
ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

1 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลธญัญำดำ 85

2 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 ดรุณำนุกลู 246

3 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 ดรุณำนุกลูหวัถนน 104

4 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลธรรมรัตน์ 834

5 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 กำญจนะศึกษำ 133

6 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 เจริญสุขอุดมวิทยำ 1,715

7 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 ทรัพยส์ถิตวิทยำคำร 781

8 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 เพช็ระศึกษำ 1,456

9 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลภู่ขจร 553

10 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 วรนำรถวิทยำก ำแพงเพชร 459

11 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 วฒันศิริวิทยำ 264                     

12 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลจุฬำรัตน์ 55

13 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลวำริน 204

14 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลสมฤดี 167

15 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลอุทิศศึกษำ 135

16 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลไอรฎำ 153

17 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลดรุณำนุกลูลำนกระบือ 1,142

18 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 ปัทมดรุณวิทย์ 311

19 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อุดมสุขเจริญศึกษำ 46

20 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 อนุบำลสมนึก 122

21 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 วฒันำปัญญำนุสรณ์ 65

22 ก ำแพงเพชร สช เขต 1 ตรีจุฬำศึกษำ 494

23 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 รังษีวิทยำ 854

24 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 วชัรสหศึกษำ 1,473

25 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 ศรีวรลกัษณ์ 1,317

26 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 อนุบำลจิตรวีศึกษำ 122

27 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 อนุบำลฑิฆมัพร 194

28 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 อนุบำลธญัรดำ 616

29 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 เทพผดุงศิษยศึ์กษำ 719

30 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 มิตรอำรีวิทยำสิน 173

31 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 สหะรำษฎร์ศึกษำ 351

32 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 อนุบำลม่ิงขวญั 945

33 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 วรรณวฒัน์ศึกษำ 626

34 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 เบญจมำศศึกษำ 91

35 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 อุทิศศึกษำ 2,017

36 ก ำแพงเพชร สช เขต 2 วชิรนิติโสภณ 402
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37 ก ำแพงเพชร โกสมัพีนคร อบต.ลำนดอกไมต้ก 224

38 ก ำแพงเพชร โกสมัพีนคร อบต.เพชรชมภู 418

39 ก ำแพงเพชร โกสมัพีนคร อบต.โกสมัพี 1427

40 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.สลกบำตร 161

41 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.ป่ำพทุรำ 387

42 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี ทม.ปำงมะคำ่ 2067

43 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.แสนตอ 274

44 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.ดอนแตง 292

45 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี ทต.ขำณุวรลกัษบุรี 478

46 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี ทต.สลกบำตร 251

47 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.โคง้ไผ่ 447

48 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.วงัชะพลู 1080

49 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.บ่อถ ้ำ 730

50 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.ยำงสูง 763

51 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.วงัหำมแห 594

52 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลกัษบุรี อบต.เกำะตำล 192

53 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัแขม 680

54 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.ท่ำมะเขือ 167

55 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองขลุง 764

56 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.ท่ำพทุรำ 259

57 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.หวัถนน 326

58 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่ำมะเขือ 358

60 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ์ 321

61 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่ำพทุรำ 221

62 ก ำแพงเพชร คลองขลุง ทต.วงัยำง 412

63 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงับวั 539

64 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.แม่ลำด 399

65 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัไทร 1025

66 ก ำแพงเพชร คลองลำน อบต.โป่งน ้ำร้อน 1060

67 ก ำแพงเพชร คลองลำน ทต.คลองลำนพฒันำ 2628

68 ก ำแพงเพชร คลองลำน อบต.สกังำม 1037

69 ก ำแพงเพชร คลองลำน อบต.คลองน ้ำไหล 1690

70 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวฒันำ อบต.ทุง่ทอง 519

71 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวฒันำ ทต.ทุง่ทรำย 785

72 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวฒันำ อบต.ถำวรวฒันำ 753
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73 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.พำนทอง 802

74 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.หนองทอง 548

75 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.มหำชยั 657

76 ก ำแพงเพชร ไทรงำม ทต.ไทรงำม 811

77 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.หนองแม่แตง 990

78 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.หนองคลำ้ 237

79 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.ไทรงำม 129

80 ก ำแพงเพชร ไทรงำม อบต.หนองไมก้อง 480

81 ก ำแพงเพชร บึงสำมคัคี อบต.บึงสำมคัคี 569

82 ก ำแพงเพชร บึงสำมคัคี ทต.ระหำน 301

83 ก ำแพงเพชร บึงสำมคัคี อบต.เทพนิมิต 358

84 ก ำแพงเพชร บึงสำมคัคี อบต.วงัชะโอน 614

85 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง อบต.หินดำต 1138

86 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง อบต.โพธ์ิทอง 872

87 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง อบต.ปำงตำไว 926

88 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.วงัควง 795

89 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.ถ ้ำกระต่ำยทอง 167

90 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.วงัตะแบก 450

91 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต.คลองพิไกร 583

92 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.หนองหวัววั 615

93 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.ห้วยย ั้ง 492

94 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต.เขำคีรีส 505

95 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.คุยบำ้นโอง 386

96 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต.เขำคีริส 74

97 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต.บำ้นพรำน 429

98 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย อบต.ท่ำไม้ 1045

99 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย ทต.พรำนกระต่ำย 1501

100 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.ลำนดอกไม้ 578

101 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.คณฑี 845

102 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.ท่ำขนุรำม 467

103 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 654

104 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม.ก ำแพงเพชร 3486

105 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต.เทพนคร 1328

106 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.คลองแม่ลำย 333
107 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.ธ ำมรงค์ 38
108 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต.นครชุม 638
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109 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.ธ ำรงค์ 184
110 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต.คลองแม่ลำย 452
111 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบจ.ก ำแพงเพชร 0
112 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.อ่ำงทอง 1088
113 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.นำบ่อค ำ 1922
114 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธ์ิทะเล 838
115 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม.หนองปลิง 920
116 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.สระแกว้ 2378
117 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.นครชุม 847
118 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต.ปำกดง 22
119 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.วงัทอง 1091
120 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ 681
121 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ ทต.ช่องลม 581
122 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ ทต.ลำนกระบือ 709
123 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต.โนนพลวง 228
124 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต.บึงทบัแรต 284
125 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ ทต.ประชำสุขสนัต์ 146
126 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต.จนัทิมำ 329
127 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต.ประชำสุขสนัต์ 738
128 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต.ลำนกระบือ 427
129 ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ อบต.หนองหลวง 1022

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุ่งโพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวัดสโุขทัย 055-951096
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1 เชียงรำย สช เขต 1 เชียงรำยวิทยำคม 1264

2 เชียงรำย สช เขต 1 ทบอ.บริบรูณ์ธนวฒัน์ 562

3 เชียงรำย สช เขต 1 มำรียรั์กษเ์ชียงรำย 386

4 เชียงรำย สช เขต 1 สนัติวิทยำ 815

5 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลฉตัรมงคล 44

6 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลกุลภสัสร์ 29
7 เชียงรำย สช เขต 1 บณัฑิตศึกษำ 113
8 เชียงรำย สช เขต 1 เบญจรงคอ์นุสรณ์วิทยำ 200
9 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลพรรณี 290
10 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลร่วมใจ 37
11 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลอ ำไพ 59
12 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลศุภลกัษณ์ 329
13 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลหทยัชนก 168
14 เชียงรำย สช เขต 1 มำรียรั์กษเ์ชียงรำย แผนกประถม 460
15 เชียงรำย สช เขต 1 สหศำสตร์ศึกษำ 1340
16 เชียงรำย สช เขต 1 ธำรทิพย์ 77
17 เชียงรำย สช เขต 1 กลัญำรัตน์ 28
18 เชียงรำย สช เขต 1 สิริวฒันำเชียงรำย 294
19 เชียงรำย สช เขต 1 อนุบำลพงคมิ์ตรวิทยำ 25
20 เชียงรำย สช เขต 1 วดัจอเจริญสุขมุวำท 44
21 เชียงรำย สช เขต 1 คริสเตียนไพศำลศำสตร์ 199
22 เชียงรำย สช เขต 1 ปัญญำวฒัน ์(จดัตั้ง 58) 8
23 เชียงรำย สช เขต 2 ลูกรักป่ำแดด 270
24 เชียงรำย สช เขต 2 ศิริมำตยเ์ทวี 963
25 เชียงรำย สช เขต 2 อนุบำลค ำนวณ 161
26 เชียงรำย สช เขต 2 อนุบำลศิริวฒันำ 283
27 เชียงรำย สช เขต 2 วฒันศึ์กษำ 660
28 เชียงรำย สช เขต 2 เซนตม์ำรีอำแม่สรวย (เรืองปัญญำ) 411
29 เชียงรำย สช เขต 2 นุชนำถอนุสรณ์ 632
30 เชียงรำย สช เขต 2 ควำมหวงัเวียงป่ำเป้ำ 332
31 เชียงรำย สช เขต 2 พิทกัษเ์กียรติวิทยำ 115
32 เชียงรำย สช เขต 2 อนุบำลบำ้นรักเด็ก 103
33 เชียงรำย สช เขต 2 วดัเหมืองง่ำพิเศษวิทยำ 450
34 เชียงรำย สช เขต 2 อนุบำลคริสเตียนสนักอง 160
35 เชียงรำย สช เขต 3 บญุพิทกัษวิ์ทยำ 233
36 เชียงรำย สช เขต 3 อนุบำลสุภำพรรณ 53
37 เชียงรำย สช เขต 3 ศุภปัญญำ 181
38 เชียงรำย สช เขต 3 อนุบำลสุชำดำ 114
39 เชียงรำย สช เขต 3 อนุบำลอ ำพร 49
40 เชียงรำย สช เขต 3 ดรุณรำษฎร์วิทยำ 1287
41 เชียงรำย สช เขต 3 อนุบำลนิมิตใหม่ 102
42 เชียงรำย สช เขต 3 ปิยะพรพิทยำ(พรพิกุลพิทยำ) 1032
43 เชียงรำย สช เขต 3 เฟ่ืองฟ้ำวิทยำ 123
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44 เชียงรำย สช เขต 3 เอกทวีวิทย์ 323
45 เชียงรำย สช เขต 3 เชียงแสนอำคำเดมี 409
46 เชียงรำย สช เขต 3 มำนิตวิทยำ(อนุบำลวดัหว้ยไคร้ใหม)่ 1565
47 เชียงรำย สช เขต 3 อนุบำลบำ้นลูกรัก 410
48 เชียงรำย สช เขต 3 ศิวิไลพิทยำ 41
49 เชียงรำย สช เขต 3 พิกุลพฒันศำสตร์ 56
50 เชียงรำย สช เขต 3 อำรียำวิทย์ 62

เชียงรำย สช เขต 3 กิตติคุณดอยหลวงวิทยำ 110
51 เชียงรำย สช เขต 4 กฤษณำทวีวิทย(์อนุบำลกฤษณำ) 611
52 เชียงรำย สช เขต 4 กิตติคุณเทิงวิทยำ 743
53 เชียงรำย สช เขต 4 คริสเตียนแสงประทีป 299
54 เชียงรำย สช เขต 4 เด็กดีพิทยำคม 864
55 เชียงรำย สช เขต 4 พระกุมำรเยซูเชียงของ 313
56 เชียงรำย สช เขต 4 ลูกรักเชียงของ 379
57 เชียงรำย สช เขต 4 อนุบำลพญำเมง็รำย 503
58 เชียงรำย สช เขต 4 อนุบำลสุขเจริญพิทยำ 149
59 เชียงรำย สช เขต 4 วรรณศรวิทยำ 277
60 เชียงรำย สช เขต 4 อนุบำลชยัพงษ์
61 เชียงรำย แม่สำยอนนัตศำสตร์ 25
62 เชียงรำย ขนุตำล อบต.ตำ้ 369
63 เชียงรำย ขนุตำล ทต.ป่ำตำล 539
64 เชียงรำย ขนุตำล ทต.บำ้นตำ้ 536
65 เชียงรำย ขนุตำล ทต.ยำงฮอม 839
66 เชียงรำย เชียงของ ทต.สถำน 596
67 เชียงรำย เชียงของ ทต.บญุเรือง 321
68 เชียงรำย เชียงของ อบต.ริมโขง 684
69 เชียงรำย เชียงของ ทต.หว้ยซอ้ 734
70 เชียงรำย เชียงของ ทต.ศรีดอนชยั 596
71 เชียงรำย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ 1055
72 เชียงรำย เชียงของ ทต.เวียง 1026
73 เชียงรำย เชียงของ ทต.คร่ึง 443
74 เชียงรำย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล 671
75 เชียงรำย เชียงแสน ทต.บำ้นแซว 242
76 เชียงรำย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน 1031
77 เชียงรำย เชียงแสน ทต.แม่เงิน 103
78 เชียงรำย เชียงแสน อบต.บำ้นแซว 964
79 เชียงรำย เชียงแสน ทต.เวียง 670
80 เชียงรำย เชียงแสน อบต.แม่เงิน 869
81 เชียงรำย เชียงแสน ทต.โยนก 413
82 เชียงรำย เชียงแสน อบต.ป่ำสกั 432
83 เชียงรำย ดอยหลวง อบต.โชคชยั 806
84 เชียงรำย ดอยหลวง อบต.หนองป่ำก่อ 360
85 เชียงรำย ดอยหลวง อบต.ปงนอ้ย 517
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86 เชียงรำย เทิง ทต.ง้ิว 643
87 เชียงรำย เทิง อบต.เชียงเค่ียน 257
88 เชียงรำย เทิง อบต.ตบัเต่ำ 2182
89 เชียงรำย เทิง อบต.เวียง 597
90 เชียงรำย เทิง ทต.เวียงเทิง 1165
91 เชียงรำย เทิง อบต.ศรีดอนไชย 320
92 เชียงรำย เทิง อบต.แม่ลอย 404
93 เชียงรำย เทิง ทต.หงำว 427
94 เชียงรำย เทิง ทต.บำ้นปลอ้ง 352
95 เชียงรำย เทิง อบต.หนองแรด 330
96 เชียงรำย เทิง อบต.ปลอ้ง 253
97 เชียงรำย เทิง ทต.สนัทรำยงำม 271
98 เชียงรำย เทิง ทต.เชียงเค่ียน 64
99 เชียงรำย ป่ำแดด ทต.ศรีโพธ์ิเงิน 151

100 เชียงรำย ป่ำแดด ทต.สนัมะค่ำ 428
101 เชียงรำย ป่ำแดด ทต.โรงชำ้ง 92
102 เชียงรำย ป่ำแดด อบต.โรงชำ้ง 239
103 เชียงรำย ป่ำแดด ทต.ป่ำแดด 449
104 เชียงรำย ป่ำแดด ทต.ป่ำแงะ 590
105 เชียงรำย พญำเมง็รำย ทต.เมง็รำย 451
106 เชียงรำย พญำเมง็รำย ทต.ไมย้ำ 696
107 เชียงรำย พญำเมง็รำย อบต.แม่ต  ๋ำ 392
108 เชียงรำย พญำเมง็รำย ทต.พญำเมง็รำย 347
109 เชียงรำย พญำเมง็รำย อบต.ตำดควนั 455
110 เชียงรำย พญำเมง็รำย อบต.แม่เปำ 1122
111 เชียงรำย พำน ทต.เมืองพำน 1282
112 เชียงรำย พำน อบต.แม่เยน็ 347
113 เชียงรำย พำน อบต.สนักลำง 377
114 เชียงรำย พำน อบต.ทำนตะวนั 175
115 เชียงรำย พำน อบต.เจริญเมือง 433
116 เชียงรำย พำน อบต.ธำรทอง 304
117 เชียงรำย พำน อบต.สนัติสุข 186
118 เชียงรำย พำน อบต.เมืองพำน 675
119 เชียงรำย พำน อบต.สนัมะเคด็ 502
120 เชียงรำย พำน อบต.ม่วงค ำ 279
121 เชียงรำย พำน อบต.ป่ำหุ่ง 364
122 เชียงรำย พำน อบต.เวียงหำ้ว 141
123 เชียงรำย พำน อบต.แม่ออ้ 426
124 เชียงรำย พำน ทต.สนัมะเคด็ 152
125 เชียงรำย พำน อบต.หวังม้ 348
126 เชียงรำย พำน อบต.ทรำยขำว 634
127 เชียงรำย พำน อบต.ดอยงำม 332
128 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.ทำ่สุด 95
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129 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบจ.เชียงรำย 251
130 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.แม่ขำ้วตม้ 915
131 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.หว้ยสกั 758
132 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.แม่ยำว 1680
133 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.บำ้นดู่ 1319
134 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.ดอยฮำง 235
135 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.ทำ่สุด 971
136 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.แม่กรณ์ 437
137 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.หว้ยชมภู 1221
138 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.ดอยฮำง 131
139 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทน.เชียงรำย 5100 5000
140 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.หว้ยสกั 233
141 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.ดอยลำน 182
142 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.ดอยลำน 514
143 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.ทำ่สำย 394
144 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.นำงแล 799
145 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.ริมกก 139
146 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.ป่ำออ้ดอนชยั 784
147 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต.สนัทรำย 708
148 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต.รอบเวียง 146
149 เชียงรำย แม่จนั อบต.แม่ไร่ 643
150 เชียงรำย แม่จนั ทต.ทำ่ขำ้วเปลือก 585
151 เชียงรำย แม่จนั ทต.จนัจวำ้ 996
152 เชียงรำย แม่จนั ทต.ป่ำซำง 872
153 เชียงรำย แม่จนั อบต.แม่จนั 342
154 เชียงรำย แม่จนั ทต.สำยน ้ำค  ำ 392
155 เชียงรำย แม่จนั อบต.ศรีค  ้ำ 571
156 เชียงรำย แม่จนั อบต.ป่ำตึง 2374
157 เชียงรำย แม่จนั ทต.แม่ไร่ 258
158 เชียงรำย แม่จนั อบต.สนัทรำย 109
159 เชียงรำย แม่จนั อบต.จอมสวรรค์ 208
160 เชียงรำย แม่จนั ทต.แม่ค  ำ 518
161 เชียงรำย แม่จนั ทต.แม่จนั 1516
162 เชียงรำย แม่จนั ทต.สนัทรำย 150
163 เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง อบต.เทอดไทย 4234
164 เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง อบต.แม่สลองใน 3048
165 เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง อบต.แม่สลองนอก 1921
166 เชียงรำย แม่ฟ้ำหลวง อบต.แม่ฟ้ำหลวง 881
167 เชียงรำย แม่ลำว ทต.แม่ลำว 192
168 เชียงรำย แม่ลำว ทต.ป่ำก่อด ำ 460
169 เชียงรำย แม่ลำว อบต.บวัสลี 260
170 เชียงรำย แม่ลำว ทต.ดงมะดะ 597
171 เชียงรำย แม่ลำว อบต.ป่ำก่อด ำ 213
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172 เชียงรำย แม่ลำว อบต.จอมหมอกแกว้ 206
173 เชียงรำย แม่ลำว อบต.โป่งแพร่ 309
174 เชียงรำย แม่สรวย ทต.เวียงสรวย 646
175 เชียงรำย แม่สรวย อบต.ป่ำแดด 1815
176 เชียงรำย แม่สรวย อบต.แม่พริก 590
177 เชียงรำย แม่สรวย ทต.แม่สรวย 406
178 เชียงรำย แม่สรวย ทต.เจดียห์ลวง 417
179 เชียงรำย แม่สรวย อบต.เจดียห์ลวง 264
180 เชียงรำย แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย 1099
181 เชียงรำย แม่สรวย อบต.วำวี 3629
182 เชียงรำย แม่สรวย อบต.ทำ่ก๊อ 1837
183 เชียงรำย แม่สำย อบต.ศรีเมืองชุม 449
184 เชียงรำย แม่สำย ทต.หว้ยไคร้ 421
185 เชียงรำย แม่สำย ทต.เวียงพำงค ำ 816
186 เชียงรำย แม่สำย อบต.หว้ยไคร้ 194
187 เชียงรำย แม่สำย อบต.บำ้นดำ้ย 236
188 เชียงรำย แม่สำย อบต.โป่งผำ 1407
189 เชียงรำย แม่สำย ทต.แม่สำย 4500
190 เชียงรำย แม่สำย อบต.เกำะชำ้ง 1056
191 เชียงรำย แม่สำย ทต.เเม่สำยมิตรภำพ 651
192 เชียงรำย แม่สำย ทต.แม่สำยมิตรภำพ 180
193 เชียงรำย แม่สำย อบต.โป่งงำม 1016
194 เชียงรำย เวียงแก่น ทต.ทำ่ขำ้ม 873
195 เชียงรำย เวียงแก่น ทต.หล่ำยงำว 516
196 เชียงรำย เวียงแก่น อบต.ปอ 2980
197 เชียงรำย เวียงแก่น ทต.ม่วงยำย 822
198 เชียงรำย เวียงชยั ทต.ดอนศิลำ 681
199 เชียงรำย เวียงชยั อบต.ผำงำม 541
200 เชียงรำย เวียงชยั ทต.เวียงเหนือ 212
201 เชียงรำย เวียงชยั ทต.สิริเวียงชยั 30
202 เชียงรำย เวียงชยั ทต.เมืองชุม 147
203 เชียงรำย เวียงชยั อบต.เวียงชยั 288
204 เชียงรำย เวียงชยั ทต.เวียงชยั 363
205 เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ป่ำซำง 814
206 เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ทุ่งก่อ 347
207 เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง ทต.บำ้นเหล่ำ 529
208 เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ดงมหำวนั 462
209 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ ทต.เวียงกำหลง 683
210 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ ทต.แม่ขะจำน 307
211 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ ทต.ป่ำง้ิว 722
212 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ อบต.บำ้นโป่ง 461
213 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ อบต.สนัสลี 1156
214 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ ทต.เวียงป่ำเป้ำ 854
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215 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ อบต.เวียง 944
216 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ อบต.แม่เจดียใ์หม่ 822
217 เชียงรำย เวียงป่ำเป้ำ อบต.แม่เจดีย์ 445

