคือผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิ์ขายในพ้ืนท่ี
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1 สมุทรปราการ สช เขต 1 จตุพรวทิยา

2 สมุทรปราการ สช เขต 1 ฉตัรสุดา

3 สมุทรปราการ สช เขต 1 เฉลิมไฉไลวทิยา

4 สมุทรปราการ สช เขต 1 เฉลิมวทิยา

5 สมุทรปราการ สช เขต 1 ซิกขว์ทิยาลยั

6 สมุทรปราการ สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟทิพวลั

7 สมุทรปราการ สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟบางนา

8 สมุทรปราการ สช เขต 1 เซนตร์าฟาแอล

9 สมุทรปราการ สช เขต 1 ดรุณรัตน์

10 สมุทรปราการ สช เขต 1 ดิษลี

11 สมุทรปราการ สช เขต 1 ทรงวทิยา

12 สมุทรปราการ สช เขต 1 ทอรัก

13 สมุทรปราการ สช เขต 1 นพคุณวทิยา

14 สมุทรปราการ สช เขต 1 บุรารักษ์

15 สมุทรปราการ สช เขต 1 ประภามนตรี 2

16 สมุทรปราการ สช เขต 1 ปราณีเนาวบุตร

17 สมุทรปราการ สช เขต 1 ป้วยฮั้ว

18 สมุทรปราการ สช เขต 1 ภรวชิญ์

19 สมุทรปราการ สช เขต 1 มนตเสรี

20 สมุทรปราการ สช เขต 1 ทรงสรรพวทิย์

21 สมุทรปราการ สช เขต 1 ศรีวทิยาปากนํ้า

22 สมุทรปราการ สช เขต 1 ศึกษาสรรค์

23 สมุทรปราการ สช เขต 1 สวนแพรกษาจงสิน

24 สมุทรปราการ สช เขต 1 สิริวฒิุวทิยา

25 สมุทรปราการ สช เขต 1 สิริศึกษา

26 สมุทรปราการ สช เขต 1 สุขเจริญผล

27 สมุทรปราการ สช เขต 1 สุขเจริญผลแพรกษา

28 สมุทรปราการ สช เขต 1 สุมานนั

29 สมุทรปราการ สช เขต 1 เสง่ียมพิทยานุกลุ

30 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลกิติมา

31 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลเคหะบา้นใหม่

32 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลจตุรมุก

33 สมุทรปราการ สช เขต 1 แอนจูต้ี (อนุบาลจนัทนา)

34 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลจิตอาทร

35 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลตนัติภกัด์ิ

36 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลเทพดรุณ

37 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลนนนที

38 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลบา้นไทรงาม

39 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลบา้นหนู

40 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลบุษยมาส

41 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลพนาสนธ์ิ

42 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลพฒันาสุข

43 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลเพชรงาม

44 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลมิตรอุดม

45 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลรักษด์รุณ

สค.ปากช่อง
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสมุทรปราการ ภาคเรียนที ่1/2561

สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็ สค.หนองโพ บจ.คนัทร่ีเฟรช
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สค.ปากช่อง
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46 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลสาริน

47 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลสีสวาท

48 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลสุวชิา

49 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลอนงคเ์วท(เลิศอริยะพฒัน)์

50 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุสาส์นวทิยา

51 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุสาสนว์ทิยาสมุทรปราการ

52 สมุทรปราการ สช เขต 1 อสัสมัชญัสมุทรปราการ

53 สมุทรปราการ สช เขต 1 อุ่นอารีวทิยา

54 สมุทรปราการ สช เขต 1 อู่ทิพย์

55 สมุทรปราการ สช เขต 1 รุ่งปัญญาวทิย ์(กาญจนวทิยา)

56 สมุทรปราการ สช เขต 1 ณฏัฐเวศม์

57 สมุทรปราการ สช เขต 1 เซนตแ์มร่ี

58 สมุทรปราการ สช เขต 1 เยาวนารีคริสเตียน

59 สมุทรปราการ สช เขต 1 ศิริวทิยา

60 สมุทรปราการ สช เขต 1 สนัติดรุณ

61 สมุทรปราการ สช เขต 1 สายอนุสรณ์

62 สมุทรปราการ สช เขต 1 สาํราญวทิยา

63 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลเจริญวยั

64 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลเซ็นดาณี

65 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลบวัขาว

66 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลบุษยมาส ปู่เจา้

67 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลมารดา

68 สมุทรปราการ สช เขต 1 อาษาวทิยา

69 สมุทรปราการ สช เขต 1 อาํนวยวทิย์

70 สมุทรปราการ สช เขต 1 เทพกรศึกษา

71 สมุทรปราการ สช เขต 1 นพคุณศึกษา

72 สมุทรปราการ สช เขต 1 สารสาสนส์มุทรสาร

73 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลเทพกร

74 สมุทรปราการ สช เขต 1 ราชประชาสมาสยัในพระบรมราชูปถมัภ์

75 สมุทรปราการ สช เขต 1 ปัญจนะวทิย์

76 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลบา้นแสงตะวนั

77 สมุทรปราการ สช เขต 1 อนุบาลสาริศา
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78 สมุทรปราการ สช เขต 2 เกวลินวทิยา

79 สมุทรปราการ สช เขต 2 ทรงวทิยาเทพารักษ์

80 สมุทรปราการ สช เขต 2 บางพลีพฒันศึกษาลยั

81 สมุทรปราการ สช เขต 2 ประภามนตรี 3

82 สมุทรปราการ สช เขต 2 ไพรีขยาด

83 สมุทรปราการ สช เขต 2 ยนิดีวทิย์

84 สมุทรปราการ สช เขต 2 ศรีดรุณ

85 สมุทรปราการ สช เขต 2 สนัตเ์สริมวทิย์

86 สมุทรปราการ สช เขต 2 สาธิตบางนา

87 สมุทรปราการ สช เขต 2 สามคัคีวทิยา

88 สมุทรปราการ สช เขต 2 สุดใจวทิยา

89 สมุทรปราการ สช เขต 2 อนุบาลชลิดา

90 สมุทรปราการ สช เขต 2 อนุบาลพตัรีรมยา

91 สมุทรปราการ สช เขต 2 อนุบาลมงคลทิพย์

92 สมุทรปราการ สช เขต 2 อนุบาลยนิดีวทิย์

93 สมุทรปราการ สช เขต 2 อนุบาลวชิรา

94 สมุทรปราการ สช เขต 2 อิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์)

95 สมุทรปราการ สช เขต 2 ศิริจนัทร์ศึกษา

96 สมุทรปราการ สช เขต 2 อนุบาลภาสีนี

97 สมุทรปราการ สช เขต 2 สารสาสนว์เิทศสมุทรสาร

98 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.คลองสวน

99 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางพลีนอ้ย

100 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.เปร็ง

101 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.บางเพรียง

102 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.คลองด่าน

103 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.บางบ่อ

104 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.คลองนิยมยาตรา

105 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางบ่อ

106 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.คลองด่าน

107 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต.บา้นระกาศ
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108 สมุทรปราการ บางพลี อบต.หนองปรือ

109 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา

110 สมุทรปราการ บางพลี อบต.ราชาเทวะ

111 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว้

112 สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางพลี

113 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางโฉลง

114 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ่

115 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขใ้หญ่

116 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง

117 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย

118 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง

119 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปู่เจา้สมิงพราย

120 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบวั

121 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกระสอบ

122 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางนํ้าผึ้ง

123 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางยอ

124 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกะเจา้

125 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง

126 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกระเจา้

127 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลดัหลวง

128 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง

129 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ทต.พระสมุทรเจดีย์

130 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผา่

131 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.บา้นคลองสวน

132 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ

133 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด

134 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้าผา่
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135 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ

136 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม่

137 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.บางโปรง

138 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา

139 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.บางดว้น

140 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.สาํโรงเหนือ

141 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง

142 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู

143 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.ด่านสาํโรง

144 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม.ปากนํ้าสมุทรปราการ

145 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษ์

146 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ

147 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.แพรกษา

1. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขท ี59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)

2. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

3. บ.คนัทรีเฟรช แดรี จาํกดั เลขท ี1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

4. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด เลขที่ 254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณแยม)
5.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั  119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

โทรศัพท์  032-351941-44  ,081-4231537  ,โทรสาร  032-351943 (คุณประพนัธ์)

หมายเหตุ*  พืน้ทีสี่ดาํคอืผู้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
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1 สระแกว้ สช เขต 1 ชุมชนพฒันา #REF!

