
ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ
1 กระบี่ สช อิศรานุสรณ์ 2,242              
2 กระบี่ สช โภคาพาณิชยนุ์กลู มูลนิธิ 1,090              
3 กระบี่ สช สังขท์องวิทยา 4,466              
4 กระบี่ สช อนุบาลรามเดชา 677                 
5 กระบี่ สช อนุบาลคณาพร 976                   
6 กระบี่ สช เจริญวิชช์ 782                 
7 กระบี่ สช อนุบาลลาํทบั 893                   
8 กระบี่ สช รุ่งอรุณศึกษา 286                   
9 กระบี่ สช โชคชยักระบ่ี 899                 
10 กระบี่ สช กิตติวิทยานุสรณ์(อนุบาลหน 872                 
11 กระบี่ สช อุทยานศึกษากระบ่ี 1,006              
12 กระบี่ สช สันติวิทยา 540                   
13 กระบี่ สช ทองคาํวิทยานุสรณ์ 138                 
14 กระบี่ สช ดวงแกว้อิสลามนุสรณ์(ดวงแกว้พิทยา) 102                   
15 กระบี่ สช อนุบาลกานตราช 581                 
16 กระบี่ สช อนุบาลมาเรียม 640                 
17 กระบี่ สช ประทีปธรรม มูลนิธิ 198                   
18 กระบี่ สช ศาสนูปถมัภ ์มูลนิธิกระบ่ี 304                   
19 กระบี่ สช อนุบาลวงัทอง 293                 
20 กระบี่ สช อนุบาลมุสลิมกระบ่ี 449                   
21 กระบี่ สช ษะกอฟะวิทยพฒัน์ 258                 
22 กระบี่ สช อนุบาลแหลมขาม 29                     
23 กระบี่ สช เมตตาธรรมวิทยา 222                   
24 กระบี่ สช กระบ่ีวิทยานุสรณ์ 103                 
25 กระบี่ สช มสัยดิคลองจิหลาดอุปถมัภ์ 226                 
26 กระบี่ สช อนุบาลจิตรจงรักษ์ 196                   
27 กระบี่ สช ธิดาแม่พระ กระบ่ี 61                     
28 กระบี่ เกาะลันตา อบต.คลองยาง 1,017                
29 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดา่น 1,351                
30 กระบี่ เกาะลันตา ทต.เกาะลันตาใหญ่ 327                   
31 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ 1,013                
32 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตานอ้ย 1,054                
33 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง 1,120                
34 กระบี่ เขาพนม อบต.สนิปนุ 884                       
35 กระบี่ เขาพนม อบต.พรเุตยีว 1,024                
36 กระบี่ เขาพนม อบต.โคกหาร 329                       
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37 กระบี่ เขาพนม อบต.หนา้เขา 1,091                
38 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาพนม 232                   
39 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม 1,919                
40 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดนิ 859                       
41 กระบี่ คลองทอ่ม ทต.คลองพนพัฒนา 1,801              
42 กระบี่ คลองทอ่ม อบต.คลองทอ่มใต ้ 801                   
43 กระบี่ คลองทอ่ม อบต.คลองทอ่มเหนอื 582                   
44 กระบี่ คลองทอ่ม อบต.เพหลา 367                   
45 กระบี่ คลองทอ่ม ทต.ทรายขาว 1,540                
46 กระบี่ คลองทอ่ม ทต.คลองพน 779                 
47 กระบี่ คลองทอ่ม อบต.พรดุนินา 1,152              
48 กระบี่ คลองทอ่ม ทต.คลองทอ่มใต ้ 1,983              
49 กระบี่ คลองทอ่ม อบต.หว้ยน้ําขาว 836                 
50 กระบี่ ปลายพระยาอบต.เขาตอ่ 846                   
51 กระบี่ ปลายพระยาทต.ปลายพระยา 1,310                
52 กระบี่ ปลายพระยาอบต.เขาเขน 647                   
53 กระบี่ ปลายพระยาอบต.ครีวีง 397                 
54 กระบี่ ปลายพระยาอบต.ปลายพระยา 1,315              
55 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.เขาคราม 1,104                
56 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.ทับปรกิ 766                 
57 กระบี่ เมอืงกระบี่ ทม.กระบี่ 5,536              
58 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.อา่วนาง 1,760              
59 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.ไสไทย 898                 
60 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.คลองประสงค์ 598                 
61 กระบี่ เมอืงกระบี่ ทต.กระบีน่อ้ย 1,110              
62 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.หนองทะเล 1,066                
63 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.เขาทอง 358                 
65 กระบี่ ลําทับ อบต.ดนิแดง 277                 
66 กระบี่ ลําทับ อบต.ดนิอดุม 887                 
67 กระบี่ ลําทับ อบต.ลําทับ 650                 
68 กระบี่ ลําทับ ทต.ลําทับ 1,762              
69 กระบี่ ลําทับ อบต.ทุง่ไทรทอง 316                 
70 กระบี่ เหนอืคลอง ทต.เหนอืคลอง 1,174              
71 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.คลองเขมา้ 486                   
72 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.คลองขนาน 639                   
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73 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.เกาะศรบีอยา 881                 
74 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.เหนอืคลอง 558                   
75 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.โคกยาง 898                   
76 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.ตลิง่ชนั 586                   
77 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.ปกาสยั 407                   
78 กระบี่ เหนอืคลอง อบต.หว้ยยงู 373                 
79 กระบี่ อา่วลกึ อบต.คลองยา 539                   
80 กระบี่ อา่วลกึ อบต.แหลมสกั 228                   
81 กระบี่ อา่วลกึ อบต.อา่วลกึนอ้ย 738                 
82 กระบี่ อา่วลกึ อบต.บา้นกลาง 712                 
83 กระบี่ อา่วลกึ อบต.อา่วลกึใต ้ 150                   
84 กระบี่ อา่วลกึ อบต.อา่วลกึเหนอื 254                 
85 กระบี่ อา่วลกึ อบต.นาเหนอื 460                 
86 กระบี่ อา่วลกึ ทต.แหลมสกั 370                   
87 กระบี่ อา่วลกึ อบต.คลองหนิ 866                 
88 กระบี่ อา่วลกึ ทต.อา่วลกึใต ้ 1,563              
89 กระบี่ อา่วลกึ อบต.เขาใหญ่ 304                   
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๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์-
สหกรณ์โคนมชะอาํ-ห้วยทราย จํากดั
๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี
โทร.๐๓๒๔๗๑๙๕๖, ๐๓๒๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช
บริษทั.สุราษฎร์เฟรชมลิค์
๕๕ ถ. สุราษฎร-นาสาร ม.๕ ต.ขุนทะเล อ.เมอืง จ.สุราษฎร-ธานี ๘๔๑๑๐
โทร.๐๗๗-๒๑๑๔๖๑ คุณธัชภรณ์-
หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คอื ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

1 กาญจนบรุี สช เขต 1 ชยัจิตตว์ทิยา 627                 
2 กาญจนบรุี สช เขต 1 ดรุณากาญจนบุรี 1,096            
3 กาญจนบรุี สช เขต 1 ถาวรวทิยา 2,204                  
4 กาญจนบรุี สช เขต 1 อนุบาลค่ายสุรสีห์ 239                 
5 กาญจนบรุี สช เขต 1 อนุบาลเมฆบณัฑิต 728                 
6 กาญจนบรุี สช เขต 1 หมู่บา้นเดก็ 69                   
7 กาญจนบรุี สช เขต 1 วรีศิลป์ 2,520              
8 กาญจนบรุี สช เขต 1 อาํนวยวทิย์ 1,208              
9 กาญจนบรุี สช เขต 1 ยูเ่ฉียวเซียะเล้ียว 1,353              

10 กาญจนบรุี สช เขต 1 อนุบาลสุภทัรกาญจน์ 43                   
11 กาญจนบรุี สช เขต 1 อนุบาลตน้กลา้ 123                 
12 กาญจนบรุี สช เขต 2 สารสาสน์วเิทสกาญจนบุรี 972               
13 กาญจนบรุี สช เขต 2 ฐิติวทิยา 391               
14 กาญจนบรุี สช เขต 2 ทิพยพ์ิทยา 212               
15 กาญจนบรุี สช เขต 2 ประชาสงเคราะห์ 614                     
16 กาญจนบรุี สช เขต 2 ราษฎร์บาํรุง 309               
17 กาญจนบรุี สช เขต 2 วนิยันุกลู 178               
18 กาญจนบรุี สช เขต 2 ศิริวทิยานุบาล 394                 
19 กาญจนบรุี สช เขต 2 อนุชนศึกษา 1,388            
20 กาญจนบรุี สช เขต 3 วชัรวชิญ์ 135               
21 กาญจนบรุี สช เขต 3 สหคริสเตียนศึกษา 567                 
22 กาญจนบรุี สช เขต 3 บา้นอุ่นรัก 124               
23 กาญจนบรุี สช เขต 3 การกุศลวดัไตรรัตนาราม 267               
24 กาญจนบรุี ดา่นมะขามเตีย้ อบต.จรเขเ้ผอืก 1,302            
25 กาญจนบรุี ดา่นมะขามเตีย้ ทต.ดา่นมะขามเตีย้ 501               
26 กาญจนบรุี ดา่นมะขามเตีย้ อบต.หนองไผ่ 449               
27 กาญจนบรุี ดา่นมะขามเตีย้ อบต.กลอนโด 616               
28 กาญจนบรุี ดา่นมะขามเตีย้ อบต.ดา่นมะขามเตีย้ 713               
29 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ อบต.ปิล๊อก 494               
30 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ ทต.สหกรณ์นคิม 562               
31 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ อบต.ลิน่ถิน่ 1,264            
32 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ ทต.ลิน่ถิน่ 84                 
33 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ อบต.หนิดาด 694               
34 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ อบต.หว้ยเขยง่ 1,740            
35 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ ทต.ทา่ขนุน 1,960            
36 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ อบต.ชะแล 1,651              

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดักาญจนบุรี  เทอม 2/2560

สค.หนองโพ บ.แมร่ีแอนฯ สค.กาํแพงฯ สค.นครปฐมสค.ท่าม่วง



ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดักาญจนบุรี  เทอม 2/2560

สค.หนองโพ บ.แมร่ีแอนฯ สค.กาํแพงฯ สค.นครปฐมสค.ท่าม่วง

37 กาญจนบรุี ทองผาภมูิ ทต.ทองผาภมูิ 982               
38 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.ทา่ตะครอ้ 227                 
39 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.ทา่มว่ง 214                 
40 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.ทุง่ทอง 578                 
41 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.วงัศาลา 841                 
42 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.เขานอ้ย 494                 
43 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.บา้นใหม่ 605                 
44 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.มว่งชมุ 285                 
45 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.หนองตากยา 559                 
46 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.สํารอง 363                 
47 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.หนองขาว 138                 
48 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.วงัขนาย 489                 
49 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.รางสาลี่ 779                 
50 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.ทา่ลอ้ 546                 
51 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.พังตรุ 554                 
52 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.ทา่มว่ง 683                 
53 กาญจนบรุี ทา่มว่ง อบต.หนองตากยา 303                 
54 กาญจนบรุี ทา่มว่ง ทต.หนองหญา้ดอกขาว 191                 
55 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.อโุลกสีห่มืน่ 620               
56 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.พงตกึ 261               
57 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.ทา่ไม ้ 536               
58 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.ดอนขมิน้ 158               
59 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทม.ทา่เรอืพระแทน่ 1,111            
60 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.ทา่มะกา 233               
62 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.หวายเหนยีว 412               
63 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.สนามแย ้ 591               
64 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.หนองลาน 785               
65 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.ตะคร้ําเอน 897               
66 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.แสนตอ 522               
67 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.ดอนชะเอม 533               
68 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.โคกตะบอง 243               
69 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.ลกูแก 804               
70 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.ยางมว่ง 399               
71 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.เขาสามสบิหาบ 489               
72 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.พระแทน่ลําพระยา 60                 



ท่ี ช่ือองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน

จงัหวดั อาํเภอ

หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ

รายละเอยีดการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดักาญจนบุรี  เทอม 2/2560