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกดั 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค์ จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส  ์จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค  ์จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096
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จงัหวดั อ ำเภอ

1 เชียงใหม่ สช เขต 1 โกวิทธ ำรงเชียงใหม่ 1,251
2 เชียงใหม่ สช เขต 1 วชิรวิทย ์เชียงใหม่ ชำ้งคลำน 226
3 เชียงใหม่ สช เขต 1 ขำลสุวรรณอนุสรณ์ 398
4 เชียงใหม่ สช เขต 1 จิตรำวิทยำ 1032
5 เชียงใหม่ สช เขต 1 เชียงใหม่คริสเตียน 710
6 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลไชยโรจนสิ์ริล 77
7 เชียงใหม่ สช เขต 1 ดำรำวิทยำลยั 2992
8 เชียงใหม่ สช เขต 1 เทพบดินทรวิทยำ 1,247
9 เชียงใหม่ สช เขต 1 ปรินส์รอยแยลลวิ์ทยำลยั 3,309

10 เชียงใหม่ สช เขต 1 พระหฤทยั 1111
11 เชียงใหม่ สช เขต 1 พิงครัตน์ 178
12 เชียงใหม่ สช เขต 1 พิมำนเด็กเชียงใหม่ 429
13 เชียงใหม่ สช เขต 1 มงฟอร์ตวิทยำลยั แผนกประถม 2376
14 เชียงใหม่ สช เขต 1 เรยีนำเชลีวิทยำลยั 1,061
15 เชียงใหม่ สช เขต 1 วชิรวิทย ์เชียงใหม่ 105
16 เชียงใหม่ สช เขต 1 วำรีเชียงใหม่ 1,291
17 เชียงใหม่ สช เขต 1 สนัติศึกษำ 231
18 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลโชติวิทย์ 108
19 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลดรุณนิมิต 217
20 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลดรุณนิมิตวิทยำ 328
21 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลดวงแกว้ 52
22 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลบำ้นหมอ 93
23 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลพรรณี 258
24 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลมยรีุ 95
25 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลร่มเยน็ 270
26 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลวำรี 226
27 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลวิลำวลัย์ 64
28 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสวนเด็กเชียงใหม่ 258
29 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสวนนอ้ย 221
30 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสำยดรุณ 200
31 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลอมัพรพรรณ 50
32 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลอุบลลกัษณ์ 114
33 เชียงใหม่ สช เขต 1 บริรักศึกษำเชียงใหม่ 85

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
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34 เชียงใหม่ สช เขต 1 เพ่ือชีวิตเชียงใหม่ 67
35 เชียงใหม่ สช เขต 1 ไมตรีจิตคริสเตียน 192
36 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลจงลกัษ์ 10
37 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลจนัทรโชติ 62
38 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสุมำลี 168
39 เชียงใหม่ สช เขต 1 สวนเด็กสนัก ำแพง 259
40 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลเปรมฤดี 249
41 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลไผแ่กว้ 162
42 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลแม่บวัคล่ี 198
43 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลร่มแกว้ 171
44 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลวยัพฒันำ 69
45 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสิทธิโรจน์ 76
46 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลภทัทิรำ 73
47 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลศรีชยัวลัย์ 69
48 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสมศิรินทร์ 14
49 เชียงใหม่ สช เขต 1 อนุบำลสุขประเสริฐ 96
50 เชียงใหม่ สช เขต 1 สำรสำสนวิ์เทศเชียงใหม่ 252
51 เชียงใหม่ สช เขต 1 สำรสำสนวิ์เทศลำ้นนำ 412
52 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลพรชยั 67
53 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลรัตนกำญจน์ 96
54 เชียงใหม่ สช เขต 2 เชียงใหม่มธัยม 236
55 เชียงใหม่ สช เขต 2 เมฆขจรเชียงใหม่ 428
56 เชียงใหม่ สช เขต 2 ธีระวธันบ์  ำเพญ็ 651
57 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลจิตโรภำส 221
58 เชียงใหม่ สช เขต 2 บำ้นปลำดำว 118
59 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลวรรณภำ 83
60 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลขวญัดรุณ 34
61 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลเนตรระหงษ์ 133
62 เชียงใหม่ สช เขต 2 พงษพิ์กลุเชียงใหม่ 661
63 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำล ต.วรศิลป์ 37
64 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลวยัดรุณ 356
65 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลวีรยำ 182
66 เชียงใหม่ สช เขต 2 สวนองุ่นเชียงใหม่ 380
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67 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลสนัทรำย 114
68 เชียงใหม่ สช เขต 2 ตน้กลำ้ 298
69 เชียงใหม่ สช เขต 2 บำ้นคุณหมอ 230
70 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลวรทตัวิทยำ 164
71 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลเลิศสุวรรณรัตน์ 109
72 เชียงใหม่ สช เขต 2 อนุบำลเทียนเล่มนอ้ย 153
73 เชียงใหม่ สช เขต 3 รังษีวิทยำ 1,894
74 เชียงใหม่ สช เขต 3 สำยอกัษร 545
75 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลสำยอกัษร 88
76 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลสมฤทธ์ิ 86
77 เชียงใหม่ สช เขต 3 รัตนำเอ้ือวิทยำ 802
78 เชียงใหม่ สช เขต 3 ฉตัรพฤกษวิ์ทยำ 226
79 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลฉตัรพฤกษ์ 172
80 เชียงใหม่ สช เขต 3 เอ้ือวิทยำ 447
81 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลณิชดรุณ 52
82 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลแม่บวัไหล 60
83 เชียงใหม่ สช เขต 3 ศีลรวี 487
84 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลปัญญำ 59
85 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำลประกำยดำว 96
86 เชียงใหม่ สช เขต 3 อนุบำเรวดี เชียงใหม่ 46
87 เชียงใหม่ สช เขต 3 เจำ้ฟ้ำอุบลรัตน์ 216
88 เชียงใหม่ สช เขต 3 ฉือจ้ีเชียงใหม่ 402
89 เชียงใหม่ สช เขต 4 สืบนทีธรรม 461
90 เชียงใหม่ สช เขต 4 ช่องฟ้ำซินเซิงฯ 1,852
91 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลวรำณีกลู 201
92 เชียงใหม่ สช เขต 4 วชิรำลยั 415
93 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลสุปรำณี 75
94 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลพิมมำลำ 94
95 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลสุรียว์รรณ 63
96 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลดวงกมล 118
97 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลร่มฉตัร 81
98 เชียงใหม่ สช เขต 4 ลกัษณ์พงศวิ์ทยำ 148
99 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลเพลินพิศ 36
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100 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลบำ้นบวั 31
101 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลพฒันชยั 243
102 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลเจริญจิต 61
103 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลเตม็สิริ 37
104 เชียงใหม่ สช เขต 4 พฒันวิทยศึ์กษำ 1,096
105 เชียงใหม่ สช เขต 4 อุ่นไอรัก(ศรัญยปั์ญญำ) 115
106 เชียงใหม่ สช เขต 4 ชฎำพร 101
107 เชียงใหม่ สช เขต 4 บำ้นคุณแม่ 91
108 เชียงใหม่ สช เขต 4 วิมำนทิพย์ 224
109 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลอมรศิริ 41
110 เชียงใหม่ สช เขต 4 อนุบำลบำ้นสวนพิมพรรณ 80
111 เชียงใหม่ สช เขต 5 อนุบำลเรือนค ำ 67
112 เชียงใหม่ สช เขต 5 อนุบำลฟ้ำใส 78
113 เชียงใหม่ สช เขต 6 สุทธิวงศด์ ำรงวิทย์ 173
114 เชียงใหม่ สช เขต 6 ณทัชวิทย์ 338
115 เชียงใหม่ สช เขต 6 อนุบำลสุทธิวงศ์ 61
116 เชียงใหม่ สช เขต 6 อนุบำลสวนแกว้ 120
117 เชียงใหม่ สช เขต 6 เมืองเด็กวิทยำ 402
118 เชียงใหม่ สช เขต 6 สหมิตรวิทยำ 235
119 เชียงใหม่ สช เขต 6 เซนตโ์ยเซฟ แม่แจ่ม 304
120 เชียงใหม่ กลัยำณิวฒันำ อบต.แจ่มหลวง 542
121 เชียงใหม่ กลัยำณิวฒันำ อบต.บำ้นจนัทร์ 470
122 เชียงใหม่ กลัยำณิวฒันำ อบต.แม่แดด 479
123 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.แม่สอย 1045
124 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ 147
125 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.บำ้นหลวง 1471
126 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.ดอยแกว้ 355
127 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.สบเต๊ียะ 478
128 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.จอมทอง 1545
129 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.ข่วงเปำ 230
130 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.บำ้นแปะ 1253
131 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.เมืองนะ 5084
132 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.ปิงโคง้ 1762
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133 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.ทุง่ขำ้วพวง 999
134 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.เชียงดำว 908
135 เชียงใหม่ เชียงดำว อบต.เมืองคอง 506
136 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.แม่นะ 943
137 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.เมืองงำย 535
138 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต.พระธำตุปู่ ก  ่ำ 88
139 เชียงใหม่ เชียงดำว อบต.เชียงดำว 786
140 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร ทต.หนองบวั 1648
141 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร ทต.ไชยปรำกำร 1769
142 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร อบต.แม่ทะลบ 955
143 เชียงใหม่ ไชยปรำกำร อบต.ศรีดงเยน็ 513
144 เชียงใหม่ ดอยเต่ำ ทต.ทำ่เด่ือ 546
145 เชียงใหม่ ดอยเต่ำ อบต.ทำ่เด่ือ 269
146 เชียงใหม่ ดอยเต่ำ อบต.ดอยเต่ำ 550
147 เชียงใหม่ ดอยเต่ำ อบต.โปงทุง่ 799
148 เชียงใหม่ ดอยเต่ำ อบต.บำ้นแอ่น 247
149 เชียงใหม่ ดอยเต่ำ อบต.บงตนั 627
150 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ดอยสะเกด็ 655
151 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.สนัปเูลย 584
152 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ตลำดใหญ่ 98
153 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.แม่ฮอ้ยเงิน 120
154 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ป่ำป้อง 231
155 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ส ำรำญรำษฎร์ 317
156 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ อบต.ตลำดขวญั 175
157 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ตลำดขวญั 89
158 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.แม่โป่ง 297
159 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ อบต.เทพเสด็จ 92
160 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.เชิงดอย 365
161 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.สง่ำบำ้น 74
162 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.แม่คือ 407
163 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ป่ำเม่ียง 314
164 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ลวงเหนือ 519
165 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต.ยำงครำม 274
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166 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต.สนัติสุข 286
167 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต.สองแคว 273
168 เชียงใหม่ ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 793
169 เชียงใหม่ ฝำง อบต.โป่งน ้ำร้อน 481
170 เชียงใหม่ ฝำง อบต.เวียง 1340
171 เชียงใหม่ ฝำง ทต.เวียงฝำง 955
172 เชียงใหม่ ฝำง ทต.แม่ข่ำ 469
173 เชียงใหม่ ฝำง อบต.แม่คะ 1694
174 เชียงใหม่ ฝำง ทต.บำ้นแม่ข่ำ 373
175 เชียงใหม่ ฝำง อบต.ม่อนป่ิน 2546
176 เชียงใหม่ ฝำง อบต.แม่งอน 1602
177 เชียงใหม่ ฝำง ทต.สนัทรำย 805
178 เชียงใหม่ ฝำง อบต.แม่สูน 1379
179 เชียงใหม่ พร้ำว ทต.บำ้นโป่ง 150
180 เชียงใหม่ พร้ำว ทต.แม่ป๋ัง 490
181 เชียงใหม่ พร้ำว ทต.ป่ำตุม้ 407
182 เชียงใหม่ พร้ำว อบต.โหล่งขอด 269
183 เชียงใหม่ พร้ำว อบต.แม่แวน 296
184 เชียงใหม่ พร้ำว อบต.เข่ือนผำก 253
185 เชียงใหม่ พร้ำว ทต.เวียงพร้ำว 879
186 เชียงใหม่ พร้ำว อบต.สนัทรำย 551
187 เชียงใหม่ พร้ำว ทต.ป่ำไหน่ 348
188 เชียงใหม่ พร้ำว ทต.น ้ำแพร่ 136
189 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.ทำ่ศำลำ 543
190 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ 3404 5300
191 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.ป่ำแดด 408
192 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบต.สนัผีเส้ือ 809
193 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.สุเทพ 1031
194 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่
195 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.ชำ้งเผือก 912
196 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ 558
197 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบต.ชำ้งเผือก 155
198 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่ำคร่ัง 754



ท่ี
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
 

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัเชียงใหม่ เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