2 สระแกว้ สช เขต 1 ดาราสมุทร สระแกว้ #REF!

3 สระแกว้ สช เขต 1 สุภวทิย์ #REF!

4 สระแกว้ สช เขต 1 อนุบาลจิตละมุน #REF!

5 สระแกว้ สช เขต 1 อนุบาลบา้นจนัทร์ #REF!

6 สระแกว้ สช เขต 1 สุภวทิยพ์ฒันา #REF!

7 สระแกว้ สช เขต 2 พรพงษก์ุล #REF!

8 สระแกว้ สช เขต 2 พวงคราม #REF!

9 สระแกว้ สช เขต 2 ศรีตาพระยา #REF!

10 สระแกว้ สช เขต 2 สาํเร็จวทิยา #REF!

11 สระแกว้ สช เขต 2 อนุบาลวฒันานคร #REF!

12 สระแกว้ สช เขต 2 ดาราสมทร อรัญประเทศ #REF!

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
สค.วงันํา้เยน็

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสระแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2561

12 สระแกว สช เขต 2 ดาราสมุทร อรญประเทศ #REF!

13 สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง #REF!

14 สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ #REF!

15 สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์ #REF!

16 สระแกว้ เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์ #REF!

17 สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหวา้ #REF!

18 สระแกว้ คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว #REF!

19 สระแกว้ คลองหาด ทต.คลองหาด #REF!

20 สระแกว้ คลองหาด อบต.ไทรทอง #REF!

21 สระแกว้ คลองหาด อบต.คลองไก่เถ่ือน #REF!

22 สระแกว้ คลองหาด อบต.ซบัมะกรูด #REF!

23 สระแกว้ คลองหาด อบต.เบญจขร #REF!

24 สระแกว้ คลองหาด อบต.ไทยอุดม #REF!

25 สระแกว้ โคกสูง อบต.หนองม่วง 856

26 สระแกว้ โคกสูง อบต.หนองแวง 566

27 สระแกว้ โคกสูง ทต.โคกสูง 703
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หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
สค.วงันํา้เยน็
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28 สระแกว้ โคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น 437

29 สระแกว้ ตาพระยา อบต.โคคลาน #REF!

30 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ตาพระยา #REF!

31 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทพัราช #REF!

32 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทพัไทย #REF!

33 สระแกว้ ตาพระยา ทต.ตาพระยา #REF!

34 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทพัเสดจ็ #REF!

35 สระแกว้ เมืองสระแกว้ ทม.สระแกว้ #REF!

36 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.ท่าแยก #REF!

37 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.ศาลาลาํดวน #REF!

39 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.บา้นแกง้ #REF!

40 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.หนองบอน #REF!

้ ื ้ โ ป่ี ้41 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆอ้ง #REF!

42 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.สระขวญั #REF!

43 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.ท่าเกษม #REF!

44 สระแกว้ เมืองสระแกว้ ทต.ท่าเกษม #REF!

45 สระแกว้ เมืองสระแกว้ ทต.ศาลาลาํดวน #REF!

46 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.สระแกว้ #REF!

47 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบจ.สระแกว้ #REF!

48 สระแกว้ วงันํ้าเยน็ อบต.คลองหินปูน #REF!

49 สระแกว้ วงันํ้าเยน็ อบต.ทุ่งมหาเจริญ #REF!

50 สระแกว้ วงันํ้าเยน็ ทม.วงันํ้าเยน็ #REF!

51 สระแกว้ วงันํ้าเยน็ อบต.ตาหลงัใน #REF!

52 สระแกว้ วงัสมบูรณ์ ทต.วงัสมบูรณ์ #REF!

53 สระแกว้ วงัสมบูรณ์ ทต.วงัทอง #REF!

54 สระแกว้ วงัสมบูรณ์ อบต.วงัใหม่ #REF!
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55 สระแกว้ วฒันานคร อบต.หว้ยโจด #REF!

56 สระแกว้ วฒันานคร ทต.วฒันานคร #REF!

57 สระแกว้ วฒันานคร อบต.โนนหมากเคง็ #REF!

58 สระแกว้ วฒันานคร อบต.ผกัขะ #REF!

59 สระแกว้ วฒันานคร อบต.ท่าเกวยีน #REF!

60 สระแกว้ วฒันานคร อบต.ช่องกุ่ม #REF!

61 สระแกว้ วฒันานคร อบต.หนองนํ้าใส #REF!

62 สระแกว้ วฒันานคร อบต.หนองหมากฝ้าย #REF!

63 สระแกว้ วฒันานคร อบต.แซร์ออ #REF!

64 สระแกว้ วฒันานคร อบต.วฒันานคร #REF!

65 สระแกว้ วฒันานคร อบต.หนองตะเคียนบอน #REF!

66 สระแกว้ วฒันานคร อบต.หนองแวง #REF!

้ ั ป ฟ ้67 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.ฟากหว้ย 256                                       

68 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.หนองสงัข์ 453                                       

69 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.คลองนํ้าใส 528                                       

70 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ 148                                       

71 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.ท่าขา้ม 279                                       

72 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.หนัทราย 508                                       

73 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.ทบัพริก #REF!

74 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.บา้นด่าน #REF!

75 สระแกว้ อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ #REF!

76 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.ผา่นศึก

77 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.ป่าไร่

78 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.คลองทบัจนัทร์

79 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.บา้นใหม่หนองไทร

1.  สหกรณ์โคนมวงันํ้าเย็น จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กงิอาํเภอ วงัสมบูรณ์ 

จ.สระแก้ว 27250  โทรศัพท์ 08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)

หมายเหตุ*  พนืทีสีดําคอืผู้ประกอบการทีมีสิทธิขายในพนืที
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1 สระบุรี สช เขต 1 อนุบาลรัศมี #REF!

2 สระบุรี สช เขต 1 กองทพับกอุปถมัภอ์ดิศรศึกษา #REF!

3 สระบุรี สช เขต 1 บาํรุงวิทยา #REF!

4 สระบุรี สช เขต 1 พิฉายรวม "มิตตศึกษา" (สว่างรัตน์พิฉายศึกษา) #REF!

5 สระบุรี สช เขต 1 ราษฎร์ศึกษา #REF!

6 สระบุรี สช เขต 1 อนุบาลกิตติกร #REF!

7 สระบุรี สช เขต 1 อนุบาลจนัทรอมัพร สระบุรี

8 สระบุรี สช เขต 1 อนุบาลปิยะพร #REF!

9 สระบุรี สช เขต 1 อนุบาลยวุวิทยา #REF!

10 สระบุรี สช เขต 1 มธัยมอนุกลูวิทยา #REF!

11 สระบุรี สช เขต 1 เกตุพิชยัวิทยา

12 สระบุรี สช เขต 1 พลูเจริญวิทยา #REF!

13 สระบุรี สช เขต 1 วฒันานุกลูวิทยา #REF!

14 สระบุรี สช เขต 1 เกตุพิชยัวิทยา สระบุรี

15 สระบุรี สช เขต 1 อนุบาลบุญเก้ือวิทยา #REF!

