
ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ
1 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อัมพวันศึกษา (การกุศล)
2 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต กนัตะบุตร
3 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ช่างอากาศอาํรุง
4 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
5 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ทบอ.ส่ือสารสงเคราะห์
6 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต พันธะวัฒนา
7 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต พันธะศึกษาพิทยา (เลิกกิจการ)
8 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต โยนออฟอาร์ค
9 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ราชวัตรวิทยา
10 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ราชินีบน
11 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ศรีดรุณ
12 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สรรพาวุธบาํรุง
13 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อักษรเจริญ
14 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อนุบาลธรรมภิรักษเ์ทเวศร์
15 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อนุบาลสาริน
16 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ กุลวรรณศึกษา
17 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ ซินไตทง้
18 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ เทพสัมฤทธ์ิวิทยา
19 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ ผะดุงศิษยพิ์ทยา
20 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ นวพัฒนวิ์ทยา(พรศรีวิทยาบางโพ)
21 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ พิริยะโยธิน
22 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ รัตนวิทยาบางซ่ือ
23 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ วีระพิทยา
24 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ อนุบาลแสงโสม
25 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พิมานวิทย์
26 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ภารตวิทยาลัย
27 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ราชินี
28 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สตรีวรนาถ
29 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สุพมาศพิทยาคม
30 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท อนุบาลพิณทิพย์
31 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ธาํรงวิทย์
32 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท รุจิเสรีวิทยา
33 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สวนบวั
34 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท อนุบาลเบญจมาศ
35 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สัตยส์งวนวิทยา
36 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ อนุบาลบา้นบาตร
37 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ บาํรุงอิสลามวิทยา
38 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ ประสาทวุฒิ
39 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ สตรีจุลนาค
40 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ สมานศึกษาวิทยา
41 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี โกวิทธาํรง
42 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บา้นครัววิทยา
43 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สมาคมสตรีไทย
44 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สวนมิสกวัน
45 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สัมมาชีวศิลป์
46 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อนุบาลอ่ิมเอม
47 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อาํนวยศิลป์
48 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สอนคนตาบอดกรุงเทพ
49 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อนุบาลพันธ์พิศวัฒานา
50 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน อนุบาลสุนี
51 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ประเสริฐธรรมวิทยา
52 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน พระมหาไถ่ศึกษา
53 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน มาแตร์เดอีวิทยาลัย
54 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สตรีศรีบาํรุง
55 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สีตบุตรบาํรุง
56 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สุนีพิทยา
57 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ กุหลาบวิทยา
58 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ เผยอิง
59 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อนุบาลจิดาภา
60 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กว่างเจ้า
61 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก คริสต์ธรรมวิทยา (ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง)
62 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
63 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ยุหมินพัฒนา
64 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สัจจพิทยา
65 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อนุบาลชวนช่ืน
66 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
67 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อัสสัมชัญศึกษา
68 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อาทรศึกษา
69 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ตรีวิทยา
70 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ทวีวัฒนา
71 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา พระแมม่ารีสาธุประดิษฐ์
72 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา วรมงคล
73 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา เซนต์ยอแซฟยานนาวา
74 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา สารสาสนพ์ัฒนา
75 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา สารสาสนพิ์ทยา
76 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา อนุบาลมลิวัลย์
77 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา อนุบาลมณีรัตน์
78 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร โกศลวิทยา
79 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร จ้ินเตอะ
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80 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ชาญเวทยศึ์กษา
81 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร เซนต์หลุยส์ศึกษา
82 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ตรอกจันทร์วิทยา
83 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร นิพัทธ์วิทยา
84 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร เบญจวรรณศึกษา
85 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร พระแมม่ารี
86 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ศุภวิทย์
87 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร อนุบาลอนนัตศานติศึกษา
88 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร อนุบาลแสงอรุณพระนคร
89 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม (สงเคราะห์ฯ)
90 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ยอแซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา)
91 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เพาะปัญญา
92 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม รักษาราชวิตร
93 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วาสุเทวี
94 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลจิตตานนท์
95 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เสริมปัญญาอนุบาล
96 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลเพาะปัญญา
97 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลสุพิศมร
98 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลเล็กประยูร
99 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตยวิทยา
100 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ซินหยกฮ้ัวกงฮัก
101 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ดรุณาลัยสุขุมวิท
102 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนงวิทยา
103 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระหฤทยัคอนแวนต์
104 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วชิรสิน
105 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วรรณวิทย์
106 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วิศาลวิทย์
107 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย สามคัคีสงเคราะห์
108 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย สิงฟ้า
109 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ไทยประสิทธ์ิศาสตร์
110 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย อนุบาลอธิพร (เลิกกิจการ)
111 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลวัดธาตุทอง (สงเคราะห์ฯ)
112 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา เกษมพิทยา
113 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ไทยคริสเตียน
114 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา เจริญวุฒิวิทยา
115 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระแมม่ารีพระโขนง
116 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระหฤทยัพัฒนเวศน์
117 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา วัฒนาวิทยาลัย
118 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แสงหิรัญ
119 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แอ๊ดเวนตีสเอกมยั
120 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลมิตรเด็ก
121 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลเทพสนิท
122 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลส่ีพ่ีนอ้ง
123 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลสิทธิศาสตร์
124 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง วัดวชิรธรรมสาธิต (การกุศล)
125 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง มูลนิธิวัดราษฏร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์
126 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง นวลวรรณศึกษา
127 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บพิธวิทยา
128 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง พิพัฒนา
129 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สมถวิล (เลิกกิจการ)
130 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สมาหารศึกษา
131 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลวัฒนาสาธิต
132 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลปาณยา
133 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลปรานี
134 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลธรรมศาลา
135 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา ประภามนตรี
136 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา รุ่งเรืองวิทยา
137 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา ลาซาล
138 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา สรรพาวุธวิทยา
139 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อนุบาลนวลทอง
140 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อนุบาลศรีศึกษา
141 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อรรถวิทย์
142 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กอบวิทยา
143 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จันทรวิชา
144 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จาํนงค์พิทยา
145 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จาํนงค์วิทยา
146 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง นิธิปริญญา
147 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ปัญจทรัพย์
148 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง แมพ่ระฟาติมา
149 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง พร้อมพรรณวิทยา
150 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง สามคัคีบาํรุงวิทยา
151 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อาํนวยพิทยา
152 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อนุบาลสัตยส์งวนอนุสรณ์
153 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อนุบาลลีนา
154 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลวัดไตรรัตนาราม (การกุศล)
155 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ทบอ.เพชราวุธวิทยา
156 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน นิเวศนว์ารินทร์
157 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปราโมชวิทยารามอินทรา
158 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปราโมชวิทยาทาน
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159 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ภูมิไพโรจนวิ์ทยา (เลิกกิจการ)
160 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน สุขฤทยั
161 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลนิเวศนว์ารินทร์
162 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลศุภมงคล
163 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อุทยัวิทยา
164 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน เอ่ียมพานิชวิทยา (เลิกกิจการ)
165 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลพิมลทิพย์
166 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลปราโมชพัฒนา
167 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลวัชรพล
168 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลจารุวรรณ
169 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลอนงค์นาฏ
170 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลบา้นแสนรัก
171 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลพุทธรักษาพิทยา (เลิกกิจการ)
172 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บา้นเด็กรามอินทรา
173 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลโชคชัยพฤกษ์
174 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลมูลนิธิวัดปากบอ่ (สงเคราะห์ฯ)
175 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง จินดาพงศ์
176 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ประสานวิทยว์ัฒนา
177 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ปาณยาพัฒนาการ
178 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ปิยะจิตวิทยา
179 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ภกัดีวิทยา
180 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนรัฐวิทยา
181 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลใจปราณี
182 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลบา้นริมคลอง
183 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลสายทิพย์
184 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลสุวัฒนา
185 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกประถม
186 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกอนุบาล
187 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพพิทยา
188 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กฤตศิลป์วิทยา
189 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ นราทร
190 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วังเด็กพัฒนาและพัฒนบ์ริหารธุรกิจ
191 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วัฒนศิลป์วิทยาลัย
192 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ศุภกรณ์วิทยา
193 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลจินดาพร
194 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลจินดารัตน์
195 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลมารียา
196 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลศรินทิพย์
197 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลศิวภรณ์
198 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลพงศ์สถิต
199 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วัดทุง่ลานนา
200 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั เชิดเจิมศิลป์
201 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั มาเรียลัย
202 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ยอดดวงใจ
203 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ศึกษาพัฒนา
204 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อรรถญาสาธิต
205 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลวังทอง
206 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ประเวศพิทยากร
207 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ยุพลพัฒนว์ัฒนา
208 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลเคหะร่มเกล้า
209 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลเด่นสยาม
210 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลธนาทิพย์
211 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลพร้อม
212 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี เจริญผลวิทยา
213 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี ชาลีสมุทร
214 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี ทบอ.ไกรอาํนวยวิทยา
215 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี ไผทอุดมศึกษา
216 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี อนุบาลฉัตรเฉลิม
217 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี อนุบาลทอฝัน
218 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี อนุบาลดวงจิต
219 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เทพอักษร
220 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรีศึกษา
221 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนประสาทวิทยา
222 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สุขเนตร
223 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สุดใจวิทยา
224 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี นาดาวิทยาทาน
225 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี อนุบาลจิตรเกษม
226 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ปริยากร
227 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ปัญจทรัพยมี์นบุรี
228 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สารสาสนวิ์เทศมีนบุรี
229 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์
230 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ภูมิสมิทธ์
231 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เจริญวิทยศึ์กษา
232 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา
233 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง พระหฤทยัดอนเมือง
234 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลบริบูรณ์ศิลป์
235 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลเกษร
236 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลธนินทร
237 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลนอ้งหนู
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238 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลธรรมาภรณ์
239 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลบา้นพลอยเพลิน
240 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ธนินทรวิทยา
241 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ปรีดาวิทยา
242 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลวัดไผ่เขียว(การกุศล)
243 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ วัฒนานนทวิ์ทยา
244 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ณัฏฐวุฒิวิทยา
245 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ถนอมบุตร
246 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นราธิปพิทยา
247 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พร้อมมิตรพิทยา
248 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พระมารดานิจจานุเคราะห์
249 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เพ็ญสมิทธ์
250 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมากวิทยานุสรณ์
251 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลวิมลทิพย์
252 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลทบัแกว้
253 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลชุติมา
254 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลบา้นทิพย์
255 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลหัวหมาก
256 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลกรสุภา
257 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลวรรณทิพยชุ์มชนคลองจั่น
258 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลหทยันิรมล
259 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลสิริกาญจนรั์ต
260 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลต้นข้าว
261 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ดลวิทยา
262 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สมฤทยั
263 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สิริเทพ
264 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อันวารุ้ลอิสลาม
265 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลโชคชัย
266 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลสีชมพู
267 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกอกทวิวิทย์
268 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลวัฒนานิเวศน์
269 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลสามภาษาบา้นต้นไม้
270 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ทรงวิทยศึ์กษา
271 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว อนุบาลนิรมล
272 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว อนุบาลราชเดช
273 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ปรัชชาธร
274 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เซนต์เทเรซา
275 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วิทยปัญญา
276 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สุเหร่าคู้วิทยา
277 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอกกงลิบฮ้ัวเคียว
278 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลธนามาศ
279 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลช้างมงคล
280 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนนัตา
281 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สวนสันติ
282 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลสวนสันติอนุสรณ์
283 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง นรรัตนรั์งสฤษด์ิ
284 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง วิทยานนท์
285 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ศิริเพ็ญ
286 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง โสมาภานุสสรณ์
287 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลเฟ่ืองฟ้า
288 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลวันทา
289 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ทินกรพิทยานุสรณ์
290 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อิกเราะสามญัศึกษา
291 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลบา้นสนุกคิด
292 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ไมตรีจิตวิทยาทาน
293 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ขุมทองวิทยา
294 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ
295 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา มาคิดวิทยา
296 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา โสมาภาพัฒนา
297 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา อนุบาลสมศกุลนา
298 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา อนุบาลวรรณฤดี
299 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ศศิภา
300 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา พิทยาพัฒนาศึกษา
301 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ ชินวร
302 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ เบญจมินทร์
303 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ สายอักษร
304 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ โสมาภา
305 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลชินวร
306 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ ภสัรานุบาล
307 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลอินทรารักษ์
308 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลพุทธชาด
309 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ แช่มเสริม(อนุบาลแช่มเสริม)
310 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลจิราวิทย์
311 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลสายสุดา
312 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลพัฒนปัญญา
313 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลลูกหนู
314 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว กลัยวิทย์
315 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว โชคชัย
316 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว เทพเสนานุสรณ์
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317 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บุญฤดี
318 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ปิยะพงษวิ์ทยา
319 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ฤทธิไกรศึกษา
320 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว สันติสุขวิทยา
321 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลเฉลิมขวัญ
322 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลโชคชัยลาดพร้าว
323 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลวรวรรณา
324 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลธิดารัก
325 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง กานดา
326 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ถนอมพิศวิทยา
327 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บางกอกศึกษา
328 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ศิริกุลพิทยา
329 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ศึกษากิจศึกษา
330 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง เศรษฐบุตรอุปถัมภ์
331 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อิสลามสันติชน
332 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อุดมศึกษา
333 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลบา้นครู
334 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลราชพงษา
335 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลจิตต์นฐัดา
336 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลศรีวรางค์
337 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ประเทืองทิพยวิ์ทยา
338 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ระเบียบศึกษา
339 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลปิยะพัฒนา
340 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลมะลิวรรณวิทยา
341 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
342 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลอมรรัตน์
343 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลปิยะวิทย์
344 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลบา้นอัมรินทร์
345 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลหงษท์อง
346 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ผ่องสุวรรณวิทยา
347 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เอกวิทยา
348 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม วัดโคกจ้าหล้า
349 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลวัดพระร่วง (การกุศล)
350 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร พีระยา-นาวิน
351 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ปัญญาวุฒิกร
352 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จินดานุกูล
353 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เซนต์จอห์น
354 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ทบัทอง
355 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ธัชรินทร์วิทยาบางเขน
356 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์
357 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แยม้สอาด
358 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร สตรีวรนาถบางเขน
359 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แสงโสม
360 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อรรถมิตร
361 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลพุทธรักษา
362 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลเศรษฐบุตร
363 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลสุดารักษบ์างเขน
364 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลวณลักษณ์
365 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ อนุบาลวรพิม
366 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ กรุงธนวิทยาภวัน (เลิกกิจการ)
367 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ชาตศึกษา
368 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ประสาทวิทยาอนุชนแผนกอนุบาล (เลิกกิจการ)
369 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ชัยพิทยพัฒน ์มูลนิธิชัยพัฒนา
370 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ สายประสิทธ์ิวิทยา
371 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ เสสะเวชวิทยา (เลิกกิจการ)
372 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ แสงมณี
373 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย สุภทัรา
374 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ดรุณวัฒนา
375 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ดิลกศึกษา
376 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย เทพกาญจนา
377 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย นฤมลทิน ธนบุรี
378 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย บาํรุงวิทยาธนบุรี
379 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย มงคลวิจิตรวิทยา
380 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ศุภวรรณ
381 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุชนบางกอกนอ้ย
382 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลดรุณวัฒนา
383 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลมีลาํใย
384 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลสุนนัทศึ์กษา
385 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลบุษกร
386 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศานติวิทยา
387 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด รัตนกุลอนุบาล
388 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศิริมงคลศึกษาแผนกอนุบาล
389 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด สตรีบูรณวิทยแ์ผนกอนุบาล
390 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลจินกาญจนด์า
391 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ธรรมภิรักษ์
392 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อศึกษา
393 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บูรณวิทย์
394 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ประมุขวิทยา
395 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด พิมลวิทย์
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396 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศรีอุลัย
397 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศิริมงคลศึกษา
398 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด สตรีบูรณวิทย์
399 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลมูลนิธิมสัยิดดารุลอิหุซาน
400 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลฤชากร
401 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลคุณแม่
402 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อุดมศาสตร์พัฒนา
403 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน กุศลศึกษา (การกุศล)
404 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน ปิยะวิทยา ตล่ิงชัน
405 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน อนุบาลนกนอ้ย
406 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน นิลประพันธ์
407 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน ปิยะมิตร
408 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน วรรัตนศึ์กษา
409 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน อยูเ่ยน็วิทยา
410 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ปัญญาวิทยา (สงเคราะห์)
411 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลพรพิมพ์
412 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลประเสริฐศิลป์
413 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลเสริมสุธี
414 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จินดาศึกษา
415 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ธนบุรีศึกษา
416 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บุญเสริมวิทยาธนบุรี
417 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง แมพ่ระประจักษ์
418 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เลิศพัฒนาศึกษา
419 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง สมบุญวิทย์
420 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน อนุบาลอภิสรา
421 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน อนุบาลสุพิชญา
422 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน นพรัตนพ์ัฒนศาสตร์
423 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน อนุบาลคุ้มเกล้า
424 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จารุวัฒนานุกูล
425 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน วรรณสว่างจิต
426 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ศิรินุสรณ์วิทยา
427 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน สมิทธิพงษ์
428 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน สุพิชญา
429 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พรพิมพ์ พระราม 2
430 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน อนุบาลดุสิต
431 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน อนุบาลเสริมมิตรบางขุนเทียน
432 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สิบสองวิทยา
433 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ดวงวิภา
434 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ดุสิตวิทยา
435 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ปัญญาศักด์ิบางบอน
436 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน วิชัยวิทยา
437 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สารสาสนวิ์เทศบางบอน
438 กรุงเทพมหานคร คลองสาน จันทรวิทยา
439 กรุงเทพมหานคร คลองสาน บาํรุงวิชา
440 กรุงเทพมหานคร คลองสาน พัฒนาวิทยา
441 กรุงเทพมหานคร คลองสาน สตรีวุฑฒิศึกษา
442 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลนนัทิยา
443 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลบา้นไทย
444 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลศันสนีย์
445 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลเชาวนดี์
446 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลสุวาวรรณ
447 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี กงล้ีจงซัน (สงเคราะห์ฯ)
448 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี เกื้อวิทยา
449 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซางตาครู้สคอนแวนต์
450 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซางตาครู้สศึกษา
451 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ดรุณวิทยวิ์ทยา
452 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี พรประสาทวิทยา
453 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มณีวิทยา
454 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ฤดีศึกษา
455 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ศิริรักษวิ์ทยา
456 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สตรีกุหลาบธนบุรี
457 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สหนิยมวิทยา
458 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สหบาํรุงวิทยา
459 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แสงอรุณ
460 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลพัชรินทร์พร
461 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา
462 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี
463 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อาํนวยศิษยศึ์กษา
464 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ เมตตาวิทยา (สงเคราะห์ฯ)
465 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ขจรโรจนวิ์ทยา
466 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ปัญญาศักด์ิ
467 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
468 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ โรจนนิมิตวิทยา
469 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ สมรรถภาพวิทยา
470 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ สารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ
471 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ขจรโรจนวิ์ทยาแผนกอนุบาล
472 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลบูรณะศึกษา
473 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลเยาวมิตร
474 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลรังสิมา
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475 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลสุพัชชา
476 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลปัญญาศักด์ิ
477 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลแสงอารีย์
478 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ บูรณะศึกษา
479 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ สารสาสนป์ระชาอุทิศพิทยาคาร
480 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุง่ครุ
481 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ อนุบาลแสนสนุกไตรทกัษะ บางมด
482 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ อนุบาลบา้นโดม
483 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ อนุบาลปานตะวัน
484 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โชติกาญจน์
485 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา อนุบาลพลอยแกว้
486 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา อนุบาลสร้างสรรค์
487 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา อนุบาลจารุเวช
488 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ฐานปัญญา
489 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี (เปล่ียนช่ือ)
490 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ทองพูน
491 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เป่ียมสุวรรณวิทยา
492 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ผดุงกิจวิทยา
493 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เผดิมศึกษา
494 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สถาพรศึกษา
495 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุจิณณ์วดี
496 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุธรรมศึกษา
497 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุภาคมวิทยา
498 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุภาคมศึกษา
499 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลดารวี
500 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลบา้นสวน
501 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ วลีรัตนวิ์ทยา
502 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลทอฟ้า
503 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค กสิณธรวิทยา
504 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ประทุมนุสรณ์
505 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค พิชญช์นก
506 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ภาษานุสรณ์บางแค
507 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ภูมิสุขศึกษา (อนุบาลเพ่ือนรัก)
508 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค มณีวัฒนา
509 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค สากลศึกษาบางแค
510 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค สารสาสนธ์นบุรี
511 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลธีระนิตย์
512 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลอนุบณัฑิต
513 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อภิจิตอนุสรณ์
514 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อัสสัมชัญธนบุรี
515 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อาํนวยศิลป์ธนบุรี
516 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลเศรษฐราณี
517 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลพิชญช์นก
518 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม กรพิทกัษศึ์กษา
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519 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเซียบริหารธุรกิจ
520 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม วีรสุนทร
521 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลยูรดา
522 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลยุวมิตร
523 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน
524 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม พิชญช์นกหนองแขม
525 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม สารสาสนวิ์เทศหนองแขมปี 57 
526 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลรักวิทย ์ตั้ งใหมปี่ 58