สค.หนองโพ บ.แมร่ีแอนฯ สค.กาํแพงฯ สค.นครปฐมสค.ท่าม่วง

73 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.พระแทน่ 1,184             
74 กาญจนบรุี ทา่มะกา ทต.ทา่มะกา 712               
75 กาญจนบรุี ทา่มะกา อบต.ทา่เสา 190               
76 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.บอ้งตี้ 1,079            
77 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.วงักระแจะ 569               
78 กาญจนบรุี ไทรโยค ทต.วงัโพธิ์ 40                 
79 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.สงิห์ 589               
80 กาญจนบรุี ไทรโยค ทต.ไทรโยค 102               
81 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.ทา่เสา 1,008            
82 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.ลุม่สุม่ 624               
83 กาญจนบรุี ไทรโยค ทต.น้ําตกไทรโยคนอ้ย 698               
84 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.ไทรโยค 1,160            
85 กาญจนบรุี ไทรโยค อบต.ศรมีงคล 911               
86 กาญจนบรุี ไทรโยค ทต.วงัโพธ์ 342               
87 กาญจนบรุี บอ่พลอย อบต.หนองรี 402               
88 กาญจนบรุี บอ่พลอย อบต.บอ่พลอย 630               
89 กาญจนบรุี บอ่พลอย ทต.หนองรี 586               
90 กาญจนบรุี บอ่พลอย อบต.หลมุรัง 1,184            
91 กาญจนบรุี บอ่พลอย อบต.หนองกรา่ง 584               
92 กาญจนบรุี บอ่พลอย อบต.ชอ่งดา่น 947               
93 กาญจนบรุี บอ่พลอย ทต.บอ่พลอย 1,063            
94 กาญจนบรุี บอ่พลอย อบต.หนองกุม่ 1,123            
95 กาญจนบรุี พนมทวน ทต.หนองสาหรา่ย 368               
96 กาญจนบรุี พนมทวน อบต.ทุง่สมอ 208               
97 กาญจนบรุี พนมทวน ทต.ดอนเจดยี์ 308               
98 กาญจนบรุี พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร 652                     
99 กาญจนบรุี พนมทวน ทต.พนมทวน 572               
100 กาญจนบรุี พนมทวน ทต.ตลาดเขต 583               
101 กาญจนบรุี พนมทวน อบต.หนองโรง 530                     
102 กาญจนบรุี พนมทวน อบต.พังตรุ 1,043                  
103 กาญจนบรุี พนมทวน ทต.รางหวาย 758                     
104 กาญจนบรุี พนมทวน อบต.พนมทวน 89                   
105 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.ลาดหญา้ 535               
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106 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี ทม.กาญจนบรุี 6,420              
107 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบจ.กาญจนบรุี 226                 
108 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.หนองหญา้ 594                 
109 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.ชอ่งสะเดา 504               
110 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.หนองบวั 517                 
111 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี ทต.ทา่มะขาม 643               
112 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.แกง่เสีย้น 335                 
113 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี ทต.ลาดหญา้ 764               
114 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี ทต.หนองบวั 300                 
115 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.เกาะสําโรง 393                 
116 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี ทต.ปากแพรก 839                 
117 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.วงัเย็น 476                 
118 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.บา้นเกา่ 1,822            
119 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี ทต.แกง่เสีย้น 255                 
120 กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี อบต.วงัดง้ 876                 
121 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.หนองฝ้าย 687               
122 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.เลาขวญั 583               
123 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.หนองโสน 849                     
124 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.ทุง่กระบํา่ 613               
125 กาญจนบรุี เลาขวญั ทต.เลาขวญั 512               
126 กาญจนบรุี เลาขวญั ทต.หนองฝ้าย 393                 
127 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.หนองนกแกว้ 887               
128 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.หนองประดู่ 1,169                  
129 กาญจนบรุี เลาขวญั อบต.หนองปลงิ 1,009            
130 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ 498               
131 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ ทต.เอราวณั 197               
132 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ อบต.นาสวน 667                 
133 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ อบต.หนองเป็ด 314               
134 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ ทต.เขาโจด 686               
135 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ อบต.แมก่ระบงุ 507               
136 กาญจนบรุี ศรสีวสัดิ์ อบต.ทา่กระดาน 574               
137 กาญจนบรุี สงัขละบรุี ทต.วงักะ 3,299                  
138 กาญจนบรุี สงัขละบรุี อบต.หนองลู 2,141              
139 กาญจนบรุี สงัขละบรุี อบต.ไลโ่ว่ 1,325                  
140 กาญจนบรุี สงัขละบรุี อบต.ปรังเผล 807                     
141 กาญจนบรุี หนองปรอื ทต.หนองปรอื 646               
142 กาญจนบรุี หนองปรอื ทต.สมเด็จเจรญิ 1,444            
143 กาญจนบรุี หนองปรอื อบต.หนองปรอื 1,123            
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144 กาญจนบรุี หนองปรอื ทต.หนองปลาไหล 873               
145 กาญจนบรุี หว้ยกระเจา ทต.หว้ยกระเจา 986               
146 กาญจนบรุี หว้ยกระเจา ทต.สระลงเรอื 763               
147 กาญจนบรุี หว้ยกระเจา อบต.วงัไผ่ 417               
148 กาญจนบรุี หว้ยกระเจา อบต.ดอนแสลบ 1,166            

บ.แมร่ี แอนด:์ แดร่ีโปรดกัส์: จาํกดั ๑๒๔ม๔ ต.สนามแย ้อ.ท่ามะกา

 จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐ โทร. ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ ๐๘๑-๑๙๐๖๙๓๓ คุณ ชานนท์

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน

๒๙ ม.๖ ต.ดอนข่อย  อ.กาํแพงแสน  จ.นครปฐม  ๗๓๑๔๐  

            โทร ๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภทัรสรญ์

สหกรณ์โคนมนครปฐม จาํกดั

๙๕ ม.๒ ต.หว้ยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔-๒๐๔๖๓๗ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ คุณสังวาลย์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั

๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์

สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากดั  โทร ๐๓๔-๖๑๒๑๙๔ คุณปภณภพ

๑๔๖/๖ ม.๓  ต.วังขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐

หมายเหตุ พืน้ท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.
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จังหวดั อาํเภอ

1 ชมุพร สช เขต 1 ชุมพรศึกษา 211                          

2 ชมุพร สช เขต 1 นิรมลชุมพร 1,954                      
3 ชมุพร สช เขต 1 สหศึกษา 1,099                    
4 ชมุพร สช เขต 1 บุญสมบรูณ์ศึกษา 55                         
5 ชมุพร สช เขต 1 อนุบาลดรุณรัตน์ 377                       
6 ชมุพร สช เขต 1 อนุบาลปานฤทยั 542                         
7 ชมุพร สช เขต 1 อนุบาลอาํนวยสุข 169                         
8 ชมุพร สช เขต 1 อนุบาลสุภาภรณ์ 140                          
9 ชมุพร สช เขต 1 พทุธยาคมศรียาภยั

10 ชมุพร สช เขต 1 ฝวาหมินกงลิ 2,400                      
11 ชมุพร สช เขต 1 พฒันศาสน์วทิยาท่าแซะ 50                         
12 ชมุพร สช เขต 1 ลิตเต้ิลแลมป์ (จดัตั้งปี 58) 11                         
13 ชมุพร สช เขต 1 อนุบาลอลับานีย ์(จดัตั้งปี 58) 13                         
14 ชมุพร สช เขต 2 ชุมพรบริหารธุรกิจ(สามญั) 296                         
15 ชมุพร สช เขต 2 บุญสิทธ์ิอนุสรณ์ 119                         
16 ชมุพร สช เขต 2 เอ้ืออาํพน 349                         
17 ชมุพร สช เขต 2 หลงัสวนเทศบาลอุปถมัภ์ 1,362                      
18 ชมุพร สช เขต 2 บุญยสมบติัวทิยา 300                         
19 ชมุพร สช เขต 2 อนุบาลเกษมวทิยา 207                         
20 ชมุพร สช เขต 2 อนุบาลบา้นเด็ก 40                           
21 ชมุพร สช เขต 2 ภบูดินทร์พทิยาลยั 868                         
22 ชมุพร สช เขต 2 อนุบาลทอรัก ทุ่งตะโก (จดัตั้งปี 58) 22                           
23 ชมุพร ทา่แซะ อบต.ทา่แซะ 420                          
24 ชมุพร ทา่แซะ อบต.รับรอ่ 1,544                       
25 ชมุพร ทา่แซะ อบต.ครุงิ 498                          
26 ชมุพร ทา่แซะ อบต.หนิแกว้ 451                       
27 ชมุพร ทา่แซะ อบต.สลยุ 1,345                      
28 ชมุพร ทา่แซะ อบต.สองพีน่อ้ง 1,160                       
29 ชมุพร ทา่แซะ ทต.เนนิสนัติ 778                       
30 ชมุพร ทา่แซะ อบต.ทา่ขา้ม 620                       
31 ชมุพร ทา่แซะ ทต.ทา่แซะ 533                          
32 ชมุพร ทา่แซะ อบต.หงษ์เจรญิ 1,280                      
33 ชมุพร ทา่แซะ อบต.ทรัพยอ์นันต์ 333                          
34 ชมุพร ทา่แซะ อบต.นากระตาม 131                          
35 ชมุพร ทุง่ตะโก ทต.ทุง่ตะไคร 792                       
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สค.หนองโพ สค.ชะอาํห้วย กรมหลวงชุม สค.อ่าวน้อย



ที่ หน่วยงานทีจ่ัดซื้อ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัชุมพร  เทอม 2/2560

สค.หนองโพ สค.ชะอาํห้วย กรมหลวงชุม สค.อ่าวน้อย

36 ชมุพร ทุง่ตะโก อบต.ตะโก 934                       
37 ชมุพร ทุง่ตะโก ทต.ปากตะโก 357                       
38 ชมุพร ทุง่ตะโก อบต.ชอ่งไมแ้กว้ 457                       
39 ชมุพร ปะทวิ ทต.ปะทวิ 664                       
40 ชมุพร ปะทวิ ทต.มาบอํามฤต 1,329                    
41 ชมุพร ปะทวิ อบต.เขาไชยราช 543                          
42 ชมุพร ปะทวิ ทต.สะพลี 459                       
43 ชมุพร ปะทวิ อบต.ดอนยาง 295                       
44 ชมุพร ปะทวิ ทต.บางสน 244                       
45 ชมุพร ปะทวิ อบต.สะพลี 354                       
46 ชมุพร ปะทวิ ทต.ทะเลทรัพย์ 356                       
47 ชมุพร ปะทวิ ทต.ชมุโค 871                       
48 ชมุพร ปะทวิ อบต.ปากคลอง 653                       
49 ชมุพร พะโตะ๊ อบต.ปังหวาน 643                       
50 ชมุพร พะโตะ๊ ทต.พะโตะ๊ 544                       
51 ชมุพร พะโตะ๊ อบต.พระรักษ์ 343                       
52 ชมุพร พะโตะ๊ อบต.พะโตะ๊ 540                       
53 ชมุพร พะโตะ๊ อบต.ปากทรง 414                       
54 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.นาทุง่ 193                          
55 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.บา้นนา 365                       
56 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.ทา่ยาง 1,070                    
57 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.บางหมาก 554                          
58 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.วงัไผ่ 555                          
59 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.วงัใหม่ 777                       
60 ชมุพร เมอืงชมุพร อบจ.ชมุพร 639                       
61 ชมุพร เมอืงชมุพร ทม.ชมุพร 4,456                       
62 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.ตากแดด 521                          
63 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.หาดทรายรี 298                          
64 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.ขนุกระทงิ 127                       
65 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.ถ้ําสงิห์ 153                       
67 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.ปากน้ํา 360                          
68 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.นาชะองั 451                          
69 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.ปากน้ําชมุพร 591                          
70 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.หาดพนัไกร 186                       
71 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.ทุง่คา 554                       
72 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.วสิยัเหนอื 693                       
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73 ชมุพร เมอืงชมุพร อบต.วงัไผ่ 189                          
74 ชมุพร เมอืงชมุพร ทต.บางลกึ 288                          
75 ชมุพร ละแม อบต.ทุง่คาวดั 715                          
76 ชมุพร ละแม อบต.ละแม 708                         
77 ชมุพร ละแม อบต.ทุง่หลวง 442                       
78 ชมุพร ละแม ทต.ละแม 779                          
79 ชมุพร ละแม อบต.สวนแตง 538                       
80 ชมุพร สวี อบต.ทา่หนิ 393                       
81 ชมุพร สวี อบต.ครน 1,062                    
82 ชมุพร สวี อบต.นาสกั 1,544                    
83 ชมุพร สวี อบต.นาโพธิ์ 418                       
84 ชมุพร สวี อบต.เขาคา่ย 1,102                    
85 ชมุพร สวี อบต.เขาทะลุ 877                       
86 ชมุพร สวี ทต.นาโพธิ์ 1,100                    
87 ชมุพร สวี อบต.สวี 283                       
88 ชมุพร สวี อบต.วสิยัใต ้ 374                       
89 ชมุพร สวี อบต.ดา่นสวี 410                       
90 ชมุพร สวี อบต.ทุง่ระยะ 792                       
91 ชมุพร สวี ทต.นาโพธิพ์ฒันา 126                       
92 ชมุพร หลงัสวน อบต.บางมะพรา้ว 450                          
93 ชมุพร หลงัสวน ทม.หลงัสวน 2,980                       
94 ชมุพร หลงัสวน อบต.บางน้ําจดื 308                       
95 ชมุพร หลงัสวน อบต.บา้นควน 418                       
96 ชมุพร หลงัสวน อบต.พอ้แดง 51                            
97 ชมุพร หลงัสวน ทต.วงัตะกอ 403                          
98 ชมุพร หลงัสวน อบต.หาดยาย 463                          
99 ชมุพร หลงัสวน อบต.นาพญา 303                       
100 ชมุพร หลงัสวน อบต.แหลมทราย 98                            
101 ชมุพร หลงัสวน ทต.ปากน้ําหลงัสวน 693                          
102 ชมุพร หลงัสวน อบต.ทา่มะพลา 179                          
103 ชมุพร หลงัสวน อบต.นาขา 520                       