16 สระบุรี สช เขต 2 ไพฑูรยวิ์ทยา #REF!

17 สระบุรี สช เขต 2 แสงวิทยา #REF!

18 สระบุรี สช เขต 2 จินเต๊อะแก่งคอย #REF!

19 สระบุรี สช เขต 2 พีระวิทยา #REF!

20 สระบุรี สช เขต 2 รอดณรงคศึ์กษา #REF!

21 สระบุรี สช เขต 2 จาํรัสวิทยา

22 สระบุรี สช เขต 2 บาํรุงปัญญา

23 สระบุรี สช เขต 2 กลัน่วิทยา #REF!

24 สระบุรี สช เขต 2 สมถวิล สระบุรี #REF!

25 สระบุรี สช เขต 2 อนุบาลวิชชากร #REF!

26 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่ามะปราง #REF!

27 สระบุรี แก่งคอย อบต.บา้นป่า

28 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่าตูม #REF!

29 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทบักวาง

30 สระบุรี แก่งคอย อบต.ตาลเด่ียว #REF!

31 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่าคลอ้ #REF!

32 สระบุรี แก่งคอย อบต.หว้ยแหง้ #REF!

33 สระบุรี แก่งคอย อบต.สองคอน #REF!

34 สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย #REF!

35 สระบุรี แก่งคอย อบต.หินซอ้น

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสระบุรี ภาคเรียนท่ี 1/2561

สค.ไทยมิลค์ สค.มวกเหล็ก อ.ส.ค. มวกเหล็ก บจ.เทียนขํา
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36 สระบุรี แก่งคอย อบต.ชาํผกัแพว

37 สระบุรี แก่งคอย อบต.เตาปูน #REF!

38 สระบุรี แก่งคอย อบต.ชะอม

39 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนา้พระลาน #REF!

40 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.ผ้ึงรวง #REF!

41 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.พแุค #REF!

42 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.บา้นแกง้ #REF!

43 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาดินพฒันา #REF!

44 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.หว้ยบง #REF!

45 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนา้พระลาน #REF!

46 สระบุรี ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว #REF!

47 สระบุรี ดอนพดุ ทต.ดอนพดุ #REF!

48 สระบุรี บา้นหมอ ทต.บางโขมด #REF!

49 สระบุรี บา้นหมอ ทต.หนองบวั #REF!

50 สระบุรี บา้นหมอ ทต.ตลาดนอ้ย #REF!

51 สระบุรี บา้นหมอ ทต.บา้นหมอ #REF!

52 สระบุรี บา้นหมอ อบต.โคกใหญ่หรเทพ #REF!

53 สระบุรี บา้นหมอ ทต.ท่าลาน #REF!

54 สระบุรี บา้นหมอ อบต.สร่างโศก #REF!

55 สระบุรี บา้นหมอ อบต.ไผข่วาง #REF!

56 สระบุรี บา้นหมอ อบต.โคกใหญ่ #REF!

57 สระบุรี บา้นหมอ อบต.หนองบวั #REF!

58 สระบุรี บา้นหมอ ทต.สร่างโศก #REF!

59 สระบุรี พระพทุธบาท อบต.เขาวง #REF!

60 สระบุรี พระพทุธบาท อบต.พคุาํจาน #REF!

61 สระบุรี พระพทุธบาท ทต.หนองแก #REF!

62 สระบุรี พระพทุธบาท ทต.พกุร่าง #REF!

63 สระบุรี พระพทุธบาท อบต.หว้ยป่าหวาย #REF!

64 สระบุรี พระพทุธบาท ทม.พระพทุธบาท #REF!

65 สระบุรี พระพทุธบาท ทต.นายาว #REF!

66 สระบุรี พระพทุธบาท ทต.ธารเกษม #REF!

67 สระบุรี พระพทุธบาท อบต.ธารเกษม #REF!

68 สระบุรี พระพทุธบาท อบต.หนองแก #REF!

69 สระบุรี พระพทุธบาท ทต.หว้ยป่าหวาย #REF!

70 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.หนองยา่งเสือ #REF!
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71 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ลาํสมพงุ #REF!

72 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ซบัสนุ่น #REF!

73 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ลาํพญากลาง #REF!

74 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก #REF!

75 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ #REF!

76 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก #REF!

77 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี #REF!

78 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชนั #REF!

79 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ปากขา้วสาร #REF!

80 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง #REF!

81 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก #REF!

82 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว #REF!

83 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.กดุนกเปลา้ #REF!

84 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.โคกสวา่ง #REF!

85 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ตะกดุ #REF!

86 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี

87 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองปลาไหล #REF!

88 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองโน #REF!

89 สระบุรี วงัม่วง อบต.วงัม่วง #REF!

90 สระบุรี วงัม่วง ทต.คาํพราน

91 สระบุรี วงัม่วง ทต.แสลงพนั

92 สระบุรี วงัม่วง ทต.วงัม่วง

93 สระบุรี วิหารแดง อบต.หนองหมู #REF!

94 สระบุรี วิหารแดง อบต.วิหารแดง #REF!

95 สระบุรี วิหารแดง อบต.คลองเรือ #REF!

96 สระบุรี วิหารแดง ทต.หนองหมู #REF!

97 สระบุรี วิหารแดง ทต.วิหารแดง #REF!

98 สระบุรี วิหารแดง อบต.บา้นลาํ #REF!

99 สระบุรี วิหารแดง อบต.หนองสรวง #REF!

100 สระบุรี วิหารแดง อบต.เจริญธรรม #REF!

101 สระบุรี เสาไห้ ทต.ตน้ตาล-พระยาทด #REF!

102 สระบุรี เสาไห้ ทต.สวนดอกไม้ #REF!

103 สระบุรี เสาไห้ ทต.บา้นยาง #REF!

104 สระบุรี เสาไห้ ทต.เสาไห้ #REF!

105 สระบุรี เสาไห้ อบต.ม่วงงาม #REF!
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106 สระบุรี เสาไห้ อบต.บา้นยาง #REF!

107 สระบุรี เสาไห้ อบต.ชา้งไทยงาม #REF!

108 สระบุรี เสาไห้ ทต.หวัปลวก #REF!

109 สระบุรี เสาไห้ ทต.เมืองเก่า #REF!

110 สระบุรี เสาไห้ อบต.เริงราง #REF!

111 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง

112 สระบุรี หนองแค อบต.บวัลอย

113 สระบุรี หนองแค อบต.กุ่มหกั #REF!

114 สระบุรี หนองแค ทต.หินกอง #REF!

115 สระบุรี หนองแค อบต.หนองไขน่ํ้ า

116 สระบุรี หนองแค อบต.หนองแขม

117 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจิก

118 สระบุรี หนองแค ทต.ไผต่ ํ่า #REF!

119 สระบุรี หนองแค อบต.หว้ยทราย

120 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนาก

121 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลิง

122 สระบุรี หนองแค ทต.คชสิทธ์ิ #REF!

123 สระบุรี หนองแค อบต.หว้ยขม้ิน

124 สระบุรี หนองแค อบต.โคกแย ้

125 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ

126 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตูม

127 สระบุรี หนองแค อบต.หนองโรง

128 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค #REF!

129 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจรเข้

130 สระบุรี หนองแค อบต.คชสิทธ์ิ #REF!
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131 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองกบ #REF!

132 สระบุรี หนองแซง อบต.โคกสะอาด #REF!

133 สระบุรี หนองแซง ทต.หนองแซง #REF!

134 สระบุรี หนองแซง อบต.ไก่เส่า #REF!

135 สระบุรี หนองแซง อบต.ม่วงหวาน #REF!

136 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองหวัโพ #REF!

137 สระบุรี หนองโดน อบต.ดอนทอง

138 สระบุรี หนองโดน อบต.บา้นกลบั #REF!