527 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัชนะสงคราม
528 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลวดัปรินายก
529 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พระตาํหนกัสวนกหุลาบ
530 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ราชวินิต
531 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ทีปังกรวิทยาลัยพฒัน์(วดัโบสถ์)ในพระราชปูถัมภฯ์

532 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัพลบัพลาชยั
533 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัโสมมนสั
534 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ประถมนนทรี
535 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัดา่น
536 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ มหาวีรานุวตัร
537 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัชยัชนะสงคราม
538 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลสามเสนฯ
539 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ทุ่งมหาเมฆ
540 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัเวตวนัธรรมาวาส
541 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ สายนํ้ าทิพย์
542 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ดาราคาม
543 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พญาไท
544 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลพิบูลเวศม์
545 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัอทุยัธาราม
546 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พิบูลอปุถมัภ์
547 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ บางบวั(เฟงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
548 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ บา้นหนองบอน(นยันานนท์อนุสรณ์)
549 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัมหาบุศย(์พิทกัษ์ถาวรคณุ)
550 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
551 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจา่ง สิงห์เสนี)

552 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัประยรูวงศาวาส
553 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัเจา้มูล
554 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัสังขก์ระจาย
555 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัหงส์รัตนาราม
556 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ประถมทวีธาภิเศก
557 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัช่างเหลก็
558 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัอมรินทราราม
559 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ โฆสิตสโมสร
560 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ราชวินิตประถมบางแค
561 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดันาคปรก
562 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัหนงั
563 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลวดันางนอง

1.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด  119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
โทรศัพท์  032-351941-44  ,081-4231537  ,โทรสาร  032-351943 (คุณประพันธ์)
2.  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.10303 
 โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02-2816207 (คุณสมใจ)
3.  บ.เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด  เลขที ่3059/1-3 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  
โทรศัพท์  02-7475195,087-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คุณรัชดาภรณ์)
4.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  50 ม.3 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศัพท์    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คุณ เปรมกมล)
5. บริษัทแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดักส์ จํากัด เลขที ่123 หมู่ 4 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 
 โทรศัพท์ 085-1047184  โทรสาร 032-366369 (คุณอิ๋ว)
6.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 
  โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)
7. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด เลขที ่254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณน้ําฝน)
8. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวิชัย)
9. บ.ทีดี แดร่ีฟูดส์ จํากัด  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณัฐ)
10. บ.คันทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400

11.  บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 57/1 ม.6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140    
โทรศัพท์   053-1240079 ,  โทรสาร  053-817365 (คุณไพบูลย์)
หมายเหตุ*  พืน้ที่สีดําคือผู้ประกอบการที่มีสิทธ์ิขายในพืน้ที่

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
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1 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อัมพวันศึกษา (การกุศล)
2 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต กนัตะบุตร
3 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ช่างอากาศอาํรุง
4 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
5 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ทบอ.ส่ือสารสงเคราะห์
6 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต พันธะวัฒนา
7 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต พันธะศึกษาพิทยา (เลิกกิจการ)
8 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต โยนออฟอาร์ค
9 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ราชวัตรวิทยา
10 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ราชินีบน
11 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ศรีดรุณ
12 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สรรพาวุธบาํรุง
13 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อักษรเจริญ
14 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อนุบาลธรรมภิรักษเ์ทเวศร์
15 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อนุบาลสาริน
16 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ กุลวรรณศึกษา
17 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ ซินไตทง้
18 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ เทพสัมฤทธ์ิวิทยา
19 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ ผะดุงศิษยพิ์ทยา
20 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ นวพัฒนวิ์ทยา(พรศรีวิทยาบางโพ)
21 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ พิริยะโยธิน
22 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ รัตนวิทยาบางซ่ือ
23 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ วีระพิทยา
24 กรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ อนุบาลแสงโสม
25 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พิมานวิทย์
26 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ภารตวิทยาลัย
27 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ราชินี
28 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สตรีวรนาถ
29 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สุพมาศพิทยาคม
30 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท อนุบาลพิณทิพย์
31 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ธาํรงวิทย์
32 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท รุจิเสรีวิทยา
33 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สวนบวั
34 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท อนุบาลเบญจมาศ
35 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สัตยส์งวนวิทยา
36 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ อนุบาลบา้นบาตร
37 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ บาํรุงอิสลามวิทยา
38 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ ประสาทวุฒิ
39 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ สตรีจุลนาค
40 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบฯ สมานศึกษาวิทยา
41 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี โกวิทธาํรง
42 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บา้นครัววิทยา
43 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สมาคมสตรีไทย
44 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สวนมิสกวัน
45 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สัมมาชีวศิลป์
46 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อนุบาลอ่ิมเอม
47 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อาํนวยศิลป์
48 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี สอนคนตาบอดกรุงเทพ
49 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี อนุบาลพันธ์พิศวัฒานา
50 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน อนุบาลสุนี
51 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ประเสริฐธรรมวิทยา
52 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน พระมหาไถ่ศึกษา
53 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน มาแตร์เดอีวิทยาลัย
54 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สตรีศรีบาํรุง
55 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สีตบุตรบาํรุง
56 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สุนีพิทยา
57 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ กุหลาบวิทยา
58 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ เผยอิง
59 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อนุบาลจิดาภา
60 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กว่างเจ้า
61 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก คริสต์ธรรมวิทยา (ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง)
62 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
63 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ยุหมินพัฒนา
64 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สัจจพิทยา
65 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อนุบาลชวนช่ืน
66 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
67 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อัสสัมชัญศึกษา
68 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก อาทรศึกษา
69 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ตรีวิทยา
70 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ทวีวัฒนา
71 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา พระแมม่ารีสาธุประดิษฐ์
72 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา วรมงคล
73 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา เซนต์ยอแซฟยานนาวา
74 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา สารสาสนพ์ัฒนา
75 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา สารสาสนพิ์ทยา
76 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา อนุบาลมลิวัลย์
77 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา อนุบาลมณีรัตน์
78 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร โกศลวิทยา
79 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร จ้ินเตอะ
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80 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ชาญเวทยศึ์กษา
81 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร เซนต์หลุยส์ศึกษา
82 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ตรอกจันทร์วิทยา
83 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร นิพัทธ์วิทยา
84 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร เบญจวรรณศึกษา
85 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร พระแมม่ารี
86 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ศุภวิทย์
87 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร อนุบาลอนนัตศานติศึกษา
88 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร อนุบาลแสงอรุณพระนคร
89 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม (สงเคราะห์ฯ)
90 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ยอแซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา)
91 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เพาะปัญญา
92 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม รักษาราชวิตร
93 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วาสุเทวี
94 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลจิตตานนท์
95 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เสริมปัญญาอนุบาล
96 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลเพาะปัญญา
97 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลสุพิศมร
98 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม อนุบาลเล็กประยูร
99 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตยวิทยา
100 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ซินหยกฮ้ัวกงฮัก
101 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ดรุณาลัยสุขุมวิท
102 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนงวิทยา
103 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระหฤทยัคอนแวนต์
104 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วชิรสิน
105 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วรรณวิทย์
106 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย วิศาลวิทย์
107 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย สามคัคีสงเคราะห์
108 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย สิงฟ้า
109 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ไทยประสิทธ์ิศาสตร์
110 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย อนุบาลอธิพร (เลิกกิจการ)
111 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลวัดธาตุทอง (สงเคราะห์ฯ)
112 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา เกษมพิทยา
113 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ไทยคริสเตียน
114 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา เจริญวุฒิวิทยา
115 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระแมม่ารีพระโขนง
116 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระหฤทยัพัฒนเวศน์
117 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา วัฒนาวิทยาลัย
118 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แสงหิรัญ
119 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แอ๊ดเวนตีสเอกมยั
120 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลมิตรเด็ก
121 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลเทพสนิท
122 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลส่ีพ่ีนอ้ง
123 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อนุบาลสิทธิศาสตร์
124 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง วัดวชิรธรรมสาธิต (การกุศล)
125 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง มูลนิธิวัดราษฏร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์
126 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง นวลวรรณศึกษา
127 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บพิธวิทยา
128 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง พิพัฒนา
129 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สมถวิล (เลิกกิจการ)
130 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง สมาหารศึกษา
131 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลวัฒนาสาธิต
132 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลปาณยา
133 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลปรานี
134 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง อนุบาลธรรมศาลา
135 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา ประภามนตรี
136 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา รุ่งเรืองวิทยา
137 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา ลาซาล
138 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา สรรพาวุธวิทยา
139 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อนุบาลนวลทอง
140 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อนุบาลศรีศึกษา
141 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา อรรถวิทย์
142 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กอบวิทยา
143 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จันทรวิชา
144 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จาํนงค์พิทยา
145 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง จาํนงค์วิทยา
146 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง นิธิปริญญา
147 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ปัญจทรัพย์
148 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง แมพ่ระฟาติมา
149 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง พร้อมพรรณวิทยา
150 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง สามคัคีบาํรุงวิทยา
151 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อาํนวยพิทยา
152 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อนุบาลสัตยส์งวนอนุสรณ์
153 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง อนุบาลลีนา
154 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลวัดไตรรัตนาราม (การกุศล)
155 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ทบอ.เพชราวุธวิทยา
156 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน นิเวศนว์ารินทร์
157 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปราโมชวิทยารามอินทรา
158 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ปราโมชวิทยาทาน
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159 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ภูมิไพโรจนวิ์ทยา (เลิกกิจการ)
160 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน สุขฤทยั
161 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลนิเวศนว์ารินทร์
162 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลศุภมงคล
163 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อุทยัวิทยา
164 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน เอ่ียมพานิชวิทยา (เลิกกิจการ)
165 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลพิมลทิพย์
166 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลปราโมชพัฒนา
167 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลวัชรพล
168 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลจารุวรรณ
169 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลอนงค์นาฏ
170 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลบา้นแสนรัก
171 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลพุทธรักษาพิทยา (เลิกกิจการ)
172 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บา้นเด็กรามอินทรา
173 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุบาลโชคชัยพฤกษ์
174 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลมูลนิธิวัดปากบอ่ (สงเคราะห์ฯ)
175 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง จินดาพงศ์
176 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ประสานวิทยว์ัฒนา
177 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ปาณยาพัฒนาการ
178 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ปิยะจิตวิทยา
179 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ภกัดีวิทยา
180 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนรัฐวิทยา
181 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลใจปราณี
182 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลบา้นริมคลอง
183 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลสายทิพย์
184 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อนุบาลสุวัฒนา
185 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกประถม
186 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกอนุบาล
187 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพพิทยา
188 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กฤตศิลป์วิทยา
189 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ นราทร
190 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วังเด็กพัฒนาและพัฒนบ์ริหารธุรกิจ
191 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วัฒนศิลป์วิทยาลัย
192 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ศุภกรณ์วิทยา
193 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลจินดาพร
194 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลจินดารัตน์
195 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลมารียา
196 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลศรินทิพย์
197 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลศิวภรณ์
198 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ อนุบาลพงศ์สถิต
199 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ วัดทุง่ลานนา
200 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั เชิดเจิมศิลป์
201 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั มาเรียลัย
202 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ยอดดวงใจ
203 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ศึกษาพัฒนา
204 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อรรถญาสาธิต
205 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลวังทอง
206 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ประเวศพิทยากร
207 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ยุพลพัฒนว์ัฒนา
208 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลเคหะร่มเกล้า
209 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลเด่นสยาม
210 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลธนาทิพย์
211 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั อนุบาลพร้อม
212 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี เจริญผลวิทยา
213 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี ชาลีสมุทร
214 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี ทบอ.ไกรอาํนวยวิทยา
215 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี ไผทอุดมศึกษา
216 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี อนุบาลฉัตรเฉลิม
217 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี อนุบาลทอฝัน
218 กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี อนุบาลดวงจิต
219 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เทพอักษร
220 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรีศึกษา
221 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนประสาทวิทยา
222 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สุขเนตร
223 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สุดใจวิทยา
224 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี นาดาวิทยาทาน
225 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี อนุบาลจิตรเกษม
226 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ปริยากร
227 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ปัญจทรัพยมี์นบุรี
228 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สารสาสนวิ์เทศมีนบุรี
229 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์
230 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ภูมิสมิทธ์
231 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เจริญวิทยศึ์กษา
232 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา
233 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง พระหฤทยัดอนเมือง
234 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลบริบูรณ์ศิลป์
235 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลเกษร
236 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลธนินทร
237 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลนอ้งหนู
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238 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลธรรมาภรณ์
239 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลบา้นพลอยเพลิน
240 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ธนินทรวิทยา
241 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ปรีดาวิทยา
242 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง อนุบาลวัดไผ่เขียว(การกุศล)
243 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ วัฒนานนทวิ์ทยา
244 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ณัฏฐวุฒิวิทยา
245 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ถนอมบุตร
246 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นราธิปพิทยา
247 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พร้อมมิตรพิทยา
248 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พระมารดานิจจานุเคราะห์
249 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เพ็ญสมิทธ์
250 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมากวิทยานุสรณ์
251 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลวิมลทิพย์
252 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลทบัแกว้
253 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลชุติมา
254 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลบา้นทิพย์
255 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลหัวหมาก
256 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลกรสุภา
257 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลวรรณทิพยชุ์มชนคลองจั่น
258 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลหทยันิรมล
259 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลสิริกาญจนรั์ต
260 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ อนุบาลต้นข้าว
261 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ดลวิทยา
262 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สมฤทยั
263 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สิริเทพ
264 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อันวารุ้ลอิสลาม
265 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลโชคชัย
266 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลสีชมพู
267 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกอกทวิวิทย์
268 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลวัฒนานิเวศน์
269 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง อนุบาลสามภาษาบา้นต้นไม้
270 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ทรงวิทยศึ์กษา
271 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว อนุบาลนิรมล
272 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว อนุบาลราชเดช
273 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ปรัชชาธร
274 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เซนต์เทเรซา
275 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วิทยปัญญา
276 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สุเหร่าคู้วิทยา
277 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอกกงลิบฮ้ัวเคียว
278 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลธนามาศ
279 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลช้างมงคล
280 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนนัตา
281 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สวนสันติ
282 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก อนุบาลสวนสันติอนุสรณ์
283 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง นรรัตนรั์งสฤษด์ิ
284 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง วิทยานนท์
285 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ศิริเพ็ญ
286 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง โสมาภานุสสรณ์
287 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลเฟ่ืองฟ้า
288 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลวันทา
289 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ทินกรพิทยานุสรณ์
290 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อิกเราะสามญัศึกษา
291 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อนุบาลบา้นสนุกคิด
292 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ไมตรีจิตวิทยาทาน
293 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ขุมทองวิทยา
294 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ
295 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา มาคิดวิทยา
296 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา โสมาภาพัฒนา
297 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา อนุบาลสมศกุลนา
298 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา อนุบาลวรรณฤดี
299 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ศศิภา
300 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา พิทยาพัฒนาศึกษา
301 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ ชินวร
302 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ เบญจมินทร์
303 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ สายอักษร
304 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ โสมาภา
305 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลชินวร
306 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ ภสัรานุบาล
307 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลอินทรารักษ์
308 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลพุทธชาด
309 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ แช่มเสริม(อนุบาลแช่มเสริม)
310 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลจิราวิทย์
311 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลสายสุดา
312 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลพัฒนปัญญา
313 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม่ อนุบาลลูกหนู
314 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว กลัยวิทย์
315 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว โชคชัย
316 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว เทพเสนานุสรณ์
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317 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บุญฤดี
318 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ปิยะพงษวิ์ทยา
319 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ฤทธิไกรศึกษา
320 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว สันติสุขวิทยา
321 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลเฉลิมขวัญ
322 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลโชคชัยลาดพร้าว
323 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลวรวรรณา
324 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อนุบาลธิดารัก
325 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง กานดา
326 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ถนอมพิศวิทยา
327 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บางกอกศึกษา
328 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ศิริกุลพิทยา
329 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ศึกษากิจศึกษา
330 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง เศรษฐบุตรอุปถัมภ์
331 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อิสลามสันติชน
332 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อุดมศึกษา
333 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลบา้นครู
334 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลราชพงษา
335 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลจิตต์นฐัดา
336 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อนุบาลศรีวรางค์
337 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ประเทืองทิพยวิ์ทยา
338 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ระเบียบศึกษา
339 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลปิยะพัฒนา
340 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลมะลิวรรณวิทยา
341 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
342 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลอมรรัตน์
343 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลปิยะวิทย์
344 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลบา้นอัมรินทร์
345 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลหงษท์อง
346 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ผ่องสุวรรณวิทยา
347 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เอกวิทยา
348 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม วัดโคกจ้าหล้า
349 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อนุบาลวัดพระร่วง (การกุศล)
350 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร พีระยา-นาวิน
351 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ปัญญาวุฒิกร
352 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จินดานุกูล
353 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เซนต์จอห์น
354 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ทบัทอง
355 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ธัชรินทร์วิทยาบางเขน
356 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์
357 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แยม้สอาด
358 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร สตรีวรนาถบางเขน
359 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แสงโสม
360 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อรรถมิตร
361 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลพุทธรักษา
362 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลเศรษฐบุตร
363 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลสุดารักษบ์างเขน
364 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อนุบาลวณลักษณ์
365 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ อนุบาลวรพิม
366 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ กรุงธนวิทยาภวัน (เลิกกิจการ)
367 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ชาตศึกษา
368 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ประสาทวิทยาอนุชนแผนกอนุบาล (เลิกกิจการ)
369 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ชัยพิทยพัฒน ์มูลนิธิชัยพัฒนา
370 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ สายประสิทธ์ิวิทยา
371 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ เสสะเวชวิทยา (เลิกกิจการ)
372 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ แสงมณี
373 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย สุภทัรา
374 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ดรุณวัฒนา
375 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ดิลกศึกษา
376 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย เทพกาญจนา
377 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย นฤมลทิน ธนบุรี
378 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย บาํรุงวิทยาธนบุรี
379 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย มงคลวิจิตรวิทยา
380 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ศุภวรรณ
381 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุชนบางกอกนอ้ย
382 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลดรุณวัฒนา
383 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลมีลาํใย
384 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลสุนนัทศึ์กษา
385 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อนุบาลบุษกร
386 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศานติวิทยา
387 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด รัตนกุลอนุบาล
388 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศิริมงคลศึกษาแผนกอนุบาล
389 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด สตรีบูรณวิทยแ์ผนกอนุบาล
390 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลจินกาญจนด์า
391 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ธรรมภิรักษ์
392 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อศึกษา
393 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บูรณวิทย์
394 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ประมุขวิทยา
395 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด พิมลวิทย์
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396 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศรีอุลัย
397 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ศิริมงคลศึกษา
398 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด สตรีบูรณวิทย์
399 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลมูลนิธิมสัยิดดารุลอิหุซาน
400 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลฤชากร
401 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อนุบาลคุณแม่
402 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด อุดมศาสตร์พัฒนา
403 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน กุศลศึกษา (การกุศล)
404 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน ปิยะวิทยา ตล่ิงชัน
405 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน อนุบาลนกนอ้ย
406 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน นิลประพันธ์
407 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน ปิยะมิตร
408 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน วรรัตนศึ์กษา
409 กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชัน อยูเ่ยน็วิทยา
410 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ปัญญาวิทยา (สงเคราะห์)
411 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลพรพิมพ์
412 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลประเสริฐศิลป์
413 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง อนุบาลเสริมสุธี
414 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จินดาศึกษา
415 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ธนบุรีศึกษา
416 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บุญเสริมวิทยาธนบุรี
417 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง แมพ่ระประจักษ์
418 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เลิศพัฒนาศึกษา
419 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง สมบุญวิทย์
420 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน อนุบาลอภิสรา
421 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน อนุบาลสุพิชญา
422 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน นพรัตนพ์ัฒนศาสตร์
423 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน อนุบาลคุ้มเกล้า
424 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จารุวัฒนานุกูล
425 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน วรรณสว่างจิต
426 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ศิรินุสรณ์วิทยา
427 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน สมิทธิพงษ์
428 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน สุพิชญา
429 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พรพิมพ์ พระราม 2
430 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน อนุบาลดุสิต
431 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน อนุบาลเสริมมิตรบางขุนเทียน
432 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สิบสองวิทยา
433 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ดวงวิภา
434 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ดุสิตวิทยา
435 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ปัญญาศักด์ิบางบอน
436 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน วิชัยวิทยา
437 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สารสาสนวิ์เทศบางบอน
438 กรุงเทพมหานคร คลองสาน จันทรวิทยา
439 กรุงเทพมหานคร คลองสาน บาํรุงวิชา
440 กรุงเทพมหานคร คลองสาน พัฒนาวิทยา
441 กรุงเทพมหานคร คลองสาน สตรีวุฑฒิศึกษา
442 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลนนัทิยา
443 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลบา้นไทย
444 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลศันสนีย์
445 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลเชาวนดี์
446 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อนุบาลสุวาวรรณ
447 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี กงล้ีจงซัน (สงเคราะห์ฯ)
448 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี เกื้อวิทยา
449 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซางตาครู้สคอนแวนต์
450 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ซางตาครู้สศึกษา
451 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ดรุณวิทยวิ์ทยา
452 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี พรประสาทวิทยา
453 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มณีวิทยา
454 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ฤดีศึกษา
455 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ศิริรักษวิ์ทยา
456 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สตรีกุหลาบธนบุรี
457 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สหนิยมวิทยา
458 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สหบาํรุงวิทยา
459 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แสงอรุณ
460 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลพัชรินทร์พร
461 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา
462 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี
463 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี อาํนวยศิษยศึ์กษา
464 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ เมตตาวิทยา (สงเคราะห์ฯ)
465 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ขจรโรจนวิ์ทยา
466 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ปัญญาศักด์ิ
467 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
468 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ โรจนนิมิตวิทยา
469 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ สมรรถภาพวิทยา
470 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ สารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ
471 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ ขจรโรจนวิ์ทยาแผนกอนุบาล
472 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลบูรณะศึกษา
473 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลเยาวมิตร
474 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลรังสิมา
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475 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลสุพัชชา
476 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลปัญญาศักด์ิ
477 กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ อนุบาลแสงอารีย์
478 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ บูรณะศึกษา
479 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ สารสาสนป์ระชาอุทิศพิทยาคาร
480 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุง่ครุ
481 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ อนุบาลแสนสนุกไตรทกัษะ บางมด
482 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ อนุบาลบา้นโดม
483 กรุงเทพมหานคร เขตทุง่ครุ อนุบาลปานตะวัน
484 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โชติกาญจน์
485 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา อนุบาลพลอยแกว้
486 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา อนุบาลสร้างสรรค์
487 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา อนุบาลจารุเวช
488 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ฐานปัญญา
489 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี (เปล่ียนช่ือ)
490 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ทองพูน
491 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เป่ียมสุวรรณวิทยา
492 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ผดุงกิจวิทยา
493 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เผดิมศึกษา
494 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สถาพรศึกษา
495 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุจิณณ์วดี
496 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุธรรมศึกษา
497 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุภาคมวิทยา
498 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ สุภาคมศึกษา
499 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลดารวี
500 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลบา้นสวน
501 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ วลีรัตนวิ์ทยา
502 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ อนุบาลทอฟ้า
503 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค กสิณธรวิทยา
504 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ประทุมนุสรณ์
505 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค พิชญช์นก
506 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ภาษานุสรณ์บางแค
507 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ภูมิสุขศึกษา (อนุบาลเพ่ือนรัก)
508 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค มณีวัฒนา
509 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค สากลศึกษาบางแค
510 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค สารสาสนธ์นบุรี
511 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลธีระนิตย์
512 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลอนุบณัฑิต
513 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อภิจิตอนุสรณ์
514 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อัสสัมชัญธนบุรี
515 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อาํนวยศิลป์ธนบุรี
516 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลเศรษฐราณี
517 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค อนุบาลพิชญช์นก
518 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม กรพิทกัษศึ์กษา
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519 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเซียบริหารธุรกิจ
520 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม วีรสุนทร
521 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลยูรดา
522 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลยุวมิตร
523 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน
524 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม พิชญช์นกหนองแขม
525 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม สารสาสนวิ์เทศหนองแขมปี 57 
526 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม อนุบาลรักวิทย ์ตั้ งใหมปี่ 58