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั
๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์
โรงนมกรมหลวงชุมพร (วทิยาเขตอุดมศักดิ์ )
๑๗/๑ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทวิ จ.ชุมพร โทร.๐๗๗-๕๙๑๔๕๑ คุณชาติวุฒิ
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากดั

                                         ๘๑/๕ ถ.นาพฒันะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมอืง จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐
โทร. ๐๓๒-๘๑๒๑๒๖ ๐๘๑-๘๘๐๕๗๐๘ คุณอารีย์

สหกรณ์โคนมชะอาํ-หว้ยทราย จาํกดั
๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี
โทร.๐๓๒๔๗๑๙๕๖, ๐๓๒๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช
หมายเหตุ พืน้ทีสี่ดํา คอื ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ ช่ือ

จงัหวดั อาํเภอ

1 ตรัง สช เขต 1 ดรุโณทยั

2 ตรัง สช เขต 1 ตรังคริสเตียนศึกษา

3 ตรัง สช เขต 1 พรศิริกุลปฐมวยั

4 ตรัง สช เขต 1 ทบัเท่ียงฮัว๋เฉียวเซ่ียเซ่ียว

5 ตรัง สช เขต 1 ทิพยรัตน์วทิยา

6 ตรัง สช เขต 1 นูรุลอิงซานมูลนิธิ

7 ตรัง สช เขต 1 บุญเหลือเก้ือคง

8 ตรัง สช เขต 1 บูรณะรําลึก

9 ตรัง สช เขต 1 พรศิริกุล

10 ตรัง สช เขต 1 โพธ์ิวเิชียรชยั

11 ตรัง สช เขต 1 วฒันาศึกษา

12 ตรัง สช เขต 1 แสงธรรมวทิยามูลนิธิ

13 ตรัง สช เขต 1 สวา่งราษฎร์วทิยา

14 ตรัง สช เขต 1 ทุ่งยาววทิยา

15 ตรัง สช เขต 1 บา้นเดก็นอ้ย

16 ตรัง สช เขต 1 เมธาวทิยา

17 ตรัง สช เขต 1 ดารุ้ลฟัญจ์

18 ตรัง สช เขต 1 ปัญญาวทิย์

19 ตรัง สช เขต 1 วดันิกรรังสฤษด์ิ

20 ตรัง สช เขต 1 อิสมาอีลิยะห์ฯ

21 ตรัง สช เขต 1 อมัพวนัวทิยา

22 ตรัง สช เขต 1 บา้นสวนศึกษา

23 ตรัง สช เขต 1 สันติธรรม

24 ตรัง สช เขต 1 ปิยบุตรศึกษากร (ตั้งใหม่58)

25 ตรัง สช เขต 2 ววิฒัน์วทิยา

26 ตรัง สช เขต 2 ธาดาอนุสรณ์

27 ตรัง สช เขต 2 อนุบาลกนัตงัศึกษา

28 ตรัง สช เขต 2 วเิศษกาญจน์

29 ตรัง สช เขต 2 อนุบาลรัษฎา

30 ตรัง สช เขต 2 ประชาวทิยา

31 ตรัง สช เขต 2 จุ๋งฮวัโซะเซียว

32 ตรัง กนัตงั อบต.ควนธานี

33 ตรัง กนัตงั อบต.คลองชลีอ้ม

34 ตรัง กนัตงั ทม.กนัตงั

35 ตรัง กนัตงั อบต.บางสกั

36 ตรัง กนัตงั อบต.คลองลุ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัตรัง เทอม 2/2560

สค.หนองโพ สค.ชะอาํห้วย สค.พทัลุง อ.ส.ค.ปราณบุรี



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ ช่ือ

จงัหวดั อาํเภอ
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37 ตรัง กนัตงั อบต.บอ่น้ํารอ้น

38 ตรัง กนัตงั อบต.กนัตงัใต ้

39 ตรัง กนัตงั อบต.บางเป้า

40 ตรัง กนัตงั อบต.นาเกลอื

41 ตรัง กนัตงั อบต.ยา่นซือ่

42 ตรัง กนัตงั อบต.เกาะลบิง

43 ตรัง กนัตงั อบต.บางหมาก

44 ตรัง กนัตงั อบต.โคกยาง

45 ตรัง กนัตงั อบต.วงัวน

46 ตรัง นาโยง อบต.ละมอ

47 ตรัง นาโยง อบต.ชอ่ง

48 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนอื

49 ตรัง นาโยง อบต.นาโยงเหนอื

50 ตรัง นาโยง อบต.นาขา้วเสยี

51 ตรัง นาโยง อบต.นาหมืน่ศรี

52 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบา้

53 ตรัง ปะเหลยีน ทต.ทา่พญา

54 ตรัง ปะเหลยีน ทต.ทุง่ยาว

55 ตรัง ปะเหลยีน อบต.สโุสะ

56 ตรัง ปะเหลยีน อบต.บางดว้น

57 ตรัง ปะเหลยีน อบต.แหลมสอม

58 ตรัง ปะเหลยีน อบต.ลพิัง

59 ตรัง ปะเหลยีน อบต.เกาะสกุร

60 ตรัง ปะเหลยีน อบต.ทา่ขา้ม

61 ตรัง ปะเหลยีน ทต.ทา่ขา้ม

62 ตรัง ปะเหลยีน อบต.บา้นนา

63 ตรัง ปะเหลยีน อบต.ปะเหลยีน

64 ตรัง ปะเหลยีน อบต.ทุง่ยาว

65 ตรัง เมอืงตรัง ทน.ตรัง

66 ตรัง เมอืงตรัง อบต.นาทา่มใต ้

67 ตรัง เมอืงตรัง อบต.นาโตะ๊หมงิ

68 ตรัง เมอืงตรัง อบต.ควนปรงิ

69 ตรัง เมอืงตรัง อบต.หนองตรดุ

70 ตรัง เมอืงตรัง ทต.คลองเต็ง

71 ตรัง เมอืงตรัง อบต.บา้นโพธิ์

72 ตรัง เมอืงตรัง ทต.นาตาลว่ง



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ ช่ือ

จงัหวดั อาํเภอ
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73 ตรัง เมอืงตรัง อบต.นาพละ

74 ตรัง เมอืงตรัง อบต.น้ําผดุ

76 ตรัง เมอืงตรัง อบต.บา้นควน

77 ตรัง เมอืงตรัง อบต.บางรัก

78 ตรัง เมอืงตรัง ทต.โคกหลอ่

80 ตรัง เมอืงตรัง อบต.นาทา่มเหนอื

81 ตรัง เมอืงตรัง อบต.นาโยงใต ้

82 ตรัง เมอืงตรัง อบต.นาบนิหลา

83 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.ทุง่คา่ย

84 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.เกาะเปียะ

85 ตรัง ยา่นตาขาว ทต.ยา่นตาขาว

86 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.โพรงจระเข ้

87 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.ในควน

88 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.หนองบอ่

89 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.นาชมุเห็ด

90 ตรัง ยา่นตาขาว ทต.ควนโพธิ์

91 ตรัง ยา่นตาขาว ทต.ทุง่กระบอื

92 ตรัง ยา่นตาขาว อบต.ทุง่กระบอื

93 ตรัง รัษฎา อบต.เขาไพร

94 ตรัง รัษฎา อบต.หนองปรอื

95 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา

96 ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง

97 ตรัง รัษฎา อบต.หนองบวั

98 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง

99 ตรัง วงัวเิศษ อบต.ทา่สะบา้

100 ตรัง วงัวเิศษ อบต.วงัมะปรางเหนอื

101 ตรัง วงัวเิศษ อบต.อา่วตง

102 ตรัง วงัวเิศษ อบต.เขาวเิศษ

103 ตรัง วงัวเิศษ อบต.วงัมะปราง

104 ตรัง วงัวเิศษ ทต.วงัวเิศษ

105 ตรัง สเิกา ทต.สเิกา

106 ตรัง สเิกา ทต.ควนกนุ

107 ตรัง สเิกา อบต.บอ่หนิ

108 ตรัง สเิกา อบต.ไมฝ้าด



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ ช่ือ

จงัหวดั อาํเภอ
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109 ตรัง สเิกา อบต.เขาไมแ้กว้

110 ตรัง สเิกา ทต.นาเมอืงเพชร

111 ตรัง สเิกา อบต.กะลาเส

112 ตรัง หว้ยยอด อบต.ปากคม

113 ตรัง หว้ยยอด ทต.ลําภรูา

114 ตรัง หว้ยยอด ทต.ทา่งิว้

115 ตรัง หว้ยยอด อบต.วงัครีี

116 ตรัง หว้ยยอด อบต.ในเตา

118 ตรัง หว้ยยอด อบต.บางกุง้

119 ตรัง หว้ยยอด อบต.นาวง

120 ตรัง หว้ยยอด ทต.หว้ยยอด

121 ตรัง หว้ยยอด ทต.หว้ยนาง

122 ตรัง หว้ยยอด อบต.ปากแจม่

123 ตรัง หว้ยยอด อบต.เขาขาว

124 ตรัง หว้ยยอด อบต.เขากอบ

126 ตรัง หว้ยยอด อบต.หว้ยนาง

127 ตรัง หว้ยยอด อบต.เขาปนู

128 ตรัง หว้ยยอด อบต.ทุง่ตอ่

129 ตรัง หว้ยยอด อบต.หนองชา้งแลน่

130 ตรัง หว้ยยอด อบต.บางดี

131 ตรัง หว้ยยอด ทต.ลําภลูา

132 ตรัง หว้ยยอด ทต.นาวง

133 ตรัง หาดสําราญ อบต.ตะเสะ

134 ตรัง หาดสําราญ อบต.บา้หวี

135 ตรัง หาดสําราญ อบต.หาดสําราญ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั
๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์
อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี)
๑๗๔ ถ. เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐
โทร.๐๓๒-๕๔๔-๕๒๓ คุณศศิพงศ์
สหกรณ์โคนมชะอาํ-ห้วยทราย จํากดั
๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี
โทร.๐๓๒-๔๗๑๙๕๖ ๐๓๒-๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช
สหกรณ์โคนมพทัลุง จํากดั ๓๕/๑ ถ.พทัลุง-ตรัง ม.๑ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พทัลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๗๔-๖๗๑๕๙๓-๔ คุณสุรัตน์
หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คอื ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ที่ หน่วยงานที่จัดซ้ือ ช่ือ

จังหวดั อาํเภอ

1 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลจนัทร์สวา่งกลู

2 นครปฐม สช เขต 1 ธรรมาภิสมยั

3 นครปฐม สช เขต 1 บอสโกพิทกัษ์

4 นครปฐม สช เขต 1 บาํรุงวทิยา

5 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลไผทวทิยา

6 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลเพญ็ศิริ

7 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลสุธีธร

8 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลเสริมปัญญา

9 นครปฐม สช เขต 1 หอเอกวทิยา (อนุบาลหอเอกวทิยา)