139 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน

1. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 99 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

2. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)

3.บริษัทเทียนขํา แดร่ี คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด เลขท่ี 136 หมู่ 13 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

โทรศัพท์036-200621, 081-999-5135 โทรสาร.036-200621 ต่อ16( คุณกําพล)

4. สํานักงาน อสค. มวกเหล็ก เลขท่ี 180 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-909

โทรศัพท์ 036-909724 โทรสาร.036-909723 (คุณอรุณ)

หมายเหตุ*  พืน้ท่ีสีดําคือผู้ประกอบการท่ีมีสิทธ์ิขายในพืน้ท่ี

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)



ช่ือผู้ประกอบการ สํานักงานเขต

สํานักงานเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย

สํานักงานเขต สัมพนัธวงศ์

สํานักงานเขต ดุสิต

สํานักงานเขต บางซ่ือ

สํานักงานเขต บางพลดั

สํานักงานเขต พญาไท

สํานักงานเขต ภาษเีจริญ

สํานักงานเขต จอมทอง

สํานักงานเขต บางกอกใหญ่

สํานักงานเขต คลองสาน

สํานักงานเขต หนองแขม

สํานักงานเขต บางบอน

สํานักงานเขต สาทร

สํานักงานเขต พระนคร

รายละเอยีดการจัดสรรพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่1/2561

1.  โครงการส่วนพระองค์ส่วนจติรลดา

2. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์)



รายละเอยีดการจัดสรรพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่1/2561

สํานักงานเขต บางนา

สํานักงานเขต คลองเตย

สํานักงานเขต ปทุมวนั

สํานักงานเขต พระโขนง

สํานักงานเขต ยานนาวา

สํานักงานเขต บึงกุ่ม

สํานักงานเขต สวนหลวง

สํานักงานเขต สายไหม

สํานักงานเขต ลาดกระบัง

สํานักงานเขต ทุ่งครุ

สํานักงานเขต บางรัก

สํานักงานเขต ราชเทวี

สํานักงานเขต บางกอกน้อย

สํานักงานเขต ทววีฒันา

สํานักงานเขต บางขุนเทยีน

สํานักงานเขต ราษฎร์บูรณะ

สํานักงานเขต ธนบุรี

สํานักงานเขต ห้วยขวาง

สํานักงานเขต หลกัส่ี

สํานักงานเขต ลาดพร้าว

สํานักงานเขต คนันายาว

สํานักงานเขต วงัทองหลาง

สํานักงานเขต ประเวศ

สํานักงานเขต ตลิง่ชัน

3. บริษทัเคซีจ ีคอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 

 4. สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั



รายละเอยีดการจัดสรรพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่1/2561

สํานักงานเขต คลองสามวา

สํานักงานเขต บางแค

สํานักงานเขต บางคอแหลม

สํานักงานเขต วฒันา

สํานักงานเขต หนองจอก

สํานักงานเขต มนีบุรี

สํานักงานเขต สะพานสูง

สํานักงานเขตดนิแดง

สํานักงานเขตบางกะปิ

สํานักงานเขต จตุจักร

สํานักงานเขต บางเขน

สํานักงานเขต ดอนเมอืง

1.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด  ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐ 
โทรศัพท์  ๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔  ,๐๘๑-๔๒๓๑๕๓๗  ,โทรสาร  ๐๓๒-๓๕๑๙๔๓ (คุณประพันธ์)
2.  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.๑๐๓๐๓ 
 โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑๑๑๕๐ โทรสาร ๐๒-๒๘๑๖๒๐๗ (คุณอรุณี)
3.  บ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด  เลขท่ี ๓๐๕๙/๑-๓ ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กทม.๑๐๒๖๐  
โทรศัพท์  ๐๒-๗๔๗๕๑๙๕,๐๘๙-๗๘๘๙๔๔๕ ,โทรสาร ๐๒-๗๔๗๕๑๙๔ (คุณรัชดาภรณ์)
4. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จาํกดั เลขที ่๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐ 

 โทรศพัท ์ ๐๘๕‐๑๐๔๗๑๘๔  โทรสาร ๐๓๒‐๓๖๖๓๖๙ (คณุอิว๋)

5.  สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จํากัด ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  ๒๗๒๕๐ 
  โทรศัพท์  ๐๘-๑๒๙๕๑๗๑๒  โทรสาร ๐๓๗-๕๑๗๑๓๖ (คุณวรพจน์)
6.  อสค.ภาคกลาง(มวกเหล็ก) ๑๖๐ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก สระบุรี ๑๘๑๘๐  (คุณอรุณ)
 โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓,  โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓
7.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  50 ม.3 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขต จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศัพท์    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คุณ เปรมกมล)

6. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จาํกดั

7. ศูนย์ผลติภณัฑ์นม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

5. อ.ส.ค. ภาคกลาง 



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 สิงห์บุรี สช โพธิรัตนว์รานุสรณ์ #REF!

2 สิงห์บุรี สช อินทโมลีประทาน #REF!

3 สิงห์บุรี สช เจริญสอนวทิยา #REF!

4 สิงห์บุรี สช วจิิตรศึกษา #REF!

5 สิงห์บุรี สช อุดมทรัพย์ #REF!

6 สิงห์บุรี สช นาคประดิษฐว์ทิยา #REF!

7 สิงห์บุรี สช พระกมุารเยซูสิงห์บุรี #REF!

8 สิงห์บุรี สช ใจเพียรวทิยาอนุสรณ์ #REF!

9 สิงห์บุรี สช อุดมศิลป์(โพธิลงัการ์มลูนิธิ) #REF!

10 สิงห์บุรี สช ปราสาทวทิยา #REF!

11 สิงห์บุรี สช สามคัคีวทิยา #REF!

12 สิงห์บุรี สช ศรีอุดมวทิยา #REF!

13 สิงห์บุรี สช อนุบาลกฤตพงษธ์ร #REF!

14 สิงห์บุรี สช สิงห์อุดมวทิยา #REF!

15 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.หนองกระทุ่ม #REF!

16 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.คอทราย #REF!

17 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั ทต.โพสงัโฆ #REF!

18 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.โพสงัโฆ #REF!

19 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.บางระจนั #REF!

20 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.ท่าขา้ม #REF!

21 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.ค่ายบางระจนั #REF!

22 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.โพทะเล #REF!

23 สิงห์บุรี ท่าชา้ง ทต.ถอนสมอ #REF!

24 สิงห์บุรี ท่าชา้ง อบต.โพประจกัษ์ #REF!

25 สิงห์บุรี ท่าชา้ง อบต.วหิารขาว #REF!

26 สิงห์บุรี บางระจนั ทม.บางระจนั #REF!

27 สิงห์บุรี บางระจนั อบต.ไมด้ดั #REF!

28 สิงห์บุรี บางระจนั อบต.สระแจง #REF!

29 สิงห์บุรี บางระจนั อบต.พกัทนั #REF!

30 สิงห์บุรี บางระจนั ทต.สิงห์ #REF!

31 สิงห์บุรี บางระจนั อบต.แม่ลา #REF!

32 สิงห์บุรี บางระจนั อบต.บา้นจ่า #REF!

33 สิงห์บุรี พรหมบุรี อบต.พระงาม #REF!

34 สิงห์บุรี พรหมบุรี อบต.บา้นแป้ง #REF!

35 สิงห์บุรี พรหมบุรี อบต.บา้นหมอ้ #REF!

36 สิงห์บุรี พรหมบุรี อบต.โรงชา้ง #REF!

37 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.บางนํ้าเช่ียว #REF!

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี ภาคเรียนที ่1/2561

สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็ อ.ส.ค. มวกเหลก็ บจ.คนัทร่ีเฟรช



ท่ี ช่ือองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี ภาคเรียนที ่1/2561

สค.ไทยมลิค์ สค.มวกเหลก็ อ.ส.ค. มวกเหลก็ บจ.คนัทร่ีเฟรช

38 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.ปากบาง #REF!