199 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 1194
200 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.ฟ้ำฮ่ำม 278
201 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.สนัผีเส้ือ 116
202 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองหอย 199
203 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก 1692
204 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.แม่นำจร 2006
205 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ช่ำงเค่ิง 887
206 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.ปำงหินฝน 941
207 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต.ทำ่ผำ 596
208 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.บำ้นทบั 772
209 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต.กองแขก 873
210 เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต.แม่แจ่ม 350
211 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.สนัมหำพน 1418
212 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.ป่ำแป๋ 459
213 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง 498
214 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.ก้ืดชำ้ง 577
215 เชียงใหม่ แม่แตง ทม.เมืองแกนพฒันำ 873
216 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.แม่แตง 39
217 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.แม่หอพระ 226
218 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.บำ้นชำ้ง 241
219 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สนัป่ำยำง 194
220 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.ก๊ืดชำ้ง 70
221 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.เมืองก๋ำย 193
222 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.อินทขิล 347
223 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.แม่หอพระ 115
224 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.จอมแจง้(อบต.ข้ีเหลก็) 381
225 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.แม่แตง 159
226 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.บำ้นเป้ำ 141
227 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.หว้ยทรำย 238
228 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.สนัโป่ง 270
229 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.แม่แรม 268
230 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.สะลวง 328
231 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.ริมเหนือ 87
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232 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.แม่ริม 1195
233 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.แม่แรม 548
234 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.แม่สำ 302
235 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.ข้ีเหลก็ 349
236 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.โป่งแยง 1088
237 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.เหมืองแกว้ 139
238 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแกว้ 1341
239 เชียงใหม่ แม่วำง อบต.ดอนเปำ 416
240 เชียงใหม่ แม่วำง ทต.แม่วำง 592
241 เชียงใหม่ แม่วำง อบต.ทุง่รวงทอง 84
242 เชียงใหม่ แม่วำง อบต.ทุง่ป๊ี 63
243 เชียงใหม่ แม่วำง อบต.บำ้นกำด 91
244 เชียงใหม่ แม่วำง อบต.แม่วิน 1646
245 เชียงใหม่ แม่วำง อบต.ทุง่ป้ี 126
246 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ทำเหนือ 287
247 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.แม่ทำ 324
248 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ออนกลำง 258
249 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ออนเหนือ 102
250 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.หว้ยแกว้ 279
251 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.บำ้นสหกรณ์ 318
252 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.บำ้นหลวง 1027
253 เชียงใหม่ แม่อำย ทต.แม่อำย 1115
254 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.แม่สำว 1856
255 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.ดอยลำง 115
256 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.แม่อำย 421
257 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.แม่นำวำง 2308
258 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.สนัตน้หม้ือ 709
259 เชียงใหม่ แม่อำย อบต.ทำ่ตอน 2954
260 เชียงใหม่ เวียงแหง ทต.แสนไห 107
261 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.แสนไห 543
262 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 1997
263 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต.เมืองแหง 1277
264 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.ย ั้งเมิน 617
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265 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 317
266 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สำบ 308
267 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.บอ่แกว้ 1310
268 เชียงใหม่ สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ 595
269 เชียงใหม่ สนัก ำแพง อบต.สนักลำง 224
270 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทต.แม่ปคูำ 172
271 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทต.สนัก ำแพง 2220
272 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทต.สนักลำง
273 เชียงใหม่ สนัก ำแพง อบต.แช่ชำ้ง 77
274 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทม.ตน้เปำ 661
275 เชียงใหม่ สนัก ำแพง อบต.ร้องววัแดง 191
276 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทต.บวกคำ้ง 308
277 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทต.ออนใต้ 201
278 เชียงใหม่ สนัก ำแพง อบต.สนัก ำแพง 29
279 เชียงใหม่ สนัก ำแพง ทต.หว้ยทรำย 237
280 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.สนัทรำยหลวง 1040
281 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.หนองหำร 218
282 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.สนัพระเนตร 234
283 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.ป่ำไผ่ 448
284 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.เจดียแ์ม่ครัว 702
285 เชียงใหม่ สนัทรำย ทม.แม่โจ้ 1977
286 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.สนันำเมง็ 243
287 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.หนองจ๊อม 890
288 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.หนองแหยง่ 361
289 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.สนัป่ำเปำ 85
290 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.เมืองเลน็ 152
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291 เชียงใหม่ สนัทรำย ทต.แม่แฝก 511
292 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง ทต.สนัป่ำตอง 1231
293 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.มะขำมหลวง 133
294 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.บำ้นแม 251
295 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง ทต.ทุง่ตอ้ม 80
296 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.มะขนุหวำน 182
297 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง ทต.ทุง่สะโตก 53
298 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.สนักลำง 316
299 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง ทต.บำ้นแม 47
300 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง ทต.บำ้นกลำง 743
301 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.ยหุว่ำ 505
302 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.แม่กำ๊ 182
303 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.น ้ำบอ่หลวง 243
304 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง ทต.ยหุว่ำ 29
305 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.บำ้นกลำง 255
306 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.ทุง่สะโตก 120
307 เชียงใหม่ สนัป่ำตอง อบต.ทำ่วงัพร้ำว 45
308 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ทำ่วงัตำล 207
309 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ชมภู 492
310 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ไชยสถำน 272
311 เชียงใหม่ สำรภี ทต.สำรภี 73
312 เชียงใหม่ สำรภี ทต.สนัทรำยมหำวงศ์ 306
313 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ทำ่กวำ้ง 99
314 เชียงใหม่ สำรภี ทต.หนองผ้ึง 535
315 เชียงใหม่ สำรภี ทต.หนองแฝก 124
316 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ยำงเน้ิง 1698
317 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ดอนแกว้ 108
318 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ป่ำบง 335
319 เชียงใหม่ สำรภี ทต.ขวัมุง 219
320 เชียงใหม่ หำงดง ทต.หนองตองพฒันำ 247
321 เชียงใหม่ หำงดง ทต.สนัผกัหวำน 475
322 เชียงใหม่ หำงดง ทต.หนองแก๋ว 240
323 เชียงใหม่ หำงดง ทต.บำ้นแหวน 615
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324 เชียงใหม่ หำงดง ทต.บำ้นปง 537
325 เชียงใหม่ หำงดง ทต.หนองควำย 908
326 เชียงใหม่ หำงดง ทต.หำรแกว้ 182
327 เชียงใหม่ หำงดง ทต.หำงดง 906
328 เชียงใหม่ หำงดง ทต.แม่ทำ่ชำ้ง 233
329 เชียงใหม่ หำงดง อบต.ขนุคง 60
330 เชียงใหม่ หำงดง อบต.น ้ำแพร่ 282
331 เชียงใหม่ หำงดง อบต.สบแม่ข่ำ 59
332 เชียงใหม่ หำงดง ทต.น ้ำแพร่พฒันำ 59
333 เชียงใหม่ อมก๋อย ทต.อมก๋อย 499
334 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ยำงเปียง 1772
335 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.อมก๋อย 2442
336 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.ม่อนจอง 1103
337 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.แม่ต่ืน 2155
338 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.นำเกียน 2321
339 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต.สบโขง 1796
340 เชียงใหม่ ฮอด อบต.ฮอด 317
341 เชียงใหม่ ฮอด อบต.หำงดง 475
342 เชียงใหม่ ฮอด ทต.บอ่หลวง 1635
343 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นำคอเรือ 493
344 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บอ่สลี 1091
345 เชียงใหม่ ฮอด ทต.ทำ่ขำ้ม 939
346 เชียงใหม่ ฮอด ทต.บำ้นตำล 453

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ จ ำกดั 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำนี 0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลกัษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ
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10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลบั อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096



เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ วษ.ตาก สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั
ท่ี อ  าเภอ

สงักดั ช่ือ
1 ตาก สช เขต 1 เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์มธัโนทยั 1,630
2 ตาก สช เขต 1 อนุบาลเพช็ระ 637
3 ตาก สช เขต 1 อนุบาลร่มฉตัร 956
4 ตาก สช เขต 1 ตากกวง 289
5 ตาก สช เขต 1 พลูหลวงวิทยา 823
6 ตาก สช เขต 1 ธรรมราชานุสรณ์ 476
7 ตาก สช เขต 1 อนุบาลสีห์อกัษร 67
8 ตาก สช เขต 1 ตรีวิทยต์าก 189
9 ตาก สช เขต 2 เซนตโ์ยเซฟแม่ระมาด 379

10 ตาก สช เขต 2 ภทัรวิทยา 949
11 ตาก สช เขต 2 ราษฎร์วิทยา 1,570
12 ตาก สช เขต 2 ศิริวรรณศึกษา 204
13 ตาก สช เขต 2 อนุบาลการุณย์ 438
14 ตาก สช เขต 2 คริสเตียนแม่หละโกร 104
15 ตาก สช เขต 2 อิสลามศึกษา 550
16 ตาก สช เขต 2 ธรรมวตัรวิทยา 101
17 ตาก สช เขต 2 อนุกลูวิทยา 221
18 ตาก สช เขต 2 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 295
19 ตาก สช เขต 2 สนัถวไมตรีศึกษา 215
20 ตาก สช เขต 2 อนุบาลสิริโรจนา 71
21 ตาก สช เขต 2 อนุบาลเจริญวยั 37
22 ตาก ท่าสองยาง อบต.ท่าสองยาง 2287
23 ตาก ท่าสองยาง อบต.แม่สอง 4023
24 ตาก ท่าสองยาง อบต.แม่หละ 1819
25 ตาก ท่าสองยาง อบต.แม่วะหลวง 1157
26 ตาก ท่าสองยาง อบต.แม่อุสุ 3350
27 ตาก ท่าสองยาง อบต.แม่ตา้น 1587
28 ตาก ท่าสองยาง ทต.แม่ตา้น 728
29 ตาก บา้นตาก อบต.เกาะตะเภา 481
30 ตาก บา้นตาก อบต.ตากออก 233
31 ตาก บา้นตาก อบต.แม่สลิด 715
32 ตาก บา้นตาก ทต.บา้นตาก 420
33 ตาก บา้นตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ 345
34 ตาก บา้นตาก อบต.ทอ้งฟ้า 735
35 ตาก บา้นตาก อบต.สมอโคน 289
36 ตาก บา้นตาก อบต.ตากตก 527
37 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ 3655
38 ตาก พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา 2425
39 ตาก พบพระ ทต.พบพระ 1505
40 ตาก พบพระ อบต.พบพระ 1362

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัตาก  เทอม 1/2561
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ท่ี อ  าเภอ

สงักดั ช่ือ
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41 ตาก พบพระ อบต.วาเล่ย์ 2084
42 ตาก พบพระ อบต.ช่องแคบ 1839
43 ตาก เมืองตาก อบต.หนองบวัเหนือ 145
44 ตาก เมืองตาก ทต.หนองบวัใต้ 278
45 ตาก เมืองตาก อบต.แม่ทอ้ 953
46 ตาก เมืองตาก ทต.ไมง้าม 204
47 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก 4402
48 ตาก เมืองตาก อบต.ป่ามะม่วง 322
49 ตาก เมืองตาก อบจ.ตาก
50 ตาก เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุ่ง 281
51 ตาก เมืองตาก อบต.วงัประจบ 1372
52 ตาก เมืองตาก อบต.น ้ารึม 362
53 ตาก เมืองตาก อบต.โป่งแดง 1058
54 ตาก เมืองตาก อบต.วงัหิน 305
55 ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน 1114
56 ตาก แม่ระมาด ทต.ทุ่งหลวง 504
57 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 794
58 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่จะเรา 750
59 ตาก แม่ระมาด อบต.สามหม่ืน 1304
60 ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ระมาด 302
61 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด 794
62 ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจ้ือ 1844
63 ตาก แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 1203
64 ตาก แม่สอด อบต.แม่ปะ 1271
65 ตาก แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา 1103
66 ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ 800
67 ตาก แม่สอด อบต.แม่กาษา 1117
68 ตาก แม่สอด ทต.ท่าสายลวด 578
69 ตาก แม่สอด ทต.แม่ตาว 575
70 ตาก แม่สอด อบต.มหาวนั 2098
71 ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ 940
72 ตาก แม่สอด อบต.ท่าสายลวด 1130
73 ตาก แม่สอด อบต.พะวอ 847
74 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด 4898
75 ตาก วงัเจา้ อบต.นาโบสถ์ 1008
76 ตาก วงัเจา้ อบต.เชียงทอง 1476
77 ตาก วงัเจา้ ทต.วงัเจา้ 263
78 ตาก วงัเจา้ อบต.ประดาง 186
79 ตาก สามเงา อบต.สามเงา 579
80 ตาก สามเงา ทต.สามเงา 376



เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ วษ.ตาก สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั
ท่ี อ  าเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัตาก  เทอม 1/2561

81 ตาก สามเงา อบต.วงัหมนั 296
82 ตาก สามเงา อบต.ยกกระบตัร 721
83 ตาก สามเงา อบต.วงัจนัทร์ 439
84 ตาก สามเงา อบต.ยา่นรี 183
85 ตาก สามเงา อบต.บา้นนา 231
86 ตาก อุม้ผาง อบต.โมโกร 1566
87 ตาก อุม้ผาง ทต.แม่จนั 3240
88 ตาก อุม้ผาง ทต.อุม้ผาง 605
89 ตาก อุม้ผาง ทต.แม่กลอง 1097
90 ตาก อุม้ผาง อบต.อุม้ผาง 828

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ
1 นครสวรรค์ สช เขต 1 ปวีณำวิทยำ 296
2 นครสวรรค์ สช เขต 1 โกรกพระพิทยำคม 516
3 นครสวรรค์ สช เขต 1 ขวญัชยัทบักฤช 160
4 นครสวรรค์ สช เขต 1 วนัทำศิริศึกษำ 152
5 นครสวรรค์ สช เขต 1 สหวิทยำนุสรณ์ 393
6 นครสวรรค์ สช เขต 1 สหสำธิต 132
7 นครสวรรค์ สช เขต 1 พำณิชสงเครำะห์ 782
8 นครสวรรค์ สช เขต 1 อินทำรำมวิทยำ 641
9 นครสวรรค์ สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ 2021
10 นครสวรรค์ สช เขต 1 ดรุณศึกษำ 26
11 นครสวรรค์ สช เขต 1 ประชำนุเครำะห์ 656
12 นครสวรรค์ สช เขต 1 โพฒิสำรศึกษำ 2018
13 นครสวรรค์ สช เขต 1 มำรียวิ์ทยำ 816
14 นครสวรรค์ สช เขต 1 ลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ 2,453
15 นครสวรรค์ สช เขต 1 วิชำวดี 51
16 นครสวรรค์ สช เขต 1 วิสุทธิศึกษำ 265
17 นครสวรรค์ สช เขต 1 สหวิทยำศึกษำ 523
18 นครสวรรค์ สช เขต 1 แสงสวรรค์ 53
19 นครสวรรค์ สช เขต 1 อนุชนวฒันำ 1593
20 นครสวรรค์ สช เขต 1 อนุบำลปรำณีวิทยำ 97
21 นครสวรรค์ สช เขต 1 อนุบำลพดัทอง 164
22 นครสวรรค์ สช เขต 1 อนุบำลสมบรูณ์ 158
23 นครสวรรค์ สช เขต 1 ธนศรี 373
24 นครสวรรค์ สช เขต 1 ยวุบณัฑิตวิทยำ 31
25 นครสวรรค์ สช เขต 1 พยหุะวิทยำ 1,126
26 นครสวรรค์ สช เขต 2 เยำวชนพฒันำ 1,156
27 นครสวรรค์ สช เขต 2 บรูพำศึกษำ 367
28 นครสวรรค์ สช เขต 2 อนุบำลเสริมสวสัด์ิวิทยำ 229
29 นครสวรรค์ สช เขต 3 พิพฒัน์ศึกษำ 629
30 นครสวรรค์ สช เขต 3 รังสรรควิ์ทยำ 513
31 นครสวรรค์ สช เขต 3 จนัทร์ฉำยวิทยำ 380
32 นครสวรรค์ สช เขต 3 ประดบัวิทย์ 457
33 นครสวรรค์ สช เขต 3 ปรียำโชติ 2032
34 นครสวรรค์ สช เขต 3 วรนำถพิทยำ 296
35 นครสวรรค์ สช เขต 3 อนุบำลศรีวิชยัรัตน์ 306
36 นครสวรรค์ สช เขต 3 อ ำนวยวิทย์ 184
37 นครสวรรค์ สช เขต 3 อุตสำหะวิทยำ 1017
38 นครสวรรค์ สช เขต 3 จงซนัเซียะเซียว 695
39 นครสวรรค์ สช เขต 3 สำมมิตร 516
40 นครสวรรค์ สช เขต 3 กิจจำนุศำสตร์ 408
41 นครสวรรค์ สช เขต 3 จิตศรัทธำวิทยำนุสรณ์ 320
42 นครสวรรค์ สช เขต 3 นิมิตศึกษำ 370
43 นครสวรรค์ สช เขต 3 ศรีอุทิศวิทยำ 285
44 นครสวรรค์ สช เขต 3 วดัโคกเด่ือวิทยำ 218
45 นครสวรรค์ สช เขต 3 พินิจอนุสรณ์ 166
46 นครสวรรค์ สช เขต 3 เพช็รจินดำวิทยำ 543
47 นครสวรรค์ เกำ้เล้ียว อบต.หนองเต่ำ 562
48 นครสวรรค์ เกำ้เล้ียว อบต.มหำโพธ์ิ 331

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
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49 นครสวรรค์ เกำ้เล้ียว อบต.เขำดิน 704
50 นครสวรรค์ เกำ้เล้ียว อบต.มหำโพธิ 42
51 นครสวรรค์ เกำ้เล้ียว อบต.หัวดง 674
52 นครสวรรค์ เกำ้เล้ียว ทต.เกำ้เล้ียว 533
53 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.ศำลำแดง 181
54 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต.บำงมะฝ่อ 182
55 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.ยำงตำล 265
56 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.เนินศำลำ 315
57 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต.บำงประมงุ 352
58 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.หำดสูง 82
59 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.นำกลำง 240
60 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.โกรกพระ
61 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.เนินกวำ้ว 130
62 นครสวรรค์ โกรกพระ ทต.โกรกพระ 404
63 นครสวรรค์ ชุมตำบง อบต.ปำงสวรรค์ 695
64 นครสวรรค์ ชุมตำบง อบต.ชุมตำบง 1343
65 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.โคกหมอ้ 378
66 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง 939
67 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.พิกลุ 70
68 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.บำงเคียน 389
69 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.ทบักฤช 270
70 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.พนัลำน 309
71 นครสวรรค์ ชุมแสง ทต.ทบักฤช 583
72 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.เกยไชย 243
73 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.ไผสิ่งห์ 219
74 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.ทำ่ไม้ 430
75 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.หนองกระเจำ 222
76 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.ทบักฤชใต้ 47
77 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.ฆะมงั 129
78 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต.ล ำพยนต์ 320
79 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ ทต.อุดมธญัญำ 797
80 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต.ตำกฟ้ำ 153
81 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต.หนองพิกลุ 339
82 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต.พนุกยงู 178
83 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต.สุขส ำรำญ 109
84 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อบต.เขำชำยธง 55
85 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ ทต.ตำกฟ้ำ 529
86 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.หนองโพ 655
87 นครสวรรค์ ตำคลี ทม.ตำคลี 767
88 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.พรหมนิมิต 188
89 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.สร้อยทอง 284
90 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.ตำคลี 1212
91 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.ลำดทิพรส 394
92 นครสวรรค์ ตำคลี ทต.ช่องแค 123
93 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.หนองหมอ้ 231
94 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.จนัเสน 593
95 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.ช่องแค 247
96 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.หัวหวำย 711
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97 นครสวรรค์ ตำคลี อบต.ห้วยหอม 444
98 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก ทต.ทำ่ตะโก 1172
99 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.พนมรอก 495