527 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัชนะสงคราม
528 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลวดัปรินายก
529 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พระตาํหนกัสวนกหุลาบ
530 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ราชวินิต
531 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ทีปังกรวิทยาลัยพฒัน์(วดัโบสถ์)ในพระราชปูถัมภฯ์

532 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัพลบัพลาชยั
533 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัโสมมนสั
534 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ประถมนนทรี
535 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัดา่น
536 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ มหาวีรานุวตัร
537 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัชยัชนะสงคราม
538 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลสามเสนฯ
539 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ทุ่งมหาเมฆ
540 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัเวตวนัธรรมาวาส
541 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ สายนํ้ าทิพย์
542 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ดาราคาม
543 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พญาไท
544 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลพิบูลเวศม์
545 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัอทุยัธาราม
546 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พิบูลอปุถมัภ์
547 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ บางบวั(เฟงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
548 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ บา้นหนองบอน(นยันานนท์อนุสรณ์)
549 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัมหาบุศย(์พิทกัษ์ถาวรคณุ)
550 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
551 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจา่ง สิงห์เสนี)

552 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัประยรูวงศาวาส
553 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัเจา้มูล
554 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัสังขก์ระจาย
555 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัหงส์รัตนาราม
556 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ประถมทวีธาภิเศก
557 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัช่างเหลก็
558 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัอมรินทราราม
559 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ โฆสิตสโมสร
560 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ ราชวินิตประถมบางแค
561 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดันาคปรก
562 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ วดัหนงั
563 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพฯ อนุบาลวดันางนอง

1.  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด  119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
โทรศัพท์  032-351941-44  ,081-4231537  ,โทรสาร  032-351943 (คุณประพันธ์)
2.  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.10303 
 โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02-2816207 (คุณสมใจ)
3.  บ.เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด  เลขที ่3059/1-3 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  
โทรศัพท์  02-7475195,087-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คุณรัชดาภรณ์)
4.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  50 ม.3 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศัพท์    02-5799594#103   โทรสาร  025791876#108(คุณ เปรมกมล)
5. บริษัทแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดักส์ จํากัด เลขที ่123 หมู่ 4 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 
 โทรศัพท์ 085-1047184  โทรสาร 032-366369 (คุณอิ๋ว)
6.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 
  โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)
7. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด เลขที ่254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณน้ําฝน)
8. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวิชัย)
9. บ.ทีดี แดร่ีฟูดส์ จํากัด  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณัฐ)
10. บ.คันทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400

11.  บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 57/1 ม.6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140    
โทรศัพท์   053-1240079 ,  โทรสาร  053-817365 (คุณไพบูลย์)
หมายเหตุ*  พืน้ที่สีดําคือผู้ประกอบการที่มีสิทธ์ิขายในพืน้ที่

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
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1 จนัทบุรี สช เขต 1 ตงัเอง็
2 จนัทบุรี สช เขต 1 ตากสินศึกษา
3 จนัทบุรี สช เขต 1 บุญสมวทิยา
4 จนัทบุรี สช เขต 1 บุญสมอนุบาล
5 จนัทบุรี สช เขต 1 ลาซาลจนัทบุรี (มารดาพิทกัษ)์
6 จนัทบุรี สช เขต 1 สตรีมารดาพิทกัษ์
7 จนัทบุรี สช เขต 1 อนุบาลประศาสนว์ทิยา
8 จนัทบุรี สช เขต 1 อนุบาลมารีนิรมล
9 จนัทบุรี สช เขต 1 อาํนวยวทิย์
10 จนัทบุรี สช เขต 1 ประดิษฐศึ์กษา
11 จนัทบุรี สช เขต 1 ยอแซฟวทิยา
12 จนัทบุรี สช เขต 1 สุดแสวงวทิยา
13 จนัทบุรี สช เขต 1 เตรียมศึกษานายายอาม
14 จนัทบุรี สช เขต 1 ลมัแบรตพิ์ชญาลยั
15 จนัทบุรี สช เขต 1 เตรียมศึกษาแก่งหางแมว
16 จนัทบุรี สช เขต 2 ศรีหฤทยั
17 จนัทบุรี สช เขต 2 อาํนวยศึกษา
18 จนัทบุรี สช เขต 2 ประตงวทิยา
19 จนัทบุรี สช เขต 2 วริิยาลยัโป่งนํ้าร้อน
20 จนัทบุรี สช เขต 2 เตรียมศึกษาสอยดาว
21 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.ขนุซ่อง
22 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.แก่งหางแมว
23 จนัทบุรี แก่งหางแมว ทต.พวา
24 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.เขาวงกต
25 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.สามพ่ีนอ้ง
26 จนัทบุรี ขลุง อบต.มาบไพ
27 จนัทบุรี ขลุง ทต.ซ้ึง
28 จนัทบุรี ขลุง ทต.เกวยีนหกั
29 จนัทบุรี ขลุง ทต.บ่อเวฬุ
30 จนัทบุรี ขลุง ทม.ขลุง
31 จนัทบุรี ขลุง ทต.บ่อ
32 จนัทบุรี ขลุง ทต.ตกพรม
33 จนัทบุรี ขลุง อบต.ตรอกนอง
34 จนัทบุรี ขลุง อบต.ตะปอน
35 จนัทบุรี ขลุง อบต.วงัสรรพรส
36 จนัทบุรี ขลุง ทต.วนัยาว
37 จนัทบุรี ขลุง อบต.บางชนั

รายละเอยีดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัจันทบุรี  เทอม 2/2559
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38 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.ชากไทย
39 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.จนัทเขลม
40 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู
41 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.พลวง
42 จนัทบุรี เขาคิชฌกฏู ทต.ตะเคียนทอง
43 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพุ
44 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.เขาววั-พลอยแหวน
45 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.ตะกาดเงา้
46 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.คลองขดุ
47 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.สองพ่ีนอ้ง
48 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.สองพ่ีนอ้ง
49 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.เขาบายศรี
50 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.เนินสูง
51 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต.หนองคลา้
52 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.เขาแกว้
53 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.โขมง
54 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่
55 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.ทุ่งเบญจา
56 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.รําพนั
57 จนัทบุรี นายายอาม อบต.นายายอาม
58 จนัทบุรี นายายอาม อบต.วงัโตนด
59 จนัทบุรี นายายอาม อบต.ชา้งขา้ม
60 จนัทบุรี นายายอาม ทต.ชา้งขา้ม
61 จนัทบุรี นายายอาม อบต.วงัใหม่
62 จนัทบุรี นายายอาม อบต.กระแจะ
63 จนัทบุรี นายายอาม ทต.นายายอาม
64 จนัทบุรี นายายอาม ทต.สนามไชย
65 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน อบต.โป่งนํ้าร้อน
66 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.โป่งนํ้าร้อน
67 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน อบต.ทบัไทร
68 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.ทบัไทร
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69 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.หนองตาคง
70 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.คลองใหญ่
71 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน อบต.เทพนิมิต
72 จนัทบุรี มะขาม ทต.ท่าหลวง
73 จนัทบุรี มะขาม ทต.วงัแซม้
74 จนัทบุรี มะขาม ทต.มะขาม
75 จนัทบุรี มะขาม ทต.ปัถวี
76 จนัทบุรี มะขาม ทต.มะขามเมืองใหม่
77 จนัทบุรี มะขาม ทต.ฉมนั
78 จนัทบุรี มะขาม ทต.อ่างคีรี
79 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.แสลง
80 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.พลบัพลา
81 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.หนองบวั
82 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.หนองบวั
83 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.จนัทบุรี
84 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.ท่าชา้ง
85 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.ท่าชา้ง
86 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.พลบัพลา
87 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.คลองนารายณ์
88 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.จนัทนิมิต
89 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบจ.จนัทบุรี
90 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.ค่ายเนินวง
91 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.บางกะจะ
92 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.พลบัพลานารายณ์
93 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.คมบาง
94 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.บางกะจะ
95 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.เกาะขวาง
96 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน
97 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ทรายขาว
98 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ปะตง
99 จนัทบุรี สอยดาว ทต.ทบัชา้ง
100 จนัทบุรี สอยดาว อบต.สะตอน
101 จนัทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว
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102 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.บางสระเกา้
103 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด
104 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.หนองช่ิม
105 จนัทบุรี แหลมสิงห์ ทต.พล้ิว
106 จนัทบุรี แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย
107 จนัทบุรี แหลมสิงห์ ทต.ปากนํ้าแหลมสิงห์

1.  สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 
 โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)
2. บ.ทดี ีแดร่ีฟูดส์ จํากดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   

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

4. สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากดั 99 ม.3 ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทรศัพท์ 039-393066 ต่อ 15, 081-3773929 โทรสาร 039-393066 ต่อ 17(คุณสมโภช)
5. สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จํากดั 99 หมู่ 10 ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ 0-3634-2570-2 โทรสาร 0-3634-2570-2 กด 14(คุณแจง)
6. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จํากดั เลขที ่๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิว๋)

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

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



ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

1 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 เซนตแ์อนโทนี

3 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ดาราสมุทร

4 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 เทพประสิทธ์ิวทิยา

5 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ปัญจพิทยาคาร"สนัน่ พิชิตกลุ อนุสรณ์"

6 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ศรีวรการ

7 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 สนัติภาพ

8 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 บางนํ้าเปร้ียวกงลิ

9 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 มารดานฤมล

10 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 วฒันาลยั

11 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 ศรีวทิยา

12 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 อนุบาลจนัทรา

13 ฉะเชิงเทรา สช เขต 1 สมาคมสงเคราะห์วทิยา

14 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 ดาราจรัส

15 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 รุ่งโรจนว์ทิยา

16 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 สุตะบาํรุงพิทยาคาร

17 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว

18 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 จุฑาทิพย์

19 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 ธีราวทิยา

20 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 พนมอิทธิศึกษา

21 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 อนนัตว์ทิยา

22 ฉะเชิงเทรา สช เขต 2 ภูงามโนนสะอาด

23 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.กอ้นแกว้

24 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.บางเล่า

25 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.บางตลาด

26 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.คลองเข่ือน

27 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต.บางโรง

28 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต.ท่าตะเกียบ

29 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา

30 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.สาวชะโงก

31 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.เสมด็ใต้

32 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.บางสวน

33 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.ท่าทองหลาง

34 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.เสมด็เหนือ

35 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.หวัไทร

36 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ ทต.ปากนํ้า

37 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ อบต.บางกระเจด็

38 ฉะเชิงเทรา บางคลา้ ทต.บางคลา้

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทกีารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา  เทอม 2/2559
ฉะเชิงเทรา

สค.วงันํา้เยน็ บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง
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หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทกีารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา  เทอม 2/2559
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สค.วงันํา้เยน็ บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

39 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.ศาลาแดง

40 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.ดอนฉิมพลี

41 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.ศาลาแดง

42 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.บึงนํ้ารักษ์

43 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.สิงโตทอง

44 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.ดอนเกาะกา

45 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.บางขนาก

46 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.บางนํ้าเปร้ียว

47 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.บางนํ้าเปร้ียว

48 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ

49 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.บางขนาก

50 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.ดอนฉิมพลี

51 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.โยธะกา

52 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว อบต.หมอนทอง

53 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว ทต.คลองแสนแสบ

54 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าขา้ม

55 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น

56 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางผึ้ง

57 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พิมพา

58 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.หอมศีล

59 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

60 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกง

61 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หอมศีล

62 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก

63 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.บางเกลือ

64 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางสมคัร

65 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.เขาดิน

66 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอา้น

67 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.สองคลอง

68 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววั

69 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววัคณารักษ์



ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทกีารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา  เทอม 2/2559
ฉะเชิงเทรา

สค.วงันํา้เยน็ บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

70 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.ดอนทราย

71 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.คลองขดุ

72 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.เทพราช

73 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.หนองตีนนก

74 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.ลาดขวาง

75 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.คลองบา้นโพธ์ิ

76 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.สนามจนัทร์

77 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.บา้นโพธ์ิ

78 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.เกาะไร่

79 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.เทพราช

80 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ ทต.แสนภูดาษ

81 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.หนองบวั

82 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.คลองประเวศ

83 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.บางกรูด

84 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.สิบเอด็ศอก

85 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธ์ิ อบต.แหลมประดู่

86 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.แปลงยาว

87 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หวัสาํโรง

88 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.ทุ่งสะเดา

89 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.หวัสาํโรง

90 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หนองไมแ้ก่น

91 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.วงัเยน็

92 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.แปลงยาว

93 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เมืองเก่า

94 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.ท่าถ่าน

95 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.ท่าถ่าน

96 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหินซอ้น

97 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองแหน

98 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองยาว

99 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน

100 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.พนมสารคาม

101 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.บา้นซ่อง

102 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหินซอ้น

103 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม

104 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน



ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทกีารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา  เทอม 2/2559
ฉะเชิงเทรา

สค.วงันํา้เยน็ บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

105 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ่

106 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บา้นใหม่

107 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเป็ด

108 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา

109 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.โสธร

110 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา

111 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่

112 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวญั

113 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง

114 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางแกว้

115 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ

116 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ

117 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองอุดมชลจร

118 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.วงัตะเคียน

119 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.หนามแดง

120 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา

121 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนา

122 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางกะไห

123 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเน่ืองเขต

124 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย

125 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองหลวงแพง่

126 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.ดงนอ้ย

127 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่

128 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต.บางคา

129 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.ลาดกระทิง

130 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต ทต.สนามชยัเขต

131 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.ทุ่งพระยา

132 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.ท่ากระดาน

133 ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต อบต.คูย้ายหมี



ที่ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

หน่วยงานทีจ่ัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทกีารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา  เทอม 2/2559
ฉะเชิงเทรา

สค.วงันํา้เยน็ บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

1.  สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จาํกดั 669 ม.1 ถ.จนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 
  โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)
2. สหกรณ์โคนมปากช่อง จาํกดั เลขที ่254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณนํา้ฝน)
3. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130
โทรศัพท์ 036-721493 โทรสาร 036-721494 (คุณวชัิย)
4. บ.ทดี ีแดร่ีฟูดส์ จาํกดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)
5. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

หมายเหตุ* พืน้ทีสี่ดาํคอืผู้ประกอบการทีม่สิีทธ์ิขายในพืน้ที่

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



สค. สค. บ.คนัทร่ี บ.เชียงใหม่

ท่ี ช่ือ บ้านบึง ไทยมลิค์ เฟรช เฟรช

จงัหวดั อ ำเภอ

1 ชลบุรี สช เขต 1 กำญจนะวิทยำ

2 ชลบุรี สช เขต 1 กลุศิริศำสน์

3 ชลบุรี สช เขต 1 เกษมวิทย์

4 ชลบุรี สช เขต 1 เจริญสุขวิทยำ

5 ชลบุรี สช เขต 1 ธำรทิพยวิ์ทยำ

6 ชลบุรี สช เขต 1 นำรำนุบำล

7 ชลบุรี สช เขต 1 ประภสัสรวิทยำ

8 ชลบุรี สช เขต 1 ปรีชำนุศำสน์

9 ชลบุรี สช เขต 1 พงศสิ์ริวิทยำ

10 ชลบุรี สช เขต 1 เพชรพิทยำคม

11 ชลบุรี สช เขต 1 เมร่ีอิมมำคุเลตคอนแวนต์

12 ชลบุรี สช เขต 1 เมืองชลพิทยำ

13 ชลบุรี สช เขต 1 วุฒิวิทยำ

14 ชลบุรี สช เขต 1 ศทุธรัตน์

15 ชลบุรี สช เขต 1 ศทุธรัตน์วฒันำลยั

16 ชลบุรี สช เขต 1 สถำพรพิทยำ

17 ชลบุรี สช เขต 1 สำมมุกคริสเตียนวิทยำ

18 ชลบุรี สช เขต 1 สุขมุวิทยำ

19 ชลบุรี สช เขต 1 สุตำ

20 ชลบุรี สช เขต 1 แสนสุขศึกษำ

21 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบำลบำ้นตน้กลำ้

22 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบำลบูรณิจฉ์

23 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบำลภกัดีพรรณ

24 ชลบุรี สช เขต 1 ร่มไม้

25 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบำลสว่ำงวิทย์

26 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบำลสมคัรมิตรวฒันำ

27 ชลบุรี สช เขต 1 กญุแจคริสเตียนวิทยำ

28 ชลบุรี สช เขต 1 จิรพลวิทยำ

29 ชลบุรี สช เขต 1 วฒันดรุณวิทย์

30 ชลบุรี สช เขต 1 สมคิดจิตตวิ์ทยำ

31 ชลบุรี สช เขต 1 บุญประทีปวิทยำคำร

32 ชลบุรี สช เขต 1 พิทยรังสี

33 ชลบุรี สช เขต 1 ธรรมวำที

34 ชลบุรี สช เขต 1 บูรพำวิทยำ ชลบุรี

35 ชลบุรี สช เขต 1 จ้ินฮั้ว

36 ชลบุรี สช เขต 1 เฮงฮั้ว

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัชลบุรี เทอม 2/2559

ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร



สค. สค. บ.คนัทร่ี บ.เชียงใหม่

ท่ี ช่ือ บ้านบึง ไทยมลิค์ เฟรช เฟรช

จงัหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัชลบุรี เทอม 2/2559

ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร

37 ชลบุรี สช เขต 1 กล่อมปฐมวยั

38 ชลบุรี สช เขต 1 ตน้กลำ้พฒันำ

39 ชลบุรี สช เขต 1 กองทพับกอุปถมัภ์

40 ชลบุรี สช เขต 1 อนุบำลพิมลกิจจำนุวตัร

41 ชลบุรี สช เขต 2 ประชำสงเครำะห์

42 ชลบุรี สช เขต 2 เพลินจิตวิทยำ

43 ชลบุรี สช เขต 2 วฒันำนุศำสน์

44 ชลบุรี สช เขต 2 อนุบำลพรประสงค์

45 ชลบุรี สช เขต 2 ศรีมณีวิทยำ

46 ชลบุรี สช เขต 2 นนัทนวิทย์

47 ชลบุรี สช เขต 2 อนุบำลศรีมณี

48 ชลบุรี สช เขต 2 บุญญวิทยำคำร

49 ชลบุรี สช เขต 2 อนุบำลอุดมธรรมรส (กำรกศุล)