10 นครปฐม สช เขต 1 อาํนวยวทิยน์ครปฐม

11 นครปฐม สช เขต 1 สวา่งวทิยา

12 นครปฐม สช เขต 1 สารสาสน์วเิทศนครปฐม

13 นครปฐม สช เขต 1 ราษฎร์บาํรุงวทิยา

14 นครปฐม สช เขต 1 สหบาํรุงวทิยา

15 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลณฐักฤตา

16 นครปฐม สช เขต 1 อนุบาลชโลธร

17 นครปฐม สช เขต 2 จารุวรรณวทิยา

18 นครปฐม สช เขต 2 เจริญสุข

19 นครปฐม สช เขต 2 เดชอนุสรณ์

20 นครปฐม สช เขต 2 สาธิตวทิยา

21 นครปฐม สช เขต 2 แสงทองวทิยา

22 นครปฐม สช เขต 2 อนุบาลศิริวทิย์

23 นครปฐม สช เขต 2 เม่งฮั้วกงฮกั

24 นครปฐม สช เขต 2 อนุบาลแสงอรุณ

25 นครปฐม สช เขต 2 เจ้ียนหวั

26 นครปฐม สช เขต 2 เซนตแ์อนดรู

27 นครปฐม สช เขต 2 เทพนิมิตวฒันา

28 นครปฐม สช เขต 2 นกับุญเปโตร

29 นครปฐม สช เขต 2 นาคประสิทธ์ิ

30 นครปฐม สช เขต 2 บวรธนวทิย ์(เบญญาพฒัน์)

31 นครปฐม สช เขต 2 ภทัรนุสรณ์

32 นครปฐม สช เขต 2 ภทัรบุตร

33 นครปฐม สช เขต 2 มารียอุ์ปถมัภ์

34 นครปฐม สช เขต 2 ยอแซฟอุปถมัภ์

35 นครปฐม สช เขต 2 สกลวทิยา

36 นครปฐม สช เขต 2 สุคนธีรวทิย(์เสริมสิทธ์ิ)

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดันครปฐม เทอม 2/2560

สค.กาํแพง สค.นครปฐมหนองโพ



ที่ หน่วยงานที่จัดซ้ือ ช่ือ
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37 นครปฐม สช เขต 2 เอกดรุณ

38 นครปฐม สช เขต 2 อนุบาลเอ้ือเพชร

39 นครปฐม สช เขต 2 ยวุธชัพุทธมณฑล สาย 5

40 นครปฐม สช เขต 2 กนัตวชิญ์

41 นครปฐม สช เขต 2 อนุบาลธรรมรักษา

42 นครปฐม กําแพงแสน อบต.รางพกิลุ

43 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระพัฒนา

44 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หว้ยมว่ง

45 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุง่ขวาง

46 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หว้ยหมอนทอง

47 นครปฐม กําแพงแสน อบต.กระตบี

48 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หนองกระทุม่

49 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ดอนขอ่ย

50 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุง่บวั

51 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุง่ลกูนก

52 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุง่กระพังโหม

53 นครปฐม กําแพงแสน อบต.กําแพงแสน

54 นครปฐม กําแพงแสน ทต.กําแพงแสน

55 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หว้ยขวาง

56 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วงัน้ําเขยีว

57 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระสีม่มุ

58 นครปฐม ดอนตมู อบต.ลําเหย

59 นครปฐม ดอนตมู อบต.หว้ยดว้น

60 นครปฐม ดอนตมู อบต.ดอนพทุรา

61 นครปฐม ดอนตมู อบต.บา้นหลวง

62 นครปฐม ดอนตมู อบต.หว้ยพระ

63 นครปฐม ดอนตมู ทต.สามงา่ม

64 นครปฐม ดอนตมู อบต.ดอนรวก

65 นครปฐม นครชยัศรี ทต.นครชยัศรี

66 นครปฐม นครชยัศรี อบต.โคกพระเจดยี์

67 นครปฐม นครชยัศรี อบต.งิว้ราย

68 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ลานตากฟ้า

69 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ศรมีหาโพธิ์

70 นครปฐม นครชยัศรี อบต.แหลมบวั

71 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ศรีษะทอง

72 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ทา่พระยา
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73 นครปฐม นครชยัศรี อบต.สมัปทวน

74 นครปฐม นครชยัศรี อบต.พะเนยีด

75 นครปฐม นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี

76 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ไทยาวาส

77 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ดอนแฝก

78 นครปฐม นครชยัศรี อบต.หว้ยพลู

79 นครปฐม นครชยัศรี อบต.วดัสําโรง

80 นครปฐม นครชยัศรี อบต.วดัแค

81 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ทา่กระชบั

82 นครปฐม นครชยัศรี ทต.หว้ยพลู

83 นครปฐม นครชยัศรี อบต.วดัละมดุ

84 นครปฐม นครชยัศรี อบต.บางแกว้ฟ้า

85 นครปฐม นครชยัศรี อบต.บางระกํา

86 นครปฐม นครชยัศรี อบต.บางพระ

87 นครปฐม นครชยัศรี อบต.ทา่ตําหนัก

88 นครปฐม นครชยัศรี ทต.ขนุแกว้

89 นครปฐม นครชยัศรี อบต.บางแกว้

90 นครปฐม บางเลน อบต.บางหลวง

91 นครปฐม บางเลน อบต.บางไทรป่า

92 นครปฐม บางเลน อบต.บวัปากทา่

93 นครปฐม บางเลน อบต.ไผห่ชูา้ง

94 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม

95 นครปฐม บางเลน ทต.ลําพญา

96 นครปฐม บางเลน อบต.นลิเพชร

97 นครปฐม บางเลน อบต.บางปลา

98 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน

99 นครปฐม บางเลน อบต.นราภริมย์

100 นครปฐม บางเลน อบต.คลองนกกระทงุ

101 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง

102 นครปฐม บางเลน อบต.หนิมลู

103 นครปฐม บางเลน อบต.บางเลน

104 นครปฐม บางเลน อบต.ดอนตมู

105 นครปฐม บางเลน อบต.บางระกํา

106 นครปฐม บางเลน อบต.ลําพญา

107 นครปฐม บางเลน ทต.รางกระทุม่

108 นครปฐม บางเลน อบต.บางภาษี
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109 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.มหาสวสัดิ์

110 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.ศาลายา

111 นครปฐม พทุธมณฑล ทต.ศาลายา

112 นครปฐม พทุธมณฑล ทต.คลองโยง

113 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.สวนป่าน

114 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ดอนยายหอม

115 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.สามควายเผอืก

116 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.บา้นยาง

117 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.หนองดนิแดง

118 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.หว้ยจรเข ้

119 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ธรรมศาลา

120 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทต.โพรงมะเดือ่

121 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทต.มาบแค

122 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทต.ธรรมศาลา

123 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทต.บอ่พลับ

124 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ลําพยา

125 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ทุง่นอ้ย

126 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทม.นครปฐม

127 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.สระกระเทยีม

128 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทต.ดอนยายหอม

129 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.หนองงเูหลอืม

130 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบจ.นครปฐม

131 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.สระกะเทยีม

132 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.วงัเย็น

133 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.หนองปากโลง

134 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.สนามจันทร์

135 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ทพัหลวง

136 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ถนนขาด

137 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทน.นครปฐม

138 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.โพรงมะเดือ่

139 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.ตากอ้ง

140 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.มาบแค

141 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.บางแขม

142 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.พระประโทน

143 นครปฐม เมอืงนครปฐม อบต.วงัตะกู

144 นครปฐม สามพราน อบต.บางเตย
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145 นครปฐม สามพราน อบต.คลองใหม่

146 นครปฐม สามพราน อบต.ทา่ขา้ม

147 นครปฐม สามพราน อบต.บางชา้ง

148 นครปฐม สามพราน ทม.ไรข่งิ

149 นครปฐม สามพราน อบต.ทรงคนอง

150 นครปฐม สามพราน ทต.บางกระทกึ

151 นครปฐม สามพราน อบต.ทา่ตลาด

152 นครปฐม สามพราน อบต.สามพราน

153 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุม่ลม้

154 นครปฐม สามพราน อบต.ตลาดจนิดา

155 นครปฐม สามพราน อบต.คลองจนิดา

156 นครปฐม สามพราน อบต.บา้นใหม่

157 นครปฐม สามพราน อบต.หอมเกร็ด

158 นครปฐม สามพราน ทต.ออ้มใหญ่

159 นครปฐม สามพราน ทม.สามพราน

160 นครปฐม สามพราน อบต.ยายชา

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั

๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภทัรสรญ์

สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากดั

๙๕ ม.๒ ต.ห้วยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔๒๐๔๒๔๙ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั

๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์

หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คอื ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ที่ หน่วยงานที่จัดซ้ือ ช่ือ

จังหวัด อาํเภอ

1 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 เกตุชาติศึกษา

2 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 จรรยานุยตุวิทยา

3 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 ชุบธรรมวิทยา

4 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 ชูศิลป์วิทยา

5 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 ไตรภูมิวิทยา

6 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 นรรถยาพิศณุสรณ์

7 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 พร้ิมพิทยานุสรณ์

8 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 มารียพิ์ทกัษศึ์กษา

9 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 ศรีธรรมราชศึกษา

10 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 ศรีอนุบาล

11 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 สตรีจรัสพิชากร

12 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 หนองนกประสาทศิลป์

13 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลดาํรงคศ์าสน์

14 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลธนสาร

15 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลบา้นเดก็

16 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลบา้นทิพยร์ัตน์

17 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลปิยะรัตน์

18 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลลูกรัก

19 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลสนัติสุข

20 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลแสงทอง

21 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลอุ่นจิต

22 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อาํมาตยพิ์ทยานุสรณ์

23 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลสกนวิชญ์

24 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 สิทธาภทัร์

25 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 บา้นเดก็ศึกษา

26 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 รุจิธรรมวิทยา

27 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 ทา้วราษฎร์สงเคราะห์

28 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 พระมหาธาตุมูลนิธิมธัยม

29 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 วดักฎิุขนัติพลาภิรมสงเคราะห์

30 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลวดัจงัหูนสงเคราะห์

31 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธิ

32 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 มูลนิธิสหมิตรศึกษา

33 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลวดัเสมาเมือง

34 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อลัมูวาห์ฮิดีน

35 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลภิญญรัตน์

36 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลขวญันคร

บ.นครแดร่ี
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บ.นครแดร่ี
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หนองโพ แมร่ีแอน สุราชเฟรช สค.ชะอาํห้วย สค.ท่าม่วง สค.พัทลงุ เซาเทิร์น

37 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 อนุบาลพทุธศาสตร์

39 นครศรธีรรมราช สช เขต 1 บริบูรณ์วิทยา

40 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 เจริญวยัวิทยา

41 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 เจริญวิทยา

42 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลมนตห์ทยั

43 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 รัตนศึกษาชนปรีดา

44 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 เสริมปัญญา

45 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 กาญจนศึกษา

46 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 รัตนศึกษา

47 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลคาํแหง

48 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลวดัอินทารามสงเคราะห์

49 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 กาจนศึกษาพฒันาการ

50 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 ตนัติวตัร

51 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 สุขสวสัด์ิวิทยา

52 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 วิทยานุเคราะห์

53 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 มธัยมบุญคงอุปการ

54 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 สุมณฑาศึกษา

55 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลไกรแกว้

56 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลรุ่งรัศมี

57 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 พ่ึงตนเอง

58 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลเพญ็อาภา

59 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลศิริเพชร

60 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 จนัดีพิทยาคม

61 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อกัษรวิทย์

62 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 ธนรัตน์อุปถมัภ์

63 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 ไพบูลยว์ิทยา

64 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 เจริญมิตร

65 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลชาญวิทย์

66 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 ประสานศิลป์ศึกษา

67 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 ประชาอุทิศมูลนิธิ

68 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลพิปูนวิทยา

69 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 สหมิตรบาํรุง

70 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 จุฑาวิทย์

71 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลวงศส์วสัด์ิพฒันา

72 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลจิตพรรณ
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73 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 เจริญวิทย์