100 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.พนมเศษ 458
101 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.วงัใหญ่ 155
102 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.ท ำนบ 204
103 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.สำยล ำโพง 763
104 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.หนองหลวง 307
105 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.วงัมหำกร 517
106 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.ทำ่ตะโก 143
107 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.ดอนคำ 788
108 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก อบต.หัวถนน 587
109 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.ทำ่ง้ิว 299
110 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.เจริญผล 250
111 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.หูกวำง 289
112 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.ตำสงั 436
113 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.ตำขีด 458
114 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.บำงตำหงำย 532
115 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.ด่ำนชำ้ง 640
116 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.อ่ำงทอง 389
117 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั ทต.บรรพตพิสยั 645
118 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั ทต.บำ้นแดน 255
119 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.หนองตำงู 601
120 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.หนองกรด 1098
121 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.บึงปลำทู 297
122 นครสวรรค์ บรรพตพิสยั อบต.บำงแกว้ 169
123 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.เนินมะกอก 271
124 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.พยหุะ 50
125 นครสวรรค์ พยหุะคีรี ทต.พยหุะ 780
126 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.นิคมเขำบอ่แกว้ 480
127 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.เขำกะลำ 613
128 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.ยำงขำว 248
129 นครสวรรค์ พยหุะคีรี ทต.ทำ่น ้ำออ้ยมว่งหัก 378
130 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.สระทะเล 176
131 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.เขำทอง 622
132 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.ยำ่นมทัรี 138
133 นครสวรรค์ พยหุะคีรี อบต.น ้ำทรง 266
134 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.ไพศำลี 305
135 นครสวรรค์ ไพศำลี ทต.ไพศำลี 1006
136 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.นำขอม 555
137 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.วงัน ้ำลดั 653
138 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.ตะคร้อ 546
139 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.โพธ์ิประสำท 567
140 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.ส ำโรงชยั 488
141 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.โคกเด่ือ 215
142 นครสวรรค์ ไพศำลี อบต.วงัขอ่ย 770
143 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.กลำงแดด 213
144 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.วดัไทรย์ 348
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145 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน 722
146 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทต.หนองเบน 714
147 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.บำ้นแก่ง 355
148 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด 1122
149 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.บำ้นมะเกลือ 621
150 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ 9224
151 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.บำงพระหลวง 264
152 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์
153 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 567
154 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรคอ์อก 204
155 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.แควใหญ่
156 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 588
157 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.ตะเคียนเล่ือน 413
158 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรคต์ก 647
159 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์
160 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.บำงมว่ง 387
161 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.เกรียงไกร 300
162 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนำท 307
163 นครสวรรค์ แมเ่ปิน อบต.แมเ่ปิน 2233
164 นครสวรรค์ แมว่งก์ อบต.แมเ่ล่ย์ 2145
165 นครสวรรค์ แมว่งก์ อบต.แมว่งก์ 770
166 นครสวรรค์ แมว่งก์ อบต.วงัซ่ำน 1113
167 นครสวรรค์ แมว่งก์ อบต.เขำชนกนั 1297
168 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.ศำลเจำ้ไก่ต่อ 722
169 นครสวรรค์ ลำดยำว ทต.ศำลเจำ้ไก่ต่อ 618
170 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.ลำดยำว 244
171 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.วงัเมือง 174
172 นครสวรรค์ ลำดยำว ทต.ลำดยำว 1540
173 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.มำบแก 234
174 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.หนองยำว 342
175 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.วงัมำ้ 505
176 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.หนองนมววั 207
177 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.บำ้นไร่ 1104
178 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.สร้อยละคร 117
179 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.เนินข้ีเหลก็ 552
180 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.สระแกว้ 553
181 นครสวรรค์ ลำดยำว อบต.ห้วยน ้ำหอม 533
182 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ห้วยร่วม 230
183 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ห้วยถัว่ใต้ 124
184 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.หนองบวั 622
185 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ธำรทหำร 764
186 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ห้วยถัว่เหนือ 236
187 นครสวรรค์ หนองบวั ทต.หนองบวั 1551
188 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ทุ่งทอง 716
189 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.หนองกลบั 694
190 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.วงับอ่ 1102
191 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ห้วยใหญ่ 306
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1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุ่งโพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวัดสโุขทัย 055-951096



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

1 น่าน สช เขต 1 น่านคริสเตียนศึกษา 1,842                  
2 น่าน สช เขต 1 ซินจง 637
3 น่าน สช เขต 1 อนุบาลอยูวิ่ทยา 580
4 น่าน สช เขต 1 นิธิวิทย์ 172
5 น่าน สช เขต 1 พระคุณานุบาล 235
6 น่าน สช เขต 1 พรรณทิพยวิ์ทยา 382
7 น่าน สช เขต 1 อนุบาลกุลหทยั 34
8 น่าน สช เขต 1 สายใยรักวิทยา 59
9 น่าน สช เขต 1 สมปัญญาน่าน 26                       

10 น่าน สช เขต 1 อนุบาลเวียงสา 64                       
11 น่าน สช เขต 2 อนุบาลนิธากร 65
12 น่าน สช เขต 2 อนุบาลสุภาพวิทยา 85
13 น่าน สช เขต 2 อนุบาลสุวรรณรัตน์ 57
14 น่าน สช เขต 2 อนุบาลอิมมานูเอล 19
15 น่าน สช เขต 2 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 132
16 น่าน สช เขต 2 อิมมานูเอลเชียงกลาง 89
17 น่าน อนุบาลธศภรณ์ 37                       
18 น่าน เฉลิมพระเกียรติ อบต.หว้ยโก๋น 316
19 น่าน เฉลิมพระเกียรติ อบต.ขนุน่าน 909
20 น่าน เชียงกลาง อบต.พระธาตุ 321
21 น่าน เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ 74
22 น่าน เชียงกลาง อบต.เชียงกลาง 263
23 น่าน เชียงกลาง อบต.เปือ 306
24 น่าน เชียงกลาง ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน 417
25 น่าน เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง 1094
26 น่าน ท่าวงัผา อบต.ยม 328
27 น่าน ท่าวงัผา อบต.ศรีภูมิ 588
28 น่าน ท่าวงัผา อบต.ผาทอง 378
29 น่าน ท่าวงัผา อบต.จอมพระ 374
30 น่าน ท่าวงัผา อบต.ตาลชุม 544
31 น่าน ท่าวงัผา อบต.ริม 204
32 น่าน ท่าวงัผา ทต.ท่าวงัผา 817
33 น่าน ท่าวงัผา อบต.ป่าคา 345
34 น่าน ท่าวงัผา อบต.แสนทอง 242
35 น่าน ท่าวงัผา อบต.ผาตอ 690
36 น่าน ทุง่ชา้ง ทต.งอบ 654
37 น่าน ทุง่ชา้ง ทต.ทุง่ชา้ง 610
38 น่าน ทุง่ชา้ง อบต.ปอน 240

หน่วยงำนทีจ่ัดซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัน่ำน  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช วงัน ำ้เยน็ โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่
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39 น่าน ทุง่ชา้ง อบต.ทุง่ชา้ง 398
40 น่าน ทุง่ชา้ง อบต.และ 250
41 น่าน นานอ้ย อบต.เชียงของ 159
42 น่าน นานอ้ย ทต.ศรีษะเกษ 535
43 น่าน นานอ้ย อบต.บวัใหญ่ 387
44 น่าน นานอ้ย อบต.สันทะ 756
45 น่าน นานอ้ย ทต.นานอ้ย 641
46 น่าน นานอ้ย อบต.น ้าตก 266
47 น่าน นานอ้ย อบต.สถาน 428
48 น่าน นานอ้ย อบต.นานอ้ย 150
49 น่าน นาหม่ืน อบต.นาทะนุง 448
50 น่าน นาหม่ืน อบต.เมืองลี 188
51 น่าน นาหม่ืน อบต.ปิงหลวง 304
52 น่าน นาหม่ืน ทต.บ่อแกว้ 385
53 น่าน บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือใต้ 550
54 น่าน บ่อเกลือ อบต.ดงพญา 512
55 น่าน บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ 117
56 น่าน บ่อเกลือ อบต.ภูฟ้า 448
57 น่าน บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ 446
58 น่าน บา้นหลวง อบต.บา้นฟ้า 310
59 น่าน บา้นหลวง อบต.ป่าคาหลวง 280
60 น่าน บา้นหลวง อบต.สวด 294
61 น่าน บา้นหลวง อบต.บา้นพ้ี 177
62 น่าน ปัว ทต.ปัว 1925
63 น่าน ปัว อบต.เจดียช์ยั 507
64 น่าน ปัว อบต.แงง 294
65 น่าน ปัว อบต.ไชยวฒันา 222
66 น่าน ปัว อบต.วรนคร 124
67 น่าน ปัว ทต.ศิลาแลง 482
68 น่าน ปัว อบต.ศิลาเพชร 321
69 น่าน ปัว อบต.ภูคา 633
70 น่าน ปัว อบต.ป่ากลาง 858
71 น่าน ปัว อบต.สกาด 322
72 น่าน ปัว อบต.อวน 436
73 น่าน ปัว อบต.สถาน 375
74 น่าน ภูเพียง อบต.น ้าเก๋ียน 128
75 น่าน ภูเพียง อบต.ม่วงต๊ึด 78
76 น่าน ภูเพียง อบต.นาปัง 154
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77 น่าน ภูเพียง อบต.น ้าแก่น 122
78 น่าน ภูเพียง อบต.ท่านา้ว 164
79 น่าน ภูเพียง อบต.เมืองจงั 274
80 น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ 619
81 น่าน เมืองน่าน อบต.เรือง 263
82 น่าน เมืองน่าน ทต.กองควาย 89
83 น่าน เมืองน่าน อบจ.น่าน
84 น่าน เมืองน่าน อบต.สวก 271
85 น่าน เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ 142
86 น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน 4154
87 น่าน เมืองน่าน อบต.บ่อสวก 114
88 น่าน เมืองน่าน อบจ.น่าน
89 น่าน เมืองน่าน อบต.สะเนียน 1603
90 น่าน เมืองน่าน อบต.นาซาว 150
91 น่าน เมืองน่าน อบต.ไชยสถาน 362
92 น่าน เมืองน่าน ทต.ดู่ใต้ 163
93 น่าน เมืองน่าน อบต.บ่อ 384
94 น่าน เมืองน่าน อบต.ถืมตอง 110
95 น่าน แม่จริม อบต.หมอเมือง 298
96 น่าน แม่จริม อบต.น ้าพาง 803
97 น่าน แม่จริม อบต.หนองแดง 94
98 น่าน แม่จริม ทต.หนองแดง 248
99 น่าน แม่จริม อบต.แม่จริม 268
100 น่าน เวียงสา ทต.กลางเวียง 1016
101 น่าน เวียงสา ทต.เวียงสา 136
102 น่าน เวียงสา อบต.น ้าป้ัว 146
103 น่าน เวียงสา อบต.อ่ายนาไลย 437
104 น่าน เวียงสา อบต.ยาบหวันา 681
105 น่าน เวียงสา อบต.แม่สา 247
106 น่าน เวียงสา อบต.ตาลชุม 239
107 น่าน เวียงสา อบต.ไหล่น่าน 200
108 น่าน เวียงสา อบต.ทุง่ศรีทอง 183
109 น่าน เวียงสา อบต.แม่ขะนิง 447
110 น่าน เวียงสา อบต.แม่สาคร 275
111 น่าน เวียงสา ทต.ข่ึง 327
112 น่าน เวียงสา อบต.จอมจนัทร์ 338
113 น่าน เวียงสา อบต.นาเหลือง 218
114 น่าน เวียงสา อบต.ส้าน 414



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนทีจ่ัดซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัน่ำน  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช วงัน ำ้เยน็ โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่

115 น่าน เวียงสา อบต.น ้ามวบ 540
116 น่าน สองแคว อบต.ชนแดน 422
117 น่าน สองแคว ทต.ยอด 349
118 น่าน สองแคว อบต.นาไร่หลวง 847
119 น่าน สันติสุข อบต.พงษ์ 816
120 น่าน สันติสุข อบต.ดู่พงษ์ 446
121 น่าน สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง 277

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกดั 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชัย.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวัดสโุขทัย 055-951096



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ
1 พะเยำ สช เขต 1 ศรีวิชยัวิทยำ 98
2 พะเยำ สช เขต 1 ไชยพนัธ์พงษพิ์ทยำ 551
3 พะเยำ สช เขต 1 บุญสิษฐ์วิทยำ 2,242                   
4 พะเยำ สช เขต 1 อนุบำลจ ำเนียรวิทยำ 335
5 พะเยำ สช เขต 1 อนุบำลดรุณวิทยำ 466
6 พะเยำ สช เขต 1 อนุบำลสุนทรำรำม 67
7 พะเยำ สช เขต 1 วดับุญเกิดวิทยำแสงส่องหลำ้ 632
8 พะเยำ สช เขต 1 ปิยมำตย์ 197
9 พะเยำ สช เขต 1 ตำมฝันแมใ่จ(ขอรับปี60) 11

10 พะเยำ สช เขต 1 ประชำบ ำรุง 980
11 พะเยำ สช เขต 2 พงศอ์มัพรพิทยำ (จุนวิทยำ) 295
12 พะเยำ สช เขต 2 ปิยมิตรวิทยำ 1,228
13 พะเยำ สช เขต 2 สำธิตวิทยำเชียงค ำ 394
14 พะเยำ สช เขต 2 ปำณัทคุณำ (อนุบำลคุณำกรวิทยำ)430
15 พะเยำ สช เขต 2 อนุบำลหฤทยัวิทยำ 202
16 พะเยำ สช เขต 2 เชียงค  ำคริสเตียน 83
17 พะเยำ สช เขต 2 อนุบำลพรชนะวฒันำ 42
18 พะเยำ จุน ทต.หงส์หิน 499
19 พะเยำ จุน ทต.ห้วยขำ้วก ่ำ 867
20 พะเยำ จุน ทต.จุน 503
21 พะเยำ จุน อบต.ห้วยยำงขำม 333
22 พะเยำ จุน ทต.ทุ่งรวงทอง 110
23 พะเยำ จุน อบต.พระธำตุขิงแกง 439
24 พะเยำ จุน อบต.ทุ่งรวงทอง 563
25 พะเยำ จุน ทต.เวียงลอ 432
26 พะเยำ เชียงค ำ ทต.หยว่น 45
27 พะเยำ เชียงค ำ ทต.เวียง 290
28 พะเยำ เชียงค ำ อบต.แมล่ำว 657
29 พะเยำ เชียงค ำ ทต.เชียงค  ำ 1,120
30 พะเยำ เชียงค ำ อบต.ร่มเยน็ 1,367

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพะเยา  เทอม 1/2561

เชียงใหมเ่ฟรช สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั



31 พะเยำ เชียงค ำ อบต.น ้ำแวน 485
32 พะเยำ เชียงค ำ อบต.เชียงบำน 390
33 พะเยำ เชียงค ำ อบต.อ่ำงทอง 619
34 พะเยำ เชียงค ำ ทต.ฝำยกวำง 650
35 พะเยำ เชียงค ำ อบต.ทุ่งผำสุข 268
36 พะเยำ เชียงค ำ อบต.เจดียค์  ำ 358
37 พะเยำ เชียงมว่น ทต.เชียงมว่น 831
38 พะเยำ เชียงมว่น อบต.สระ 519
39 พะเยำ เชียงมว่น อบต.บำ้นมำง 221
40 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.ป่ำซำง 339
41 พะเยำ ดอกค ำใต้ ทต.บำ้นถ ้ำ 490
42 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.คือเวียง 179
43 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.ดงสุวรรณ 177
44 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.บำ้นปิน 214
45 พะเยำ ดอกค ำใต้ ทม.ดอกค ำใต้ 694
46 พะเยำ ดอกค ำใต้ ทต.หนองหล่ม 438
47 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.สนัโคง้ 378
48 พะเยำ ดอกค ำใต้ ทต.ห้วยลำน 430
49 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.ดอนศรีชุม 65
50 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต.ดอกค ำใต้ 93
51 พะเยำ ปง อบต.นำปรัง 203
52 พะเยำ ปง อบต.งิม 460
53 พะเยำ ปง ทต.แมย่ม 472
54 พะเยำ ปง ทต.ปง 599
55 พะเยำ ปง อบต.ขนุควร 1,483
56 พะเยำ ปง อบต.ควร 430
57 พะเยำ ปง อบต.ออย 546
58 พะเยำ ปง ทต.งิม 717
59 พะเยำ ปง อบต.ผำชำ้งนอ้ย 656
60 พะเยำ ภูกำมยำว อบต.แมอิ่ง 93
61 พะเยำ ภูกำมยำว อบต.ห้วยแกว้ 375
62 พะเยำ ภูกำมยำว อบต.ดงเจน 107
63 พะเยำ ภูกำมยำว ทต.ดงเจน 336
64 พะเยำ ภูซำง ทต.สบบง 671



65 พะเยำ ภูซำง อบต.ป่ำสกั 268
66 พะเยำ ภูซำง อบต.เชียงแรง 310
67 พะเยำ ภูซำง อบต.ภูซำง 467
68 พะเยำ ภูซำง อบต.ทุ่งกลว้ย 681
69 พะเยำ เมืองพะเยำ อบต.จ ำป่ำหวำย 347
70 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.แมก่ำ 521
71 พะเยำ เมืองพะเยำ อบต.แมใ่ส 190
72 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.บำ้นสำง 237
73 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.ท่ำวงัทอง 351
74 พะเยำ เมืองพะเยำ ทม.พะเยำ 4,222
75 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.สนัป่ำมว่ง 78
76 พะเยำ เมืองพะเยำ อบจ.พะเยำ
77 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.บำ้นใหม่ 152
78 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.ท่ำจ ำปี 170
79 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.แมปื่ม 426
80 พะเยำ เมืองพะเยำ อบต.แมน่ำเรือ 320
81 พะเยำ เมืองพะเยำ อบต.บำ้นตุ่น 199
82 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.บำ้นต๋อม 386
83 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต.บำ้นต ๊ำ 226
84 พะเยำ แมใ่จ ทต.เจริญรำษฎร์ 192
85 พะเยำ แมใ่จ ทต.รวมใจพฒันำ 108
86 พะเยำ แมใ่จ ทต.บำ้นเหล่ำ 581
87 พะเยำ แมใ่จ อบต.ศรีถอ้ย 256
88 พะเยำ แมใ่จ อบต.แมสุ่ก 238
89 พะเยำ แมใ่จ ทต.ศรีถอ้ย 44
90 พะเยำ แมใ่จ ทต.แมใ่จ 175

91 พะเยำ แมใ่จ ทต.ป่ำแฝก 292

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกดั 97 หมู่ 1 ถ.เชยีงใหม่-ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คุณมณี 

3. วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์ อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 0819734850 คุณมงคล 

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภฎัพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คุณยพุนิ

5.บริษทั บณุยเกยีรติ ไอศกรีม จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทุยัธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทุยัธำน ี0818879490 นำยดิเรก



7.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บริษทั พษิณุโลกโกลด์มลิค์ จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมคัคี ต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บริษทัโกลด์มลิค์ จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คุณลักษณำภรณ์ และคุณปรำชนำ

10.หจก.แพนด้ำแดร่ีฟู้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คุณสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คุณศรีวรรณ

12.บริษทัภทัรฟู้ดส์ จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคลี ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 0815320276