50 ชลบุรี สช เขต 3 จุฬเทพ

51 ชลบุรี สช เขต 3 ตนัตรำรักษ์

52 ชลบุรี สช เขต 3 ทนำพรวิทยำ

53 ชลบุรี สช เขต 3 บำ้นรถไฟ

54 ชลบุรี สช เขต 3 เบญจศึกษำ

55 ชลบุรี สช เขต 3 พทัธยำอรุโณทยั

56 ชลบุรี สช เขต 3 ฟีนิกซ์วิทยำ

57 ชลบุรี สช เขต 3 มำรีวิทย์

58 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลเพญ็ศิริ

59 ชลบุรี สช เขต 3 ศรีสุวิช

60 ชลบุรี สช เขต 3 สว่ำงบริบูรณ์วิทยำ

61 ชลบุรี สช เขต 3 สำธิตอุดมศึกษำ

62 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลทนำพรวิทยำ

63 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลบำ้นตน้รัก

64 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลบุญพ่ึง

65 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลเรณู

66 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลสุเฌอ

67 ชลบุรี สช เขต 3 อกัษรเทพประสิทธ์ิ

68 ชลบุรี สช เขต 3 อกัษรพทัยำ

69 ชลบุรี สช เขต 3 อกัษรศึกษำ

70 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลผกำทิพย์
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ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร

71 ชลบุรี สช เขต 3 เฉลิมชยัศึกษำ

72 ชลบุรี สช เขต 3 เซนตป์อลคอนแวนต์

73 ชลบุรี สช เขต 3 ดวงมณี

74 ชลบุรี สช เขต 3 ดำรำสมุทร

75 ชลบุรี สช เขต 3 บรรณพนัธศึ์กษำ

76 ชลบุรี สช เขต 3 บำงพระวิทยำ

77 ชลบุรี สช เขต 3 บุญจิตวิทยำ

78 ชลบุรี สช เขต 3 ประเสริฐสุข

79 ชลบุรี สช เขต 3 ปัญญำนฤมิต

80 ชลบุรี สช เขต 3 มธัยมสมัมำชีวศิลปบำงพระ

81 ชลบุรี สช เขต 3 มำรีวิทยบ์่อวิน

82 ชลบุรี สช เขต 3 รัตนชยัศึกษำ

83 ชลบุรี สช เขต 3 ศรีรำชำเอกชน

84 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลนิสำรัตน์

85 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลบุญญโชติ

86 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลศรีอุดมศขุพิทยำ

87 ชลบุรี สช เขต 3 อสัสมัชญัศรีรำชำ

88 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลอธิฎฐำน

89 ชลบุรี สช เขต 3 จุฬเทพบำงเสร่

90 ชลบุรี สช เขต 3 ณฎัฐเวศม์

91 ชลบุรี สช เขต 3 ธมัมสิริศึกษำสตัหีบ

92 ชลบุรี สช เขต 3 นำวิกโยธินบูรณะ

93 ชลบุรี สช เขต 3 บ ำรุงศิษยศึ์กษำ

94 ชลบุรี สช เขต 3 มำรีวิทยส์ตัหีบ

95 ชลบุรี สช เขต 3 รำษฎร์ประดิษฐวิ์ทยำ

96 ชลบุรี สช เขต 3 เลิศปัญญำ

97 ชลบุรี สช เขต 3 สตัหีบ

98 ชลบุรี สช เขต 3 อนุบำลโสตพฒันำ

99 ชลบุรี สช เขต 3 สอนคนตำบอดพระมหำไถ่ พทัยำ

100 ชลบุรี เกำะจนัทร์ ทต.เกำะจนัทร์

101 ชลบุรี เกำะจนัทร์ อบต.ท่ำบุญมี

102 ชลบุรี เกำะจนัทร์ ทต.ท่ำบุญมี
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ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร

103 ชลบุรี เกำะจนัทร์ ทม.ปรกฟ้ำ

104 ชลบุรี เกำะสีชงั ทต.เกำะสีชงั

105 ชลบุรี บ่อทอง อบต.พลวงทอง

106 ชลบุรี บ่อทอง ทต.ธำตุทอง

107 ชลบุรี บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ

108 ชลบุรี บ่อทอง ทต.บ่อทอง

109 ชลบุรี บ่อทอง อบต.วดัสุวรรณ

110 ชลบุรี บ่อทอง อบต.บ่อทอง

111 ชลบุรี บ่อทอง อบต.บ่อกวำงทอง

112 ชลบุรี บำงละมุง ทต.ห้วยใหญ่

113 ชลบุรี บำงละมุง ทต.หนองปลำไหล

114 ชลบุรี บำงละมุง ทต.ตะเคียนเต้ีย

115 ชลบุรี บำงละมุง ทม.หนองปรือ

116 ชลบุรี บำงละมุง อบต.เขำไมแ้กว้

117 ชลบุรี บำงละมุง ทต.โป่ง

118 ชลบุรี บำงละมุง ทต.บำงละมุง

119 ชลบุรี บำ้นบึง ทม.บำ้นบึง

120 ชลบุรี บำ้นบึง อบต.หนองไผแ่กว้

121 ชลบุรี บำ้นบึง ทต.หวักญุแจ

122 ชลบุรี บำ้นบึง อบต.หนองอิรุณ

123 ชลบุรี บำ้นบึง ทต.หนองชำก

124 ชลบุรี บำ้นบึง อบต.มำบไผ่

125 ชลบุรี บำ้นบึง ทต.หนองซ ้ำซำก

126 ชลบุรี บำ้นบึง อบต.คลองก่ิว

127 ชลบุรี บำ้นบึง ทต.หนองไผแ่กว้

128 ชลบุรี บำ้นบึง ทต.บำ้นบึง

129 ชลบุรี บำ้นบึง อบต.หนองบอนแดง

130 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หนองปรือ

131 ชลบุรี พนสันิคม อบต.วดัหลวง

132 ชลบุรี พนสันิคม ทต.กฎุโงง้

133 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หวัถนน

134 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หนำ้พระธำตุ

135 ชลบุรี พนสันิคม อบต.นำเริก
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ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร

136 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หนองขยำด

137 ชลบุรี พนสันิคม อบต.กฏุโงง้

138 ชลบุรี พนสันิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม

139 ชลบุรี พนสันิคม อบต.วดัโบสถ์

140 ชลบุรี พนสันิคม อบต.นำมะตูม

141 ชลบุรี พนสันิคม อบต.ไร่หลกัทอง

142 ชลบุรี พนสันิคม อบต.หนองเหียง

143 ชลบุรี พนสันิคม อบต.บำ้นชำ้ง

144 ชลบุรี พนสันิคม ทม.พนสันิคม

145 ชลบุรี พนสันิคม อบต.ท่ำขำ้ม

146 ชลบุรี พนสันิคม ทต.หวัถนน

147 ชลบุรี พนสันิคม อบต.ทุ่งขวำง

148 ชลบุรี พนสันิคม อบต.นำวงัหิน

149 ชลบุรี พนสันิคม อบต.บำ้นเซิด

150 ชลบุรี พนสันิคม ทต.หมอนนำง

151 ชลบุรี พนสันิคม อบต.โคกเพลำะ

152 ชลบุรี พำนทอง อบต.หนองหงษ์

153 ชลบุรี พำนทอง อบต.โคกข้ีหนอน

154 ชลบุรี พำนทอง ทต.พำนทอง

155 ชลบุรี พำนทอง ทต.หนองต ำลึง

156 ชลบุรี พำนทอง อบต.บำงนำง

157 ชลบุรี พำนทอง อบต.หนำ้ประดู่

158 ชลบุรี พำนทอง อบต.พำนทองหนองกะขะ

159 ชลบุรี พำนทอง อบต.เกำะลอย

160 ชลบุรี พำนทอง อบต.พำนทอง

161 ชลบุรี พำนทอง อบต.มำบโป่ง

162 ชลบุรี พำนทอง อบต.บำ้นเก่ำ

163 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ดอนหวัฬ่อ

164 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต.ส ำนกับก

165 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.นำป่ำ

166 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.บำงทรำย

167 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.เสมด็

168 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต.คลองต ำหรุ

169 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.หนองไมแ้ดง ป

170 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.แสนสุข

171 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี
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ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร

172 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี

173 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ห้วยกะปิ

174 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.คลองต ำหรุ

175 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.อ่ำงศิลำ

176 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต.หนองรี

177 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี

178 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.เหมือง

179 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.บำ้นสวน

180 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบต.หนองขำ้งคอก

181 ชลบุรี ศรีรำชำ อบต.บำงพระ

182 ชลบุรี ศรีรำชำ ทม.ศรีรำชำ

183 ชลบุรี ศรีรำชำ ทน.เจำ้พระยำสุรศกัด์ิ

184 ชลบุรี ศรีรำชำ ทต.บำงพระ

185 ชลบุรี ศรีรำชำ อบต.หนองขำม

186 ชลบุรี ศรีรำชำ อบต.เขำคนัทรง

187 ชลบุรี ศรีรำชำ ทน.แหลมฉบงั

188 ชลบุรี ศรีรำชำ อบต.บ่อวิน

189 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เขำชีจรรย์

190 ชลบุรี สตัหีบ อบต.แสมสำร

191 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เขตรอุดมศกัด์ิ

192 ชลบุรี สตัหีบ ทต.บำงเสร่

193 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เกลด็แกว้

194 ชลบุรี สตัหีบ ทม.สตัหีบ

195 ชลบุรี สตัหีบ อบต.พลูตำหลวง

196 ชลบุรี สตัหีบ ทต.นำจอมเทียน

197 ชลบุรี สตัหีบ ทต.เกลด็เเกว้

198 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต.ห้ำงสูง

199 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต.หนองเสือชำ้ง

200 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต.คลองพลู

201 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต.เขำซก

202 ชลบุรี หนองใหญ่ ทต.หนองใหญ่
203 ชลบุรี พทัยำ เมืองพทัยำ
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ชลบุรี
บ.เคซีจีสค.วงัน า้เยน็สวนจิตร

1.  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวงัดุสิต ถ.ราชวถิี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.10303
โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02281-6207 (คุณส้ม)
2. บ.คันทร่ีเฟรช   1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400
โทรศัพท์  02-2523777 ,  08-14218206  โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
3.  สหกรณ์โคนมวงัน า้เยน็ จ ากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อ าเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  27250 
 โทรศัพท์  08-12951712   (คุณวรพจน์)
4.  บ.เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  เลขที่ 3053/1-3 ถนนสุขุมวทิ บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260  
โทรศัพท์  02-7475195,089-7889445 ,โทรสาร 02-7475194 (คุณรัชดาภรณ์)
5.  สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากดั  24/15 ม.1  ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 2170
โทรศัพท์  038-297319, 081-8658966  โทรสาร  038-297319(คุณบัว)
6. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)
7.  บ.เชียงใหม่เฟรชมลิล์ 57/1 ม.6 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 50140    
โทรศัพท์   053-1240079 ,  โทรสาร  053-817365 (คุณไพบูลย์)
หมายเหตุ*  พืน้ที่สีด าคือผู้ประกอบการที่มสิีทธ์ิขายในพืน้ที่



บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คันทรีเฟรช

ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

1 ชยันาท สช วรรณรัตน์วิทยา

2 ชยันาท สช วฒันะโชติ(ตนัติวฒัน)์

3 ชยันาท สช อนุบาลกิตติกร

4 ชยันาท สช วฒันาชยันาท #REF!
5 ชยันาท สช อนุบาลเกียรติคุณ

6 ชยันาท สช อนุบาลสุธิชา

7 ชยันาท สช อนุบาลณฐัชา

8 ชยันาท สช มูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา

9 ชยันาท สช อกัษรประสิทธ์ิ

10 ชยันาท เนินขาม อบต.กะบกเต้ีย

11 ชยันาท เนินขาม ทต.เนินขาม #REF!
12 ชยันาท เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า

13 ชยันาท มโนรมย์ ทต.มโนรมย์

14 ชยันาท มโนรมย์ อบต.วดัโคก

15 ชยันาท มโนรมย์ ทต.หางน ้าสาคร

16 ชยันาท มโนรมย์ ทต.คุง้ส าเภา

17 ชยันาท มโนรมย์ อบต.คุง้ส าเภา

18 ชยันาท มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา

19 ชยันาท มโนรมย์ อบต.อู่ตะเภา #REF!
20 ชยันาท มโนรมย์ ทต.ศิลาดาน

21 ชยันาท มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน

22 ชยันาท เมืองชยันาท อบจ.ชยันาท

23 ชยันาท เมืองชยันาท อบต.ธรรมามูล

24 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.ชยันาท

26 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.บา้นกลว้ย

27 ชยันาท เมืองชยันาท อบต.ท่าชยั

28 ชยันาท เมืองชยันาท อบต.เขาท่าพระ

29 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.เสือโฮก

30 ชยันาท เมืองชยันาท ทม.ชยันาท

31 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.หาดท่าเสา

32 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.ธรรมามูล

หน่วยงำนที่จัดซือ้

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัชัยนำท เทอม 2/2559

ชยันาท



บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คันทรีเฟรช

ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนที่จัดซือ้

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัชัยนำท เทอม 2/2559

ชยันาท

33 ชยันาท เมืองชยันาท ทต.นางลือ

34 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า

35 ชยันาท วดัสิงห์ ทต.หนองนอ้ย

36 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.หนองบวั

37 ชยันาท วดัสิงห์ ทต.วดัสิงห์

38 ชยันาท วดัสิงห์ ทต.หนองขุ่น

39 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.บ่อแร่

40 ชยันาท วดัสิงห์ อบต.วงัหมนั

41 ชยันาท สรรคบุรี ทต.ดอนก า

42 ชยันาท สรรคบุรี อบต.เท่ียงแท้

43 ชยันาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด

44 ชยันาท สรรคบุรี ทต.แพรกศรีราชา

45 ชยันาท สรรคบุรี ทต.ดงคอน

46 ชยันาท สรรคบุรี ทต.สรรคบุรี

47 ชยันาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรดพฒันา

48 ชยันาท สรรคบุรี ทต.โพงาม

49 ชยันาท สรรคบุรี ทต.บางขุด

50 ชยันาท สรรพยา อบต.เขาแกว้

51 ชยันาท สรรพยา ทต.หาดอาษา

52 ชยันาท สรรพยา ทต.โพนางด าตก

53 ชยันาท สรรพยา ทต.โพนางด าออก

54 ชยันาท สรรพยา ทต.ตลุก

55 ชยันาท สรรพยา ทต.บางหลวง

56 ชยันาท สรรพยา ทต.เจา้พระยา

57 ชยันาท สรรพยา ทต.สรรพยา #REF!
58 ชยันาท สรรพยา ทต.โพธ์ิพิทกัษ์

59 ชยันาท หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง

60 ชยันาท หนองมะโมง ทต.วงัตะเคียน

61 ชยันาท หนองมะโมง อบต.สะพานหิน

62 ชยันาท หนองมะโมง อบต.กุดจอก

63 ชยันาท หนัคา ทต.หนัคา #REF!



บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมลิค์ บ.คันทรีเฟรช

ที่ ช่ือ

จังหวดั อ ำเภอ

หน่วยงำนที่จัดซือ้

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัชัยนำท เทอม 2/2559

ชยันาท

64 ชยันาท หนัคา ทต.สามง่ามพฒันา

65 ชยันาท หนัคา ทต.หนองแซง #REF!
66 ชยันาท หนัคา ทต.ห้วยงู #REF!
67 ชยันาท หนัคา อบต.วงัไก่เถ่ือน #REF!
68 ชยันาท หนัคา อบต.หนัคา #REF!
69 ชยันาท หนัคา ทต.บา้นเช่ียน #REF!
70 ชยันาท หนัคา ทต.สามง่ามท่าโบสถ์

71 ชยันาท หนัคา อบต.ไพรนกยงู #REF!
72 ชยันาท หนัคา อบต.เด่นใหญ่ #REF!

1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ล ำพญำกลำง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โทรศัพท์ 036-721493 โทรสำร 036-721494 (คุณวชัิย)
2. บ.ทีด ีแดร่ีฟูดส์ จ ำกัด  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสำร 036-494266 (คุณรดำณฐั)
4. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมักกะสัน เขตรำชเทว ีกทม.10400

หมำยเหตุ* พืน้ทีสี่ด ำคอืผู้ประกอบกำรทีม่ีสิทธ์ิขำยในพืน้ที่

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสำร 02-2539903 (คุณเจษฎำ)



ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

1 ตราด สช กิตติวิทยา
2 ตราด สช นคราศึกษา
3 ตราด สช มารดานุสรณ์
4 ตราด สช สุนนัทาวิทยา
5 ตราด สช ไสวนนัทวิทย์
6 ตราด สช อนุบาลจุติพร
7 ตราด สช อนุบาลสว่างไสว
8 ตราด เกาะกดู อบต.เกาะกดู

9 ตราด เกาะกดู อบต.เกาะหมาก

10 ตราด เกาะชา้ง ทต.เกาะชา้ง

11 ตราด เกาะชา้ง อบต.เกาะชา้งใต ้

12 ตราด เขาสมงิ อบต.วงัตะเคยีน

13 ตราด เขาสมงิ อบต.สะตอ

14 ตราด เขาสมงิ อบต.แสนตุง้

15 ตราด เขาสมงิ ทต.แสนตุง้

16 ตราด เขาสมงิ อบต.ประณีต

17 ตราด เขาสมงิ อบต.เทพนมิติ

18 ตราด เขาสมงิ อบต.ทุง่นนทรี

19 ตราด เขาสมงิ อบต.เขาสมงิ

20 ตราด เขาสมงิ อบต.ทา่โสม

21 ตราด เขาสมงิ ทต.เขาสมงิ

22 ตราด คลองใหญทต.หาดเล็ก

23 ตราด คลองใหญอบต.ไมร้ดู

24 ตราด คลองใหญอบต.คลองใหญ่

25 ตราด คลองใหญทต.คลองใหญ่

26 ตราด บอ่ไร่ ทต.หนองบอน

27 ตราด บอ่ไร่ อบต.นนทรี

28 ตราด บอ่ไร่ อบต.บอ่พลอย

29 ตราด บอ่ไร่ ทต.บอ่พลอย

30 ตราด บอ่ไร่ อบต.ดา่นชมุพล

31 ตราด บอ่ไร่ อบต.นนทรยี์

32 ตราด บอ่ไร่ อบต.ชา้งทนู

33 ตราด เมอืงตราดอบต.แหลมกลัด

34 ตราด เมอืงตราดทต.ตะกาง

35 ตราด เมอืงตราดอบจ.ตราด

36 ตราด เมอืงตราดอบต.หว้งน้ําขาว

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัตราด เทอม 2/2559
ตราด

สค.วังน้ําเย็น สค.เมืองจันท์ บ.เชียงใหม่เฟรช



ที่ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

หน่วยงานที่จัดซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัตราด เทอม 2/2559
ตราด

สค.วังน้ําเย็น สค.เมืองจันท์ บ.เชียงใหม่เฟรช

37 ตราด เมอืงตราดทต.ทา่พรกิเนนิทราย

38 ตราด เมอืงตราดอบต.วงักระแจะ

39 ตราด เมอืงตราดอบจ.ตราด

40 ตราด เมอืงตราดทม.ตราด

41 ตราด เมอืงตราดอบต.เนนิทราย

42 ตราด เมอืงตราดอบต.อา่วใหญ่

43 ตราด เมอืงตราดทต.หนองเสม็ด

44 ตราด เมอืงตราดอบต.หว้ยแรง้

45 ตราด เมอืงตราดอบต.ทา่กุม่

46 ตราด เมอืงตราดอบต.หนองโสน

47 ตราด เมอืงตราดอบต.หนองคันทรง

48 ตราด เมอืงตราดทต.ชําราก

49 ตราด แหลมงอบทต.แหลมงอบ

50 ตราด แหลมงอบอบต.คลองใหญ่

51 ตราด แหลมงอบอบต.แหลมงอบ

52 ตราด แหลมงอบอบต.บางปิด

53 ตราด แหลมงอบทต.น้ําเชีย่ว

1.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิง่อาํเภอ วังสมบูรณ์ 
 จ.สระแก้ว  27250  โทรศัพท์  08-12951712   (คุณวรพจน์)
2.  บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 57/1 ม.6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140    
โทรศัพท์   053-1240079 ,  โทรสาร  053-817365 (คุณไพบูลย์)
3. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากดั เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวิชัย)
หมายเหตุ*  พืน้ที่สีดําคอืผู้ประกอบการที่มีสิทธ์ิขายในพืน้ที่



ที่ อ ำเภอ

สังกดั ช่ือ

1 นครนายก สช คริสตสงเคราะห์

2 นครนายก สช ถาวรนิมิต

3 นครนายก สช นกับุญยอเซฟอุปถมัภห์นองรี

4 นครนายก สช โพธิวฒัน์พิทยา (วดัหนองโพธ์ิ)

5 นครนายก สช นายกวฒันากรวดัอุดมธานี

6 นครนายก สช มาลาสวรรคพิ์ทยา

7 นครนายก สช สุวรรณประสิทธ์ิ
8 นครนายก สช เหลียนหวั

9 นครนายก สช อนุบาลคริสตสงเคราะห์

10 นครนายก สช อจัฉริยะสามภาษา

11 นครนายก สช อนุบาลคุณากร

12 นครนายก สช ใฝ่ดีวิทยา (จดัตั้งปี 58)

13 นครนายก บา้นนา อบต.ศรกีะอาง

14 นครนายก บา้นนา อบต.อาษา

15 นครนายก บา้นนา อบต.บา้นนา

16 นครนายก บา้นนา อบต.เขาเพิม่

17 นครนายก บา้นนา อบต.พกิลุออก

18 นครนายก บา้นนา อบต.บา้นพรา้ว

19 นครนายก บา้นนา อบต.ป่าขะ

20 นครนายก บา้นนา ทต.บา้นนา

21 นครนายก บา้นนา อบต.บางออ้

22 นครนายก บา้นนา อบต.บา้นพรกิ

หน่วยงำนที่จัดซื้อ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพืน้ที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดันครนำยก เทอม 2/2559

นครนำยก

สค.วงัน ำ้เยน็ อสค.มวกเหลก็ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน



ที่ อ ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนที่จัดซื้อ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพืน้ที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดันครนำยก เทอม 2/2559

นครนำยก

สค.วงัน ำ้เยน็ อสค.มวกเหลก็ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน

23 นครนายก บา้นนา อบต.ทองหลาง

24 นครนายก บา้นนา ทต.พกิลุออก

25 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย

26 นครนายก ปากพลี อบต.ทา่เรอื

27 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด

28 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะโพธิ์

29 นครนายก ปากพลี ทต.เกาะหวาย

30 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี

31 นครนายก ปากพลี อบต.หนองแสง

32 นครนายก ปากพลี อบต.นาหนิลาด

33 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.ดอนยอ

34 นครนายก เมอืงนครนายกอบจ.นครนายก

35 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.เขาพระ

36 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.ทา่ชา้ง

37 นครนายก เมอืงนครนายกทต.ทา่ชา้ง

38 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.ศรจีฬุา

39 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.ศรนีาวา

40 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.หนิตัง้

41 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.สารกิา

42 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.ทา่ทราย

43 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.บา้นใหญ่

44 นครนายก เมอืงนครนายกทม.นครนายก



ที่ อ ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนที่จัดซื้อ

รำยละเอยีดกำรจัดสรรเขตพืน้ที่กำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดันครนำยก เทอม 2/2559

นครนำยก

สค.วงัน ำ้เยน็ อสค.มวกเหลก็ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน

45 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.ดงละคร

46 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.พรหมณี

47 นครนายก เมอืงนครนายกอบต.วงักระโจม

48 นครนายก องครักษ์ อบต.บงึศาล

49 นครนายก องครักษ์ อบต.บางลกูเสอื

50 นครนายก องครักษ์ อบต.ศรีษะกระบอื

51 นครนายก องครักษ์ ทต.องครักษ์

52 นครนายก องครักษ์ อบต.บางสมบรูณ์

53 นครนายก องครักษ์ อบต.โพธิแ์ทน

54 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์

55 นครนายก องครักษ์ อบต.ทรายมลู

56 นครนายก องครักษ์ อบต.องครักษ์

57 นครนายก องครักษ์ อบต.คลองใหญ่

58 นครนายก องครักษ์ อบต.ชมุพล

59 นครนายก องครักษ์ อบต.บางปลากด

1. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จ ำกดั เลขที ่๑๒๓ หมู่๔ ต.สนำมแย้ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี ๗๐๑๙๐

โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสำร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิ๋ว)

2.  สหกรณ์โคนมวงัน ำ้เยน็ จ ำกดั 669 ม.1 ถ.จนัทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิ่งอ ำเภอ วงัสมบูรณ์ 

 จ.สระแก้ว  27250  โทรศัพท์  08-12951712   (คุณวรพจน์)

3. อสค.ภำคกลำง(มวกเหลก็) ๑๖๐ ถ.มิตรภำพ ต.มิตรภำพ อ.มวกเหลก็ สระบุรี ๑๘๑๘๐ (คุณอรุณ)

โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓, โทรสำร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓



ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

1 นนทบุรี สช เขต 1 การัญศึกษา

2 นนทบุรี สช เขต 1 เขมพิทยา

3 นนทบุรี สช เขต 1 เทพประทานพร

4 นนทบุรี สช เขต 1 ธมัมสิริศึกษานนทบุรี

5 นนทบุรี สช เขต 1 นนทบุรีคริสเตียนวทิยา

6 นนทบุรี สช เขต 1 ประสาทวทิยานนทบุรี

7 นนทบุรี สช เขต 1 พฒันวทิย์

8 นนทบุรี สช เขต 1 พิทกัษน์ครานุสรณ์

9 นนทบุรี สช เขต 1 เลก็โกเมศอนุสรณ์

10 นนทบุรี สช เขต 1 วรนาถวทิยา

11 นนทบุรี สช เขต 1 ศรีรัตโนภาศ

12 นนทบุรี สช เขต 1 สมานพิชากร

13 นนทบุรี สช เขต 1 สนัติวนั

14 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลดวงใจ

15 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลทรายทอง

16 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลนิตา

17 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบรรลือทรัพย์

18 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบรรลือทรัพย ์2

19 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบา้นนนท์

20 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลยวุจัฉรา

21 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลเรวดี นนทบุรี

22 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลวยัใส

23 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลสนัติวนั

24 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลสุรียล์กัษณ์

25 นนทบุรี สช เขต 1 อุดมศึกษา

26 นนทบุรี สช เขต 1 ชาญรัตน์วทิยา

27 นนทบุรี สช เขต 1 รัตนบณัฑิตวทิยา

28 นนทบุรี สช เขต 1 วรรัตน์ศึกษานนทบุรี

29 นนทบุรี สช เขต 1 ศึกษาบณัฑิต

30 นนทบุรี สช เขต 1 อนุบาลบวรพรรณ 2

31 นนทบุรี สช เขต 2 เทพพิมานพิทยา

32 นนทบุรี สช เขต 2 ญาโณทยั

33 นนทบุรี สช เขต 2 เปรมประชาวฒันา

34 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลกลุนนัท์

35 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลโชตะนนัท์

36 นนทบุรี สช เขต 2 ปิยะฉตัร

37 นนทบุรี สช เขต 2 กสินธรเซนตปี์เตอร์

38 นนทบุรี สช เขต 2 จิรดา

39 นนทบุรี สช เขต 2 ดรุณวทิยศึ์กษา

40 นนทบุรี สช เขต 2 เทพพิทกัษ์

41 นนทบุรี สช เขต 2 ธนพร

42 นนทบุรี สช เขต 2 บางบวัทองราษฎร์บาํรุง

43 นนทบุรี สช เขต 2 ประถมพฤกษา

44 นนทบุรี สช เขต 2 พระแม่สกลสงเคราะห์

สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน สค.ไทยมิลค์
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

สค.ปากช่อง

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันนทบุรี เทอม 2/2559

นนทบุรี

สวนจิตร สค.วงันํา้เยน็  บ.ที.ด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร



ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน สค.ไทยมิลค์
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

สค.ปากช่อง

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันนทบุรี เทอม 2/2559

นนทบุรี

สวนจิตร สค.วงันํา้เยน็  บ.ที.ด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร

45 นนทบุรี สช เขต 2 พึงราํลึก

46 นนทบุรี สช เขต 2 มารียว์ทิยา บางบวัทอง

47 นนทบุรี สช เขต 2 นนัทนวรวทิย์

48 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลจตุัพร

49 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลบา้นพฤกษา

50 นนทบุรี สช เขต 2 ศิริมงคลศึกษา

51 นนทบุรี สช เขต 2 สากลศึกษา บางบวัทอง

52 นนทบุรี สช เขต 2 สารสาสน์วเิทศบางบวัทอง

53 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลธญัญาภรณ์
54 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลพิชาดา

55 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลเลิศวนิิต

56 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลสวนเดก็บางแพรก

57 นนทบุรี สช เขต 2 กมุุทมาส

58 นนทบุรี สช เขต 2 ชลประทานวทิยา -        

59 นนทบุรี สช เขต 2 เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ -        

60 นนทบุรี สช เขต 2 ดารานุกลูนนทบุรี -        

61 นนทบุรี สช เขต 2 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ -        

62 นนทบุรี สช เขต 2 พระหฤทยันนทบุรี -        

63 นนทบุรี สช เขต 2 พิชญศึกษา -        

64 นนทบุรี สช เขต 2 มูลนิธิปากเกร็ดวทิยา

65 นนทบุรี สช เขต 2 ฤกษบุตร์(สอ้ิงอนุสรณ์)

66 นนทบุรี สช เขต 2 วฒันพฤกษา -              -        

67 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลจุติพร -              -        

68 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลระพีพรรณ -              -        

69 นนทบุรี สช เขต 2 วรรณทิพยว์ทิยา -              -        

70 นนทบุรี สช เขต 2 อมัพรไพศาล

71 นนทบุรี สช เขต 2 ท่าอิฐศึกษา

72 นนทบุรี สช เขต 2 ประชาบดี

73 นนทบุรี สช เขต 2 ศรีสงัวาลย์

74 นนทบุรี สช เขต 2 อนุบาลรุ้งเพชร

75 นนทบุรี สช เขต 2 จีเนียสคิดส์

76 นนทบุรี สช เขต 2 สารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์

77 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.ทววีฒันา

78 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.ราษฎรน์ยิม

79 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.ไทรใหญ่

80 นนทบรุี ไทรนอ้ย ทต.ไทรนอ้ย

81 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.ขนุศรี

82 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.คลองขวาง

83 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.หนองเพรางาย

84 นนทบรุี ไทรนอ้ย อบต.ไทรนอ้ย

85 นนทบรุี บางกรวย ทต.ศาลากลาง

86 นนทบรุี บางกรวย ทม.บางกรวย

87 นนทบรุี บางกรวย อบต.บางขนุกอง

88 นนทบรุี บางกรวย อบต.มหาสวสัดิ์



ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน สค.ไทยมิลค์
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

สค.ปากช่อง

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันนทบุรี เทอม 2/2559

นนทบุรี

สวนจิตร สค.วงันํา้เยน็  บ.ที.ด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร

89 นนทบรุี บางกรวย อบต.บางขนุน

90 นนทบรุี บางกรวย ทต.ปลายบาง

91 นนทบรุี บางกรวย อบต.มหาสวสัด์

92 นนทบรุี บางกรวย ทต.บางสทีอง

93 นนทบรุี บางบวัทอง อบต.บางรักพัฒนา

94 นนทบรุี บางบวัทอง อบต.บางรักใหญ่

95 นนทบรุี บางบวัทอง อบต.ลําโพ

96 นนทบรุี บางบวัทอง อบต.บางครัูด

97 นนทบรุี บางบวัทอง ทม.บางบวัทอง

98 นนทบรุี บางบวัทอง อบต.บางบวัทอง

99 นนทบรุี บางบวัทอง ทม.พมิลราช

100 นนทบรุี บางบวัทอง อบต.ละหาร

101 นนทบรุี บางใหญ่ ทต.เสาธงหนิ

102 นนทบรุี บางใหญ่ อบต.บา้นใหม่

103 นนทบรุี บางใหญ่ อบต.บางใหญ่

104 นนทบรุี บางใหญ่ ทต.บางเลน

105 นนทบรุี บางใหญ่ ทต.บางมว่ง

106 นนทบรุี บางใหญ่ อบต.บางแมน่าง

107 นนทบรุี บางใหญ่ ทต.บางใหญ่

108 นนทบรุี บางใหญ่ ทต.บา้นบางมว่ง

109 นนทบรุี ปากเกร็ด อบต.ทา่อฐิ

110 นนทบรุี ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์

111 นนทบรุี ปากเกร็ด อบต.คลองพระอดุม

112 นนทบรุี ปากเกร็ด ทต.บางพลบั

113 นนทบรุี ปากเกร็ด อบต.คลองขอ่ย

114 นนทบรุี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด

115 นนทบรุี ปากเกร็ด อบต.ออ้มเกร็ด

116 นนทบรุี ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด

117 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี อบต.บางรักนอ้ย

118 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี อบต.บางไผ่

119 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี อบจ.นนทบรุี

120 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี ทน.นนทบรุี

121 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี อบจ.นนทบรุี

122 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี อบต.บางกรา่ง

123 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี ทต.ไทรมา้

124 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี ทม.บางศรเีมอืง

1. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต ถ.ราชวถิ ีแขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑๑๑๕๐ โทรสาร ๐๒-๒๘๑๖๒๐๗ (คุณสมใจ)
2. บ.เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั เลขที ่๓๐๕๙/๑-๓ ถนนสุขุมวทิ บางจาก เขตพระโขนง กทม.๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๔๗๕๑๙๕,๐๘๙-๗๘๘๙๔๔๕ ,โทรสาร ๐๒-๗๔๗๕๑๙๔ (คุณรัชดาภรณ์)
3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ๕๐ ม.๓ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๙๕๙๔#๑๐๓ โทรสาร ๐๒๕๗๙๑๘๗๖#๑๐๘(คุณ เปรมกมล)
4. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จํากดั เลขที ่๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิว๋)
5 บริษทั ทดี ีแดร่ี ฟู้ดส์ จํากดั  เลขที ่179  หมู่ 11 ต.หนองบัว  อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี  15140
โทรศัพท์ 036-494265  คุณรดาณฐั โทรสาร. 036-494266



ท่ี อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช บ.แมร่ีแอน สค.ไทยมิลค์
หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

สค.ปากช่อง

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันนทบุรี เทอม 2/2559

นนทบุรี

สวนจิตร สค.วงันํา้เยน็  บ.ที.ด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร

6. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จํากดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)
7. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

8.  สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จํากดั 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 
 โทรศัพท์  08-12951712  โทรสาร 037-517136 (คุณวรพจน์)

โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณ



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

1 ปทุมธำนี สช เขต 1 กำญจนำภิเษกสมโภช
2 ปทุมธำนี สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก
3 ปทุมธำนี สช เขต 1 บำ้นพลอย
4 ปทุมธำนี สช เขต 1 บำ้นใหม่วฒันำ
5 ปทุมธำนี สช เขต 1 ประคองศิลป์
6 ปทุมธำนี สช เขต 1 พระแม่มำรีอุปถมัภ์
7 ปทุมธำนี สช เขต 1 พิทกัษน์ครินทร์
8 ปทุมธำนี สช เขต 1 รังสิตวิทยำ
9 ปทุมธำนี สช เขต 1 สำธิตปทุม
10 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลทินโชติ
11 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลปำริชำติ
12 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลเมืองเอก
13 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลสุขใจ
14 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลสุรัชนนัท์
15 ปทุมธำนี สช เขต 1 อินทุสุตศึกษำ
16 ปทุมธำนี สช เขต 1 ทวิวิชช์
17 ปทุมธำนี สช เขต 1 นภสร (อนุบำลนภสร)
18 ปทุมธำนี สช เขต 1 ยิง่ยศอนุสรณ์
19 ปทุมธำนี สช เขต 1 สีวลี 2
20 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลดวงจิต 2
21 ปทุมธำนี สช เขต 1 ดวงพร
22 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลธรรมศำสตร์ ฯ
23 ปทุมธำนี สช เขต 1 อุดมศึกษำรังสิต
24 ปทุมธำนี สช เขต 1 กนัตวรรณ
25 ปทุมธำนี สช เขต 1 สำรสำสน์วิเทศคลองหลวง
26 ปทุมธำนี สช เขต 1 อนุบำลดวงตะวนั
27 ปทุมธำนี สช เขต 1 ปัญญวิทย์
28 ปทุมธำนี สช เขต 1 ประชุมวิทยำ
29 ปทุมธำนี สช เขต 1 วิภำรัตน์
30 ปทุมธำนี สช เขต 1 นภสรนฐันนท์
31 ปทุมธำนี สช เขต 2 ตวงพรวิทยำ (กำนตบ์ดี)
32 ปทุมธำนี สช เขต 2 แกว้สว่ำงวิทยำ
33 ปทุมธำนี สช เขต 2 ทิพพำกรวิทยำกำร
34 ปทุมธำนี สช เขต 2 ธญัวิทย์
35 ปทุมธำนี สช เขต 2 บรรจบรักษ์
36 ปทุมธำนี สช เขต 2 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต
37 ปทุมธำนี สช เขต 2 รัตนโกสินทร์-รังสิต
38 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลฟ้ำสิรินทร์
39 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลรสสุคนธ์อำกำศ
40 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลรังสิต
41 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลบำ้นวงัทอง
42 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลศิริเสนำ
43 ปทุมธำนี สช เขต 2 อุดมวิทยำ
44 ปทุมธำนี สช เขต 2 มูลนิธิธญัวิทยำ (ตงมิ้น)
45 ปทุมธำนี สช เขต 2 โชคชยัรังสิต
46 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลเด่นปทุม
47 ปทุมธำนี สช เขต 2 ปิยวฒันศำสตร์
48 ปทุมธำนี สช เขต 2 รังสฤษฏส์องภำษำ
49 ปทุมธำนี สช เขต 2 ไกรลำศศึกษำ
50 ปทุมธำนี สช เขต 2 เตรียมบณัฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษำ)
51 ปทุมธำนี สช เขต 2 ผอ่งสุวรรณวิทยำ
52 ปทุมธำนี สช เขต 2 พระวิสุทธิวงศ์
53 ปทุมธำนี สช เขต 2 พฒันำวิทยำ

ปทุมธานี

สวนจิตร บ.ท.ีด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัปทุมธาน ีเทอม 2/2559

บ.เชียงใหม่เฟรช สค.ปากช่อง สค.ไทยมิลค์ บ.แมร่ี แอน
หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
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ปทุมธานี

สวนจิตร บ.ท.ีด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัปทุมธาน ีเทอม 2/2559

บ.เชียงใหม่เฟรช สค.ปากช่อง สค.ไทยมิลค์ บ.แมร่ี แอน
หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

54 ปทุมธำนี สช เขต 2 เฟ่ืองฟ้ำวิทยำ
55 ปทุมธำนี สช เขต 2 แยม้สอำดรังสิต
56 ปทุมธำนี สช เขต 2 ระเบียบวิทยำ
57 ปทุมธำนี สช เขต 2 วงศไ์พฑูรยวิ์ทยำ
58 ปทุมธำนี สช เขต 2 ศรีจิตรำ
59 ปทุมธำนี สช เขต 2 สวนอกัษร
60 ปทุมธำนี สช เขต 2 สีวลี
61 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลประทีป(ทีปรกร)
62 ปทุมธำนี สช เขต 2 ประสำนมิตร
63 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลฟ้ำใส
64 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลลดัดำวรรณ
65 ปทุมธำนี สช เขต 2 จุฑำรัตน์วิทยำ
66 ปทุมธำนี สช เขต 2 เปรมฤทยั
67 ปทุมธำนี สช เขต 2 มูลนิธิกำรศึกษำประชำเจริญ(ภูมิตะวนัวิทยำ)
68 ปทุมธำนี สช เขต 2 คอมมูนิตำ้อินคอนโทร
69 ปทุมธำนี สช เขต 2 อนุบำลธรำดล
70 ปทุมธำนี สช เขต 2 ยวุบณัฑิต
71 ปทุมธำนี สช เขต 2 ไตรพฒัน์
72 ปทุมธำนี สช เขต 2 สำรสำสน์วิเทศรังสิต
73 ปทุมธำนี สช เขต 2 บำ้นวงัทองวฒันำ
74 ปทุมธำนี สช เขต 2 อิสลำมสนัติชนล ำลูกกำ (ตั้งใหม่ปี 58)
75 ปทุมธำนี สช เขต 2 พุทธำรักษ ์(ตั้งใหม่ปี 58)
76 ปทุมธำนี คลองหลวง ทม.ท่ำโขลง
77 ปทุมธำนี คลองหลวง ทม.คลองหลวง
78 ปทุมธำนี คลองหลวง อบต.คลองสำม
79 ปทุมธำนี คลองหลวง อบต.คลองส่ี
80 ปทุมธำนี คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด
81 ปทุมธำนี คลองหลวง อบต.คลองห้ำ
82 ปทุมธำนี คลองหลวง อบต.คลองหก
83 ปทุมธำนี ธญับุรี ทต.ธญับุรี
84 ปทุมธำนี ธญับุรี ทม.สนัน่รักษ์
85 ปทุมธำนี ธญับุรี ทน.รังสิต
86 ปทุมธำนี ธญับุรี ทม.บึงยีโ่ถ
87 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทม.ปทุมธำนี
88 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทม.บำงคูวดั
89 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.บำ้นฉำง
90 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำงกะดี
91 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.บำ้นกระแชง
92 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำ้นใหม่
93 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี
94 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบจ.ปทุมธำนี
95 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำงหลวง
96 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.บำงพูด
97 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.สวนพริกไทย
98 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำงขะแยง
99 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.หลกัหก
100 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำงพูน
101 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำ้นกลำง
102 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.บำงหลวง
103 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.บำงเด่ือ
104 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ ทต.คลองพระอุดม
105 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.หน้ำไม้
106 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.ระแหง
107 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.ลำดหลุมแกว้
108 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ ทต.คูขวำง
109 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.คูบำงหลวง
110 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ ทต.ระแหง



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

ปทุมธานี

สวนจิตร บ.ท.ีด.ีแดร่ี บ.เคซีจี ม.เกษตร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทรีเฟรช
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บ.เชียงใหม่เฟรช สค.ปากช่อง สค.ไทยมิลค์ บ.แมร่ี แอน
หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

111 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.บ่อเงิน
112 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทม.คูคต
113 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทต.ล ำไทร
114 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.บึงทองหลำง
115 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทม.ล ำสำมแกว้
116 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.พืชอุดม
117 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.ล ำไทร
118 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.บึงค  ำพร้อย
119 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.ล ำลูกกำ
120 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทต.ล ำลูกกำ
121 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทม.ลำดสวำย
122 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.บึงคอไห
123 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.บำงโพธ์ิเหนือ
124 ปทุมธำนี สำมโคก ทต.บำงเตย
125 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.เชียงรำกน้อย
126 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.บำ้นง้ิว
127 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.บำงกระบือ
128 ปทุมธำนี สำมโคก ทต.สำมโคก
129 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.กระแชง
130 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.ทำ้ยเกำะ
131 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.บำ้นปทุม
132 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.คลองควำย
133 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.เชียงรำกใหญ่
134 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บึงบำ
135 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.นพรัตน์
136 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.ศำลำครุ
137 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บึงช ำออ้
138 ปทุมธำนี หนองเสือ ทต.หนองเสือ
139 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.หนองสำมวงั
140 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บึงบอน
141 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บึงกำสำม

1. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑๑๑๕๐ โทรสาร ๐๒-๒๘๑๖๒๐๗ (คุณสมใจ)
2. บ.เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เลขที่ ๓๐๕๙/๑-๓ ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กทม.๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๔๗๕๑๙๕,๐๘๙-๗๘๘๙๔๔๕ ,โทรสาร ๐๒-๗๔๗๕๑๙๔ (คุณรัชดาภรณ์)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ม.๓ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๙๕๙๔#๑๐๓ โทรสาร ๐๒๕๗๙๑๘๗๖#๑๐๘(คุณ เปรมกมล)
4. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จ ากัด เลขที่ ๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิ๋ว)
5.  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงจิตรลดา เขต ดุสิต กทม.10303
โทรศัพท์ 02-2811150 โทรสาร 02281-6207 (คุณส้ม)
6 บริษทั ทีด ีแดร่ี ฟู้ดส์ จ ากัด  เลขที่ 179  หมู่ 11 ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  15140

โทรศัพท์ 036-494265  คุณรดาณฐั โทรสาร. 036-494266
7. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวิชัย)
8. สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด เลขที่ 254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณแยม)
9.  บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 57/1 ม.6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140    
โทรศัพท์   053-1240079 ,  โทรสาร  053-817365 (คุณไพบูลย์)



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

1 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 ทบอ.จกัรพงษพิ์ทยำ

2 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 จงหมิน

3 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 ฉตัรลิตรำศึกษำ

4 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 ดำรำวฒันำอินเตอร์

5 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 เทวรักษ์

6 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 ผะดุงศิษยพิ์ทยำประจนัตคำม

7 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 มธัยมวดัใหม่กรงทอง

8 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 มำรีวิทยำ

9 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 มำรีวิทยำศรีมโหสถ

10 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 สุธีวรรำษฎร์รังสฤษฎ์

11 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 หทยัชำติ

12 ปรำจีนบุรี สช เขต 1 กิตติวฒันำ

13 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 กชนนัทอ์นุบำล

14 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 กบินทร์จริยำคม

15 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 จนัทร์กระจ่ำงศึกษำ

16 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 เจียหมิน

17 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 มำรีวิทยำกบินทร์บุรี

18 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 รักษำทรัพยพิ์ทยำกร

19 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 รักษำทรัพยฯ์ (นำดี)

20 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 สำยมิตรศึกษำ

21 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 อนุบำลจรันวิทยำ

22 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 อนุบำลอุดมวิทย์

23 ปรำจีนบุรี สช เขต 2 สำยมิตรวงัท่ำชำ้ง

24 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.กบินทร์

25 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.สระบวั

26 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.วงัตะเคียน

27 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.หำดนำงแกว้

28 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.หนองก่ี

29 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.วงัท่ำชำ้ง

30 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.นนทรี

31 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.ยำ่นรี

32 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.เขำไมแ้กว้

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัปราจีนบุรี เทอม 2/2559

ปราจีนบุรี

สค.วังน า้เย็น  บ.ที.ด.ีแดร่ี สค.ไทยมิลค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก บ.คันทรีเฟรช



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
ปราจีนบุรี

สค.วังน า้เย็น  บ.ที.ด.ีแดร่ี สค.ไทยมิลค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก บ.คันทรีเฟรช

33 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.เมืองเก่ำ

34 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.วงัดำล

35 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.บำ้นนำ

36 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง

37 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.เมืองเก่ำ

38 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.ลำดตะเคียน

39 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์

40 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.นำแขม

41 ปรำจีนบุรี นำดี ทต.นำดี

42 ปรำจีนบุรี นำดี อบต.แก่งดินสอ

43 ปรำจีนบุรี นำดี อบต.ส ำพนัตำ

44 ปรำจีนบุรี นำดี อบต.สะพำนหิน

45 ปรำจีนบุรี นำดี อบต.นำดี

46 ปรำจีนบุรี นำดี อบต.บุพรำหมณ์

47 ปรำจีนบุรี นำดี อบต.ทุง่โพธ์ิ

48 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำ้นสร้ำง -              -             

49 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำงปลำร้ำ

50 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำงยำง

51 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง ทต.บำ้นสร้ำง

52 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำงพลวง

53 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำงกระเบำ

54 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำงแตน

55 ปรำจีนบุรี บำ้นสร้ำง อบต.บำงเตย

56 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.เกำะลอย

57 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.ประจนัตคำม

58 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.บำ้นหอย

59 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.หนองแสง

60 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.หนองแกว้

61 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม ทต.โพธ์ิงำม

62 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.ค ำโตนด

63 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.บุฝ้ำย



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
ปราจีนบุรี

สค.วังน า้เย็น  บ.ที.ด.ีแดร่ี สค.ไทยมิลค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก บ.คันทรีเฟรช

64 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม อบต.ดงบงั

65 ปรำจีนบุรี ประจนัตคำม ทต.ประจนัตคำม

66 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.ดงข้ีเหลก็

67 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.เนินหอม

68 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.รอบเมือง

69 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี ทม.ปรำจีนบุรี

70 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.วดัโบสถ์

71 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.ดงพระรำม

72 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี ทต.โคกมะกอก

73 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.ท่ำงำม

74 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี

75 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.ไมเ้คด็

76 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบจ.ปรำจีนบุรี

77 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.บำงเดชะ

78 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี ทต.บำ้นนำปรือ

79 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.โคกไมล้ำย

80 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.บำ้นพระ

81 ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี อบต.โนนห้อม

82 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ ทต.กรอกสมบูรณ์

83 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.หวัหวำ้

84 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.หนองโพรง

85 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.บำ้นทำม

86 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ ทต.ศรีมหำโพธ์ิ

87 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ ทต.ศรีมหำโพธิ

88 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.ศรีมหำโพธิ

89 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.ท่ำตูม

90 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์

91 ปรำจีนบุรี ศรีมหำโพธิ อบต.ดงกระทงยำม

92 ปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ

93 ปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ ทต.โคกปีบ

94 ปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย

95 ปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.ไผช่ะเลือด



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
ปราจีนบุรี

สค.วังน า้เย็น  บ.ที.ด.ีแดร่ี สค.ไทยมิลค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก บ.คันทรีเฟรช

1. สหกรณ์โคนมวงัน า้เยน็ จ ากดั ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิ่งอ าเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ๒๗๒๕๐

โทรศัพท์ ๐๘-๑๒๙๕๑๗๑๒ โทรสาร ๐๓๗-๕๑๗๑๓๖ (คุณวรพจน์)

2. อสค.ภาคกลาง(มวกเหลก็) ๑๖๐ ถ.มติรภาพ ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ สระบุรี ๑๘๑๘๐ (คุณอรุณ)

โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓, โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓

3 บริษัท่ ทดี ีแดร่ี ฟู้ดส์ จ ากดั  เลขที ่179  หมู่ 11 ต.หนองบัว  อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี  15140

โทรศัพท์ 036-494265  คุณรดาณฐั โทรสาร. 036-494266

4. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 

โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)

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

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



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ

1 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลฝนทิพย์ 142           

2 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลศรอารีย์  129           

3 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลปิยะอาทร 128           

4 ระยอง สช เขต 1 อารีย์วัฒนา 1,370             

5 ระยอง สช เขต 1 ศิริพรระยอง 231           

6 ระยอง สช เขต 1 อนันต์ศึกษา 467           

7 ระยอง สช เขต 1 บวรรัตนศาสตร์ 1,005           

8 ระยอง สช เขต 1 สมคิดวิทยา 537           

9 ระยอง สช เขต 1 กวงฮ้ัว 1,886           

10 ระยอง สช เขต 1 วุฒินันท์ 1,283           

11 ระยอง สช เขต 1 มณีวรรณวิทยา 1,299           

12 ระยอง สช เขต 1 ประภัสสรคุณธรรม 187              

13 ระยอง สช เขต 1 อัสสัมชัญระยอง 2,383           

14 ระยอง สช เขต 1 เซนต์โยเซฟระยอง 713              

15 ระยอง สช เขต 1 อรวินวิทยา 2,573           

16 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลรักภาษา 340           

17 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลอารีย์พัฒน์ 69               

18 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลชนบทพัฒนา 216           

19 ระยอง สช เขต 1 อุดมวิทยานุกูล 561              

20 ระยอง สช เขต 1 พัฒนเวชศึกษา 898           

21 ระยอง สช เขต 1 อนุบาลร่มโพธิ์ 120              

22 ระยอง สช เขต 2 รุ่งนภาพิทยา 1,392        

23 ระยอง สช เขต 2 จินดาวัฒน์ 72               

24 ระยอง สช เขต 2 อนุบาลหลานรัก 420              

25 ระยอง แกลง ทต.กองดิน 649

26 ระยอง แกลง อบต.กองดิน 384           

27 ระยอง แกลง ทต.เนินฆ้อ 389

28 ระยอง แกลง อบต.พังราด 506           

29 ระยอง แกลง อบต.กระแสบน 550

30 ระยอง แกลง อบต.ทางเกวียน 986           

31 ระยอง แกลง ทต.บ้านนา 740

32 ระยอง แกลง ทต.ปากน้ําประแส 522

33 ระยอง แกลง อบต.ห้วยยาง 368

34 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู่ 1414

35 ระยอง แกลง ทต.สองสลึง 675

36 ระยอง แกลง ทต.ทุ่งควายกิน 1257

หน่วยงานท่ีจัดซื้อ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ทีก่ารจาํหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัระยอง เทอม 2/2559

สค.วังน้ําเย็น สค.ไทยมิลค์ บ.แมรี่ แอน สค.หนองโพฯ บ.คันทรีเฟรช บ.ธวัชฟาร์ม สค.ปากช่อง



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หน่วยงานท่ีจัดซื้อ
สค.วังน้ําเย็น สค.ไทยมิลค์ บ.แมรี่ แอน สค.หนองโพฯ บ.คันทรีเฟรช บ.ธวัชฟาร์ม สค.ปากช่อง

37 ระยอง แกลง ทต.เมืองแกลง 3111

38 ระยอง แกลง อบต.ชากโดน 298

39 ระยอง แกลง อบต.ทุ่งควายกิน 841

40 ระยอง แกลง อบต.คลองปูน 400

41 ระยอง แกลง อบต.วังหว้า 1547

42 ระยอง เขาชะเมา ทต.ชําฆ้อ 717           

43 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา 85

44 ระยอง เขาชะเมา อบต.น้ําเป็น 603

45 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขาน้อย 415

46 ระยอง เขาชะเมา อบต.น้ําเป็น 120

47 ระยอง เขาชะเมา อบต.ห้วยทับมอญ 710

48 ระยอง นิคมพัฒนา ทต.มาบข่า 1,364             

49 ระยอง นิคมพัฒนา ทต.มาบข่าพัฒนา 1,275             

50 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม 1219

51 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา 1263

52 ระยอง นิคมพัฒนา ทต.มะขามคู่ 1,308             

53 ระยอง บ้านค่าย อบต.หนองบัว 1684

54 ระยอง บ้านค่าย อบต.บางบุตร 1,020        

55 ระยอง บ้านค่าย ทต.บ้านค่าย 374

56 ระยอง บ้านค่าย อบต.ชากบก 437           

57 ระยอง บ้านค่าย ทต.ชากบก 292           

58 ระยอง บ้านค่าย อบต.หนองละลอก 1017

59 ระยอง บ้านค่าย อบต.ตาขัน 1,019        

60 ระยอง บ้านค่าย อบต.หนองตะพาน 333           

61 ระยอง บ้านค่าย ทต.บ้านค่ายพัฒนา 389           

62 ระยอง บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง 438               

63 ระยอง บ้านฉาง ทม.บ้านฉาง 3,301        

64 ระยอง บ้านฉาง อบต.สํานักท้อน 677               

65 ระยอง บ้านฉาง ทต.สํานักท้อน 1,550             

66 ระยอง บ้านฉาง ทต.พลา 571               

67 ระยอง ปลวกแดง อบต.ละหาร 391               

68 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร่ 589               

69 ระยอง ปลวกแดง อบต.มาบยางพร 2,094             

70 ระยอง ปลวกแดง ทต.จอมพลเจ้าพระยา 332               

71 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ําคู้ 1,068             

72 ระยอง ปลวกแดง ทต.บ้านปลวกแดง 1,719             



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หน่วยงานท่ีจัดซื้อ
สค.วังน้ําเย็น สค.ไทยมิลค์ บ.แมรี่ แอน สค.หนองโพฯ บ.คันทรีเฟรช บ.ธวัชฟาร์ม สค.ปากช่อง

73 ระยอง ปลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ 697               

74 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลงกะเฉด 815

75 ระยอง เมืองระยอง ทต.เนินพระ #REF!

76 ระยอง เมืองระยอง อบต.บ้านแลง 666

77 ระยอง เมืองระยอง อบต.แกลง 488           

78 ระยอง เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 587           

79 ระยอง เมืองระยอง อบต.เพ 100

80 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 7004

81 ระยอง เมืองระยอง ทต.ทับมา 1160

82 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง
83 ระยอง เมืองระยอง อบต.สํานักทอง 822

84 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง 3217

85 ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง 11029

86 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลงกะเฉด
87 ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน 1506

88 ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง 1,630             

89 ระยอง เมืองระยอง ทต.น้ําคอก 400

90 ระยอง เมืองระยอง อบต.กะเฉด 529           

91 ระยอง เมืองระยอง ทต.บ้านเพ 1621

92 ระยอง วังจันทร์ ทต.ชุมแสง 905



ท่ี อําเภอ

สังกัด ช่ือ

หน่วยงานท่ีจัดซื้อ
สค.วังน้ําเย็น สค.ไทยมิลค์ บ.แมรี่ แอน สค.หนองโพฯ บ.คันทรีเฟรช บ.ธวัชฟาร์ม สค.ปากช่อง

93 ระยอง วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 417

94 ระยอง วังจันทร์ อบต.ชุมแสง 697

95 ระยอง วังจันทร์ อบต.ป่ายุบใน 564

96 ระยอง วังจันทร์ อบต.พลงตาเอี่ยม 497           

1. บ.คันทรี่เฟรช   1126/1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์  02-2523777 ,  08-14218206  โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
2.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ ก่ิงอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  27250 
 โทรศัพท์  08-12951712   (คุณวรพจน์)
3. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด เลขท่ี 59 หมู่ 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวิชัย)
4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เลขท่ี  119  หมู่ 1 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 032-351941-44 (คุณเป้ิล) โทรสาร. 032-351943
5.บริษัทธวัชฟาร์ม จํากัด เลขท่ี 323 หมู่8 ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 089-8324877 (คุณนุช)  โทรสาร. 045-288452
6. สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด เลขท่ี 254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณน้ําฝน)
3. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จาํกดั เลขที ่๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิว๋)

หมายเหตุ*  พ้ืนท่ีสีดําคือผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิ์ขายในพ้ืนท่ี



กลุ่มผู้เลีย้ง

ท่ี อ  ำเภอ โคนมเข่ือนป่ำสัก

สังกดั ช่ือ
1 ลพบุรี สช เขต 1 ก ำจรวิทย์
2 ลพบุรี สช เขต 1 จินดำรัตน์
3 ลพบุรี สช เขต 1 ทบอ.ค่ำยนำรำยณ์ศึกษำ
4 ลพบุรี สช เขต 1 ทบอ.สองเหล่ำสร้ำง
5 ลพบุรี สช เขต 1 บรรจงรัตน์
6 ลพบุรี สช เขต 1 บณัฑิตศึกษำ
7 ลพบุรี สช เขต 1 เมืองละโววิ้ทยำ
8 ลพบุรี สช เขต 1 วรกิจพิทยำ
9 ลพบุรี สช เขต 1 วรนำถวิทยำลพบุรี
10 ลพบุรี สช เขต 1 วรพิทยำ
11 ลพบุรี สช เขต 1 อนุบำลบรรจงรัตน์
12 ลพบุรี สช เขต 1 อนุบำลเยน็ศิระ
13 ลพบุรี สช เขต 1 อสัสัมชญัคอนแวนต ์ลพบุรี
14 ลพบุรี สช เขต 1 จำรึกลอ้มวิทยำ
15 ลพบุรี สช เขต 1 ทศธรรมศึกษำ
16 ลพบุรี สช เขต 1 ศรีแกว้อนุกูล
17 ลพบุรี สช เขต 1 รุ่งนิวตัิวทิยา (สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
18 ลพบุรี สช เขต 1 พระวรสำร
19 ลพบุรี สช เขต 1 รัตนศึกษำ
20 ลพบุรี สช เขต 1 สุเทพวิทยำลยั
21 ลพบุรี สช เขต 1 กำรศึกษำคนตำบอดและคนตำบอดพิกำรซ ้ำซอ้น
22 ลพบุรี สช เขต 2 งามมีศรีพฒันา(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
23 ลพบุรี สช เขต 2 เพญ็พฒันำ
24 ลพบุรี สช เขต 2 นำรำยณ์วิทยำ
25 ลพบุรี สช เขต 2 สัตยำไส
26 ลพบุรี สช เขต 2 สำมคัคีวิทยำ
27 ลพบุรี สช เขต 2 อสัสัมชญัคอนแวนตล์ ำนำรำยณ์
28 ลพบุรี สช เขต 2 อำรีสวสัด์ิ
29 ลพบุรี สช เขต 2 นำรำยณ์วิทยำท่ำหลวง
30 ลพบุรี สช เขต 2 สร้ำงพฒันำ
31 ลพบุรี สช เขต 2 แกว้ประทำนพรวิทยำ
32 ลพบุรี สช เขต 2 ทองทำบพิทยำ
33 ลพบุรี สช เขต 2 ยงคสุ์รีศึกษำ
34 ลพบุรี สช เขต 2 อนุบำลสุวดีวิทยำ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัลพบุรี เทอม 2/2559 
ลพบุรี

บ.แมร่ี แอนบ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์



กลุ่มผู้เลีย้ง
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สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัลพบุรี เทอม 2/2559 
ลพบุรี

บ.แมร่ี แอนบ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์

35 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.ยำงรำก
36 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.หนองมะค่ำ
37 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วงัทอง
38 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกแสมสำร
39 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ
40 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.วงัเพลงิ(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
41 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.สะแกราบ(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
42 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.วงัขอนขวำ้ง
43 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.ถลุงเหลก็
44 ลพบุรี โคกส ำโรง ทต.โคกส าโรง(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
45 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.หว้ยโป่ง
46 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.หนองแขม
47 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.เกำะแกว้
48 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.เพนียด(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
49 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.ดงมะรุม
50 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.โคกส าโรง(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
51 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.วงัจัน่
52 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.คลองเกตุ
53 ลพบุรี โคกส ำโรง อบต.หลุมขำ้ว
54 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ท่ำมะนำว
55 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ม่วงค่อม
56 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.นำโสม
57 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.นิคมล ำนำรำยณ์
58 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.บวัชุม
59 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ชยันำรำยณ์
60 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ศิลำทิพย์
61 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ซบัตะเคียน
62 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.เขำแหลม
63 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ชยับำดำล
64 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ท่ำดินด ำ
65 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.หว้ยหิน
66 ลพบุรี ชยับำดำล ทต.ล ำนำรำยณ์
67 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.หนองยำยโตะ๊
68 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.บำ้นใหม่สำมคัคี
69 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.ล ำนำรำยณ์
70 ลพบุรี ชยับำดำล อบต.เกำะรัง
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71 ลพบุรี ท่ำวุง้ ทต.โพตลำดแกว้
72 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.มุจลินท์
73 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.เขำสมอคอน
74 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.ท่ำวุง้
75 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.บำงล่ี
76 ลพบุรี ท่ำวุง้ ทต.ท่ำโขลง
77 ลพบุรี ท่ำวุง้ ทต.โพธ์ิตลำดแกว้
78 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.บำ้นเบิก
79 ลพบุรี ท่ำวุง้ ทต.ท่ำวุง้
80 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.บำงคู้
81 ลพบุรี ท่ำวุง้ ทต.โคกสลุด
82 ลพบุรี ท่ำวุง้ ทต.บำงงำ
83 ลพบุรี ท่ำวุง้ อบต.หวัส ำโรง
84 ลพบุรี ท่ำหลวง อบต.หวัล ำ
85 ลพบุรี ท่ำหลวง อบต.แก่งผกักูด
86 ลพบุรี ท่ำหลวง อบต.หนองผกัแว่น
87 ลพบุรี ท่ำหลวง ทต.บ้านท่าหลวง(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
88 ลพบุรี ท่ำหลวง อบต.ท่ำหลวง
89 ลพบุรี ท่ำหลวง อบต.ซบัจ ำปำ
90 ลพบุรี บำ้นหม่ี ทม.บ้านหมี(่สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
91 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.ชอนม่วง
92 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.สำยหว้ยแกว้
93 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.บำงพ่ึง
94 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.พคุำ
95 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.บำ้นชี
96 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.หนองเต่ำ
97 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.สนำมแจง
98 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.ไผใ่หญ่
99 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.บำ้นทรำย
100 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.หนองทรำยขำว
101 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.หินปัก
102 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.หนองเมือง
103 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.บำงขำม
104 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.มหำสอน
105 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.บำงกะพ้ี
106 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.โพนทอง
107 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.ดอนดึง
108 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.หนองกระเบียน
109 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.บำ้นกลว้ย
110 ลพบุรี บำ้นหม่ี อบต.เชียงงำ
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ลพบุรี