74 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลเพียรสอนศึกษา

75 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลปาลิกา

76 นครศรธีรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลแสงทองนุสรณ์/แสงทองวิทยาอนุสรณ์

77 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ชนะวิทยา(ดรุณศึกษา 2)

78 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ชะอวดวิทยา

79 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 มธัยมศกัดิศิลปิน

80 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลพรอุดม

81 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลลูกแกว้

82 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลจิรเศรษฐ์

83 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 เปรมฤทยัศึกษา

84 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 แพทยกิจพิทยา

85 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ภูมิสถิตวิทยา

86 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 สหมิตรวิทยา

87 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 หลวงครูวิทยา

88 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลกานตสิ์นี

89 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลพรธิรา

90 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลพลพนัธ์

91 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 โคกครามพิชากร

92 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ดรุณศึกษา

93 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ทิพยก์องลาศวิทยา

94 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 มธัยมวีรศิลปิน

95 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ร่อนพิบูลยว์ิทยา

96 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลสกลุดี

97 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ไพศาลศึกษา

98 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ราษฎร์นิยมวิทยา

99 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลเพชรทวี

100 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 นาคคามพิทยาคม

101 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 บาํรุงวิทยา

102 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 ประทีปศาสตร์วิรัสยามณี

103 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 สกลุรัตนวิทยา (รับอุดหนุนปี 58)

104 นครศรธีรรมราช สช เขต 3 อนุบาลเพ่ิมสุข (จดัตั้งปี 58)

105 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลอินทิรา

106 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลวยัวฒัน์

107 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 สระแกว้วิทยา

108 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อุบลวิทยา
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109 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์

110 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลปัญญาพร

111 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 คุณาธารวิทยา

112 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลสิทธิพร

113 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 เลิศปัญญาวิทย์

114 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลโชติกร

115 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลเจริญจิต

116 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 มีสิทธ์ิศึกษา

117 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อุดมปัญญาจารย์

118 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลกมลทิพย์

119 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลจิตอรุณ

120 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 พรหมประสาทวิทย์

121 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 พิมพม์ณี

122 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 ฆงัคะทวีศิลป์

123 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลวดัใหม่ไทยเจริญ

124 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 มะฮดัอิสลามอีมานียฮม์ูลนิธิ

125 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 เกียรติขนอมศึกษา

126 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 อนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์

127 นครศรธีรรมราช สช เขต 4 ปัญญาทิพยว์ิทยานุสรณ์ (จดัตั้งปี58)

128 นครศรธีรรมราช ขนอม อบต.ควนทอง

129 นครศรธีรรมราช ขนอม ทต.ขนอม

130 นครศรธีรรมราช ขนอม ทต.ทอ้งเนียน

131 นครศรธีรรมราช ขนอม ทต.อา่วขนอม

132 นครศรธีรรมราช จฬุาภรณ์ อบต.สามตําบล

133 นครศรธีรรมราช จฬุาภรณ์ อบต.บา้นชะอวด

134 นครศรธีรรมราช จฬุาภรณ์ อบต.นาหมอบญุ

135 นครศรธีรรมราช จฬุาภรณ์ อบต.ทุง่โพธิ์

136 นครศรธีรรมราช จฬุาภรณ์ อบต.ควนหนองควา้

137 นครศรธีรรมราช ฉวาง ทต.ปากน้ําฉวาง

138 นครศรธีรรมราช ฉวาง ทต.ไมเ้รยีง

139 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.นาเขลยีง

140 นครศรธีรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง

141 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.นากะชะ

142 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.นาแว

143 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.ไมเ้รยีง

144 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.ไสหรา้
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145 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.ละอาย

146 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.กะเปียด

147 นครศรธีรรมราช ฉวาง ทต.จันดี

148 นครศรธีรรมราช ฉวาง อบต.หว้ยปรกิ

149 นครศรธีรรมราช เฉลมิพระเกยีรตทิต.ทางพนู

150 นครศรธีรรมราช เฉลมิพระเกยีรตอิบต.เชยีรเขา

151 นครศรธีรรมราช เฉลมิพระเกยีรตอิบต.สวนหลวง

152 นครศรธีรรมราช เฉลมิพระเกยีรตทิต.ดอนตรอ

153 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์

154 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.เคร็ง

155 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.บา้นตลู

156 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.ชะอวด

157 นครศรธีรรมราช ชะอวด ทต.ชะอวด

158 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.วังอา่ง

159 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.เกาะขันธ์

160 นครศรธีรรมราช ชะอวด ทต.ทา่ประจะ

161 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด

162 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง

163 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.ทา่เสม็ด

164 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง

165 นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง ทต.หลักชา้ง

166 นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง อบต.หลักชา้ง

167 นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง อบต.ชา้งกลาง

168 นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง ทต.สวนขัน

169 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.เสอืหงึ

170 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ ทต.เชยีรใหญ่

171 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.ทอ้งลําเจยีก

172 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.การะเกด

173 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.เขาพระบาท

174 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.ไสหมาก

175 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.เชยีรใหญ่

176 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.แมเ่จา้อยูหั่ว

177 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.บา้นเนนิ

178 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.ทา่ขนาน

179 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ ทต.การะเกด

180 นครศรธีรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ถ้ําพรรณรา
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181 นครศรธีรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ดสุติ

182 นครศรธีรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.คลองเส

183 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.สระแกว้

184 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.หัวตะพาน

185 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.โมคลาน

186 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.กลาย

187 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา

188 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.ตลิง่ชนั

189 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา ทต.ทา่ศาลา

190 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.โพธิท์อง

191 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.ไทยบรุี

192 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.ดอนตะโก

193 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึน้

194 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.กะปาง

195 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.เขาโร

196 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.เขาขาว

197 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.ควนกรด

198 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทม.ทุง่สง

199 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทต.ทีวั่ง

200 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.หนองหงส์

201 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.นาหลวงเสน

202 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.น้ําตก

203 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทต.กะปาง

204 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทต.ถ้ําใหญ่

205 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.นาไมไ้ผ่

206 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทต.ชะมาย

207 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.นาโพธิ์

208 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.ปรกิ

209 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.ทุง่ใหญ่

210 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.ทา่ยาง

211 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ ทต.ทุง่สงั

212 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.บางรปู

213 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.กรงุหยัน
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214 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ ทต.ทา่ยาง

215 นครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.กแุหระ

216 นครศรธีรรมราช นบพตํิา ทต.นาเหรง

217 นครศรธีรรมราช นบพตํิา อบต.นาเหรง

218 นครศรธีรรมราช นบพตํิา อบต.กะหรอ

219 นครศรธีรรมราช นบพตํิา อบต.นบพตํิา

220 นครศรธีรรมราช นบพตํิา อบต.กรงุชงิ

221 นครศรธีรรมราช นาบอน ทต.นาบอน

222 นครศรธีรรมราช นาบอน อบต.นาบอน

223 นครศรธีรรมราช นาบอน อบต.ทุง่สง

224 นครศรธีรรมราช นาบอน อบต.แกว้แสน

225 นครศรธีรรมราช บางขัน อบต.วังหนิ

226 นครศรธีรรมราช บางขัน อบต.บา้นนคิม

227 นครศรธีรรมราช บางขัน อบต.บางขัน

228 นครศรธีรรมราช บางขัน อบต.บา้นลํานาว

229 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.คลองนอ้ย

230 นครศรธีรรมราช ปากพนัง ทต.เกาะทวด

231 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.แหลมตะลมุพกุ

232 นครศรธีรรมราช ปากพนัง ทต.บางพระ

233 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ป่าระกํา

236 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.บา้นใหม่

237 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ขนาบนาก

238 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.บา้นเพงิ

239 นครศรธีรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง

240 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.บางศาลา

241 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ทา่พญา

242 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.เกาะทวด

243 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.หลูอ่ง

244 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก

245 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ชะเมา

246 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.คลองกระบอื

247 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ปากแพรก

248 นครศรธีรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก

249 นครศรธีรรมราช พรหมครีี อบต.อนิครีี

250 นครศรธีรรมราช พรหมครีี ทต.พรหมโลก

251 นครศรธีรรมราช พรหมครีี ทต.ทอนหงส์

252 นครศรธีรรมราช พรหมครีี อบต.ทอนหงส์

253 นครศรธีรรมราช พรหมครีี อบต.บา้นเกาะ

254 นครศรธีรรมราช พรหมครีี ทต.พรหมครีี

255 นครศรธีรรมราช พรหมครีี อบต.นาเรยีง

256 นครศรธีรรมราช พระพรหม อบต.นาพรุ
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257 นครศรธีรรมราช พระพรหม อบต.ทา้ยสําเภา

258 นครศรธีรรมราช พระพรหม ทต.นาสาร

259 นครศรธีรรมราช พระพรหม อบต.ชา้งซา้ย

261 นครศรธีรรมราช พปินู อบต.ยางคอ้ม

262 นครศรธีรรมราช พปินู อบต.พปินู

263 นครศรธีรรมราช พปินู ทต.พปินู

264 นครศรธีรรมราช พปินู ทต.กะทนู

265 นครศรธีรรมราช พปินู ทต.ควนกลาง

266 นครศรธีรรมราช พปินู ทต.เขาพระ

267 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.ทา่เรอื

268 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบจ.นครศรธีรรมราช

269 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.ปากนคร

270 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทม.ปากพนู

271 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทต.ทา่แพ

272 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.มะมว่งสองตน้

273 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทต.โพธิเ์สด็จ

274 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.ไชยมนตรี

275 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.นาเคยีน

276 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.ทา่ไร่

277 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทต.บางจาก

279 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.ทา่ซกั

280 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.นาทราย

281 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.กําแพงเซา

282 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทต.ทา่งิว้

283 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทน.นครศรธีรรมราช

284 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร อบต.บางจาก

285 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรร ทต.ปากนคร

286 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ อบต.ควนชมุ

287 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ อบต.เสาธง

288 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ อบต.รอ่นพบิลูย์

289 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ ทต.รอ่นพบิลูย์

290 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ อบต.หนิตก

291 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ ทต.หนิตก

292 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ ทต.เขาชมุทอง

293 นครศรธีรรมราช รอ่นพบิลูย์ อบต.ควนพัง

294 นครศรธีรรมราช ลานสกา ทต.ลานสกา

295 นครศรธีรรมราช ลานสกา อบต.ขนุทะเล

296 นครศรธีรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน

297 นครศรธีรรมราช ลานสกา อบต.ทา่ดี

298 นครศรธีรรมราช ลานสกา อบต.เขาแกว้

299 นครศรธีรรมราช ลานสกา ทต.ขนุทะเล
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300 นครศรธีรรมราช ลานสกา อบต.ลานสกา

301 นครศรธีรรมราช สชิล ทต.สชิล

302 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.ทุง่ใส

303 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.ทุง่ปรัง

304 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.สีข่ดี

305 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.เขานอ้ย

306 นครศรธีรรมราช สชิล ทต.ทุง่ใส

307 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.เทพราช

308 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.ฉลอง

309 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.เสาเภา

310 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.เปลีย่น

311 นครศรธีรรมราช สชิล อบต.สชิล

312 นครศรธีรรมราช หัวไทร ทต.หัวไทร

313 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.บางนบ

314 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.เขาพังไกร

315 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.ควนชะลกิ

316 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.บา้นราม

317 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.ทา่ซอม

319 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.แหลม

320 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.หัวไทร

321 นครศรธีรรมราช หัวไทร ทต.หนา้สตน

322 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.รามแกว้

323 นครศรธีรรมราช หัวไทร ทต.เกาะเพชร

324 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต.ทรายขาว

บริษทั นคร แดร่ี พลัส สหกรณ์โคนมพทัลุง จํากัด ๓๕/๑ ถ.พทัลุง-ตรัง ม.๑ ต.นาท่อม อ.เมือง 
๑๒๑ ม.๑ ตําบลพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ จ.พัทลงุ ๙๓๐๐๐    โทร.๐๗๔-๖๗๑๕๙๓-๔ คุณสุรัตน์

โทร.๐๘๑๙๕๘๔๔๖๗ ,๐๗๕-๓๗๘๗๔๗ คุณจอย สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด
บริษทั เซาท์เทิร์น แดร่ี  ๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี

๙๙/๙ ม.๔ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๙๐๒๒๐ โทร.๐๓๒-๔๗๑๙๕๖ ๐๓๒-๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช

โทร.๐๗๔-๓๘๖๘๐๕-๖ คุณตุ๊ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด โทร ๐๓๔-๖๑๒๑๙๔ ๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพันธ์

                          ๑๔๖/๖ ม.๓  ต.วงัขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐ บ.แมร่ี แอนด์: แดร่ีโปรดกัส์: จํากัด
บริษทั.สุราษฎร์เฟรชมิลค์  จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐ โทร. ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ ๐๘๑-๑๙๐๖๙๓๓ คุณ ชานนท์

๕๕ ถ. สุราษฎร-นาสาร ม.๕ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร-ธานี ๘๔๑๑๐

โทร.๐๗๗-๒๑๑๔๖๑ คุณธัชภรณ์-

หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจจาก อ.ส.ค.
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สังกดั ช่ือ

1 นราธวิาส สช เขต 1 สุกญัศาสนว์ิทยา 666        
2 นราธวิาส สช เขต 1 อิสลามบูรณะโต๊ะนอ

3 นราธวิาส สช เขต 1 บางนราวิทยา 802        
4 นราธวิาส สช เขต 1 พิมานวิทยน์ราธิวาส 2,242            
5 นราธวิาส สช เขต 1 สวนสวรรคว์ิทยา 1,686      
6 นราธวิาส สช เขต 1 ศรสมบูรณ์ 756             
7 นราธวิาส สช เขต 1 ราษฎร์วิทยา 1,097     
8 นราธวิาส สช เขต 1 ธรรมสตมัภว์ิทยา

9 นราธวิาส สช เขต 1 พิพฒันท์กัษิณ 536             
10 นราธวิาส สช เขต 1 ฮาซานียะห์ 253               
11 นราธวิาส สช เขต 1 ภทัรียาอนุบาล 243             
12 นราธวิาส สช เขต 1 รือเสาะวิทยา 437         
13 นราธวิาส สช เขต 1 ศรีทกัษิณ 289               
14 นราธวิาส สช เขต 1 อนุบาลรือเสาะ 1,709            
15 นราธวิาส สช เขต 1 อตัเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 626               
16 นราธวิาส สช เขต 1 อลัอียะ๊วิทยา 1,154         
17 นราธวิาส สช เขต 1 ดารุลอนัวาร์ 487             
18 นราธวิาส สช เขต 1 สวรรคว์ิทยาคาร 377             
19 นราธวิาส สช เขต 1 ศรีสวรรคว์ิทยา 548             
20 นราธวิาส สช เขต 1 ญะบลันุร

21 นราธวิาส สช เขต 1 ดารุลอามาน 618            
22 นราธวิาส สช เขต 1 พฒันศาสตร์วิทยา (ขยายอนุบาล 58) 70          
23 นราธวิาส สช เขต 1 นิรันดรวิทยา(ขยาย อนุบาล 58) 78          
24 นราธวิาส สช เขต 1 อิสลามวิทยานุสรณ์ (จดัตั้งปี 58) 45          
25 นราธวิาส สช เขต 1 อิบตีดาวิทยา(ขยายอนุบาล ปี 58) 185        
26 นราธวิาส สช เขต 2 รังผึ้ง 204        
27 นราธวิาส สช เขต 2 บุญยลาภนฤมิต 393        
28 นราธวิาส สช เขต 2 เกษมทรัพย์ 545         
29 นราธวิาส สช เขต 2 ประชานุเคราะห์ 357               
30 นราธวิาส สช เขต 2 วุฒิศาสนว์ิทยา 200        
31 นราธวิาส สช เขต 2 ผดุงวิทย์ 213        
32 นราธวิาส สช เขต 2 อนุบาลบา้นสุชาดา 176             
33 นราธวิาส สช เขต 2 อนุบาลบา้นสมถวิล 259               
34 นราธวิาส สช เขต 2 ดารุลฟุรกอน 1,265      
35 นราธวิาส สช เขต 2 บยัตุลอูลมาอ(์ตั้งใหม่) 156               
36 นราธวิาส สช เขต 3 ดาราวิทยา 892            
37 นราธวิาส สช เขต 3 สมัพนัธว์ิทยา 858        
38 นราธวิาส สช เขต 3 แหลมทองวิทยา 1,307      
39 นราธวิาส สช เขต 3 เจริญศึกษา 1,056     
40 นราธวิาส สช เขต 3 อนัเราะห์มานอนุสรณ์ 553         
41 นราธวิาส สช เขต 3 มุคตารี 1,138            
42 นราธวิาส สช เขต 3 รุ่งอรุณอิสลามวิทยา 237               
43 นราธวิาส จะแนะ อบต.ผดงุมาตร 1,220            
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44 นราธวิาส จะแนะ อบต.ดซุงญอ 1,804            
45 นราธวิาส จะแนะ อบต.จะแนะ 2,285        
46 นราธวิาส จะแนะ อบต.ชา้งเผอืก 1,106            
47 นราธวิาส เจาะไอรอ้ง อบต.มะรอืโบออก 1,273       
48 นราธวิาส เจาะไอรอ้ง อบต.จวบ 1,439        
49 นราธวิาส เจาะไอรอ้ง อบต.บกูติ 2,443        
50 นราธวิาส ตากใบ อบต.นานาค 617          
51 นราธวิาส ตากใบ อบต.เกาะสะทอ้น 1,754          
52 นราธวิาส ตากใบ อบต.บางขนุทอง 648               
53 นราธวิาส ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ 1,716          
54 นราธวิาส ตากใบ อบต.ไพรวัน 1,266          
55 นราธวิาส ตากใบ อบต.โฆษิต 1,013          
56 นราธวิาส ตากใบ ทม.ตากใบ 2,405          
57 นราธวิาส ตากใบ อบต.พรอ่น 696          
58 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ปะลกุาสาเมาะ 1,163            
59 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเระใต ้ 1,188       
60 นราธวิาส บาเจาะ ทต.ตน้ไทร 928         
61 นราธวิาส บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี 682               
62 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเจาะ 274               
63 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ 972               
64 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ลโุบะสาวอ 996               
65 นราธวิาส บาเจาะ ทต.บาเจาะ 1,795            
66 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส อบต.มะนังตายอ 894           
67 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส อบต.กะลวุอ 912               
68 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส อบต.บางปอ 909               
69 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส อบต.ลําภู 856               
70 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส ทต.กะลวุอเหนือ 1,733        
72 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส ทม.นราธวิาส 6,168          
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73 นราธวิาส เมอืงนราธวิาส อบต.โคกเคยีน 1,642      
74 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ลโุบะบอืซา 73                 
75 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ตะปอเยาะ 1,161       
76 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ยีง่อ 633          
77 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ลโุบะบายะ 112          
78 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ลโูบ๊ะบายะ 424          
79 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ละหาร 722          
80 นราธวิาส ยีง่อ อบต.จอเบาะ 981          
81 นราธวิาส ยีง่อ ทต.ยีง่อ 460               
82 นราธวิาส ยีง่อ อบต.ลโูบ๊ะบอืซา 466               
83 นราธวิาส ระแงะ อบต.เฉลมิ 1,236          
84 นราธวิาส ระแงะ อบต.มะรอืโบตก 440               
85 นราธวิาส ระแงะ อบต.กาลซิา 1,575          
86 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตันหยงลมิอ 739               
87 นราธวิาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 857             
88 นราธวิาส ระแงะ ทต.มะรอืโบตก 1,166            
89 นราธวิาส ระแงะ อบต.บาโงสะโต 1,187          
90 นราธวิาส ระแงะ อบต.บองอ 1,923          
91 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตันหยงมัส 908             
92 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.สวุารี 1,211            
93 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.สามัคคี 755               
94 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.เรยีง 975               
95 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.สาวอ 480               
96 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.บาตง 824          
97 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.ลาโละ 1,360            
98 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.โคกสะตอ 863               
99 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.รอืเสาะ 1,193            
100 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.รอืเสาะออก 666               
101 นราธวิาส รอืเสาะ ทต.รอืเสาะ 1,274          
102 นราธวิาส แวง้ อบต.ฆอเลาะ 794          
103 นราธวิาส แวง้ อบต.โล๊ะจูด 884          
105 นราธวิาส แวง้ ทต.แวง้ 1,283       
106 นราธวิาส แวง้ ทต.บเูก๊ะตา 681          
107 นราธวิาส แวง้ อบต.แมด่ง 1,082       
108 นราธวิาส แวง้ อบต.แวง้ 1,257       
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109 นราธวิาส แวง้ อบต.กายคูละ 1,036            
110 นราธวิาส แวง้ อบต.เอราวัณ 652               
111 นราธวิาส ศรสีาคร อบต.เชงิครีี 819               
112 นราธวิาส ศรสีาคร ทต.ศรสีาคร 2,057            
113 นราธวิาส ศรสีาคร อบต.ตะมะยงู 643               
114 นราธวิาส ศรสีาคร อบต.กาหลง 574               
115 นราธวิาส ศรสีาคร อบต.ศรบีรรพต 149               
116 นราธวิาส ศรสีาคร อบต.ซากอ 666               
117 นราธวิาส ศรสีาคร อบต.ศรสีาคร 971               
118 นราธวิาส สคุรินิ ทต.สคุรินิ 538               
119 นราธวิาส สคุรินิ อบต.รม่ไทร 848             
120 นราธวิาส สคุรินิ อบต.ภเูขาทอง 317           
121 นราธวิาส สคุรินิ อบต.สคุรินิ 563               
122 นราธวิาส สคุรินิ อบต.มาโมง 1,095          
123 นราธวิาส สคุรินิ อบต.เกยีร์ 509           
124 นราธวิาส สไุหงโกลก ทม.สไุหงโกลก 5,612       
125 นราธวิาส สไุหงโกลก อบต.ปาเสมัส 1,423       
126 นราธวิาส สไุหงโกลก อบต.มโูนะ 1,275       
127 นราธวิาส สไุหงโกลก อบต.ปโูยะ 858           
128 นราธวิาส สไุหงโกลก ทต.ปาเสมัส 403               
129 นราธวิาส สไุหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง 982          
130 นราธวิาส สไุหงปาดี อบต.ปะลรุู 924          
131 นราธวิาส สไุหงปาดี อบต.กาวะ 1,015       
132 นราธวิาส สไุหงปาดี อบต.รโิก๋ 808               
133 นราธวิาส สไุหงปาดี อบต.สไุหงปาดี 974          
134 นราธวิาส สไุหงปาดี ทต.ปะลรุู 1,306       
135 นราธวิาส สไุหงปาดี อบต.สากอ 1,746       

สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ กิ่งอําเภอ วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

โทร. 0812951712 คุณโหน่ง

บริษัท คันทรีเฟรช จํากัด ๑๑๒๖/๑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ โทร.๐๒๒-๕๒๓๗๗๗ คุณเจษฎา

อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) ๑๗๔ ถ. เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐

โทร.๐๓๒-๕๔๔๕๒๓ คุณศศิพงศ์

สหกรณ์โคนมพทัลุง จํากัด ๓๕/๑ ถ.พทัลุง-ตรัง ม.๑ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พทัลุง ๙๓๐๐๐ โทร.๐๗๔-๖๗๑๕๙๓-๔ คุณสุรัตน์

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด โทร. ๐๓๒-๘๑๒๑๒๖ ๐๘๑-๘๘๐๕๗๐๘ คุณอารีย์

                                                    ๘๑/๕ ถ.นาพฒันะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐

บริษัท เซาท์เทิร์น แดร่ี  ๙๙/๙ ม.๔ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๙๐๒๒๐ โทร.๐๗๔-๓๘๖๘๐๕-๖ คุณตุ๊

สหกรณ์-โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

๑๑๙ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์-

สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด

๙๕ ม.๒ ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔-๒๐๔๖๓๗ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ คุณสังวาลย์

สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด  โทร ๐๓๔-๖๑๒๑๙๔ คุณปภณภพ

๑๔๖/๖ ม.๓  ต.วังขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐

หมายเหตุ พืน้ท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

1 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 กิตติคุณ 1,056        

2 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 พระแม่มารีประจวบคีรีขนั 464           