13.บริษทัเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คุณไพบลูย์,คุณรจนำ

14.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทยั 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 0818889042

15.ส ำนกังำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนล่ำง  198 หมู่ที่ 3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรีนคร จงัหวัดสุโขทยั 055-951096



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

1 พิจิตร สช เขต 1 พิจิตรอินเตอร์ 496                        

2 พิจิตร สช เขต 1 ยอแซฟพิจิตร 1,194

3 พิจิตร สช เขต 1 รำษฎร์บ ำรุง 913

4 พิจิตร สช เขต 1 อนุบำลธรรมศำสตร์ 129                        

5 พิจิตร สช เขต 1 อนุบำลวชิร 2,104

6 พิจิตร สช เขต 1 อนุบำลพทุธชำติ 944

7 พิจิตร สช เขต 1 อนุบำลวชิรวิทย์ 119

8 พิจิตร สช เขต 2 จนัทวิทยำ 166

9 พิจิตร สช เขต 2 ดรุณบณัฑิตพิทยำ 354

10 พิจิตร สช เขต 2 เทพประทำน 510

11 พิจิตร สช เขต 2 นรบตุรศึกษำ 1,267

12 พิจิตร สช เขต 2 รำษฎร์วิทยำ 210

13 พิจิตร สช เขต 2 หวัเฉียว 549

14 พิจิตร สช เขต 2 เยำวชนศึกษำ 651                        

15 พิจิตร สช เขต 2 อนุบำลสุธินี 115                        

16 พิจิตร สช เขต 2 โถงจ้ือบำงมูลนำก(สหสงเครำะห์) 423

17 พิจิตร สช เขต 2 สิริวฒันำ 620

18 พิจิตร สช เขต 2 บญุส่งวิทยำนุสรณ์ 368
19 พิจิตร ดงเจริญ ทต.ส ำนกัขนุเณร 33
20 พิจิตร ดงเจริญ อบต.วงัง้ิว 430
21 พิจิตร ดงเจริญ อบต.หว้ยร่วม 254
22 พิจิตร ดงเจริญ อบต.วงัง้ิวใต้ 414
23 พิจิตร ดงเจริญ อบต.หว้ยพกุ 367
24 พิจิตร ดงเจริญ ทต.วงับงค์ 117
25 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.วงัหลุม 584
26 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.วงัหวำ้ 312
27 พิจิตร ตะพำนหิน ทม.ตะพำนหิน 1310
28 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.ทบัหมนั 451
29 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.ดงตะขบ 144
30 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.วงัส ำโรง 430
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31 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.ไผห่ลวง 97
32 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.หว้ยเกตุ 178
34 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.ง้ิวรำย 144
35 พิจิตร ตะพำนหิน อบต.คลองคูณ 320
36 พิจิตร ตะพำนหิน ทต.หนองพยอม 281
37 พิจิตร ทบัคลอ้ อบต.เขำเจ็ดลูก 446
38 พิจิตร ทบัคลอ้ อบต.ทำ้ยทุ่ง 491
39 พิจิตร ทบัคลอ้ ทต.เขำทรำย 447
40 พิจิตร ทบัคลอ้ ทต.ทบัคลอ้ 407
41 พิจิตร ทบัคลอ้ อบต.เขำทรำย 634
42 พิจิตร ทบัคลอ้ อบต.ทบัคลอ้ 693
43 พิจิตร บำงมูลนำก อบต.วงัส ำโรง 275
44 พิจิตร บำงมูลนำก ทต.ส ำนกัขนุเณร 220
45 พิจิตร บำงมูลนำก อบต.ล ำประดำ 207
46 พิจิตร บำงมูลนำก อบต.บำงไผ่ 156
47 พิจิตร บำงมูลนำก ทม.บำงมูลนำก 2982
48 พิจิตร บำงมูลนำก ทต.หอไกร 161
49 พิจิตร บำงมูลนำก อบต.วงักรด 96
50 พิจิตร บำงมูลนำก ทต.เนินมะกอก 178
51 พิจิตร บำงมูลนำก ทต.บำงไผ่ 193
52 พิจิตร บำงมูลนำก อบต.ภูมิ 203
53 พิจิตร บำงมูลนำก อบต.วงัตะกู 128
54 พิจิตร บำงมูลนำก ทต.วงัตะกู 157
55 พิจิตร บึงนำรำง อบต.โพธ์ิไทรงำม 471
56 พิจิตร บึงนำรำง อบต.หว้ยแกว้ 256
57 พิจิตร บึงนำรำง อบต.บึงนำรำง 390
58 พิจิตร บึงนำรำง อบต.บำงลำย 576
59 พิจิตร บึงนำรำง อบต.แหลมรัง 1106
60 พิจิตร โพทะเล ทต.โพทะเล 1073
61 พิจิตร โพทะเล อบต.วดัขวำง 339
62 พิจิตร โพทะเล ทต.ทำ่เสำ 275
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63 พิจิตร โพทะเล อบต.ทำ่ขมิ้น 449
64 พิจิตร โพทะเล อบต.ทะนง 427
65 พิจิตร โพทะเล อบต.ทำ้ยน ้ำ 446
66 พิจิตร โพทะเล อบต.บำ้นนอ้ย 222
67 พิจิตร โพทะเล ทต.บำงคลำน 347
68 พิจิตร โพทะเล อบต.ทำ่บวั 186
69 พิจิตร โพทะเล อบต.ทำ่เสำ 361
70 พิจิตร โพทะเล อบต.ทำ่นัง่ 324
71 พิจิตร โพทะเล อบต.โพทะเล 184
72 พิจิตร โพทะเล ทต.ทุ่งนอ้ย 201
73 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง อบต.เนินสว่ำง 591
74 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง อบต.ดงเสือเหลือง 429
75 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง ทต.ไผร่อบ 694
76 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง ทต.โพธ์ิประทบัชำ้ง 1549
77 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง อบต.ทุ่งใหญ่ 723
78 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง อบต.ไผท่ำ่โพ 79
79 พิจิตร โพธ์ิประทบัชำ้ง อบต.โพธ์ิประทบัชำ้ง 254
80 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ยำ่นยำว 400
81 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.โรงชำ้ง 147
82 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.เมืองเก่ำ 394
83 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ไผข่วำง 106
84 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.สำยค ำโห้ 177
85 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.บำ้นบุ่ง 472
86 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร
87 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.ดงป่ำค  ำ 208
88 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.วงักรด 184
89 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ทำ่ฬ่อ 65
90 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร
91 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.คลองคะเชนทร์ 335
92 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร 4131
93 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ฆะมงั 199
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94 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.หวัดง 219
95 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ทำ่หลวง 248
96 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ดงกลำง 318
97 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.ทำ่ฬ่อ 287
98 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ป่ำมะคำบ 476
99 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ปำกทำง 194

100 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.หวัดง 506
101 พิจิตร วชิรบำรมี อบต.วงัโมกข์ 629
102 พิจิตร วชิรบำรมี อบต.บึงบวั 930
103 พิจิตร วชิรบำรมี อบต.หนองหลุม 482
104 พิจิตร วชิรบำรมี อบต.บำ้นนำ 704
105 พิจิตร วงัทรำยพนู ทต.วงัทรำยพนู 381
106 พิจิตร วงัทรำยพนู อบต.หนองปลำไหล 323
107 พิจิตร วงัทรำยพนู อบต.หนองพระ 522
108 พิจิตร วงัทรำยพนู ทต.หนองปลอ้ง 312
109 พิจิตร วงัทรำยพนู อบต.วงัทรำยพนู 486
110 พิจิตร สำกเหลก็ ทต.สำกเหลก็ 623
111 พิจิตร สำกเหลก็ อบต.สำกเหลก็ 371
112 พิจิตร สำกเหลก็ อบต.ทำ่เยี่ยม 404
113 พิจิตร สำกเหลก็ อบต.หนองหญำ้ไทร 193
114 พิจิตร สำกเหลก็ อบต.คลองทรำย 220
115 พิจิตร สำกเหลก็ อบต.วงัทบัไทร 324
116 พิจิตร สำมง่ำม ทต.เนินปอ 723
117 พิจิตร สำมง่ำม อบต.ก ำแพงดิน 89
118 พิจิตร สำมง่ำม ทต.ก ำแพงดิน 372
119 พิจิตร สำมง่ำม อบต.รังนก 463
120 พิจิตร สำมง่ำม อบต.หนองโสน 1340
121 พิจิตร สำมง่ำม ทต.สำมง่ำม 441

122 พิจิตร สำมง่ำม อบต.สำมง่ำม 216

1.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชียงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่  0800374855,0891910856 
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2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คุณมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 0819734850 คุณมงคล 

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภัฎพิบูลสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0892725318 คุณยพุิน

5.บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีุทัยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธำนี 0818879490 นำยดิเรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจ้ำ จ.ตำก  0979635869

8.บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคคี ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0846224133 

9.บริษัทโกลด์มิลค์ จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 0818839117,0816037056 คุณลักษณำภรณ์ และคุณปรำชนำ

10.หจก.แพนด้ำแดร่ีฟูด้ 843 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คุณสมชัย.

11.สหกรณ์โคนมเชียงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชียงรำย 0812879171 คุณศรีวรรณ

12.บริษัทภัทรฟูด้ส์ จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคลี ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 0815320276

13.บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ท่ำวงัตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 0806221087, 0624417298 คุณไพบูลย,์คุณรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนล่ำง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรีนคร จังหวดัสุโขทัย 055-951096
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1 พิษณุโลก สช เขต 1 เซนตนิ์โกลำส 1,176
2 พิษณุโลก สช เขต 1 ผดุงรำษฎร์ 1,352
3 พิษณุโลก สช เขต 1 โรจนวิทยม์ำลำเบ่ียง 3,382
4 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบำลประชำรำษฎร์ 857
5 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบำลโรจนวิทย์ 3,624
6 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบำลโรจนวิทยป้์อมเพชร 186
7 พิษณุโลก สช เขต 1 ส่ินหมิน 839
8 พิษณุโลก สช เขต 1 อนุบำลวงัจนัทร์ 173
9 พิษณุโลก สช เขต 2 เอ.เจ.เนินมะปรำง 285

10 พิษณุโลก สช เขต 2 ธีรบญัชร 238
11 พิษณุโลก สช เขต 3 จนัทรำพระกิตติคุณ 471
12 พิษณุโลก สช เขต 3 ศึกษำวิทย์ 586
13 พิษณุโลก สช เขต 3 อนุบำลจนัทรำพระกิตติคุณ 177
14 พิษณุโลก สช เขต 3 ญำณนเรศวร์พิทยำคม 538
15 พิษณุโลก ชำติตระกำร ทต.ป่ำแดง 872
16 พิษณุโลก ชำติตระกำร อบต.ท่ำสะแก 237
17 พิษณุโลก ชำติตระกำร อบต.ชำติตระกำร 510
18 พิษณุโลก ชำติตระกำร อบต.สวนเม่ียง 680
19 พิษณุโลก ชำติตระกำร อบต.บำ้นดง 954
20 พิษณุโลก ชำติตระกำร อบต.บ่อภำค 1306
21 พิษณุโลก ชำติตระกำร อบต.ป่ำแดง 467
22 พิษณุโลก นครไทย อบต.บ่อโพธ์ิ 634
23 พิษณุโลก นครไทย ทต.บำ้นแยง 1138
24 พิษณุโลก นครไทย อบต.น ้ำกุ่ม 166
25 พิษณุโลก นครไทย อบต.นำบวั 739
26 พิษณุโลก นครไทย ทต.นครไทย 806
27 พิษณุโลก นครไทย อบต.หนองกะทำ้ว 1398
28 พิษณุโลก นครไทย อบต.ยำงโกลน 446
29 พิษณุโลก นครไทย อบต.เนินเพ่ิม 1179
30 พิษณุโลก นครไทย อบต.หว้ยเฮ้ีย 775
31 พิษณุโลก นครไทย อบต.บำ้นพร้ำว 475
32 พิษณุโลก นครไทย อบต.นครชุม 276
33 พิษณุโลก เนินมะปรำง อบต.วงัยำง 378
34 พิษณุโลก เนินมะปรำง อบต.วงัโพรง 640
35 พิษณุโลก เนินมะปรำง ทต.ไทรยอ้ย 755
36 พิษณุโลก เนินมะปรำง อบต.บำ้นนอ้ยซุ้มข้ีเหลก็ 578
37 พิษณุโลก เนินมะปรำง ทต.เนินมะปรำง 1013
38 พิษณุโลก เนินมะปรำง อบต.เนินมะปรำง 392
39 พิษณุโลก เนินมะปรำง อบต.ชมพู 977

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
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40 พิษณุโลก เนินมะปรำง ทต.บำ้นมงุ 661
41 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม ทต.เนินกุ่ม 844
42 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม อบต.ท่ำตำล 474
43 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม ทต.หว้ยแกว้ 301
44 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม อบต.โคกสลุด 250
45 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม ทต.สนำมคลี 185
46 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม อบต.บำ้นไร่ 369
47 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม อบต.ไผล่อ้ม 278
48 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม ทต.บำงกระทุ่ม 475
49 พิษณุโลก บำงกระทุ่ม อบต.นครป่ำหมำก 632
50 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.คุยมว่ง 624
51 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.หนองกลุำ 1462
52 พิษณุโลก บำงระก ำ ทต.ปลกัแรด 399
53 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.นิคมพฒันำ 770
54 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.ท่ำนำงงำม 432
55 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.วงัอิทก 305
56 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.ชุมแสงสงครำม 825
57 พิษณุโลก บำงระก ำ ทต.บำงระก ำ 908
58 พิษณุโลก บำงระก ำ ทต.พนัเสำ 539
59 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.บ่อทอง 385
60 พิษณุโลก บำงระก ำ ทต.บำงระก ำเมืองใหม่ 953
61 พิษณุโลก บำงระก ำ อบต.บึงกอก 799
62 พิษณุโลก บำงระก ำ ทต.บึงระมำณ 349
63 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.ตลุกเทียม 397
64 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.พรหมพิรำม 664
65 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.ทบัยำยเชียง 491
66 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.ท่ำชำ้ง 701
67 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.มะตอ้ง 680
68 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.วงฆอ้ง 689
69 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.หนองแขม 489
70 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.ดงประค ำ 800
71 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.มะตูม 156
72 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.ศรีภิรมย์ 629
73 พิษณุโลก พรหมพิรำม ทต.วงฆอ้ง 642
74 พิษณุโลก พรหมพิรำม ทต.พรหมพิรำม 814
75 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.หอกลอง 315
76 พิษณุโลก พรหมพิรำม อบต.วงัวน 343
77 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.จอมทอง 199
78 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 845
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79 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บำ้นป่ำ 420
80 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.หวัรอ 3160
81 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วดัจนัทร์ 162
82 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วดัพริก 130
83 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.สมอแข 628
84 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก 3190
85 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก
86 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก 2837
87 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ท่ำโพธ์ิ 869
88 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.บำ้นใหม่ 558
89 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ปำกโทก 159
90 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บำ้นกร่ำง 864
91 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.บำ้นคลอง 410
92 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บึงพระ 512
93 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.ท่ำทอง 144
94 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.มะขำมสูง 374
95 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วงัน ้ำคู ้ 136
96 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ง้ิวงำม 183
97 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญิก 604
98 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. ท่ำทอง 893
99 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.พลำยชุมพล 217

100 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ไผข่อดอน 192
101 พิษณุโลก วงัทอง อบต.บำ้นกลำง 2140
102 พิษณุโลก วงัทอง อบต.วงัทอง 659
103 พิษณุโลก วงัทอง อบต.พนัชำลี 955
104 พิษณุโลก วงัทอง อบต.ดินทอง 370
105 พิษณุโลก วงัทอง อบต.แมร่ะกำ 546
106 พิษณุโลก วงัทอง อบต.หนองพระ 492
107 พิษณุโลก วงัทอง อบต.ชยันำม 514
108 พิษณุโลก วงัทอง อบต.วงัพิกลุ 592
109 พิษณุโลก วงัทอง ทต.วงัทอง 1399
110 พิษณุโลก วงัทอง อบต.วงันกแอ่น 1111
111 พิษณุโลก วงัทอง อบต.แก่งโสภำ 1260
112 พิษณุโลก วงัทอง อบต.ท่ำหม่ืนรำม 621
113 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต.ทอ้แท้ 259
114 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต.ท่ำงำม 332
115 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต.วดัโบสถ์ 156
116 พิษณุโลก วดัโบสถ์ ทต.วดัโบสถ์ 1115
117 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต.บำ้นยำง 593
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118 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต.หินลำด 371
119 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต.คนัโชง้ 653

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

1 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 กิตติพิทยำ 237

2 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 ดงขยุวิริยำนุสรณ์ 165

3 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 เซนตนิ์โอศรีชนแดน 831

4 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 เสรีศึกษำ 1,602

5 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 โฆษิตวิทยำ 618

6 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 879

7 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 ประสิทธ์ิวิทยำ 1,025

8 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 โลมนิลวงศอ์นุสรณ์ 563

9 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 วชัรชยั 559

10 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 ส ำรำญรำษฎร์วิทยำ 562

11 เพชรบูรณ์  สช เขต 1 อนุบำลตริณศิลป์ 329

12 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 ศรีไพรวิทยำ 293

13 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 บูรณวิทยำ 863

14 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 อนุบำลสุภำพพิทยำ 625

15 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 แกว้นิมิตวิทยำ 437

16 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 ผดุงวิทย์ 1,631

17 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 พอจิตวิทยำ 124

18 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 เมตตำวิทยำ 2,188

19 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 เมตตำศึกษำ 412

20 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 อนุบำลพิทยำหล่มสกั 766

21 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 หยกฟ้ำ 168

22 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 เอ้ือองักรูวิทยำ 228

23 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 เมตตำชนูปถมัภ์ 786

24 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 ฤทยัทิพย์ 1,031

25 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 นรำทิพยพิ์ทยำ 67

26 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 สิรินคริสเตียน 853

27 เพชรบูรณ์  สช เขต 2 อนุบำลเพชรอนนัต์ 93

28 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 ศิริรัตน์วิทยำ 606

29 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 สมอทอดศึกษำ 814

30 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลใจทิพ 44
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31 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลพร้อมจิต 1259

32 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 เพชรบูรณ์กำร์เดน้ฮิลล์ 113

33 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อุดมวิทยำ 942

34 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 ใจจ ำนงศึกษำ 282

35 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 บุญญรักษว์รำนุสรณ์ 386

36 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 วิทยำนนทศึ์กษำ(ประถมวิทยำ) 415