บ.แมร่ี แอนบ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์

111 ลพบุรี พฒันำนิคม ทต.พฒันานิคม(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
112 ลพบุรี พฒันำนิคม ทต.ดลีงั(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
113 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.ชอนนอ้ย
114 ลพบุรี พฒันำนิคม ทต.เขาพระยาเดนิธง(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
115 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.หว้ยขนุรำม
116 ลพบุรี พฒันำนิคม ทต.แก่งเสือเตน้
117 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.หนองบวั
118 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.ช่องสำริกำ
119 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.มะนำวหวำน
120 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.โคกสลุง
121 ลพบุรี พฒันำนิคม อบต.น ้ำสุด
122 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
123 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง
124 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธ์ิ
125 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บำ้นข่อย
126 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ง้ิวรำย
127 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โก่งธนู(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
128 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.พรหมมำสตร์
129 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกล ำพำน
130 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.บำงขนัหมำก
131 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
132 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี
133 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี
134 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ท่ำศำลำ
135 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ทำ้ยตลำด
136 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกกระเทียม
137 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิเกำ้ตน้
138 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ท่ำแค
139 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิตรุ
140 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.กกโก(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
141 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชุบศร(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
142 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่ำตำล
143 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขำพระงำม
144 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต.โคกกะเทียม
145 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ถนนใหญ่(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)



กลุ่มผู้เลีย้ง

ท่ี อ  ำเภอ โคนมเข่ือนป่ำสัก

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัลพบุรี เทอม 2/2559 
ลพบุรี

บ.แมร่ี แอนบ.ที.ด.ีแดร่ี ฟู้ดส์

146 ลพบุรี ล  ำสนธิ อบต.ล ำสนธิ
147 ลพบุรี ล  ำสนธิ อบต.ซบัสมบูรณ์
148 ลพบุรี ล  ำสนธิ อบต.เขำรวก
149 ลพบุรี ล  ำสนธิ อบต.หนองรี
150 ลพบุรี ล  ำสนธิ อบต.กุดตำเพชร
151 ลพบุรี ล  ำสนธิ อบต.เขำนอ้ย
152 ลพบุรี สระโบสถ์ ทต.สระโบสถ์
153 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่ำชำ้ง
154 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.นิยมชยั
155 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหำโพธิ
156 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหำโพธ์ิ
157 ลพบุรี หนองม่วง อบต.หนองม่วง
158 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์
159 ลพบุรี หนองม่วง อบต.บ่อทอง
160 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ดงดินแดง
161 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสำรเดช
162 ลพบุรี หนองม่วง ทต.หนองม่วง(สิทธิเดมิ วษ.ลพบุรี)
163 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ยำงโทน

1 บริษ่ัท ทดีี แดรี ่ฟู้ดส์ จ ำกัด  เลขที่ 179  หมู่ 11 ต.หนองบวั  อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบรุี  15140
โทรศัพท ์036-494265  คุณรดำณัฐ โทรสำร. 036-494266

2. หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขือ่นปำ่สัก เลขที่ 247/2 หมู่ 9 ต.พัฒนำนิคม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบรุี  
โทรศัพท ์036-639365 โทรสำร.036-491577  คุณสุรชัย
3. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด เลขที่ ๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิว๋)



ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

1 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 จตุพรวิทยำ
2 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ฉัตรสุดำ
3 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เฉลิมไฉไลวิทยำ
4 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เฉลิมวิทยำ
5 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ซิกขวิ์ทยำลยั
6 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟทิพวลั
7 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟบำงนำ
8 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เซนตร์ำฟำแอล
9 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ดรุณรัตน์
10 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ดิษลี
11 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ทรงวิทยำ
12 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ทอรัก
13 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 นพคุณวิทยำ
14 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 บุรำรักษ์
15 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ประภำมนตรี 2
16 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ปรำณีเนำวบุตร
17 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ป้วยฮั้ว
18 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ภรวิชญ์
19 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 มนตเสรี
20 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ทรงสรรพวิทย์
21 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ศรีวิทยำปำกน ้ำ
22 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ศึกษำสรรค์
23 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สวนแพรกษำจงสิน
24 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สิริวฒิุวิทยำ
25 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สิริศึกษำ
26 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สุขเจริญผล
27 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สุขเจริญผลแพรกษำ
28 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สุมำนนั
29 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เสง่ียมพิทยำนุกลุ
30 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลกิติมำ
31 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลเคหะบำ้นใหม่
32 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลจตุรมุก
33 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 แอนจูต้ี (อนุบำลจนัทนำ)
34 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลจิตอำทร
35 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลตนัติภกัด์ิ
36 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลเทพดรุณ
37 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลนนนที
38 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลบำ้นไทรงำม
39 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลบำ้นหนู
40 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลบุษยมำส
41 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลพนำสนธ์ิ
42 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลพฒันำสุข
43 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลเพชรงำม
44 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลมิตรอุดม

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจดัสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจงัหวดัสมุทรปราการ เทอม 2/2559

สมุทรปราการ

สวนจติร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทร่ี เฟรช สค.หนองโพฯ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง



ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
สมุทรปราการ

สวนจติร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทร่ี เฟรช สค.หนองโพฯ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

45 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลรักษด์รุณ
46 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลสำริน
47 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลสีสวำท
48 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลสุวิชำ
49 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลอนงคเ์วท(เลิศอริยะพฒัน)์
50 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุสำส์นวิทยำ
51 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุสำสน์วิทยำสมุทรปรำกำร
52 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อสัสัมชญัสมุทรปรำกำร
53 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อุ่นอำรีวิทยำ
54 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อู่ทิพย์
55 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 รุ่งปัญญำวิทย ์(กำญจนวิทยำ)
56 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ณฏัฐเวศม์
57 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เซนตแ์มร่ี
58 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เยำวนำรีคริสเตียน
59 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ศิริวิทยำ
60 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สันติดรุณ
61 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สำยอนุสรณ์
62 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ส ำรำญวิทยำ
63 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลเจริญวยั
64 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลเซ็นดำณี
65 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลบวัขำว
66 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลบุษยมำส ปู่ เจำ้
67 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลมำรดำ
68 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อำษำวิทยำ
69 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อ ำนวยวิทย์
70 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 เทพกรศึกษำ
71 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 นพคุณศึกษำ
72 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 สำรสำสน์สมุทรสำร
73 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลเทพกร
74 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 รำชประชำสมำสัยในพระบรมรำชูปถมัภ์
75 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 ปัญจนะวิทย์
76 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลบำ้นแสงตะวนั
77 สมุทรปรำกำร สช เขต 1 อนุบำลสำริศำ
78 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 เกวลินวิทยำ
79 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 ทรงวิทยำเทพำรักษ์
80 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 บำงพลีพฒันศึกษำลยั
81 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 ประภำมนตรี 3
82 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 ไพรีขยำด
83 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 ยนิดีวิทย์
84 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 ศรีดรุณ
85 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 สันตเ์สริมวิทย์
86 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 สำธิตบำงนำ
87 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 สำมคัคีวิทยำ
88 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 สุดใจวิทยำ
89 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 อนุบำลชลิดำ



ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
สมุทรปราการ

สวนจติร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทร่ี เฟรช สค.หนองโพฯ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

90 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 อนุบำลพตัรีรมยำ
91 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 อนุบำลมงคลทิพย์
92 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 อนุบำลยนิดีวิทย์
93 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 อนุบำลวชิรำ
94 สมุทรปรำกำร สช เขต 2 อิสลำมสมุทรปรำกำร (มะซออนุสรณ์)
95 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ ทต.คลองสวน
96 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ ทต.บำงพลีนอ้ย
97 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต.เปร็ง
98 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต.บำงเพรียง
99 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ ทต.คลองด่ำน
100 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต.บำงบ่อ
101 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต.คลองนิยมยำตรำ
102 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ ทต.บำงบ่อ
103 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต.คลองด่ำน
104 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ อบต.บำ้นระกำศ
105 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต.หนองปรือ
106 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต.บำงปลำ
107 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต.รำชำเทวะ
108 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต.บำงแกว้
109 สมุทรปรำกำร บำงพลี ทต.บำงพลี
110 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต.บำงโฉลง
111 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต.บำงพลีใหญ่
112 สมุทรปรำกำร บำงเสำธง อบต.ศีรษะจรเขใ้หญ่
113 สมุทรปรำกำร บำงเสำธง ทต.บำงเสำธง
114 สมุทรปรำกำร บำงเสำธง อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย
115 สมุทรปรำกำร บำงเสำธง อบต.บำงเสำธง
116 สมุทรปรำกำร พระประแดง ทม.ปู่ เจำ้สมิงพรำย
117 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงกอบวั
118 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงกระสอบ
119 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงน ้ำผ้ึง
120 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงยอ
121 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงกะเจำ้
122 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.ทรงคนอง
123 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงกระเจำ้
124 สมุทรปรำกำร พระประแดง ทม.ลดัหลวง
125 สมุทรปรำกำร พระประแดง ทม.พระประแดง
126 สมุทรปรำกำร พระสมุทรเจดีย์ ทต.พระสมุทรเจดีย์
127 สมุทรปรำกำร พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้ำผำ่
128 สมุทรปรำกำร พระสมุทรเจดีย์ อบต.บำ้นคลองสวน
129 สมุทรปรำกำร พระสมุทรเจดีย์ อบต.นำเกลือ
130 สมุทรปรำกำร พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบำงปลำกด

131 สมุทรปรำกำร พระสมุทรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้ำผำ่
132 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทน.สมุทรปรำกำร
133 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.แพรกษำใหม่
134 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.บำงโปรง



ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
สมุทรปราการ

สวนจติร สค.ไทยมลิค์ บ.คนัทร่ี เฟรช สค.หนองโพฯ บ.คนัทรีเฟรช สค.ปากช่อง

135 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.แพรกษำ
136 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.บำงดว้น
137 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทต.ส ำโรงเหนือ
138 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทต.บำงเมือง
139 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทต.บำงปู
140 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทต.ด่ำนส ำโรง
141 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทม.ปำกน ้ำสมุทรปรำกำร
142 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.เทพำรักษ์
143 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบจ.สมุทรปรำกำร
144 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร ทต.แพรกษำ

1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากดั ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ ,๐๘๑-๔๒๓๑๕๓๗ ,โทรสาร ๐๓๒-๓๕๑๙๔๓ (คุณประพนัธ์)
2. โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา พระราชวงัดุสิต ถ .ราชวถิ ีแขวงจติรลดา เขต ดุสิต กทม.๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑๑๑๕๐ โทรสาร ๐๒-๒๘๑๖๒๐๗ (คุณสมใจ)
3. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)
4. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400
โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)
5. สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั เลขที่ 254 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316700 (คุณแยม)



สค.วงัน ำ้เยน็
ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

1 สระแกว้ สช เขต 1 ชุมชนพฒันำ

2 สระแกว้ สช เขต 1 ดำรำสมุทร สระแกว้

3 สระแกว้ สช เขต 1 สุภวิทย์

4 สระแกว้ สช เขต 1 อนุบำลจิตละมุน

5 สระแกว้ สช เขต 1 อนุบำลบำ้นจนัทร์

6 สระแกว้ สช เขต 1 สุภวิทยพ์ฒันำ

7 สระแกว้ สช เขต 2 พรพงษก์ุล

8 สระแกว้ สช เขต 2 พวงครำม

9 สระแกว้ สช เขต 2 ศรีตำพระยำ

10 สระแกว้ สช เขต 2 ส ำเร็จวิทยำ

11 สระแกว้ สช เขต 2 อนุบำลวฒันำนคร

12 สระแกว้ สช เขต 2 ดำรำสมุทร อรัญประเทศ

13 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง
14 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ อบต.เขำสำมสิบ
15 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ อบต.เขำฉกรรจ์
16 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ ทต.เขำฉกรรจ์
17 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ อบต.หนองหวำ้
18 สระแกว้ คลองหำด อบต.ไทรเด่ียว
19 สระแกว้ คลองหำด ทต.คลองหำด
20 สระแกว้ คลองหำด อบต.ไทรทอง
21 สระแกว้ คลองหำด อบต.คลองไก่เถ่ือน
22 สระแกว้ คลองหำด อบต.ซบัมะกรูด
23 สระแกว้ คลองหำด อบต.เบญจขร
24 สระแกว้ คลองหำด อบต.ไทยอุดม
25 สระแกว้ โคกสูง อบต.หนองม่วง
26 สระแกว้ โคกสูง อบต.หนองแวง

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัสระแก้ว เทอม 2/2559

สระแก้ว



สค.วงัน ำ้เยน็
ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัสระแก้ว เทอม 2/2559

สระแก้ว

27 สระแกว้ โคกสูง ทต.โคกสูง
28 สระแกว้ โคกสูง อบต.โนนหมำกมุ่น
29 สระแกว้ ตำพระยำ อบต.โคคลำน
30 สระแกว้ ตำพระยำ อบต.ตำพระยำ
31 สระแกว้ ตำพระยำ อบต.ทพัรำช
32 สระแกว้ ตำพระยำ อบต.ทพัไทย
33 สระแกว้ ตำพระยำ ทต.ตำพระยำ
34 สระแกว้ ตำพระยำ อบต.ทพัเสด็จ
35 สระแกว้ เมืองสระแกว้ ทม.สระแกว้
36 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.ท่ำแยก
37 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.ศำลำล ำดวน
38 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.บำ้นแกง้
39 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.หนองบอน
40 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.โคกป่ีฆอ้ง
41 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.สระขวญั
42 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.ท่ำเกษม
43 สระแกว้ เมืองสระแกว้ ทต.ท่ำเกษม
44 สระแกว้ เมืองสระแกว้ ทต.ศำลำล ำดวน
45 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบต.สระแกว้
46 สระแกว้ เมืองสระแกว้ อบจ.สระแกว้
47 สระแกว้ วงัน ้ำเยน็ อบต.คลองหินปูน
48 สระแกว้ วงัน ้ำเยน็ อบต.ทุ่งมหำเจริญ
49 สระแกว้ วงัน ้ำเยน็ ทม.วงัน ้ำเยน็
50 สระแกว้ วงัน ้ำเยน็ อบต.ตำหลงัใน
51 สระแกว้ วงัสมบูรณ์ ทต.วงัสมบูรณ์
52 สระแกว้ วงัสมบูรณ์ ทต.วงัทอง
53 สระแกว้ วงัสมบูรณ์ อบต.วงัใหม่



สค.วงัน ำ้เยน็
ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัสระแก้ว เทอม 2/2559

สระแก้ว

54 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.หว้ยโจด
55 สระแกว้ วฒันำนคร ทต.วฒันำนคร
56 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.โนนหมำกเคง็
57 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.ผกัขะ
58 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.ท่ำเกวียน
59 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.ช่องกุ่ม
60 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.หนองน ้ำใส
61 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.หนองหมำกฝ้ำย
62 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.แซร์ออ
63 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.วฒันำนคร
64 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.หนองตะเคียนบอน

65 สระแกว้ วฒันำนคร อบต.หนองแวง
66 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.ฟำกหว้ย
67 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.หนองสังข์
68 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.คลองน ้ำใส
69 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่
70 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.ท่ำขำ้ม
71 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.หนัทรำย
72 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.ทบัพริก
73 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.บำ้นด่ำน
74 สระแกว้ อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ
75 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.ผ่ำนศึก
76 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.ป่ำไร่
77 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.คลองทบัจนัทร์
78 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.บำ้นใหม่หนองไทร

1.  สหกรณ์โคนมวงัน ำ้เยน็ จ ำกัด 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิ่งอ ำเภอ วงัสมบูรณ์ 



สค.วงัน ำ้เยน็
ท่ี อ  ำเภอ

สังกดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รำยละเอียดกำรจัดสรรเขตพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนจังหวดัสระแก้ว เทอม 2/2559

สระแก้ว

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



กลุ่มผู้เลี้ย่งโคนม

ท่ี อ  ำเภอ เข่ือนป่ำสัก

สงักดั ช่ือ

1 สระบุรี สช เขต 1 อนุบำลรัศมี

2 สระบุรี สช เขต 1 กองทพับกอุปถมัภอ์ดิศรศึกษำ

3 สระบุรี สช เขต 1 บ ำรุงวิทยำ

4 สระบุรี สช เขต 1 พิฉำยรวม "มิตตศึกษำ" (สวำ่งรัตน์พิฉำยศึกษำ)

5 สระบุรี สช เขต 1 รำษฎร์ศึกษำ

6 สระบุรี สช เขต 1 อนุบำลกิตติกร

7 สระบุรี สช เขต 1 อนุบำลจนัทรอมัพร สระบุรี

8 สระบุรี สช เขต 1 อนุบำลปิยะพร

9 สระบุรี สช เขต 1 อนุบำลยวุวิทยำ

10 สระบุรี สช เขต 1 มธัยมอนุกูลวิทยำ

11 สระบุรี สช เขต 1 เกตุพิชยัวิทยำ

12 สระบุรี สช เขต 1 พลูเจริญวิทยำ

13 สระบุรี สช เขต 1 วฒันำนุกูลวิทยำ

14 สระบุรี สช เขต 1 เกตุพิชยัวิทยำ สระบุรี

15 สระบุรี สช เขต 1 อนุบำลบุญเก้ือวิทยำ

16 สระบุรี สช เขต 2 ไพฑูรยวิ์ทยำ

17 สระบุรี สช เขต 2 แสงวิทยำ

18 สระบุรี สช เขต 2 จินเตอ๊ะแก่งคอย

19 สระบุรี สช เขต 2 พีระวิทยำ

20 สระบุรี สช เขต 2 รอดณรงคศึ์กษำ

21 สระบุรี สช เขต 2 จ ำรัสวิทยำ

22 สระบุรี สช เขต 2 บ ำรุงปัญญำ

23 สระบุรี สช เขต 2 กลัน่วิทยำ

24 สระบุรี สช เขต 2 สมถวิล สระบุรี

25 สระบุรี สช เขต 2 อนุบำลวิชชำกร

26 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่ำมะปรำง

27 สระบุรี แก่งคอย อบต.บำ้นป่ำ

28 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่ำตูม

29 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทบักวำง

30 สระบุรี แก่งคอย อบต.ตำลเด่ียว

31 สระบุรี แก่งคอย อบต.ท่ำคลอ้

32 สระบุรี แก่งคอย อบต.หว้ยแหง้

33 สระบุรี แก่งคอย อบต.สองคอน

34 สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย

35 สระบุรี แก่งคอย อบต.หินซอ้น

36 สระบุรี แก่งคอย อบต.ช ำผกัแพว

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสระบุรี เทอม 2/2559

สระบุรี

สค.ไทยมิลค์ อ.สค.มวกเหลก็ อ.ส.ค. มวกเหลก็ บ.แมร่ี แอนฯบ.ท.ีด.ีแดร่ี 
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37 สระบุรี แก่งคอย อบต.เตำปูน

38 สระบุรี แก่งคอย อบต.ชะอม

39 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติอบต.หนำ้พระลำน

40 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติอบต.ผ้ึงรวง

41 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติอบต.พแุค

42 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติอบต.บำ้นแกง้

43 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติอบต.เขำดินพฒันำ

44 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติอบต.หว้ยบง

45 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติทต.หนำ้พระลำน

46 สระบุรี ดอนพดุ อบต.ดงตะงำว

47 สระบุรี ดอนพดุ ทต.ดอนพดุ

48 สระบุรี บำ้นหมอ ทต.บำงโขมด

49 สระบุรี บำ้นหมอ ทต.หนองบวั

50 สระบุรี บำ้นหมอ ทต.ตลำดนอ้ย

51 สระบุรี บำ้นหมอ ทต.บำ้นหมอ

52 สระบุรี บำ้นหมอ อบต.โคกใหญ่หรเทพ

53 สระบุรี บำ้นหมอ ทต.ท่ำลำน

54 สระบุรี บำ้นหมอ อบต.เมืองขีดขิน

55 สระบุรี บำ้นหมอ อบต.สร่ำงโศก

56 สระบุรี บำ้นหมอ อบต.ไผข่วำง

57 สระบุรี บำ้นหมอ อบต.โคกใหญ่

58 สระบุรี บำ้นหมอ อบต.หนองบวั

59 สระบุรี บำ้นหมอ ทต.สร่ำงโศก

60 สระบุรี พระพทุธบำท อบต.เขำวง

61 สระบุรี พระพทุธบำท อบต.พคุ  ำจำน

62 สระบุรี พระพทุธบำท ทต.หนองแก

63 สระบุรี พระพทุธบำท ทต.พกุร่ำง

64 สระบุรี พระพทุธบำท อบต.หว้ยป่ำหวำย

65 สระบุรี พระพทุธบำท ทม.พระพทุธบำท

66 สระบุรี พระพทุธบำท ทต.นำยำว

67 สระบุรี พระพทุธบำท ทต.ธำรเกษม

68 สระบุรี พระพทุธบำท อบต.ธำรเกษม

69 สระบุรี พระพทุธบำท อบต.หนองแก

70 สระบุรี พระพทุธบำท ทต.หว้ยป่ำหวำย

71 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.หนองยำ่งเสือ

72 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ล ำสมพงุ



กลุ่มผู้เลี้ย่งโคนม

ท่ี อ  ำเภอ เข่ือนป่ำสัก

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสระบุรี เทอม 2/2559

สระบุรี

สค.ไทยมิลค์ อ.สค.มวกเหลก็ อ.ส.ค. มวกเหลก็ บ.แมร่ี แอนฯบ.ท.ีด.ีแดร่ี 

73 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ซบัสนุ่น

74 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ล ำพญำกลำง

75 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก

76 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มิตรภำพ

77 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก

78 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี

79 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชนั

80 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ปำกขำ้วสำร

81 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.ดำวเรือง

82 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี

83 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก

84 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองยำว

85 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.กุดนกเปลำ้

86 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.โคกสว่ำง

87 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ตะกุด

88 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี

89 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองปลำไหล

90 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต.หนองโน

91 สระบุรี วงัม่วง อบต.วงัม่วง

92 สระบุรี วงัม่วง ทต.ค ำพรำน

93 สระบุรี วงัม่วง ทต.แสลงพนั

94 สระบุรี วงัม่วง ทต.วงัม่วง

95 สระบุรี วิหำรแดง อบต.หนองหมู

96 สระบุรี วิหำรแดง อบต.วิหำรแดง

97 สระบุรี วิหำรแดง อบต.คลองเรือ

98 สระบุรี วิหำรแดง ทต.หนองหมู

99 สระบุรี วิหำรแดง ทต.วิหำรแดง
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100 สระบุรี วิหำรแดง อบต.บำ้นล ำ