3 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 จนัทรศึกษา 223              

4 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 ศิริวทิยา 57                

5 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 ห้วยหนาํ 221              

6 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 สหมิตรวทิยาคม 560              

7 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 อรุณวทิยา 925           

8 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 มธัยมนพคุณ 363           

9 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 1 อนุบาลดรุณวฒันา 70                

10 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 วงัไกลกงัวล 876                

11 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 หวัหินวทิยาลยั 2,118             

12 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 สมถวลิ หวัหิน 1,535              

13 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 มธัยมสาธุการวทิยา 1,152              

14 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 ดรุณศึกษา 1,019              

15 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 อนุบาลดรุณศึกษา 274                 

16 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 รักษว์ทิยา 1,184           

17 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 เชวงศกัด์ิศึกษา 239                 

18 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 วนัทามารีอา 653                 

19 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 ชินนุกลูวทิยา 1,053              

20 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 กาํเนิดวทิยา 231                 

21 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 กองทพับกอุปถมัภรั์ชตวทิยา 274                 

22 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 สายวทิยา 344                 

23 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 วเิศษวทิยา 298                 

24 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 วเิศษศึกษา 473                 

25 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 อุดมศึกษา 174                 

26 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 วราวฒัน์วทิยา 692                 

27 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 กพ็ฒันศึกษา 225                 

28 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 เก้ียวกวง 492                 

29 ประจวบครีขีนัธ์ สช เขต 2 เศรษฐวทิย ์(จดัตั้งปี 58) 59                   

30 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี อบต.เขาแดง 270           

31 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี อบต.กยุเหนอื 234           

32 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี อบต.กยุบรุี 140              

33 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี ทต.ไรใ่หม่ 795                 

34 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี ทต.กยุบรุี 1,229              

35 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี อบต.สามกระทาย 692              

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัประจวบครีีขันธ์ เทอม 2/2560

สค.กาํแพง สค.ชะอาํห้วย อ.ส.ค.ปราณบุรี สค.อ่าวนอ้ย



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัประจวบครีีขันธ์ เทอม 2/2560

สค.กาํแพง สค.ชะอาํห้วย อ.ส.ค.ปราณบุรี สค.อ่าวนอ้ย

36 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี อบต.ดอนยายหนู 416           

37 ประจวบครีขีนัธ์ กยุบรุี อบต.หาดขาม 1,113        

38 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.แสงอรณุ 190              

39 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.หว้ยยาง 756           

40 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.เขาลา้น 689              

41 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก ทต.ทบัสะแก 677              

42 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.นาหกูวาง 651           

43 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.ทบัสะแก 124              

44 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.อา่งทอง 782              

45 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.ทองมงคล 1,284        

46 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.ธงชยั 501              

47 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน ทต.รอ่นทอง 996              

48 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน ทต.กําเนดินพคณุ 1,061           

49 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.กําเนดินพคณุ 655              

50 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.ชยัเกษม 1,243           

51 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.พงศป์ระศาสน์ 537           

52 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน ทต.บา้นกรดู 523              

53 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.รอ่นทอง 890              
54 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพาน อบต.แมรํ่าพงึ 1,143           

55 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพานนอ้ย อบต.ไชยราช 1,491           

56 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพานนอ้ย อบต.ปากแพรก 1,475           

57 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพานนอ้ย อบต.บางสะพาน 309              

58 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพานนอ้ย อบต.ทรายทอง 604              

59 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพานนอ้ย อบต.ชา้งแรก 690              

60 ประจวบครีขีนัธ์ บางสะพานนอ้ย ทต.บางสะพานนอ้ย 392           

61 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี อบต.เขาจา้ว 74                   

62 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี ทต.ปากน้ําปราณ 539              

63 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี อบต.ปราณบรุี 282              

64 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี อบต.วงักพ์ง 544              

65 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี ทต.ปราณบรุี 1,531           

66 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี อบต.หนองตาแตม้ 1,250              

67 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี อบต.ปากน้ําปราณ 311              

68 ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี ทต.เขานอ้ย 286           

70 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัอบต.อา่วนอ้ย 1,200           

71 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัอบต.หว้ยทราย 651           

72 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัทม.ประจวบครีขีนัธ์ 3,479           
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74 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัทต.คลองวาฬ 270              

75 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัอบต.คลองวาฬ 660              

76 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัทต.กม.5 490              

77 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัอบต.บอ่นอก 680           

78 ประจวบครีขีนัธ์ เมอืงประจวบครีขีนัอบต.เกาะหลัก 281              

79 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด อบต.สามรอ้ยยอด 637                 

80 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด อบต.ไรเ่กา่ 185           

81 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด อบต.ไรใ่หม่ 265           

82 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด ทต.ไรเ่กา่ 1,095        

83 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด อบต.ศลิาลอย 653           

84 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด ทต.ไรใ่หม่ 116                 

85 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด อบต.ศาลาลัย 550           

86 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ อบต.ทบัใต ้ 1,266        

87 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ ทม.หวัหนิ 3,703        

88 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ อบต.หนองพลับ 578           

89 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ ทต.หนองพลับ 724           

90 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ อบต.หว้ยสตัวใ์หญ่ 568           

91 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ อบต.บงึนคร 462                 

92 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ อบต.หนิเหล็กไฟ

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากดั

                   ๘๑/๕ ถ.นาพฒันะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐

โทร. ๐๓๒-๘๑๒๑๒๖ ๐๘๑-๘๘๐๕๗๐๘ คุณอารีย์

อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี)

๑๗๔ ถ. เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐

โทร.๐๓๒-๕๔๔๕๒๓ คุณศศิพงศ์

สหกรณ์โคนมชะอาํ-ห้วยทราย จํากดั

๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี

โทร.๐๓๒-๔๗๑๙๕๖ ๐๓๒-๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั

๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภทัรสรญ์

หมายเหตุ พ้ืนท่ีสีดาํ คือ ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

1 พังงา สช อนุบาลไพรัช

2 พังงา สช อนุบาลมารีรักพงังา

3 พังงา สช อนุบาลบา้นเด็ก

4 พังงา สช ศิริราษฎร์วทิยา

5 พังงา สช อนุบาลนิลุบล

6 พังงา สช สุทธินอนุสรณ์

7 พังงา สช โคกกลอยวทิยา

8 พังงา สช บุญแสวงวทิยา

9 พังงา สช เยาววทิย์

10 พังงา สช ศรัทธาธรรม

11 พังงา สช เพ่ือชีวติพงังาฯ

12 พังงา สช ฟาฮดัวทิยาทาน

13 พังงา สช ขจรเกียรติโคกกลอย

14 พังงา สช ดาริสสลามวทิยา 

15 พังงา กะปง อบต.เหมาะ

16 พังงา กะปง อบต.รมณีย์

17 พังงา กะปง อบต.ทา่นา

18 พังงา กะปง ทต.ทา่นา

19 พังงา กะปง อบต.เหล

20 พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวใหญ่

21 พังงา เกาะยาว ทต.เกาะยาว

22 พังงา เกาะยาว ทต.เกาะยาวใหญ่

23 พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวนอ้ย

24 พังงา เกาะยาว ทต.พรใุน

25 พังงา เกาะยาว อบต.พรใุน

26 พังงา ครุะบรุี อบต.ครุะ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพงังา เทอม 2/2560

สค.หนองโพ



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพงังา เทอม 2/2560

สค.หนองโพ

27 พังงา ครุะบรุี ทต.ครุะบรุี

28 พังงา ครุะบรุี อบต.แมน่างขาว

29 พังงา ครุะบรุี อบต.เกาะพระทอง

30 พังงา ครุะบรุี อบต.บางวัน

31 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.กระโสม

32 พังงา ตะกัว่ทุง่ ทต.กระโสม

33 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.หลอ่ยงู

34 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.ถ้ํา

35 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.ทา่อยู่

36 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.กะไหล

37 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.โคกกลอย

38 พังงา ตะกัว่ทุง่ อบต.คลองเคยีน

39 พังงา ตะกัว่ทุง่ ทต.โคกกลอย

40 พังงา ตะกัว่ป่า อบต.คกึคัก

41 พังงา ตะกัว่ป่า ทม.ตะกัว่ป่า

42 พังงา ตะกัว่ป่า อบต.เกาะคอเขา

43 พังงา ตะกัว่ป่า อบต.โคกเคยีน

44 พังงา ตะกัว่ป่า ทต.คกึคัก

45 พังงา ตะกัว่ป่า อบต.บางไทร

46 พังงา ตะกัว่ป่า ทต.บางนายสี



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
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47 พังงา ตะกัว่ป่า อบต.บางมว่ง

48 พังงา ทับปดุ อบต.โคกเจรญิ

49 พังงา ทับปดุ อบต.บอ่แสน

50 พังงา ทับปดุ อบต.มะรุย่

51 พังงา ทับปดุ ทต.ทับปดุ

52 พังงา ทับปดุ อบต.ทับปดุ

53 พังงา ทับปดุ อบต.บางเหรยีง

54 พังงา ทา้ยเหมอืง อบต.ทุง่มะพรา้ว

55 พังงา ทา้ยเหมอืง ทต.ลําแกน่

56 พังงา ทา้ยเหมอืง อบต.ทา้ยเหมอืง

57 พังงา ทา้ยเหมอืง ทต.ทา้ยเหมอืง

58 พังงา ทา้ยเหมอืง อบต.นาเตย

59 พังงา ทา้ยเหมอืง อบต.บางทอง

60 พังงา ทา้ยเหมอืง อบต.ลําภี

61 พังงา เมอืงพังงา ทต.บางเตย

62 พังงา เมอืงพังงา อบต.ป่ากอ

63 พังงา เมอืงพังงา อบต.ทุง่คาโงก

64 พังงา เมอืงพังงา อบต.เกาะปันหยี

66 พังงา เมอืงพังงา อบต.นบปรงิ

67 พังงา เมอืงพังงา อบต.ตากแดด

68 พังงา เมอืงพังงา อบจ.พังงา

69 พังงา เมอืงพังงา อบต.ถ้ําน้ําผดุ

70 พังงา เมอืงพังงา ทม.พังงา

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั
๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์

หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คอื ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

1 ปัตตานี สช เขต 1 ปัญญาวิทย์

2 ปัตตานี สช เขต 1 อามานะศกัด์ิ

3 ปัตตานี สช เขต 1 ดารุลบารอกะฮ

4 ปัตตานี สช เขต 1 จอ้งฮั้ว

5 ปัตตานี สช เขต 1 วรคามินอนุสรณ์

6 ปัตตานี สช เขต 1 เตรียมศึกษาวิทยา

7 ปัตตานี สช เขต 1 แหลมทองอุปถมัภ์

8 ปัตตานี สช เขต 1 จงรักสัตยว์ิทยา

9 ปัตตานี สช เขต 1 บาํรุงอิสลาม

10 ปัตตานี สช เขต 1 เจริญศรีศึกษา

11 ปัตตานี สช เขต 1 พฒันาอิสลาม

12 ปัตตานี สช เขต 1 บากงพิทยา

13 ปัตตานี สช เขต 1 ปัตตานีดารุสลาม

14 ปัตตานี สช เขต 1 แสงประทีปวิทยา

15 ปัตตานี สช เขต 1 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา

16 ปัตตานี สช เขต 1 ส่งเสริมอิสลามศึกษา

17 ปัตตานี สช เขต 1 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์

18 ปัตตานี สช เขต 1 นูรุลอิสลามภูมิวิทยา

19 ปัตตานี สช เขต 1 ส่งเสริมศาสตร์อิสลาม (ส่งเสริมสาสน)์

20 ปัตตานี สช เขต 1 สมบูรณ์ศาสนอ์ิสลาม

21 ปัตตานี สช เขต 1 อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

22 ปัตตานี สช เขต 1 อลัยามียะห์ อลัอิสลามียะห์

23 ปัตตานี สช เขต 1 อนุบาลปัญญาศาสน์

24 ปัตตานี สช เขต 1 ปัญญาพฒันพ์ิทยา

25 ปัตตานี สช เขต 1 อลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอ

26 ปัตตานี สช เขต 1 เชาวปั์ญญา(ตั้งใหม่)

27 ปัตตานี สช เขต 1 ปัตตานีวิทยา (ตั้งใหม่)

28 ปัตตานี สช เขต 1 ดารุลอูลูมวิทยา(ขยาย อ. ปี 58)