37 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 ปำลพนัธุวิ์ทยำ 410

38 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 เซนตก์ำเบรียลสนัติพฒันำ 992

39 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 สมัพนัธ์วิทยำ 945

40 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลกำญจนำวิทยำ 578

41 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 เพชรพินิตศึกษำ 489

42 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 ศิริวฒันำวิทยำ 350

43 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 โชติวิทยำ 336

44 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 วีรสมัพนัธ์วิทยำ 300

45 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 ศรีปัญญำ 240

46 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 สหวิทยศึกษำ(กลุดิศวิทยำนุสรณ์) 642

47 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 แสงธรรมวิทยำ 292

48 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลบงัอร 50

49 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลเฉลิมกิต 66

50 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลแสงธรรม 255

51 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 วดัซบับอนวิทยำ 501

52 เพชรบูรณ์  สช เขต 3 อนุบำลจุฬำภทัร 554

53 เพชรบูรณ์ เขำคอ้ อบต.เขำคอ้ 1160

54 เพชรบูรณ์ เขำคอ้ ทต.แคมป์สน 1021

55 เพชรบูรณ์ เขำคอ้ อบต.ทุ่งสมอ 570

56 เพชรบูรณ์ เขำคอ้ อบต.หนองแมน่ำ 260

57 เพชรบูรณ์ เขำคอ้ อบต.เขก็นอ้ย 1252

58 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ตะกรุดไร 307

59 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ท่ำขำ้ม 438

60 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศำลำลำย 442
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61 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ดงขยุ 446

62 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ชนแดน 388

63 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.พทุธบำท 928

64 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.บำ้นกลว้ย 745

65 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ตะกดุไร 30

66 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ลำดแค 968

67 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ชนแดน 288

68 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ดงขยุ 478

69 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่ำขำ้ม 403

70 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ซบัพทุรำ 201

71 เพชรบูรณ์ น ้ำหนำว อบต.หลกัด่ำน 519

72 เพชรบูรณ์ น ้ำหนำว อบต.โคกมน 463

73 เพชรบูรณ์ น ้ำหนำว อบต.วงักวำง 650

74 เพชรบูรณ์ น ้ำหนำว อบต.น ้ำหนำว 565

75 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.ซบัสมอทอด 73

76 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.วงัพิกลุ 990

77 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.สระแกว้ 362

78 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.พญำวงั 401

79 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.กนัจุ 913

80 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.บึงสำมพนั 393

81 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั ทต.ซบัสมอทอด 454

82 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.หนองแจง 467

83 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.ศรีมงคล 347

84 เพชรบูรณ์ บึงสำมพนั อบต.ซบัไมแ้ดง 266

85 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.น ้ำร้อน 444

86 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่ำเลำ 541

87 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ดงมลูเหลก็ 715

88 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.วงัชมภู 724

89 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต.นำงัว่ 490

90 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยใหญ่ 825
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92 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บำ้นโตก 1750

93 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.สะเดียง 286

94 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ 4838

95 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 582

96 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่ำพล 664

97 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ตะเบำะ 678

98 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต.วงัชมภู 402

99 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์

100 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นำป่ำ 778

101 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นำยม 543

102 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต.ท่ำพล 340

103 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยสะแก 607

104 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ชอนไพร 336

105 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บำ้นโคก 613

106 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง ทต.ทำ้ยดง 292

107 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง อบต.ทำ้ยดง 279

108 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง ทต.วงัโป่ง 473

109 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง อบต.วงัโป่ง 344

110 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง อบต.วงัหิน 743

111 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง อบต.ซบัเปิบ 330

112 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง อบต.วงัศำล 402

113 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.พขุำม 618

114 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.บึงกระจบั 446

115 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.โคกปรง 591

116 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ยำงสำว 785

117 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.สระประดู่ 170

118 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.น ้ำร้อน 705

119 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.วงัใหญ่ 505

120 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทต.พเุตย 567

121 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.สำมแยก 415



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทอม 1/2561

เชียงใหมเ่ฟรช โกลมิลด์ บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล อ.ส.ค.สุโขทยั

122 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ท่ำโรง 392

123 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ภูน ้ำหยด 607

124 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.บ่อรัง 1304

125 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี 884

126 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ซบันอ้ย 545

127 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ซบัสมบูรณ์ 426

128 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.พเุตย 275

129 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.นำสนุ่น 1190

130 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.ประดู่งำม 318

131 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ทต.โคกสะอำด 389

132 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.หนองยำ่งทอย 1029

133 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั 1450

134 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.สระกรวด 567

135 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ทต.สว่ำงวฒันำ 756

136 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 876

137 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 299

138 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.เพชรละคร 716

139 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.วงัโบสถ์ 772

140 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.วงัท่ำดี 531

141 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.นำเฉลียง 479

142 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.บำ้นโภชน์ 567

143 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.เฉลียงทอง 201

144 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.บวัวฒันำ 465

145 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.ยำงงำม 592

146 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.ท่ำแดง 1055

147 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.บำ้นโภชน์ 163

148 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.หนองไผ่ 1089

149 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.กองทูล 343

150 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.ห้วยโป่ง 393

151 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.ท่ำดว้ง 637
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152 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.บ่อไทย 1011

153 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.นำซ ำ 632

154 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.นำแซง 59

155 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.นำเกำะ 148

156 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.วงับำล 746

157 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.หล่มเก่ำ 325

158 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.บำ้นเนิน 517

159 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ ทต.หล่มเก่ำ 1000

160 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.ศิลำ 908

161 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.ตำดกลอย 795

162 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ อบต.หินฮำว 419

163 เพชรบูรณ์ หล่มสกั ทม.หล่มสกั 1058

164 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.หนองไขว่ 279

165 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.สกัหลง 370

166 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บำ้นโสก 177

167 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ห้วยไร่ 473

168 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ท่ำอิบุญ 482

169 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ปำกช่อง 980

170 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บุ่งน ้ำเตำ้ 301

171 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.น ้ำกอ้ 346

172 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บำ้นไร่ 131

173 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.วดัป่ำ 23

174 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ชำ้งตะลูด 703

175 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.น ้ำชุน 630

176 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บำ้นหวำย 219

177 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ลำนบ่ำ 358

178 เพชรบูรณ์ หล่มสกั ทต.ตำลเด่ียว 305

179 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ฝำยนำแซง 262

180 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บุ่งคลำ้ 335

181 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บำ้นต้ิว 533
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สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทอม 1/2561

เชียงใหมเ่ฟรช โกลมิลด์ บุณยเกียรติ พิษณุโกลมิล อ.ส.ค.สุโขทยั

182 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.ปำกดุก 135

183 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.บำ้นกลำง 582

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกดั 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

1 แพร่ สช เขต 1 มารดาอุปถมัภ์ 2,086
2 แพร่ สช เขต 1 เทพพิทกัษวิ์ทยา 663
3 แพร่ สช เขต 1 เจริญราษฎร์ 349
4 แพร่ สช เขต 1 เจริญศิลป์ 953
5 แพร่ สช เขต 1 เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์แพร่ 30
6 แพร่ สช เขต 1 อนุบาลน ้าทอง 57
7 แพร่ สช เขต 1 อนุบาลภรณ์กมล 45
8 แพร่ สช เขต 1 อนุบาลเพญ็รัต 169
9 แพร่ สช เขต 1 อนุบาลร้องกวาง 589

10 แพร่ สช เขต 1 อนุบาลธนารัตน์ 109
11 แพร่ สช เขต 2 เทพนารี 747
12 แพร่ สช เขต 2 อนุพงศพ์ชัรินทร์ 935
13 แพร่ สช เขต 2 อนุบาลภาวนา 64
14 แพร่ สช เขต 2 ระเบียบพิทยา 559
15 แพร่ สช เขต 2 อนุบาลเทพกมล 155
16 แพร่ สช เขต 2 อนุบาลผอ่งศรี 50
17 แพร่ สช เขต 2 อนุบาลธนาวิทย์ 164
18 แพร่ สช เขต 2 สอนคนตาบอด 40
19 แพร่ สช เขต 2 พทัธกมลพิทยา 246
20 แพร่ สช เขต 2 อนุบาลสานฝัน 25
21 แพร่ เด่นชยั อบต.แม่จัว๊ะ 8
22 แพร่ เด่นชยั อบต.ห้วยไร่ 312
23 แพร่ เด่นชยั อบต.เด่นชยั 120
24 แพร่ เด่นชยั ทต.แม่จัว๊ะ 50
25 แพร่ เด่นชยั ทต.ปงป่าหวาย 301
26 แพร่ เด่นชยั ทต.แม่จัว๊ 132
27 แพร่ เด่นชยั อบต.ไทรยอ้ย 362
28 แพร่ เด่นชยั ทต.เด่นชยั 933
29 แพร่ เมืองแพร่ ทต.ทุ่งโฮง้ 227
30 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่ 365
31 แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ 2424 1737
32 แพร่ เมืองแพร่ ทต.บา้นถ่ิน 221
33 แพร่ เมืองแพร่ ทต.วงัหงส์ 42
34 แพร่ เมืองแพร่ อบต.แม่ยม 53

หน่วยงำนที่จัดซ้ือ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพื้นที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัแพร่  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมลิด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนที่จัดซ้ือ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพื้นที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัแพร่  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมลิด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

35 แพร่ เมืองแพร่ ทต.สวนเข่ือน 260
36 แพร่ เมืองแพร่ อบต.เหมืองหมอ้ 259
37 แพร่ เมืองแพร่ อบต.ร่องฟอง 192
38 แพร่ เมืองแพร่ ทต.วงัหงษ์ 70
39 แพร่ เมืองแพร่ อบต.ทา่ขา้ม 53
40 แพร่ เมืองแพร่ ทต.ช่อแฮ 498
41 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่
42 แพร่ เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต 196
43 แพร่ เมืองแพร่ ทต.แม่ค  ามี 255
44 แพร่ เมืองแพร่ อบต.ป่าแดง 92
45 แพร่ เมืองแพร่ อบต.นาจกัร 2293
46 แพร่ เมืองแพร่ ทต.แม่หล่าย 136
47 แพร่ เมืองแพร่ อบต.ทุ่งกวาว 86
48 แพร่ เมืองแพร่ อบต.วงัธง 71
49 แพร่ เมืองแพร่ อบต.กาญจนา 110
50 แพร่ เมืองแพร่ อบต.ห้วยมา้ 307
51 แพร่ เมืองแพร่ ทต.ทุ่งกวาว 16
52 แพร่ ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง 331
53 แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง 975
54 แพร่ ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง 30
55 แพร่ ร้องกวาง ทต.บา้นเวียง 507
56 แพร่ ร้องกวาง อบต.แม่ทราย 127
57 แพร่ ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง 220
58 แพร่ ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ่อ 178
59 แพร่ ร้องกวาง อบต.ไผโ่ทน 240
60 แพร่ ร้องกวาง อบต.แม่ยางตาล 178
61 แพร่ ร้องกวาง อบต.น ้าเลา 178
62 แพร่ ลอง อบต.ตา้ผามอก 394
63 แพร่ ลอง ทต.บา้นปิน 170
64 แพร่ ลอง ทต.เวียงตา้ 471
65 แพร่ ลอง ทต.ห้วยออ้ 691
66 แพร่ ลอง ทต.ปากกาง 27
67 แพร่ ลอง อบต.หวัทุ่ง 317
68 แพร่ ลอง อบต.บา้นปิน 294



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนที่จัดซ้ือ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพื้นที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัแพร่  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมลิด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

69 แพร่ ลอง ทต.เเม่ลานนา 225
70 แพร่ ลอง อบต.ทุ่งแลง้ 491
71 แพร่ ลอง ทต.แม่ปาน 149
72 แพร่ ลอง อบต.ปากกาง 147
73 แพร่ ลอง อบต.บอ่เหล็กลอง 254
74 แพร่ ลอง ทต.แม่ลานนา 49
75 แพร่ วงัช้ิน ทต.วงัช้ิน 589
76 แพร่ วงัช้ิน อบต.แม่ป้าก 280
77 แพร่ วงัช้ิน อบต.แม่พงุ 495
78 แพร่ วงัช้ิน อบต.ป่าสกั 475
79 แพร่ วงัช้ิน อบต.สรอย 526
80 แพร่ วงัช้ิน อบต.วงัช้ิน 449
81 แพร่ วงัช้ิน อบต.นาพนู 734
82 แพร่ วงัช้ิน อบต.แม่เก๋ิง 321
83 แพร่ สอง อบต.หวัเมือง 421
84 แพร่ สอง อบต.สะเอียบ 459
85 แพร่ สอง อบต.เตาปนู 709
86 แพร่ สอง อบต.ทุ่งนา้ว 201
87 แพร่ สอง ทต.ห้วยหมา้ย 484
88 แพร่ สอง ทต.สอง 1302
89 แพร่ สอง อบต.บา้นหนุน 282
90 แพร่ สอง อบต.แดนชุมพล 104
91 แพร่ สอง อบต.บา้นกลาง 68
92 แพร่ สูงเม่น อบต.สูงเม่น 205
93 แพร่ สูงเม่น อบต.สบสาย 111
94 แพร่ สูงเม่น อบต.บา้นเหล่า 223
95 แพร่ สูงเม่น อบต.หวัฝาย 454
96 แพร่ สูงเม่น อบต.น ้าช า 302
97 แพร่ สูงเม่น อบต.บา้นกาศ 63
98 แพร่ สูงเม่น ทต.สูงเม่น 187
99 แพร่ สูงเม่น อบต.ร่องกาศ 159

100 แพร่ สูงเม่น อบต.ดอนมูล 260
101 แพร่ สูงเม่น อบต.พระหลวง 83
102 แพร่ สูงเม่น อบต.บา้นกวาง 171



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนที่จัดซ้ือ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพื้นที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัแพร่  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมลิด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

103 แพร่ สูงเม่น อบต.เวียงทอง 193
104 แพร่ สูงเม่น อบต.บา้นปง 365
105 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.แม่ค  ามี 70
106 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.น ้ารัด 122
107 แพร่ หนองม่วงไข่ ทต.หนองม่วงไข่ 346
108 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.ทุ่งแคว้ 121
109 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.วงัหลวง 71
110 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.ต าหนกัธรรม 178

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ จ ำกดั 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำนี 0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค  ์จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลกัษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลบั อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096



ที่ อ ำเภอ

สังกดั ช่ือ

1 แม่ฮ่องสอน สช เขต 1 อนุบาลสิริอมัพร 445                

2 แม่ฮ่องสอน สช เขต 1 อนุบาลบรรณวิทย์ 379                  

3 แม่ฮ่องสอน สช เขต 1 อนุบาลจรัสศรี 56                  

4 แม่ฮ่องสอน สช เขต 1 พทุธเกษตร 73                  

5 แม่ฮ่องสอน สช เขต 2 อนุบาลกฤษณพรรณ 161                    

6 แม่ฮ่องสอน สช เขต 2 อนุบาลธารทิพย์ 802                  

7 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม อบต.แม่ก๊ิ 195                

8 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม ทต.ขนุยวม 876                  

9 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม อบต.เมืองปอน 491                  

10 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม อบต.แม่ยวมนอ้ย 346                    

11 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม อบต.ขนุยวม 285                    

12 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม อบต.แม่เงา 349                  

13 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม อบต.แม่อูคอ 617                  

14 แม่ฮ่องสอน ปางมะผา้ อบต.ถ ้าลอด 680                  

15 แม่ฮ่องสอน ปางมะผา้ อบต.สบป่อง 1,129               

16 แม่ฮ่องสอน ปางมะผา้ อบต.นาปู่ ป้อม 554                  

17 แม่ฮ่องสอน ปางมะผา้ อบต.ปางมะผา้ 686                  

18 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.เวียงใต้ 354                  

19 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.แม่นาเติง 1,055             

20 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.โป่งสา 527                  

21 แม่ฮ่องสอน ปาย ทต.ปาย 478                

22 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.ทุ่งยาว 524                  

23 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.เมืองแปง 582                    
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24 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.เวียงเหนือ 546                

25 แม่ฮ่องสอน ปาย อบต.แม่ฮ้ี 403                

26 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หว้ยโป่ง 937                  

27 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หว้ยปูลิง 374                  

28 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง 982                  

29 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน

30 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน 587                  

31 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หว้ยผา 589                  

32 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู 1,251               

33 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ 1,115               

34 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน 1,243               

35 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.แม่นาจาง 513                    

36 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.แม่ลานอ้ย 739                  

37 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.ท่าผาปุ้ม 473                  

38 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.ขนุแม่ลานอ้ย 428                    

39 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.แม่ลาหลวง 631                  

40 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย ทต.แม่ลานอ้ย 729                  

41 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.หว้ยหอ้ม 526                  

42 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.สันติคีรี 337                  

43 แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย อบต.แม่โถ 541                  

44 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ 1,140               

45 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.บา้นกาศ 830                  
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46 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่สะเรียง 705                    

47 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.แม่คง 710                  

48 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.เสาหิน 527                  

49 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.เมืองยวมใต้ 755                  

50 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ 839                    

51 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่ยวม 1,089                 

52 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.สบเมย 753                

53 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.แม่คะตวน 633                    

54 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.แม่สวด 1,653               

55 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย 749                  

56 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.แม่สามแลบ 1,243               

57 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.ป่าโปง 659                  

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุ่งโพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำนี 0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ
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10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวัดสโุขทัย 055-951096



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

1 ล ำปำง สช เขต 1 อสัสัมชญัล ำปำง 2,414
2 ล ำปำง สช เขต 1 อรุโณทยั 270
3 ล ำปำง สช เขต 1 ประชำวิทย์ 1,008
4 ล ำปำง สช เขต 1 มธัยมวิทยำ 959
5 ล ำปำง สช เขต 1 พินิจวิทยำ 1,135
6 ล ำปำง สช เขต 1 ล ำปำงวิทยำ 639
7 ล ำปำง สช เขต 1 ดอนไชยวิทยำ 1,308
8 ล ำปำง สช เขต 1 วิชชำนำรี 404
9 ล ำปำง สช เขต 1 เคนเน็ตแมค็เคนซี 108