39 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู่ #REF!

40 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.หวัไผ่ #REF!

41 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม #REF!

42 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี #REF!

43 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.บางกระบือ #REF!

44 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.ตน้โพธ์ิ #REF!

45 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.จกัรสีห์ #REF!

46 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมญั #REF!

47 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ท่างาม #REF!

48 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ประศุก #REF!

49 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ง้ิวราย #REF!

50 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต.ทบัยา #REF!

51 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.นํ้าตาล #REF!

52 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต.อินทร์บุรี #REF!

53 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.อินทร์บุรี #REF!

54 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ทองเอน #REF!

55 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.โพธ์ิชยั #REF!

56 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ชีนํ้ าร้าย #REF!

57 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.หว้ยชนั #REF!

1. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)

2. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบวิ)

3.. สํานักงาน อสค. มวกเหลก็ เลขที ่180 ถ.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-909

โทรศัพท์ 036-909724 โทรสาร.036-909723 (คุณอรุณ)

4. บ.คนัทร่ีเฟรช แดร่ี จาํกดั เลขที ่1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

หมายเหตุ*  พืน้ทีสี่ดาํคอืผู้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)



รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัพระนครศรีอยธยา  ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดพระนครศรอยุธยา  ภาคเรยนท 1/2561

ี่ ื่ ์่ ี่ ั ื้ท ชอองคกรหนวยงานทจดซอ
บจ ที ดี แดร่ีฯ สค มวกเหลก็ สค หนองโพฯ บจ เทยีนขาํฯ

ปกครองทอ้งถ่ิน
บจ.ท.ด.แดรฯ สค.มวกเหลก สค.หนองโพฯ บจ.เทยนขาฯ
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1 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 แสงทวปีวทิยา #REF!1 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 แสงทวปวทยา #REF!

2 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 แสนโกศิกนสรณ์ #REF!2 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 แสนโกศกนุสรณ #REF!

ี ิ ์ ิ3 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 จิระศาสตร์วทิยา #REF!  

4 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 ยอแซฟอยธยา4 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 ยอแซฟอยธุยา

5 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 ดาํรงคว์ทิยา (วดัธรรมมิกราช)5 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 ดารงควทยา (วดธรรมมกราช)

6 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ศิริเสนาวทิยา

7 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 ป ิ ็ ี(ส ศึ )7 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 ปณธานเดกด(สุนทรศกษา)

8 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 อิสลามศรีอยธยามลนิธิ8 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 อสลามศรอยธุยามูลนธ

9 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ประชาศึกษาุ

10 ศ ี ส   1 ใ ฝั ี10 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 อนุบาลในฝนพระนครศรีอยธุยา

11 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 รอตเสวกวทิยา11 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 รอตเสวกวทยา

12 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 เปรมฤทยัุ ฤ

ี ้13 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 อนุบาลบา้นดรุณ

14 พระนครศรีอยธยา สช เขต 1 บวรวทิยา 214 พระนครศรอยธุยา สช เขต 1 บวรวทยา 2

15 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 เจนอยธุยาุ ุ

ี ไ ิ16 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ไตรราชวทิยา

17 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 ไตรอรณศึกษา17 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 ไตรอรุณศกษา

่18 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 เซนตแ์มร่ี18 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 เซนตแมร

ี ี ั19 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ตรีภทัร

20 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 ปัณณวชิญ์20 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 ปณณวชญ

21 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 เสริมมิตรวทิยาุ

ี ์ โ ี ป ิ22 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เซนตแ์อนโทนีบางปะอิน

23 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 เอกอโยธยา23 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 เอกอโยธยา

24 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 เซนตเ์ทเรซาแสงทอง24 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 เซนตเทเรซาแสงทอง

ี ์25 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เทพประสิทธ์ิวทิยา

26 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 เซนตจ์อห์น บปัติสต์26 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 เซนตจอหน บปตสต

27 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 ประสาทวทิย์27 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 ประสาทวทย

ี28 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 มธัยมผดุงวทิยาุ ุ

ี ์ ํ ิ ป์29 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 ราษฎรบารุงศลป

30 พระนครศรีอยธยา สช เขต 2 อนบาลผดงเสนา30 พระนครศรอยธุยา สช เขต 2 อนุบาลผดุงเสนา

31 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 อนุบาลศนูยศิ์ลปาชีพ บางไทรุ ุ ู

32 ศ ี ส   2 ี ิ32 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เตรียมนานาชาติ

33 พระนครศรีอยธยา สช เขต 3 ฐานชีวา33 พระนครศรอยธุยา สช เขต 3 ฐานชวา

34 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ปากท่าุ

35 พระนครศรีอยธยา ท่าเรือ อบต ท่าหลวง35 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ อบต.ทาหลวง

36 พระนครศรีอยธยา ท่าเรือ อบต หนองขนาก36 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ อบต.หนองขนาก
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37 พระนครศรีอยธยา ท่าเรือ อบต วงัแดง37 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ อบต.วงแดง

38 พระนครศรีอยธยา ท่าเรือ อบต.บา้นร่อม38 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ อบต.บานรอม

ี ่ ื ่39 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง

40 พระนครศรีอยธยา ท่าเรือ อบต ศาลาลอย40 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ อบต.ศาลาลอย

์41 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.โพธ์ิเอนุ

ี ่ ื ่ ื42 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ ทต.ทาเรอ

43 พระนครศรีอยธยา ท่าเรือ อบต จาํปา43 พระนครศรอยธุยา ทาเรอ อบต.จาปา

ี ื ้44 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ท่าเจา้สนุกุ ุ

45 พระนครศรีอยธยา นครหลวง อบต หนองปลิง45 พระนครศรอยธุยา นครหลวง อบต.หนองปลง

46 พระนครศรีอยธยา นครหลวง อบต.บา้นชง้46 พระนครศรอยธุยา นครหลวง อบต.บานชุง

ี47 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.นครหลวง

48 พระนครศรีอยธยา นครหลวง ทต อรัญญิก48 พระนครศรอยธุยา นครหลวง ทต.อรญญก

49 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.ปากจันุ่

ี ่50 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.แมลา

51 พระนครศรีอยธยา นครหลวง อบต คลองสะแก51 พระนครศรอยธุยา นครหลวง อบต.คลองสะแก

52 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.บ่อโพงุ

53 พร นครศรีอยธยา บางซา้ย ทต บางซา้ย53 พระนครศรอยธุยา บางซาย ทต.บางซาย

54 พระนครศรีอยธยา บางซา้ย อบต.วงัพฒันา54 พระนครศรอยธุยา บางซาย อบต.วงพฒนา

ี ้55 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย อบต.เทพมงคล

56 พระนครศรีอยธยา บางซา้ย อบต ปลายกลดั56 พระนครศรอยธุยา บางซาย อบต.ปลายกลด

57 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย อบต.บางซา้ยุ

ี ไ ไ58 พระนครศรีอยธุยา บางไทร ทต.บางไทร

59 พระนครศรีอยธยา บางไทร อบต โพแตง59 พระนครศรอยธุยา บางไทร อบต.โพแตง

60 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.กระแชงุ

61 ี ไ61 พระนครศรอยธุยา บางไทร ทต.ราชคราม

62 พระนครศรีอยธยา บางไทร อบต สนามชยั62 พระนครศรอยธุยา บางไทร อบต.สนามชย

ไ ้ ึ63 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.บา้นกลึงุ

64 พระนครศรีอยธยา บางไทร อบต โคกชา้ง64 พระนครศรอยธุยา บางไทร อบต.โคกชาง

65 พระนครศรีอยธยา บางไทร อบต.บางยีโ่ท65 พระนครศรอยธุยา บางไทร อบต.บางยโท

ี ไ ้ ้66 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.บา้นมา้

67 พระนครศรีอยธยา บางไทร อบต ไผพ่ระ67 พระนครศรอยธุยา บางไทร อบต.ไผพระ

68 พระนครศรีอยธุยา บางบาล อบต.กบเจาุ

69 ศ ี ์69 พระนครศรีอยธุยา บางบาล ทต.มหาพราหมณ์

70 พระนครศรีอยธยา บางบาล อบต นํ้าเตา้70 พระนครศรอยธุยา บางบาล อบต.นาเตา

71 พระนครศรีอยธุยา บางบาล ทต.บางบาล

72 พระนครศรีอยธยา บางบาล อบต บา้นคลงั72 พระนครศรอยธุยา บางบาล อบต.บานคลง

73 พระนครศรีอยธยา บางบาล อบต พระขาว73 พระนครศรอยธุยา บางบาล อบต.พระขาว
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74 พระนครศรีอยธยา บางปะหนั อบต โพธ์ิสามตน้74 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.โพธสามตน