101 สระบุรี วิหำรแดง อบต.หนองสรวง

102 สระบุรี วิหำรแดง อบต.เจริญธรรม

103 สระบุรี เสำไห้ ทต.ตน้ตำล-พระยำทด

104 สระบุรี เสำไห้ ทต.สวนดอกไม้

105 สระบุรี เสำไห้ ทต.บำ้นยำง

106 สระบุรี เสำไห้ ทต.เสำไห้

107 สระบุรี เสำไห้ อบต.ม่วงงำม

108 สระบุรี เสำไห้ อบต.บำ้นยำง

109 สระบุรี เสำไห้ อบต.ชำ้งไทยงำม

110 สระบุรี เสำไห้ ทต.หวัปลวก

111 สระบุรี เสำไห้ ทต.เมืองเก่ำ

112 สระบุรี เสำไห้ อบต.เริงรำง

113 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง

114 สระบุรี หนองแค อบต.บวัลอย

115 สระบุรี หนองแค อบต.กุ่มหกั

116 สระบุรี หนองแค ทต.หินกอง

117 สระบุรี หนองแค อบต.หนองไข่น ้ำ

118 สระบุรี หนองแค อบต.หนองแขม

119 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจิก

120 สระบุรี หนองแค ทต.ไผต่  ่ำ

121 สระบุรี หนองแค อบต.หว้ยทรำย

122 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนำก

123 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลิง

124 สระบุรี หนองแค ทต.คชสิทธ์ิ

125 สระบุรี หนองแค อบต.หว้ยขมิ้น

126 สระบุรี หนองแค อบต.โคกแย้

127 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลำหมอ

128 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตูม

129 สระบุรี หนองแค อบต.หนองโรง

130 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค

131 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจรเข้

132 สระบุรี หนองแค อบต.คชสิทธ์ิ

133 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองกบ

134 สระบุรี หนองแซง อบต.โคกสะอำด

135 สระบุรี หนองแซง ทต.หนองแซง
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136 สระบุรี หนองแซง อบต.ไก่เส่ำ

137 สระบุรี หนองแซง อบต.ม่วงหวำน

138 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองหวัโพ

139 สระบุรี หนองโดน อบต.ดอนทอง

140 สระบุรี หนองโดน อบต.บำ้นกลบั

141 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน

142 สระบุรี หนองโดน อบต.หนองโดน

1. อสค.ภาคกลาง(มวกเหลก็) ๑๖๐ ถ.มติรภาพ ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ สระบุรี ๑๘๑๘๐ (คุณอรุณ)
โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓, โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓
2. บ.ทดี ีแดร่ีฟูดส์ จ ากดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)
3. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)

4. หจก.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนปา่สัก เลขที่ 247/2 หมู่ 9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรุี  

โทรศัพท์ 036-639365 โทรสาร.036-491577  คุณสุรชยั

5. บริษทัแมร่ี แอนด์ แดร่ี โปรดกัส์ จ ากดั เลขที่ ๑๒๓ หมู่๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐

โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๔๗๑๘๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ (คุณอิ๋ว)



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ
1 สิงห์บุรี สช โพธิรัตน์วรานุสรณ์

2 สิงห์บุรี สช อินทโมลีประทาน

3 สิงห์บุรี สช เจริญสอนวิทยา

4 สิงห์บุรี สช วิจิตรศึกษา

5 สิงห์บุรี สช อุดมทรัพย์

6 สิงห์บุรี สช นาคประดิษฐ์วิทยา

7 สิงห์บุรี สช พระกุมารเยซูสิงห์บุรี

8 สิงห์บุรี สช ใจเพียรวิทยาอนุสรณ์

9 สิงห์บุรี สช อุดมศิลป์(โพธิลงัการ์มูลนิธิ)

10 สิงห์บุรี สช ปราสาทวิทยา

11 สิงห์บุรี สช สามคัคีวิทยา

12 สิงห์บุรี สช ศรีอุดมวิทยา

13 สิงห์บุรี สช อนุบาลกฤตพงษธ์ร

14 สิงห์บุรี สช สิงห์อุดมวิทยา

15 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.หนองกระทุม่

16 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.คอทราย

17 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน ทต.โพสงัโฆ

18 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.โพสงัโฆ

19 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.บางระจัน

20 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.ทา่ขา้ม

21 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.คา่ยบางระจัน

22 สงิหบ์รุี คา่ยบางระจัน อบต.โพทะเล

23 สงิหบ์รุี ทา่ชา้ง ทต.ถอนสมอ

24 สงิหบ์รุี ทา่ชา้ง อบต.โพประจักษ์

25 สงิหบ์รุี ทา่ชา้ง อบต.วหิารขาว

26 สงิหบ์รุี บางระจัน ทม.บางระจัน

27 สงิหบ์รุี บางระจัน อบต.ไมด้ัด

28 สงิหบ์รุี บางระจัน อบต.สระแจง

29 สงิหบ์รุี บางระจัน อบต.พักทัน

30 สงิหบ์รุี บางระจัน ทต.สงิห์

31 สงิหบ์รุี บางระจัน อบต.แมล่า

32 สงิหบ์รุี บางระจัน อบต.บา้นจา่

33 สงิหบ์รุี พรหมบรุี อบต.พระงาม

34 สงิหบ์รุี พรหมบรุี อบต.บา้นแป้ง

35 สงิหบ์รุี พรหมบรุี อบต.บา้นหมอ้

36 สงิหบ์รุี พรหมบรุี อบต.โรงชา้ง

37 สงิหบ์รุี พรหมบรุี ทต.บางน ้าเชีย่ว

38 สงิหบ์รุี พรหมบรุี ทต.ปากบาง

39 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.มว่งหมู่

40 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.หวัไผ่

41 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.โพกรวม

42 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี ทม.สงิหบ์รุี

43 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.บางกระบอื

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสิงห์บุรี เทอม 2/2559

สิงห์บุรี

บ.คนัทร่ี เฟรช อ.ส.ค. มวกเหล็ก บ.คนัทรีเฟรชบ.ท.ีด.ีแดร่ี สค.ไทยมิลค์



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
สิงห์บุรี

บ.คนัทร่ี เฟรช อ.ส.ค. มวกเหล็ก บ.คนัทรีเฟรชบ.ท.ีด.ีแดร่ี สค.ไทยมิลค์

44 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.ตน้โพธิ์

45 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบจ.สงิหบ์รุี

46 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.จักรสหี์

47 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี อบต.บางมัญ

48 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.ทา่งาม

49 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.ประศกุ

50 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.งิว้ราย

51 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ทต.ทับยา

52 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.น ้าตาล

53 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ทต.อนิทรบ์รุี

54 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.อนิทรบ์รุี

55 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.ทองเอน

56 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.โพธิช์ยั

57 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.ชนี ้ารา้ย

58 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อบต.หว้ยชนั

1. อสค.ภาคกลาง(มวกเหลก็) ๑๖๐ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหลก็ สระบุรี ๑๘๑๘๐ (คุณอรุณ)
โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓, โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓
2. บ.ทีดี แดร่ีฟูดส์ จ ากดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)
3. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั เลขที ่59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)
4. บ.คันทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400
โทรศัพท์ 02-2523777 , 08-14218206 โทรสาร 02-2539903 (คุณเจษฎา)



สงักดั ช่ือ
1 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 แสงทวีปวิทยา
2 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 แสนโกศิกนุสรณ์
3 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 จิระศาสตร์วิทยา
4 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ยอแซฟอยธุยา
5 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ด ารงควิ์ทยา (วดัธรรมมิกราช)
6 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ศิริเสนาวิทยา
7 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ปณิธานเด็กดี(สุนทรศึกษา)
8 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 อิสลามศรีอยธุยามูลนิธิ
9 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 ประชาศึกษา
10 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 อนุบาลในฝันพระนครศรีอยธุยา
11 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 รอตเสวกวิทยา
12 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 เปรมฤทยั
13 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 อนุบาลบา้นดรุณ
14 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 บวรวิทยา 2
15 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 1 เจนอยธุยา
16 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ไตรราชวิทยา
17 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ไตรอรุณศึกษา
18 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เซนตแ์มร่ี
19 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ตรีภทัร
20 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ปัณณวิชญ์
21 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เสริมมิตรวิทยา
22 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เซนตแ์อนโทนีบางปะอิน
23 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เอกอโยธยา
24 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เซนตเ์ทเรซาแสงทอง
25 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เทพประสิทธ์ิวิทยา
26 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 เซนตจ์อห์น บปัติสต์
27 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ประสาทวิทย์
28 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 มธัยมผดุงวิทยา
29 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 ราษฎร์บ ารุงศิลป์
30 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 อนุบาลผดุงเสนา

31 พระนครศรีอยธุยา สช เขต 2 อนุบาลศูนยศิ์ลปาชีพ บางไทร
32 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ปากท่า
33 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง
34 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.หนองขนาก
35 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.วงัแดง
36 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.บา้นร่อม
37 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง
38 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ศาลาลอย
39 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.โพธ์ิเอน

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอียดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดอยุธยา เทอม 2/2559

พระนครศรีอยุธยา

บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมิลค์ อสค.มวกเหล็ก สค.หนองโพฯท่ี อ  าเภอ



สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
พระนครศรีอยุธยา

บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมิลค์ อสค.มวกเหล็ก สค.หนองโพฯท่ี อ  าเภอ

40 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ
41 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.จ าปา
42 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ท่าเจา้สนุก
43 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.หนองปลิง
44 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.บา้นชุ้ง
45 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.นครหลวง
46 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.อรัญญิก
47 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.ปากจัน่
48 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.แม่ลา
49 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.คลองสะแก
50 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.บ่อโพง
51 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย ทต.บางซา้ย
52 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย อบต.วงัพฒันา
53 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย อบต.เทพมงคล
54 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย อบต.ปลายกลดั
55 พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย อบต.บางซา้ย
56 พระนครศรีอยธุยา บางไทร ทต.บางไทร
57 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.โพแตง
58 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.กระแชง
59 พระนครศรีอยธุยา บางไทร ทต.ราชคราม
60 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.สนามชยั
61 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.บา้นกลึง
62 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.โคกชา้ง
63 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.ไมต้รา
64 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.บางยีโ่ท
65 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.บา้นมา้
66 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.ไผ่พระ
67 พระนครศรีอยธุยา บางบาล อบต.กบเจา
68 พระนครศรีอยธุยา บางบาล ทต.มหาพราหมณ์
69 พระนครศรีอยธุยา บางบาล อบต.น ้าเตา้
70 พระนครศรีอยธุยา บางบาล ทต.บางบาล
71 พระนครศรีอยธุยา บางบาล อบต.บา้นคลงั
72 พระนครศรีอยธุยา บางบาล อบต.พระขาว
73 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.โพธ์ิสามตน้
74 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.พุทเลา
75 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.ทบัน ้า
76 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.บา้นขลอ้
77 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั ทต.บางปะหนั
78 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.เสาธง
79 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.บางปะหนั
80 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.บางเด่ือ



สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
พระนครศรีอยุธยา

บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมิลค์ อสค.มวกเหล็ก สค.หนองโพฯท่ี อ  าเภอ

81 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.ตานิม
82 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.บา้นล่ี
83 พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั อบต.หนัสงั
84 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.บางปะอิน
85 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.คลองจิก
86 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.เชียงรากนอ้ย
87 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.บา้นแป้ง
88 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.วดัยม
89 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.บา้นโพ
90 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.บา้นกรด
91 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.บา้นสร้าง
92 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.สามเรือน
93 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.บา้นพลบั
94 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ
95 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา
96 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.บางกระสั้น
97 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.บา้นหวา้
98 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.ตล่ิงชนั
99 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.เกาะเกิด
100 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน อบต.บางประแดง
101 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง
102 พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก อบต.ส าพะเนียง
103 พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก อบต.คลองนอ้ย
104 พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก ทต.บา้นแพรก
105 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.ลาดชิด
106 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.กุฎี
107 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.ท่าดินแดง
108 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.หนา้โคก
109 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.ลาดน ้าเคม็
110 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.บา้นแค
111 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ ทม.ผกัไห่
112 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.นาคู
113 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต.ดอนลาน
114 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ ทต.ลาดชะโด
115 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.วดัตูม
116 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.บา้นป้อม
117 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทน.พระนครศรีอยธุยา
118 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.สวนพริก
119 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา
120 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.เกาะเรียน
121 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.คลองตะเคียน



สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
พระนครศรีอยุธยา

บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมิลค์ อสค.มวกเหล็ก สค.หนองโพฯท่ี อ  าเภอ

122 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ภูเขาทอง
123 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ลุมพลี
124 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.หนัตรา
125 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกราน
126 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.คลองสระบวั
127 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.บา้นใหม่
128 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ส าเภาล่ม
129 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา
130 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.บา้นเกาะ
131 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทม.อโยธยา
132 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.หนองน ้าใส
133 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.พระแกว้
134 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.ระโสม
135 พระนครศรีอยธุยา ภาชี ทต.ภาชี
136 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.ดอนหญา้นาง
137 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.โคกม่วง
138 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.ไผ่ลอ้ม
139 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.กระจิว
140 พระนครศรีอยธุยา มหาราช ทต.โรงชา้ง
141 พระนครศรีอยธุยา มหาราช ทต.มหาราช
142 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บา้นขวาง
143 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บางนา
144 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บา้นนา
145 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บา้นใหม่
146 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.ท่าตอ
147 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง ทต.สามเมือง
148 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.พระยาบนัลือ
149 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.ลาดบวัหลวง
150 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.สิงหนาท
151 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ
152 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.คูส้ลอด
153 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง อบต.หลกัชยั
154 พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง ทต.ลาดบวัหลวง
155 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.บ่อตาโล่
156 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย ทม.ล าตาเสา
157 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.วงันอ้ย
158 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.ชะแมบ
159 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.ล าไทร
160 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.สนบัทึบ
161 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.วงัจุฬา
162 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.หนัตะเภา



สงักดั ช่ือ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ
พระนครศรีอยุธยา

บ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์ สค.ไทยมิลค์ อสค.มวกเหล็ก สค.หนองโพฯท่ี อ  าเภอ

163 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.ขา้วงาม
164 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.พยอม
165 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค
166 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.สามกอ
167 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.ดอนทอง
168 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.บา้นโพธ์ิ
169 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.เจา้เจ็ด
170 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.ชายนา
171 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทม.เสนา
172 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.ลาดงา
173 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.บา้นหลวง
174 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.หวัเวียง
175 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.บา้นแพน
176 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.มารวิชยั
177 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.สามตุ่ม
178 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต.รางจรเข้
179 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.บา้นชา้ง
180 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.ขา้วเม่า
181 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.หนองไมซุ้ง
182 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.โพสาวหาญ
183 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.บา้นหีบ
184 พระนครศรีอยธุยา อุทยั ทต.อุทยั
185 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.ธนู
186 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.คานหาม
187 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.หนองน ้าส้ม
188 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.สามบณัฑิต
189 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.อุทยั
190 พระนครศรีอยธุยา อุทยั อบต.เสนา

1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ ,๐๘๑-๔๒๓๑๕๓๗ ,โทรสาร ๐๓๒-๓๕๑๙๔๓ (คุณประพนัธ์)
2. อสค.ภาคกลาง(มวกเหล็ก) ๑๖๐ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก สระบุรี ๑๘๑๘๐ (คุณอรุณ)
โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓, โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓
3. บ.ทีด ีแดร่ีฟูดส์ จ ากัด  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)
4. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวิชัย)



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ
1 อ่ำงทอง สช สนำมชยัสิทธินุสรณ์

2 อ่ำงทอง สช รำษฎร์นิยมวิทยำ
3 อ่ำงทอง สช สนิทวิทยำ
4 อ่ำงทอง สช อมรำวิทยำภูมิ
5 อ่ำงทอง สช พนูสุข
6 อ่ำงทอง สช อนุบำลวงศส์วสัด์ิวิทยำ

7 อ่ำงทอง สช วรดิตถวิ์ทยำประสูทน์

8 อ่ำงทอง สช วดัสระแกว้(รุ่งโรจน์ธนกลุอุปถมัภ)์

9 อ่ำงทอง ไชโย อบต.รำชสถิตย์
10 อ่ำงทอง ไชโย ทต.ไชโย
11 อ่ำงทอง ไชโย อบต.ชยัฤทธ์ิ
12 อ่ำงทอง ไชโย อบต.เทวรำช
13 อ่ำงทอง ไชโย ทต.เกษไชโย
14 อ่ำงทอง ป่ำโมก อบต.โรงชำ้ง
15 อ่ำงทอง ป่ำโมก อบต.โผงเผง
16 อ่ำงทอง ป่ำโมก อบต.นรสิงห์
17 อ่ำงทอง ป่ำโมก อบต.เอกรำช
18 อ่ำงทอง ป่ำโมก ทต.ป่ำโมก
19 อ่ำงทอง ป่ำโมก อบต.บำงเสด็จ
20 อ่ำงทอง ป่ำโมก อบต.สำยทอง
21 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ทต.ม่วงคนั
22 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.บำงระก ำ
23 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.อ่ำงแกว้
24 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ทต.โคกพทุรำ
25 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ทต.โพธ์ิทอง
26 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.องครักษ์
27 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.หนองแม่ไก่
28 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ทต.ร ำมะสกั
29 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.บำงพลบั
30 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.ยำงชำ้ย
31 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.บำงเจำ้ฉ่ำ
32 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.ค ำหยำด
33 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ทต.ทำงพระ
34 อ่ำงทอง โพธ์ิทอง อบต.อินทประมูล
35 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.หวัไผ่
36 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.คลองววั
37 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.ตลำดกรวด
38 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.ยำ่นซ่ือ
39 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง ทต.โพสะ
40 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.บำ้นอิฐ
41 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.บำ้นแห
42 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง ทต.ศำลำแดง
43 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบจ.อ่ำงทอง
44 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.จ ำปำหล่อ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัอ่างทอง เทอม 2/2559

อ่ำงทอง

สค.ไทยมิลค์ บ.คนัทร่ีเฟรช อ.ส.ค. มวกเหลก็ บ.คนัทรีเฟรชบ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์



ท่ี อ  ำเภอ

สงักดั ช่ือ

หน่วยงำนท่ีจดัซ้ือ
อ่ำงทอง

สค.ไทยมิลค์ บ.คนัทร่ีเฟรช อ.ส.ค. มวกเหลก็ บ.คนัทรีเฟรชบ.ท.ีด.ีแดร่ี ฟู้ดส์

45 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.จ ำป่ำหล่อ
46 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อบต.ป่ำง้ิว
47 อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง ทม.อ่ำงทอง
48 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.หวัตะพำน
49 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.ไผว่ง
50 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.หว้ยคนัแหลน
51 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.วิเศษไชยชำญ
52 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.บำงจกั
53 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.ตลำดใหม่
54 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.หลกัแกว้
55 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.ท่ำชำ้ง
56 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.ศำลเจำ้โรงทอง
57 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.ไผจ่  ำศีล
58 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.บำงจกั
59 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.คลองขนำก
60 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.ศำลเจำ้โรงทอง
61 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ อบต.ยี่ลน้
62 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.ไผด่ ำพฒันำ
63 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.ม่วงเต้ีย
64 อ่ำงทอง วิเศษชยัชำญ ทต.สำวร้องไห้
65 อ่ำงทอง สำมโก้ ทต.สำมโก้
66 อ่ำงทอง สำมโก้ อบต.โพธ์ิม่วงพนัธ์
67 อ่ำงทอง สำมโก้ อบต.อบทม
68 อ่ำงทอง แสวงหำ อบต.วงัน ้ำเยน็
69 อ่ำงทอง แสวงหำ อบต.จ ำลอง
70 อ่ำงทอง แสวงหำ ทต.เพชรเมืองทอง
71 อ่ำงทอง แสวงหำ อบต.ศรีพรำน
72 อ่ำงทอง แสวงหำ อบต.บำ้นพรำน
73 อ่ำงทอง แสวงหำ ทต.แสวงหำ
74 อ่ำงทอง แสวงหำ อบต.หว้ยไผ่
75 อ่ำงทอง แสวงหำ อบต.สีบวัทอง

1. บ.ทดี ีแดร่ีฟูดส์ จ ากดั  179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140   
โทรศัพท์ 036-494265 ,089-9675769  โทรสาร 036-494266 (คุณรดาณฐั)
2. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จ ากดั เลขที่ 59 หมู่ 18 ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 30130 
โทรศัพท์ 036-721493  โทรสาร  036-721494   (คุณวชัิย)
3. บ.คนัทร่ีเฟรช 1126/1 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกทม.10400

4. อสค.ภาคกลาง(มวกเหลก็) ๑๖๐ ถ.มติรภาพ ต.มติรภาพ อ.มวกเหลก็ สระบุรี ๑๘๑๘๐ (คุณอรุณ)
โทรศัพท์ ๐๘๕-๙๓๖๓๙๓๓, ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓, โทรสาร ๐๓๖-๙๐๙๗๒๓

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