10 ล ำปำง สช เขต 1 ผดุงวิทย์ 1,299
11 ล ำปำง สช เขต 1 สมฤทยัวิทยำส ำปำง 81
12 ล ำปำง สช เขต 1 ไชยชุมพลศึกษำ 98
13 ล ำปำง สช เขต 1 ไตรภพวิทยำ 667
14 ล ำปำง สช เขต 1 กำรศึกษำคนตำบอดล ำปำง 22
15 ล ำปำง สช เขต 1 อนุบำลพินิจวิทยำล ำปำง 486
16 ล ำปำง สช เขต 1 อนุบำลทิวฟ้ำ 17
17 ล ำปำง สช เขต 2 ออ้มอำรีพิทยำ 825
18 ล ำปำง สช เขต 2 ณฐับรรจงวิทยำ 331
19 ล ำปำง สช เขต 2 อนุบำลเพญ็จิตตพงษ์ 83
20 ล ำปำง สช เขต 2 เพญ็จิตตพงษ์ 164
21 ล ำปำง สช เขต 2 อกัษรศิลป์ 266
22 ล ำปำง สช เขต 2 อนุบำลปรียำวรรณ 100
23 ล ำปำง สช เขต 2 ศกัด์ิสุนนัทวิ์ทยำ 307
24 ล ำปำง สช เขต 2 สุนทรศึกษำ 199                     
25 ล ำปำง สช เขต 2 ผดุงรัตน์ วดัสันฐำน 288
26 ล ำปำง เกำะคำ ทต.เกำะคำแม่ยำว 58
27 ล ำปำง เกำะคำ ทต.นำแกว้ 366
28 ล ำปำง เกำะคำ ทต.วงัพร้ำว 339
29 ล ำปำง เกำะคำ อบต.นำแส่ง 191
30 ล ำปำง เกำะคำ ทต.ศำลำ 135
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31 ล ำปำง เกำะคำ อบจ.ล ำปำง
32 ล ำปำง เกำะคำ ทต.ท่ำผำ 142
33 ล ำปำง เกำะคำ ทต.ไหล่หิน 214
34 ล ำปำง เกำะคำ ทต.เกำะคำ 642
35 ล ำปำง เกำะคำ อบต.ใหม่พฒันำ 179
36 ล ำปำง เกำะคำ ทต.ล ำปำงหลวง 175
37 ล ำปำง งำว อบต.บำ้นหวด 423
38 ล ำปำง งำว ทต.หลวงใต้ 132
39 ล ำปำง งำว อบต.บำ้นโป่ง 331
40 ล ำปำง งำว ทต.หลวงเหนือ 647
41 ล ำปำง งำว อบต.บำ้นแหง 366
42 ล ำปำง งำว อบต.ปงเตำ 314
43 ล ำปำง งำว อบต.บำ้นร้อง 413
44 ล ำปำง งำว อบต.แม่ตีบ 278
45 ล ำปำง งำว อบต.นำแก 288
46 ล ำปำง งำว อบต.บำ้นออ้น 236
47 ล ำปำง แจห่้ม อบต.เมืองมำย 276
48 ล ำปำง แจห่้ม อบต.แจห่้ม 188
49 ล ำปำง แจห่้ม อบต.วิเชตนคร 359
50 ล ำปำง แจห่้ม อบต.แม่สุก 567
51 ล ำปำง แจห่้ม ทต.แจห่้ม 601
52 ล ำปำง แจห่้ม ทต.บำ้นสำ 310
53 ล ำปำง แจห่้ม ทต.ทุ่งผ้ึง 407
54 ล ำปำง แจห่้ม อบต.ปงดอน 221
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55 ล ำปำง เถิน อบต.แม่วะ 358
56 ล ำปำง เถิน ทต.ลอ้มแรด 1205
57 ล ำปำง เถิน อบต.นำโป่ง 356
58 ล ำปำง เถิน ทต.เถินบุรี 409
59 ล ำปำง เถิน ทต.เวียงมอก 999
60 ล ำปำง เถิน ทต.แม่มอก 476
61 ล ำปำง เถิน อบต.แม่ปะ 297
62 ล ำปำง เถิน อบต.แม่ถอด 467
63 ล ำปำง เมืองปำน ทต.เมืองปำน 412
64 ล ำปำง เมืองปำน อบต.บำ้นขอ 495
65 ล ำปำง เมืองปำน อบต.หวัเมือง 415
66 ล ำปำง เมืองปำน อบต.แจซ้้อน 697
67 ล ำปำง เมืองปำน อบต.ทุ่งกว๋ำว 458
68 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทน.ล ำปำง 7487
69 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บำ้นเสด็จ 568
70 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บำ้นแลง 418
71 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทต.บ่อแฮว้ 242
72 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บำ้นค่ำ 315
73 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.พิชยั 54
74 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บำ้นเอ้ือม 434
75 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บุญนำคพฒันำ 234
76 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.นิคมพฒันำ 304
77 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.ทุ่งฝำย 163
78 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทม.เขลำงคน์คร 1116
79 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทต.ตน้ธงชยั 376
80 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทต.พิชยั 81
81 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บำ้นเป้ำ 164
82 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทม.พิชยั 70
83 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบจ.ล ำปำง 30
84 ล ำปำง เมืองล ำปำง อบต.บ่อแฮว้ 193



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนทีจ่ัดซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพื้นทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัล ำปำง   เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทัย

85 ล ำปำง แม่ทะ อบต.บำ้นบอม 142
86 ล ำปำง แม่ทะ ทต.แม่ทะ 310
87 ล ำปำง แม่ทะ อบต.หวัเสือ 316
88 ล ำปำง แม่ทะ ทต.ป่ำตนันำครัว 440
89 ล ำปำง แม่ทะ อบต.บำ้นก่ิว 100
90 ล ำปำง แม่ทะ ทต.สิริรำช 271
91 ล ำปำง แม่ทะ อบต.ดอนไฟ 180
92 ล ำปำง แม่ทะ ทต.นำครัว 478



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนทีจ่ัดซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพื้นทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัล ำปำง   เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทัย

93 ล ำปำง แม่ทะ ทต.น ้ำโจ้ 332
94 ล ำปำง แม่ทะ อบต.วงัเงิน 147
95 ล ำปำง แม่พริก ทต.พระบำทวงัตวง 246
96 ล ำปำง แม่พริก อบต.แม่พริก 446
97 ล ำปำง แม่พริก ทต.แม่ปุ 263
98 ล ำปำง แม่พริก ทต.แม่พริก 178
99 ล ำปำง แม่เมำะ อบต.จำงเหนือ 499

100 ล ำปำง แม่เมำะ อบต.สบป้ำด 344
101 ล ำปำง แม่เมำะ อบต.บำ้นดง 422
102 ล ำปำง แม่เมำะ อบต.นำสัก 440
103 ล ำปำง แม่เมำะ ทต.แม่เมำะ 1867
104 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.วงัทรำยค ำ 309
105 ล ำปำง วงัเหนือ ทต.วงัเหนือ 501
106 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.วงัซ้ำย 397
107 ล ำปำง วงัเหนือ ทต.บำ้นใหม่ 209
108 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.ทุ่งฮั้ว 389
109 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.วงัแกว้ 222
110 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.วงัใต้ 241
111 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.วงัเหนือ 14
112 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.วงัทอง 429
113 ล ำปำง วงัเหนือ อบต.ร่องเคำะ 799
114 ล ำปำง สบปรำบ อบต.สมยั 570
115 ล ำปำง สบปรำบ อบต.สบปรำบ 249
116 ล ำปำง สบปรำบ อบต.แม่กวัะ 376
117 ล ำปำง สบปรำบ ทต.สบปรำบ 662
118 ล ำปำง สบปรำบ อบต.นำยำง 255
119 ล ำปำง เสริมงำม ทต.ทุ่งงำม 191
120 ล ำปำง เสริมงำม ทต.เสริมซ้ำย 360
121 ล ำปำง เสริมงำม อบต.เสริมขวำ 440
122 ล ำปำง เสริมงำม อบต.เสริมกลำง 314



ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนทีจ่ัดซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพื้นทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัล ำปำง   เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทัย

123 ล ำปำง เสริมงำม ทต.เสริมงำม 959
124 ล ำปำง หำ้งฉตัร อบต.แม่ลนั 179
125 ล ำปำง หำ้งฉตัร ทต.ปงยำงคก 185
126 ล ำปำง หำ้งฉตัร ทต.หำ้งฉตัรแม่ตำล 182
127 ล ำปำง หำ้งฉตัร ทต.เมืองยำว 581
128 ล ำปำง หำ้งฉตัร ทต.หำ้งฉตัร 1099
129 ล ำปำง หำ้งฉตัร อบต.แม่สัน 59
130 ล ำปำง หำ้งฉตัร อบต.วอแกว้ 145
131 ล ำปำง หำ้งฉตัร อบต.หนองหล่ม 98
132 ล ำปำง หำ้งฉตัร อบต.เวียงตำล 300

1.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกัด 97 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชียงใหม่  0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นิคมทุ่งโพธิท์ะเล อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คุณมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 0819734850 คุณมงคล 

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภฎัพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พษิณุโลก 0892725318 คุณยุพนิ

5.บริษทั บณุยเกียรติ ไอศกรีม จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทยัธำนี 0818879490 นำยดิเรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจ้ำ จ.ตำก  0979635869

8.บริษทั พษิณุโลกโกลด์มิลค์ จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคคี ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บริษทัโกลด์มิลค์ จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชียงใหม่ 0818839117,0816037056 คุณลักษณำภรณ์ และคุณปรำชนำ

10.หจก.แพนด้ำแดร่ีฟู้ด 843 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คุณสมชัย.

11.สหกรณ์โคนมเชียงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชียงรำย 0812879171 คุณศรีวรรณ

12.บริษทัภทัรฟู้ดส์ จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคลี ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 0815320276

13.บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชียงใหม่ 0806221087, 0624417298 คุณไพบลูย์,คุณรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั 16 ม.7 ต.ย่ำนยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนล่ำง  198 หมู่ที่ 3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 055-951096















ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อ ำเภอ

1 ล ำพูน สช เขต 1 เลำหจิตรวิทยำ 230
2 ล ำพูน สช เขต 1 มงคลวิทยำ 328
3 ล ำพูน สช เขต 1 อรพินพิทยำ 1,553
4 ล ำพูน สช เขต 1 รพีเลิศวิทยำ 556
5 ล ำพูน สช เขต 1 ใบบุญล ำพูน 1,637
6 ล ำพูน สช เขต 1 ธนรัตน์วิทยำ 466                   
7 ล ำพูน สช เขต 1 ดรุณพฒันำ 361                   
8 ล ำพูน สช เขต 1 อนุบำลคริสเตียน 72
9 ล ำพูน สช เขต 1 อนุบำลดรุณพฒันำ 198                   

10 ล ำพูน สช เขต 1 อนุบำลบำ้นทำ 73
11 ล ำพูน สช เขต 1 ใบบุญป่ำซำง 658                   
12 ล ำพูน สช เขต 1 อนุบำลกุลภทัร 46
13 ล ำพูน สช เขต 1 ละอองทิพย์ 181
14 ล ำพูน สช เขต 1 ธรรมสำธิตศึกษำฯ 510
15 ล ำพูน สช เขต 1 อนุบำลแพรวพรรณ 137
16 ล ำพูน สช เขต 1 อนุบำลบุญระวี 97
17 ล ำพูน สช เขต 1 ล ำพูนพฒันำ 111
18 ล ำพูน สช เขต 2 จิรพิทยำ 606                   
19 ล ำพูน สช เขต 2 บำ้นโฮ่งวิทยำ 383                   
20 ล ำพูน สช เขต 2 อนุบำลอรุณรัตน์ 84
21 ล ำพูน สช เขต 2 อนุบำลล้ี 226
22 ล ำพูน สช เขต 2 อยัยสิริ 292
23 ล ำพูน สช เขต 2 อนุบำลสุทธิวงศศึ์กษำ 80
24 ล ำพูน ทุ่งหัวชำ้ง ทต.ทุ่งหัวชำ้ง 224
25 ล ำพูน ทุ่งหัวชำ้ง อบต.ตะเคียนปม 727
26 ล ำพูน ทุ่งหัวชำ้ง อบต.บำ้นปวง 449
27 ล ำพูน ทุ่งหัวชำ้ง อบต.ทุ่งหัวชำ้ง 806
28 ล ำพูน บำ้นธิ อบต.ห้วยยำบ 394
29 ล ำพูน บำ้นธิ ทต.บำ้นธิ 562
30 ล ำพูน บำ้นโฮ่ง อบต.เวียงกำนต์ 210

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัล าพูน  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั



ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัล าพูน  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

31 ล ำพูน บำ้นโฮ่ง ทต.บำ้นโฮ่ง 382
32 ล ำพูน บำ้นโฮ่ง ทต.ศรีเต้ีย 254
33 ล ำพูน บำ้นโฮ่ง อบต.หนองปลำสะวำย 259
34 ล ำพูน บำ้นโฮ่ง อบต.ป่ำพลู 577
35 ล ำพูน บำ้นโฮ่ง อบต.เหล่ำยำว 478
36 ล ำพูน ป่ำซำง ทต.ม่วงน้อย 188
37 ล ำพูน ป่ำซำง อบต.บำ้นเรือน 215
38 ล ำพูน ป่ำซำง ทต.แม่แรง 365
39 ล ำพูน ป่ำซำง อบต.ท่ำตุม้ 312
40 ล ำพูน ป่ำซำง ทต.มะกอก 116
41 ล ำพูน ป่ำซำง ทต.ป่ำซำง 405
42 ล ำพูน ป่ำซำง อบต.นครเจดีย์ 641
43 ล ำพูน ป่ำซำง อบต.น ้ำดิบ 677
44 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.หนองชำ้งคืน 125
45 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.เหมืองจ้ี 434
46 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.มะเขือแจ้ 758
47 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.บำ้นแป้น 296
48 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบต.ป่ำสกั 580
49 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบจ.ล ำพูน 202
50 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.ริมปิง 331
51 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.บำ้นกลำง 970
52 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบต.หนองหนำม 64
53 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.ประตูป่ำ 182
54 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.อุโมงค์ 933
55 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.ศรีบวับำน 417
56 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.เหมืองง่ำ 452
57 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.ท่ำเชียงทอง 102
58 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.เวียงยอง 170
59 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบจ.ล ำพูน



ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัล าพูน  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

60 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทม.ล ำพูน 1817 1439
61 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต.ตน้ธง 726
62 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำสบชยั 191
63 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำกำศ 198
64 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำปลำดุก 387
65 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำสบเส้ำ 648
66 ล ำพูน แม่ทำ อบต.ทำแม่ลอบ 327
67 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำทุ่งหลวง 181
68 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำขมุเงิน 364
69 ล ำพูน แม่ทำ ทต.ทำกำศเหนือ 510
70 ล ำพูน ล้ี ทต.วงัดิน 493
71 ล ำพูน ล้ี อบต.กอ้ 211
72 ล ำพูน ล้ี ทต.กอ้ 47
73 ล ำพูน ล้ี ทต.ล้ี 1018
74 ล ำพูน ล้ี ทต.แม่ตืน 311
75 ล ำพูน ล้ี อบต.นำทรำย 2581
76 ล ำพูน ล้ี ทต.ป่ำไผ่ 826
77 ล ำพูน ล้ี ทต.ดงด ำ 252
78 ล ำพูน ล้ี ทต.ศรีวิชยั 546
79 ล ำพูน ล้ี อบต.เวียงแกว้ 121
80 ล ำพูน ล้ี อบต.แม่ลำน 264
81 ล ำพูน ล้ี อบต.แม่ตืน 487
82 ล ำพูน เวียงหนองล่อง ทต.หนองยวง 283
83 ล ำพูน เวียงหนองล่อง ทต.หนองล่อง 355
84 ล ำพูน เวียงหนองล่อง ทต.วงัผำง 466

1.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกดั 97 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่  0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คุณมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 0819734850 คุณมงคล 



ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัล าพูน  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ สค.เชียงใหม่ อ.ส.ค.สุโขทยั

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภัฎพิบูลสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0892725318 คุณยพุิน

5.บริษัท บุณยเกยีรติ ไอศกรีม จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีุทัยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธำนี 0818879490 นำยดิเรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคคี ต.อรัญญกิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0846224133 

9.บริษัทโกลด์มิลค์ จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 0818839117,0816037056 คุณลักษณำภรณ์ และคุณปรำชนำ

10.หจก.แพนด้ำแดร่ีฟู้ด 843 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คุณสมชัย.