75 พระนครศรีอยธยา บางปะหนั อบต.พทเลา75 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.พทุเลา

ี ป ั ั ํ้76 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.ทบันาํ

77 พระนครศรีอยธยา บางปะหนั อบต บา้นขลอ้77 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.บานขลอ

78 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั ทต.บางปะหนัุ

ี ป ั79 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.เสาธง

80 พระนครศรีอยธยา บางปะหนั อบต บางปะหนั80 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.บางปะหน

ี ื่81 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.บางเดือุ

82 พระนครศรีอยธยา บางปะหนั อบต ตานิม82 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.ตานม

83 พระนครศรีอยธยา บางปะหนั อบต.บา้นล่ี83 พระนครศรอยธุยา บางปะหน อบต.บานล

ี ป ั ั ั84 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.หนัสงั

85 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน ทต บางปะอิน85 พระนครศรอยธุยา บางปะอน ทต.บางปะอน

86 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.คลองจิกุ

ี ป ิ ี ้87 พระนครศรีอยธุยา บางปะอน ทต.เชียงรากนอ้ย

88 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน อบต บา้นแป้ง88 พระนครศรอยธุยา บางปะอน อบต.บานแปง

89 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.วดัยมุ

90 พร นครศรีอยธยา บางป อิน อบต บา้นโพ90 พระนครศรอยธุยา บางปะอน อบต.บานโพ

91 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน ทต.บา้นกรด91 พระนครศรอยธุยา บางปะอน ทต.บานกรด

ี ป ิ ้ ้92 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.บา้นสร้าง

93 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน อบต สามเรือน93 พระนครศรอยธุยา บางปะอน อบต.สามเรอน

94 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.บา้นพลบัุ

ี ป ิ ี95 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ

96 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน ทต พระอินทราชา96 พระนครศรอยธุยา บางปะอน ทต.พระอนทราชา

้97 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.บางกระสั้นุ

98 ี ป ิ ้ ้98 พระนครศรอยธุยา บางปะอน อบต.บานหวา

99 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน อบต ตล่ิงชนั99 พระนครศรอยธุยา บางปะอน อบต.ตลงชน

100 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.เกาะเกิดุ

101 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน อบต บางประแดง101 พระนครศรอยธุยา บางปะอน อบต.บางประแดง

102 พระนครศรีอยธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง102 พระนครศรอยธุยา บางปะอน ทต.ปราสาททอง

ี ้ ํ ี103 พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก อบต.สาํพะเนียง

104 พระนครศรีอยธยา บา้นแพรก อบต คลองนอ้ย104 พระนครศรอยธุยา บานแพรก อบต.คลองนอย

105 พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก ทต.บา้นแพรกุ

106 ศ ี ั ไ ่ ิ106 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.ลาดชิด

107 พระนครศรีอยธยา ผกัไห่ อบต กฎี107 พระนครศรอยธุยา ผกไห อบต.กฎุ

108 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.ท่าดินแดง

109 พระนครศรีอยธยา ผกัไห่ อบต หนา้โคก109 พระนครศรอยธุยา ผกไห อบต.หนาโคก

110 พระนครศรีอยธยา ผกัไห่ อบต ลาดนํ้าเคม็110 พระนครศรอยธุยา ผกไห อบต.ลาดนาเคม
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111 พระนครศรีอยธยา ผกัไห่ อบต บา้นแค111 พระนครศรอยธุยา ผกไห อบต.บานแค

112 พระนครศรีอยธยา ผกัไห่ ทม.ผกัไห่112 พระนครศรอยธุยา ผกไห ทม.ผกไห

ี ั ไ ่113 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.นาคู

114 พระนครศรีอยธยา ผกัไห่ อบต ดอนลาน114 พระนครศรอยธุยา ผกไห อบต.ดอนลาน

115 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ ทต.ลาดชะโดุ

ี ี ั116 พระนครศรอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.วดตูม

117 พระนครศรีอยธยา พระนครศรีอยธยา อบต บา้นป้อม117 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบต.บานปอม

ี ี118 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทน.พระนครศรีอยธุยาุ ุ

119 พระนครศรีอยธยา ศ ี อบต สวนพริก119 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบต.สวนพรก

120 พระนครศรีอยธยา พระนครศรีอยธยา อบจ.พระนครศรีอยธยา120 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบจ.พระนครศรอยธุยา

ี ี ี121 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.เกาะเรียน

122 พระนครศรีอยธยา พระนครศรีอยธยา อบต คลองตะเคียน122 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบต.คลองตะเคยน

123 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ภเูขาทองุ ุ ู

ี ี ี124 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ลุมพลี

125 พระนครศรีอยธยา พระนครศรีอยธยา อบต หนัตรา125 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบต.หนตรา

126 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกรานุ ุ

127 พร นครศรีอยธยา ี อบต คลองสร บวั127 พระนครศรอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.คลองสระบว

128 พระนครศรีอยธยา พระนครศรีอยธยา อบต.บา้นใหม่128 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบต.บานใหม

ี ่129 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.สาํเภาล่ม

130 พระนครศรีอยธยา พระนครศรีอยธยา อบจ พระนครศรีอยธยา130 พระนครศรอยธุยา พระนครศรอยธุยา อบจ.พระนครศรอยธุยา

131 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.บา้นเกาะุ ุ

ี ี โ132 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทม.อโยธยา

133 พระนครศรีอยธยา ภาชี อบต หนองนํ้าใส133 พระนครศรอยธุยา ภาช อบต.หนองนาใส

134 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.พระแกวุ้

135 ี ี โ135 พระนครศรอยธุยา ภาช อบต.ระโสม

136 พระนครศรีอยธยา ภาชี ทต ภาชี136 พระนครศรอยธุยา ภาช ทต.ภาช

้137 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.ดอนหญา้นางุ ญ

138 พระนครศรีอยธยา ภาชี อบต โคกม่วง138 พระนครศรอยธุยา ภาช อบต.โคกมวง

139 พระนครศรีอยธยา ภาชี อบต.ไผล่อ้ม139 พระนครศรอยธุยา ภาช อบต.ไผลอม

ี ี ิ140 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.กระจิว

141 พระนครศรีอยธยา มหาราช ทต โรงชา้ง141 พระนครศรอยธุยา มหาราช ทต.โรงชาง

142 พระนครศรีอยธุยา มหาราช ทต.มหาราชุ

143 ศ ี ้143 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บา้นขวาง

144 พระนครศรีอยธยา มหาราช อบต บางนา144 พระนครศรอยธุยา มหาราช อบต.บางนา

้145 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บา้นนา

146 พระนครศรีอยธยา มหาราช อบต บา้นใหม่146 พระนครศรอยธุยา มหาราช อบต.บานใหม

147 พระนครศรีอยธยา มหาราช อบต ท่าตอ147 พระนครศรอยธุยา มหาราช อบต.ทาตอ
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148 พระนครศรีอยธยา ลาดบวัหลวง ทต สามเมือง148 พระนครศรอยธุยา ลาดบวหลวง ทต.สามเมอง

149 พระนครศรีอยธยา ลาดบวัหลวง อบต.พระยาบนัลือ149 พระนครศรอยธุยา ลาดบวหลวง อบต.พระยาบนลอ

ี ั ั150 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.ลาดบวัหลวง

151 พระนครศรีอยธยา ลาดบวัหลวง อบต สิงหนาท151 พระนครศรอยธุยา ลาดบวหลวง อบต.สงหนาท

152 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือุ

ี ั ้153 พระนครศรอยธุยา ลาดบวหลวง อบต.คูส้ลอด

154 พระนครศรีอยธยา ลาดบวัหลวง อบต หลกัชยั154 พระนครศรอยธุยา ลาดบวหลวง อบต.หลกชย

ี155 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง ทต.ลาดบวัหลวงุ

156 พระนครศรีอยธยา วงันอ้ย อบต บ่อตาโล่156 พระนครศรอยธุยา วงนอย อบต.บอตาโล

157 พระนครศรีอยธยา วงันอ้ย ทม.ลาํตาเสา157 พระนครศรอยธุยา วงนอย ทม.ลาตาเสา

ี ั ้ ั ้158 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.วงันอ้ย

159 พระนครศรีอยธยา วงันอ้ย อบต ชะแมบ159 พระนครศรอยธุยา วงนอย อบต.ชะแมบ

160 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.ลาํไทรุ

ี ั ้ ั ึ161 พระนครศรีอยธุยา วงนอ้ย อบต.สนบทึบ

162 พระนครศรีอยธยา วงันอ้ย อบต วงัจฬา162 พระนครศรอยธุยา วงนอย อบต.วงจุฬา

163 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.หนัตะเภาุ

164 พร นครศรีอยธยา วงันอ้ย อบต ขา้วงาม164 พระนครศรอยธุยา วงนอย อบต.ขาวงาม

165 พระนครศรีอยธยา วงันอ้ย อบต.พยอม165 พระนครศรอยธุยา วงนอย อบต.พยอม

ี โ166 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค

167 พระนครศรีอยธยา เสนา ทต สามกอ167 พระนครศรอยธุยา เสนา ทต.สามกอ

168 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.ดอนทองุ

ี ้ โ ิ์169 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.บา้นโพธิ

170 พระนครศรีอยธยา เสนา ทต เจา้เจด็170 พระนครศรอยธุยา เสนา ทต.เจาเจด

171 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.ชายนาุ

172 ี172 พระนครศรอยธุยา เสนา ทม.เสนา

173 พระนครศรีอยธยา เสนา อบต ลาดงา173 พระนครศรอยธุยา เสนา อบต.ลาดงา

้174 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.บา้นหลวงุ

175 พระนครศรีอยธยา เสนา ทต หวัเวยีง175 พระนครศรอยธุยา เสนา ทต.หวเวยง

176 พระนครศรีอยธยา เสนา อบต.บา้นแพน176 พระนครศรอยธุยา เสนา อบต.บานแพน

ี ิ ั177 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.มารวชิยั

178 พระนครศรีอยธยา เสนา อบต สามต่ม178 พระนครศรอยธุยา เสนา อบต.สามตุม

179 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.รางจรเขุ้

180 ศ ี ั ้ ้180 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.บา้นชา้ง

181 พระนครศรีอยธยา อทยั อบต ขา้วเม่า181 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.ขาวเมา

้182 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.หนองไมซุ้ง

183 พระนครศรีอยธยา อทยั อบต โพสาวหาญ183 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.โพสาวหาญ

184 พระนครศรีอยธยา อทยั อบต บา้นหีบ184 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.บานหบ
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185 พระนครศรีอยธยา อทยั ทต อทยั185 พระนครศรอยธุยา อุทย ทต.อุทย

186 พระนครศรีอยธยา อทยั อบต.ธน186 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.ธนู

ี ั187 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.คานหาม

188 พระนครศรีอยธยา อทยั อบต หนองนํ้าสม้188 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.หนองนาสม

189 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.สามบณัฑิตุ ุ

ี ั ั190 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.อุทย

191 พระนครศรีอยธยา อทยั อบต เสนา191 พระนครศรอยธุยา อุทย อบต.เสนา
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โทรศัพท์036 200621  081 999 5135 โทรสาร 036 200621 ต่อ16 คณกาํพลโทรศพท036-200621, 081-999-5135 โทรสาร.036-200621 ตอ16 คุณกาพล

้ ์ ้หมายเหต*  พืน้ทีสี่ดาํคอืผ้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ทีุ่   ู



รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัอ่างทอง ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดอางทอง ภาคเรยนท 1/2561

ี่ ื่ ์่ ี่ ั ื้ที ชือองคก์รหน่วยงานทีจดัซือ
บจ ที ดี แดร่ี สค ไทยมลิค์ สค มวกเหลก็ บจ คนัทร่ีเฟรช

ปกครองทอ้งถ่ิน
บจ.ท.ด.แดร สค.ไทยมลค สค.มวกเหลก บจ.คนทรเฟรช

ปกครองทองถน

จงัหวดั อาํเภอ

ิ ิ ์1 อ่างทอง สช สนามชยัสิทธินุสรณ์ #REF!

่ ์ ิ ิ2 อ่างทอง สช ราษฎรนยมวทยา #REF!

3 อ่างทอง สช สนิทวทิยา #REF!3 อางทอง สช สนทวทยา #REF!

4 อ่างทอง สช อมราวทิยาภมิ #REF!4 อางทอง สช อมราวทยาภูม #REF!

5 อ่างทอง สช พนสข #REF!5 อางทอง สช พนูสุข #REF!

์ ์6 อ่างทอง สช อนุบาลวงศส์วสัด์ิวทิยา #REF!ุ

่ ิ ์ ิ ป ์7 อ่างทอง สช วรดิตถว์ทิยาประสูทน์ #NAME?

8 ่ ส ั ้ ( ่ โ ์ ป ั )์ #REF!8 อางทอง สช วดสระแกว้(รุงโรจนธนกลุอุปถมภ) #REF!

9 อ่างทอง ไชโย อบต ราชสถิตย์ #REF!9 อางทอง ไชโย อบต.ราชสถตย #REF!

10 อ่างทอง ไชโย ทต.ไชโย #REF!10 อางทอง ไชโย ทต.ไชโย #REF!

์11 อ่างทอง ไชโย อบต.ชยัฤทธ์ิ #REF!ฤ

่ ไ โ12 อ่างทอง ไชโย อบต.เทวราช #REF!

13 ่ ไ โ ไ โ #REF!13 อางทอง ไชโย ทต.เกษไชโย #REF!

14 อ่างทอง ป่าโมก อบต โรงชา้ง #REF!14 อางทอง ปาโมก อบต.โรงชาง #REF!

15 อ่างทอง ป่าโมก อบต โผงเผง #REF!15 อางทอง ปาโมก อบต.โผงเผง #REF!

16 อ่างทอง ป่าโมก อบต.นรสิงห์ #REF!

่ ป่ โ17 อ่างทอง ป่าโมก อบต.เอกราช #REF!

่ ป่ โ ป่ โ18 อางทอง ปาโมก ทต.ปาโมก #REF!

19 อ่างทอง ป่าโมก อบต บางเสดจ็ #REF!19 อางทอง ปาโมก อบต.บางเสดจ #REF!

20 อ่างทอง ป่าโมก อบต สายทอง #REF!20 อางทอง ปาโมก อบต.สายทอง #REF!

์21 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต.ม่วงคนั #REF!21 อางทอง โพธทอง ทต.มวงคน #REF!

์22 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.บางระกาํ #REF!

่ โ ิ์ ่ ้23 อ่างทอง โพธิทอง อบต.อ่างแกว้ #REF!

24 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต โคกพทรา #REF!24 อางทอง โพธทอง ทต.โคกพทุรา #REF!