11.สหกรณ์โคนมเชียงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชียงรำย 0812879171 คุณศรีวรรณ

12.บริษัทภัทรฟู้ดส์ จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคลี ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 0815320276

13.บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ท่ำวงัตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 0806221087, 0624417298 คุณไพบูลย,์คุณรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนล่ำง  198 หมู่ที่ 3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรีนคร จงัหวดัสุโขทัย 055-951096



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ
1 สุโขทยั สช เขต 1 สำยธรรม 559               
2 สุโขทยั สช เขต 1 อนุบำลสำยธรรม 256               
3 สุโขทยั สช เขต 1 กวำงตง 586
4 สุโขทยั สช เขต 1 อนุบำลกำรกศุลวดัตระพงัทอง 295               
5 สุโขทยั สช เขต 2 อนุบำลมชัฌิมำ 34                 
6 สุโขทยั สช เขต 2 อนุบำลสมประสงค์ 318
7 สุโขทยั สช เขต 2 ศรีส ำโรงวิทยำ 580
8 สุโขทยั สช เขต 2 พุ่ยฮวั 402               
9 สุโขทยั สช เขต 2 พระหฤทยัสวรรคโลก 630

10 สุโขทยั สช เขต 2 อนุบำลเบญจมำศ 104
11 สุโขทยั สช เขต 2 กวำงวำ 32                 
12 สุโขทยั สช เขต 2 ป้วยม้ิง 300

13 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.ไกรนอก 438
14 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.ดงเดือย 523
15 สุโขทยั กงไกรลำศ ทต.กงไกรลำศ 403
16 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.ท่ำฉนวน 1054
17 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.กกแรต 510
18 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.หนองตูม 660
19 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.ป่ำแฝก 386               
20 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.บำ้นใหม่สุขเกษม 324
21 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.ไกรกลำง 297
22 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.กง 416
23 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต.ไกรใน 777

24 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.สำมพวง 491               
25 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.หนองกระด่ิง 422               
26 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.บำ้นป้อม 523               
27 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.ทุ่งยำงเมือง 401               
28 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.โตนด 583               
29 สุโขทยั คีรีมำศ ทต.ทุ่งหลวง 487               
30 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.นำเชิงคีรี 567
31 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.บำ้นน ้ำพุ 571
32 สุโขทยั คีรีมำศ ทต.บำ้นโตนด 270               
33 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.ศรีคีรีมำศ 417
34 สุโขทยั คีรีมำศ อบต.หนองจิก 940               

35 สุโขทยั ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม 1037
36 สุโขทยั ทุ่งเสล่ียม ทต.กลำงดง 975
37 สุโขทยั ทุ่งเสล่ียม ทต.เขำแกว้ศรีสมบูรณ์ 525
38 สุโขทยั ทุ่งเสล่ียม อบต.บำ้นใหม่ไชยมงคล 622
39 สุโขทยั ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก 604

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสุโขทัย  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ พิษณุโกลมิล รำชภฎัพิบูล วษ.สุโขทยั อ.ส.ค.สุโขทยั



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสุโขทัย  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ พิษณุโกลมิล รำชภฎัพิบูล วษ.สุโขทยั อ.ส.ค.สุโขทยั

40 สุโขทยั ทุ่งเสล่ียม ทต.ทุ่งเสล่ียม 858
41 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.วงัตะคร้อ 602
42 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.วงัลึก 326
43 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.หนองหญำ้ปลอ้ง 463
44 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.วงัน ้ำขำว 854
45 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย ทต.ตล่ิงชนั 1247

46 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย ทต.ลำนหอย 1053
47 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.บำ้นด่ำน 430
48 สุโขทยั บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.ลำนหอย 440
49 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทม.สุโขทยัธำนี 3008
50 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.เมืองเก่ำ 547               
51 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ปำกพระ 315
52 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ตำลเต้ีย 264               
53 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.บำ้นสวน 410               
54 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.บำ้นกลว้ย 675               
55 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.บำ้นสวน 516               
56 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ยำงซำ้ย 395

57 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.วงัทองแดง 344               
58 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ปำกแคว 2579
59 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.เมืองเก่ำ 590               
60 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบจ.สุโขทยั 393               
61 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.บำ้นหลุม 512               
62 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบจ.สุโขทยั
63 สุโขทยั ศรีนคร อบต.นครเดิฐ 447
64 สุโขทยั ศรีนคร อบต.หนองบวั 231
65 สุโขทยั ศรีนคร อบต.น ้ำขมุ 293
66 สุโขทยั ศรีนคร อบต.ศรีนคร 1119
67 สุโขทยั ศรีนคร ทต.ศรีนคร 178

68 สุโขทยั ศรีนคร อบต.คลองมะพลบั 337
69 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.หนองออ้ 341               
70 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.สำรจิตร 632
71 สุโขทยั ศรีสชันำลยั ทต.หำดเส้ียว 1326
72 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.บำ้นแก่ง 964               
73 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.ป่ำง้ิว 316
74 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.แม่สิน 1493
75 สุโขทยั ศรีสชันำลยั ทม.ศรีสชันำลยั 1216
76 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.ดงคู่ 505
77 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.แม่ส ำ 607               



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสุโขทัย  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ พิษณุโกลมิล รำชภฎัพิบูล วษ.สุโขทยั อ.ส.ค.สุโขทยั

78 สุโขทยั ศรีสชันำลยั อบต.บำ้นตึก 776               

79 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.บำ้นไร่ 461               
80 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.วงัใหญ่ 128               
81 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.บำ้นซ่ำน 300               
82 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.บำ้นนำ 72                 
83 สุโขทยั ศรีส ำโรง ทต.ศรีส ำโรง 965               
84 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.วงัทอง 123               
85 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.รำวตน้จนัทร์ 386
86 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.นำขนุไกร 902               
87 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.วดัเกำะ 262               
88 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.วงัลึก 135
89 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.สำมเรือน 1262

90 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.ทบัผ้ึง 729               
91 สุโขทยั ศรีส ำโรง อบต.เกำะตำเล้ียง 331               
92 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ปำกน ้ำ 409               
93 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.ในเมือง 228
94 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.หนองกลบั 457
95 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ท่ำทอง 176               
96 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.คลองยำง 77                 
97 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.คลองยำง 416               
98 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.วงัไมข้อน 32
99 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.เมืองบำงยม 61                 

100 สุโขทยั สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก 4290

101 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ยำ่นยำว 370
102 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.นำทุ่ง 377               
103 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.ป่ำกมุเกำะ 602               
104 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.เมืองบำงขลงั 382
105 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.คลองกระจง 244               

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วงัเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสุโขทัย  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ พิษณุโกลมิล รำชภฎัพิบูล วษ.สุโขทยั อ.ส.ค.สุโขทยั

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วงัตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวดัสโุขทัย 055-951096



ท่ี ช่ือ

จงัหวดั อ ำเภอ

1 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 จรัสศิลป์ 829                   
2 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 เจริญวิทยำ 821                   
3 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 เป่ียมเมธีวิทยำคำร 77                     
4 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 ภรำดำนุสรณ์ 478                   
5 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 เซนตแ์มร่ี อุตรดิตถ์ 397                   
6 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 หววัเฉียว 650                       
7 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 อนุบำลคริสเตียนอุตรดิตถ์ 58                     
8 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 อุตรดิตถค์ริสเตียน 124                   
9 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 อนุบำลดวงใจลูกรัก 60                     
10 อุตรดิตถ์ สช เขต 1 ไตรศำสตร์วิเทศศึกษำ 71                      
11 อุตรดิตถ์ สช เขต 2 สหคริสเตียน 1,384                
12 อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.วงัแดง 577
13 อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.น ้ำอ่ำง 542
14 อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.ข่อยสูง 384
15 อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.หำดสองแคว 241
16 อุตรดิตถ์ ตรอน ทต.บำ้นแก่ง 201
17 อุตรดิตถ์ ตรอน ทต.ตรอน 167
18 อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.บำ้นแก่ง 476
19 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต.บ่อทอง 455
20 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต.ป่ำคำย 367
21 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต.ผกัขวง 679
22 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั ทต.ทองแสนขนั 441
23 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต.น ้ำพ้ี 502
24 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.หำดลำ้ 309
25 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ ทต.ร่วมจิต 550
26 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.ท่ำปลำ 336
27 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.นำงพญำ 344

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัอุตรดติถ์  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ อ.ส.ค.สุโขทยั



ท่ี ช่ือ

จงัหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัอุตรดติถ์  เทอม 1/2561

เชียงใหม่เฟรช โกลมิลด์ อ.ส.ค.สุโขทยั

28 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.ท่ำแฝก 550
29 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.น ้ำหมนั 706
30 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ ทต.ท่ำปลำ 694
31 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ ทต.จริม 767
32 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.ผำเลือด 444
33 อุตรดิตถ์ ท่ำปลำ อบต.ร่วมจิต 72
34 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด อบต.บำ้นฝำย 321
35 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด อบต.น ้ำไผ่ 400
36 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด ทต.น ้ำปำด 295
37 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด อบต.ห้วยมุ่น 347
38 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด อบต.แสนตอ 288
39 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด อบต.เด่นเหล็ก 268
40 อุตรดิตถ์ น ้ำปำด อบต.น ้ำไคร้ 464
41 อุตรดิตถ์ บำ้นโคก อบต.ม่วงเจ็ดตน้ 431
42 อุตรดิตถ์ บำ้นโคก ทต.บำ้นโคก 394
43 อุตรดิตถ์ บำ้นโคก อบต.บ่อเบ้ีย 274
44 อุตรดิตถ์ บำ้นโคก อบต.นำขมุ 422
45 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.คอรุม 773
46 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.นำยำง 726
47 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.บำ้นโคน 467
48 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.บำ้นหมอ้ 451
49 อุตรดิตถ์ พิชยั ทต.ท่ำสกั 308
50 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.บำ้นดำรำ 461
51 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.ไร่ออ้ย 411
52 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.นำอิน 670
53 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.ท่ำมะเฟือง 398
54 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.พญำแมน 484
55 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.ท่ำสกั 306



ท่ี ช่ือ
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56 อุตรดิตถ์ พิชยั ทต.ในเมือง 1125
57 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.ในเมือง 299
58 อุตรดิตถ์ ฟำกท่ำ อบต.สองห้อง 282
59 อุตรดิตถ์ ฟำกท่ำ อบต.สองคอน 246
60 อุตรดิตถ์ ฟำกท่ำ ทต.ฟำกท่ำ 102
61 อุตรดิตถ์ ฟำกท่ำ อบต.ฟำกท่ำ 404
62 อุตรดิตถ์ ฟำกท่ำ อบต.บำ้นเส้ียว 289
63 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ด่ำนนำขำม 151
64 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.หำดง้ิว 265
65 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ท่ำเสำ 613
66 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.หำดกรวด 412
67 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ผำจุก 640
68 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ง้ิวงำม 53
69 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.คุง้ตะเภำ 534
70 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.บำ้นเกำะ 241
71 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.ขนุฝำง 295
72 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์
73 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.วงักะพ้ี 142
74 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.วงัดิน 236
75 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ป่ำเซ่ำ 264
76 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.บำ้นด่ำนนำขำม 421
77 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.แสนตอ 300
78 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.บำ้นด่ำน 221
79 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.ถ ้ำฉลอง 226
80 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ 7439
81 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.บำ้นด่ำนนำขำม 62
82 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.น ้ำริด 339



ท่ี ช่ือ
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83 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.วงักระพ้ี 292
84 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบต.ง้ิวงำม 327
85 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์
86 อุตรดิตถ์ ลบัแล ทต.ทุ่งย ั้ง 812
87 อุตรดิตถ์ ลบัแล อบต.แม่พูล 118
88 อุตรดิตถ์ ลบัแล ทต.พระเสด็จ 303
89 อุตรดิตถ์ ลบัแล ทต.หวัดง 536
90 อุตรดิตถ์ ลบัแล อบต.ฝำยหลวง 212
91 อุตรดิตถ์ ลบัแล อบต.ไผ่ลอ้ม 134
92 อุตรดิตถ์ ลบัแล อบต.นำนกกก 137
93 อุตรดิตถ์ ลบัแล ทต.ศรีพนมมำศ 772
94 อุตรดิตถ์ ลบัแล อบต.ชยัจุมพล 301
95 อุตรดิตถ์ ลบัแล อบต.ด่ำนแม่ค  ำมนั 398

1.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกดั 97 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภี จ.เชียงใหม่  0800374855,0891910856 

2.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คุณมณี 

3. วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 0819734850 คุณมงคล 

4.โรงแปรรูปนมสด ม.รำชภัฎพบิูลสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พษิณุโลก 0892725318 คุณยพุนิ

5.บริษัท บุณยเกยีรติ ไอศกรีม จ ำกดั 639/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0819532767,0819535997

6.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทุัยธำนี 27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมือง จ.อทุัยธำนี 0818879490 นำยดิเรก

7.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บริษัท พษิณุโลกโกลด์มิลค์ จ ำกดั 334/29 ม.9 ซอยสำมัคคี ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บริษัทโกลด์มิลค์ จ ำกดั 38 ม.1 ต.ชมภู อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 0818839117,0816037056 คุณลักษณำภรณ์ และคุณปรำชนำ

10.หจก.แพนด้ำแดร่ีฟูด้ 843 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คุณสมชัย.

11.สหกรณ์โคนมเชียงรำย จ ำกดั 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชียงรำย 0812879171 คุณศรีวรรณ

12.บริษัทภัทรฟูด้ส์ จ ำกดั 10 ถ.ประชำตำคลี ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 0815320276



ท่ี ช่ือ
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รายละเอียดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัอุตรดติถ์  เทอม 1/2561
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13.บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกดั 57/1 ม.6 ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 0806221087, 0624417298 คุณไพบูลย,์คุณรจนำ

14.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนล่ำง  198 หมู่ที ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรีนคร จงัหวัดสุโขทัย 055-951096













ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

1 อุทยัธำนี สช เขต 1 อนุบำลรจนำ 104
2 อุทยัธำนี สช เขต 1 พิทกัษศิ์ษยวิ์ทยำ 693
3 อุทยัธำนี สช เขต 1 อนุศิษยวิ์ทยำ3 543
4 อุทยัธำนี สช เขต 1 อนุศิษยวิ์ทยำ4 193
5 อุทยัธำนี สช เขต 2 จตุพร 86
6 อุทยัธำนี สช เขต 2 อนุบำลศรีลำนสัก 52
7 อุทยัธำนี สช เขต 2 อนุบำลสีฟ้ำ 112
8 อุทยัธำนี สช เขต 2 อนุบำลรัศมี 375
9 อุทยัธำนี สช เขต 2 สีฟ้ำพฒันวิทย์ 303

10 อุทยัธำนี สช เขต 2 ทองประสำทเวทย์ 1,088
11 อุทยัธำนี ทพัทนั ทต.ทพัทนั 1,086
12 อุทยัธำนี ทพัทนั อบต.หนองกลำงดง 87
13 อุทยัธำนี ทพัทนั อบต.โคกหมอ้ 193
14 อุทยัธำนี ทพัทนั ทต.หนองสระ 30
15 อุทยัธำนี ทพัทนั ทต.หนองสระ 103
16 อุทยัธำนี ทพัทนั อบต.หนองกระทุ่ม 604
17 อุทยัธำนี ทพัทนั ทต.ตลุกดู่ 867
18 อุทยัธำนี ทพัทนั อบต.หนองยำยดำ 155
19 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.บำ้นไร่ 737
20 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.หูชำ้ง 601
21 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.บำ้นใหม่คลองเคียน 265
22 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.หนองจอก 476
23 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.วงัหิน 321
24 อุทยัธำนี บำ้นไร่ ทต.บำ้นไร่ 625
25 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.ทพัหลวง 1,219
26 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.เมืองกำรุ้ง 200
27 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.หนองบ่มกลว้ย 377
28 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.คอกควำย 925
29 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.หว้ยแหง้ 472
30 อุทยัธำนี บำ้นไร่ ทต.เมืองกำรุ้ง 626
31 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.เจำ้วดั 390
32 อุทยัธำนี บำ้นไร่ อบต.บำ้นบึง 266
33 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี ทต.หำดทนง 79
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34 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.ท่ำซุง 272
35 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.เกำะเทโพ 112
36 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี ทม.อุทยัธำนี 2,601
37 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.เนินแจง 167
38 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.สะแกกรัง 131
39 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.หนองแก 423
40 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.ดอนขวำง 124
41 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบจ.อุทยัธำนี
42 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.หนองไผแ่บน 192
43 อุทยัธำนี เมืองอุทยัธำนี อบต.น ้ำซึม 321
44 อุทยัธำนี ลำนสัก อบต.ประดู่ยืน 636
45 อุทยัธำนี ลำนสัก อบต.ลำนสัก 667
46 อุทยัธำนี ลำนสัก ทต.ลำนสัก 1,044
47 อุทยัธำนี ลำนสัก อบต.น ้ำรอบ 817
48 อุทยัธำนี ลำนสัก อบต.ระบ ำ 1,541
49 อุทยัธำนี ลำนสัก อบต.ป่ำออ้ 1,143
50 อุทยัธำนี ลำนสัก อบต.ทุ่งนำงำม 548
51 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต.บ่อยำง 669
52 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต.สว่ำงแจง้สบำยใจ 89
53 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต.ไผเ่ขียว 1,392
54 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต.สว่ำงอำรมณ์ 362
55 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต.พลวงสองนำง 559
56 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต.สว่ำงเเจง้สบำยใจ 144
57 อุทยัธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต.หนองหลวง 366
58 อุทยัธำนี หนองขำหยำ่ง อบต.ดงขวำง 133
59 อุทยัธำนี หนองขำหยำ่ง อบต.หนองไผ่ 92
60 อุทยัธำนี หนองขำหยำ่ง ทต.หนองขำหยำ่ง 159
61 อุทยัธำนี หนองขำหยำ่ง อบต.หลุมเขำ้ 131
62 อุทยัธำนี หนองขำหยำ่ง อบต.หนองขำหยำ่ง 258
63 อุทยัธำนี หนองขำหยำ่ง อบต.ท่ำโพ 128
64 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.ทุ่งโพ 396
65 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.หนองสรวง 2,749
66 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.หนองนำงนวล 193
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67 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.เขำกวำงทอง 730
68 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.ทุ่งพง 77
69 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.หนองฉำง 179
70 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.หนองยำง 487
71 อุทยัธำนี หนองฉำง ทต.หนองฉำง
72 อุทยัธำนี หนองฉำง อบต.อุทยัเก่ำ 163
73 อุทยัธำนี หนองฉำง ทต.เขำบำงแกรก 634
74 อุทยัธำนี หว้ยคต อบต.สุขฤทยั 361
75 อุทยัธำนี หว้ยคต อบต.หว้ยคต 845
76 อุทยัธำนี หว้ยคต อบต.ทองหลำง 767
77

1.สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ำกัด 97 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.ไชยสถำน อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 0800374855,0891910856 

2.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยกี ำแพงเพชร 104 ม.7 ต.นคิมทุ่งโพธิท์ะเล อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0819534099 คณุมณี 

3. วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์0819734850 คณุมงคล 

4.โรงแปรรปูนมสด ม.รำชภัฎพบิลูสงครำม 156 ม.5 ต.พลำยชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0892725318 คณุยพุนิ

5.บรษัิท บณุยเกยีรต ิไอศกรมี จ ำกัด 639/2 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 0819532767,0819535997

6.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยอีทัุยธำน ี27 ม.5 ต.หนองแก อ.เมอืง จ.อทัุยธำนี 0818879490 นำยดเิรก

7.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยตีำก 208 ม.3 ต.ประดำง อ.วังเจำ้ จ.ตำก  0979635869

8.บรษัิท พษิณุโลกโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 334/29 ม.9 ซอยสำมัคค ีต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 0846224133 

9.บรษัิทโกลดม์ลิค ์จ ำกัด 38 ม.1 ต.ชมภ ูอ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0818839117,0816037056 คณุลักษณำภรณ์ และคณุปรำชนำ

10.หจก.แพนดำ้แดรีฟู่้ด 843 ถ.รำชด ำเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 0815338566 คณุสมชยั.

11.สหกรณ์โคนมเชยีงรำย จ ำกัด 104 ม.8 ต.ธำรทอง อ.พำน จ.เชยีงรำย 0812879171 คณุศรวีรรณ

12.บรษัิทภัทรฟู้ดส ์จ ำกัด 10 ถ.ประชำตำคล ีต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์0815320276

13.บรษัิทเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ำกัด 57/1 ม.6 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่0806221087, 0624417298 คณุไพบลูย,์คณุรจนำ

14.วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย 16 ม.7 ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 0818889042

15.ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนลำ่ง  198 หมูท่ี ่3 ต ำบลคลองมะพลับ อ ำเภอ ศรนีคร จังหวัดสโุขทัย 055-951096
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