25 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต โพธ์ิทอง #REF!25 อางทอง โพธทอง ทต.โพธทอง #REF!

26 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.องครักษ์ #REF!26 อางทอง โพธทอง อบต.องครกษ #REF!

์27 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.หนองแม่ไก่ #REF!

่ โ ิ์ ํ ั28 อ่างทอง โพธิทอง ทต.รํามะสกั #REF!

29 ่ โ ิ์ ั #REF!29 อางทอง โพธทอง อบต.บางพลบ #REF!

30 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต ยางชา้ย #REF!30 อางทอง โพธทอง อบต.ยางชาย #REF!

31 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต บางเจา้ฉ่า #REF!31 อางทอง โพธทอง อบต.บางเจาฉา #REF!

์32 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.คาํหยาด #REF!

่ โ ิ์33 อ่างทอง โพธิทอง ทต.ทางพระ #REF!



รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัอ่างทอง ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดอางทอง ภาคเรยนท 1/2561

ี่ ื่ ์่ ี่ ั ื้ที ชือองคก์รหน่วยงานทีจดัซือ
บจ ที ดี แดร่ี สค ไทยมลิค์ สค มวกเหลก็ บจ คนัทร่ีเฟรช

ปกครองทอ้งถ่ิน
บจ.ท.ด.แดร สค.ไทยมลค สค.มวกเหลก บจ.คนทรเฟรช

ปกครองทองถน

จงัหวดั อาํเภอ

์34 อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.อินทประมูล #REF!ู

่ ื ่ ั ไ ่35 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.หวัไผ่ #REF!

36 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต คลองววั #REF!36 อางทอง เมองอางทอง อบต.คลองวว #REF!

37 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต ตลาดกรวด #REF!37 อางทอง เมองอางทอง อบต.ตลาดกรวด #REF!

38 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต ยา่นซ่ือ #REF!38 อางทอง เมองอางทอง อบต.ยานซอ #REF!

39 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทต.โพสะ #REF!

่ ื ่ ้ ิ40 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.บา้นอิฐ #REF!

41 ่ ื ่ ้ #REF!41 อางทอง เมองอางทอง อบต.บานแห #REF!

42 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทต ศาลาแดง #REF!42 อางทอง เมองอางทอง ทต.ศาลาแดง #REF!

44 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต จาํปาหล่อ #REF!44 อางทอง เมองอางทอง อบต.จาปาหลอ #REF!

45 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.จาํป่าหล่อ #REF!

่ ื ่ ป่ ิ้46 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต.ป่างิว #REF!

่ ื ่ ่47 อางทอง เมืองอางทอง ทม.อางทอง #REF!

48 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต หวัตะพาน #REF!48 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.หวตะพาน #REF!

49 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต ไผว่ง #REF!49 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.ไผวง #REF!

50 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต.หว้ยคนัแหลน #REF!50 อางทอง วเศษชยชาญ ทต.หวยคนแหลน #REF!

ไ51 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต.วเิศษไชยชาญ #REF!ญ ญ

่ ิ ั ั52 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต.บางจกั #REF!

53 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต ตลาดใหม่ #REF!53 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.ตลาดใหม #REF!

54 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต หลกัแกว้ #REF!54 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.หลกแกว #REF!

55 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต ท่าชา้ง #REF!55 อางทอง วเศษชยชาญ ทต.ทาชาง #REF!

56 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต.ศาลเจา้โรงทอง #REF!ญ

่ ิ ั ไ ่ ํ ี57 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต.ไผจ่าํศีล #REF!

58 ่ ิ ศ ั ั #REF!58 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.บางจก #REF!

59 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต คลองขนาก #REF!59 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.คลองขนาก #REF!

60 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต ศาลเจา้โรงทอง #REF!60 อางทอง วเศษชยชาญ อบต.ศาลเจาโรงทอง #REF!

่61 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ อบต.ยีล่น้ #REF!ญ

่ ิ ไ ่62 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต.ไผด่าํพฒันา #REF!

่ ิ ั ่ ี้63 อางทอง วเิศษชยัชาญ ทต.มวงเตีย #REF!

64 อ่างทอง วเิศษชยัชาญ ทต สาวร้องไห้ #REF!64 อางทอง วเศษชยชาญ ทต.สาวรองไห #REF!

65 อ่างทอง สามโก้ ทต สามโก้ #REF!65 อางทอง สามโก ทต.สามโก #REF!

์66 อ่างทอง สามโก้ อบต.โพธ์ิม่วงพนัธ์ #REF!66 อางทอง สามโก อบต.โพธมวงพนธ #REF!

้67 อ่างทอง สามโก้ อบต.อบทม #REF!



รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัอ่างทอง ภาคเรียนที ่1/2561รายละเอยดการจดสรรเขตพนทการจาหนายนมโรงเรยนจงหวดอางทอง ภาคเรยนท 1/2561

ี่ ื่ ์่ ี่ ั ื้ที ชือองคก์รหน่วยงานทีจดัซือ
บจ ที ดี แดร่ี สค ไทยมลิค์ สค มวกเหลก็ บจ คนัทร่ีเฟรช

ปกครองทอ้งถ่ิน
บจ.ท.ด.แดร สค.ไทยมลค สค.มวกเหลก บจ.คนทรเฟรช

ปกครองทองถน

จงัหวดั อาํเภอ

้ ็68 อ่างทอง แสวงหา อบต.วงันํ้าเยน็ #REF!

่ ํ69 อ่างทอง แสวงหา อบต.จาํลอง #REF!

70 อ่างทอง แสวงหา ทต เพชรเมืองทอง #REF!70 อางทอง แสวงหา ทต.เพชรเมองทอง #REF!

71 อ่างทอง แสวงหา อบต ศรีพราน #REF!71 อางทอง แสวงหา อบต.ศรพราน #REF!

72 อ่างทอง แสวงหา อบต บา้นพราน #REF!72 อางทอง แสวงหา อบต.บานพราน #REF!

73 อ่างทอง แสวงหา ทต.แสวงหา #REF!

่ ้ ไ ่74 อ่างทอง แสวงหา อบต.หว้ยไผ่ #REF!

75 ่ ส สี ั #REF!75 อางทอง แสวงหา อบต.สบวทอง #REF!

1 ิ ั  ี  ี ี่ ฟ้ ์  ํ ั   ี ่179  ่ 11 ั   ั ิ  ี  151401 บรษท ทด แดร ฟูดส จากด  เลขท 179  หมู 11 ต.หนองบว  อ.พฒนานคม จ.ลพบุร  15140

โทรศัพท์ 036 494265  โทรสาร  036 494266  (คณรดาณฐั)โทรศพท 036-494265  โทรสาร. 036-494266  (คุณรดาณฐ)

2  สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขที ่59 หม่ 18 ต ลาํพญากลาง อ มวกเหลก็ จ สระบรี 301302. สหกรณโคนมไทยมลค จากด เลขท 59 หมู 18 ต.ลาพญากลาง อ.มวกเหลก จ.สระบุร 30130

โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)( ุ )

์โ ็ ั ่ ิ ็ ี3. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จาํกดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180ู ุ

โ ั ์ โ ( ิ )โทรศัพท 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณบิว)

4  บ คนัทร่ีเฟรช แดร่ี จาํกดั เลขที ่1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม 104004. บ.คนทรเฟรช แดร จากด เลขท 1126/1 แขวงมกกะสน เขตราชเทว กทม.10400

โทรศัพท์ 02-2523777  08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คณเจษฎา)โทรศพท 02 2523777 , 08 14218206 โทรสาร 02 2539903 (คุณเจษฎา)

้ ่ ่ ์ ้ ่หมายเหต*  พืน้ทีสี่ดาํคอืผ้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ทีุ่   ส ู ส
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