29 ปัตตานี สช เขต 1 สรรเสริญวิทยาคาร (จดัตั้งปี 58)

30 ปัตตานี สช เขต 1 วฒันธรรมอิสลาม(ขยายอนุบาลปี58)

31 ปัตตานี สช เขต 2 อนุบาลแสงสันติปอซนั

32 ปัตตานี สช เขต 2 อลัอิสลามียะห์วิทยา

33 ปัตตานี สช เขต 2 ประสานวิทยา

34 ปัตตานี สช เขต 2 ทวีวิทยาอิสลาม

35 ปัตตานี สช เขต 2 สันติศาสนว์ิทยา

36 ปัตตานี สช เขต 2 เพชรชูนุเคราะห์

37 ปัตตานี สช เขต 2 พีระยานาวินคลองหิน

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัปัตตานี เทอม 2/2560
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38 ปัตตานี สช เขต 2 ซอลีฮียะห์อลัดีนียะห์

39 ปัตตานี สช เขต 2 จิปิภพพิทยา

40 ปัตตานี สช เขต 2 นาวาวิทย์

41 ปัตตานี สช เขต 2 อนุบาลสว่างวิทย์

42 ปัตตานี สช เขต 2 บุญมีวิทยา

43 ปัตตานี สช เขต 2 ยวุอิสลามวิทยา

44 ปัตตานี สช เขต 2 ดรุณมุสลิมวิทยา

45 ปัตตานี สช เขต 2 ธรรมพิทยาคาร

46 ปัตตานี สช เขต 2 รัศมีสถาปนา

47 ปัตตานี สช เขต 2 อิสลามศาสนว์ิทยา

48 ปัตตานี สช เขต 2 ปฏิบติัธรรมมูลนิธิ

49 ปัตตานี สช เขต 2 มุสลิมสันติชน

50 ปัตตานี สช เขต 2 อารยธรรมศาสน์

51 ปัตตานี สช เขต 2 ศานตว์ิทยาโสร่ง

52 ปัตตานี สช เขต 2 สาส์นวิทยา (ตั้งใหม่)

53 ปัตตานี สช เขต 2 อรุณศาสนศึ์กษา (ตั้งใหม่)

54 ปัตตานี สช เขต 2 ศรีพฒันศาสตร์(ตั้งใหม่)

55 ปัตตานี สช เขต 2 แสงปัญญาวิทยา(จดัตั้งปี 58)

56 ปัตตานี สช เขต 2 ปัญญาธรรมอนุสรณ์(จดัตั้งปี 58)

57 ปัตตานี สช เขต 3 ฮั้วหนาํมูลนิธิ

58 ปัตตานี สช เขต 3 บาํรุงมุสลีมีน

59 ปัตตานี สช เขต 3 ลาลอวิทยา

60 ปัตตานี สช เขต 3 สามารถดีวิทยา

61 ปัตตานี สช เขต 3 มสัญิดตะลุบนั

62 ปัตตานี สช เขต 3 ศาสนศึกษา

63 ปัตตานี สช เขต 3 สายบุรีอิสลามศึกษา

64 ปัตตานี สช เขต 3 อิสลามประชาสงเคราะห์

65 ปัตตานี สช เขต 3 ศาลาฟี

66 ปัตตานี สช เขต 3 พฒันศาสตร์

67 ปัตตานี สช เขต 3 อิสลามนิติวิทย์

68 ปัตตานี สช เขต 3 สามคัคีธรรม

69 ปัตตานี สช เขต 3 อิสลามพฒันาปัญญา(ขอรับปี 58)

70 ปัตตานี กะพอ้ อบต.ปลอ่งหอย

71 ปัตตานี กะพอ้ อบต.ตะโละดอืรามัน

72 ปัตตานี กะพอ้ อบต.กะรบุี
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73 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.บางโกระ

74 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาประดู่

75 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.มะกรดู

76 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทต.มะกรดู

77 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ป่าบอน

78 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทต.โคกโพธิ์

79 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์

80 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ควนโนรี

81 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ทา่เรอื

82 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ

83 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ทุง่พลา

84 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว

85 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ปากลอ่

86 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู่

87 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ชา้งไหต้ก

88 ปัตตานี ทุง่ยางแดง อบต.ตะโละแมะนา

89 ปัตตานี ทุง่ยางแดง อบต.น้ําดํา

90 ปัตตานี ทุง่ยางแดง อบต.พเิทน

91 ปัตตานี ทุง่ยางแดง อบต.ปากู

92 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.ทา่ขา้ม

93 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.บา้นนอก

94 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.ดอน

95 ปัตตานี ปะนาเระ ทต.พ่อมิง่

96 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.ควน

97 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.บา้นกลาง

99 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.ทา่น้ํา

100 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.คอกกระบอื

101 ปัตตานี ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ

102 ปัตตานี ปะนาเระ อบต.บา้นน้ําบอ่

103 ปัตตานี มายอ อบต.ลโุบะยไิร

104 ปัตตานี มายอ ทต.มายอ

105 ปัตตานี มายอ อบต.กระเสาะ

106 ปัตตานี มายอ อบต.สาคอบน

107 ปัตตานี มายอ อบต.เกาะจัน

108 ปัตตานี มายอ อบต.สะกํา
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109 ปัตตานี มายอ อบต.ปะโด

110 ปัตตานี มายอ อบต.กระหวะ

111 ปัตตานี มายอ อบต.ลางา

112 ปัตตานี มายอ อบต.ตรัง

113 ปัตตานี มายอ อบต.ถนน

114 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.ตันหยงลโุละ

115 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.บาราโหม

116 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบจ.ปัตตานี

118 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.ตะลโุบะ

119 ปัตตานี เมอืงปัตตานี ทต.รสูะมแิล

120 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.บานา

121 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.กะมยิอ

122 ปัตตานี เมอืงปัตตานี ทม.ปัตตานี

123 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.ปยูดุ

124 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.ปะกาฮะรัง

125 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.บาราเฮาะ

126 ปัตตานี เมอืงปัตตานี อบต.คลองมานงิ

127 ปัตตานี แมล่าน อบต.ป่าไร่

128 ปัตตานี แมล่าน อบต.มว่งเตีย้

129 ปัตตานี แมล่าน อบต.แมล่าน

130 ปัตตานี ไมแ้กน่ อบต.ไทรทอง

131 ปัตตานี ไมแ้กน่ อบต.ตะโละไกรทอง

132 ปัตตานี ไมแ้กน่ อบต.ดอนทราย

133 ปัตตานี ยะรัง อบต.ยะรัง

134 ปัตตานี ยะรัง ทต.ยะรัง

135 ปัตตานี ยะรัง อบต.คลองใหม่

136 ปัตตานี ยะรัง อบต.ระแวง้

137 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด

138 ปัตตานี ยะรัง อบต.วัด

139 ปัตตานี ยะรัง อบต.เขาตมู

140 ปัตตานี ยะรัง อบต.สะนอ

141 ปัตตานี ยะรัง อบต.ปิตมูดุี

142 ปัตตานี ยะรัง อบต.สะดาวา

143 ปัตตานี ยะรัง อบต.ประจัน

144 ปัตตานี ยะรัง อบต.กอลํา
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145 ปัตตานี ยะรัง อบต.เมาะมาวี

146 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ตาลอีายร์

147 ปัตตานี ยะหริง่ ทต.ยะหริง่

148 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.หนองแรต

149 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.จะรัง

150 ปัตตานี ยะหริง่ ทต.ตันหยง

151 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ตอหลัง

152 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ปิยามมุัง

153 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.บาโลย

154 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ตะโละ

155 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ตาแกะ

156 ปัตตานี ยะหริง่ ทต.บางปู

157 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ตันหยงดาลอ

158 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.แหลมโพธิ์

159 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.มะนังยง

160 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ตะโละกาโปร์

162 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.ราตาปันยัง

163 ปัตตานี ยะหริง่ อบต.สาบัน

164 ปัตตานี ยะหริง่ ทต.ตอหลัง

165 ปัตตานี สายบรุี อบต.กะดนุง

166 ปัตตานี สายบรุี อบต.แป้น

167 ปัตตานี สายบรุี อบต.บอืเระ

168 ปัตตานี สายบรุี อบต.มะนังดาลํา

169 ปัตตานี สายบรุี อบต.ปะเสยะวอ

170 ปัตตานี สายบรุี ทต.ตะลบุัน

171 ปัตตานี สายบรุี อบต.บางเกา่

172 ปัตตานี สายบรุี ทต.เตราะบอน

173 ปัตตานี สายบรุี อบต.ละหาร

174 ปัตตานี สายบรุี อบต.ตะบิง้

175 ปัตตานี สายบรุี ทม.ตะลบุัน

176 ปัตตานี หนองจกิ อบต.บางตาวา

177 ปัตตานี หนองจกิ อบต.เกาะเปาะ

178 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ดอนรัก

179 ปัตตานี หนองจกิ ทต.บอ่ทอง

180 ปัตตานี หนองจกิ ทต.หนองจกิ
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181 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ตยุง

182 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ดาโตะ๊

183 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ปโุละปโุย

184 ปัตตานี หนองจกิ อบต.บางเขา

185 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ลปิะสะโง

186 ปัตตานี หนองจกิ อบต.คอลอตันหยง

187 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ยาบี

188 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ทา่กําชํา

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั
๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์
อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี)
๑๗๔ ถ. เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐
โทร.๐๓๒-๕๔๔๕๒๓ คุณศศิพงศ์
สหกรณ์โคนมพทัลุง จํากดั ๓๕/๑ ถ.พทัลุง-ตรัง ม.๑ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พทัลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๗๔-๖๗๑๕๙๓-๔ คุณสุรัตน์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากดั

                              ๘๑/๕ ถ.นาพฒันะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐
โทร. ๐๓๒-๘๑๒๑๒๖ ๐๘๑-๘๘๐๕๗๐๘ คุณอารีย์
บริษัทสุราษฎร์เฟรชมิลค์
๕๖ ม.๕ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทร.๐๗๗-๒๑๑๔๖๑ คุณธัชภรณ์
บริษัท นคร แดร่ี พลสั
๑๒๑ ม.๑ ตาํบลพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐๘๑๙๕๘๔๔๖๗ ,๐๗๕-๓๗๘๗๔๗ คุณจอย
บริษัท เซาท์เทร์ิน แดร่ี  
๙๙/๙ ม.๔ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๙๐๒๒๐
โทร.๐๗๔-๓๘๖๘๐๕-๖ คุณตุ๊
หมายเหตุ พืน้ทีสี่ดํา คอื ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ
1 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลเสริมปัญญา 255

2 พัทลงุ สช เขต 1 มธัยมพทัลุงวทิยา 116

3 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลชา้งนอ้ย 32

4 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลบา้นเดก็ 295

5 พัทลงุ สช เขต 1 วรีนาทศึกษา มูลนิธิ 1,128

6 พัทลงุ สช เขต 1 เรวดีพทัลุง 1,204

7 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลเรวดีศึกษา 680

8 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลเรวดี 245

9 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลเรวดีควนขนุน 198

10 พัทลงุ สช เขต 1 อารียาศึกษา 137

11 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลธิดาเมตตาธรรม 561

12 พัทลงุ สช เขต 1 อนุบาลสุวรรณภกัดี 161

13 พัทลงุ สช เขต 1 บรูณะพทัศึกษา มูลนิธิ (ปี55) 159

14 พัทลงุ สช เขต 1 พทัลุงคริสเตียน 18

15 พัทลงุ สช เขต 2 บา้นนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ 430

16 พัทลงุ สช เขต 2 อนุบาลธนะวทิย์ 128

17 พัทลงุ สช เขต 2 บางแกว้อิสลามศึกษา (หน่องบ่อ) 215

18 พัทลงุ สช เขต 2 ประทีปศาสน์วทิยา 31

19 พัทลงุ สช เขต 2 อนุบาลสุขคณะ 270

20 พัทลงุ สช เขต 2 นูรุลอิสลามหนองธง มูลนิธิ 287

21 พัทลงุ สช เขต 2 อะมาดิยะห์ มูลนิธิ 455

22 พัทลงุ สช เขต 2 มุสลิมวทิยา มูลนิธิ 80

23 พัทลงุ สช เขต 2 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 437

24 พัทลงุ สช เขต 2 ศาสนวทิยา มูลนิธิ 77

25 พัทลงุ สช เขต 2 ดารุสลาม มูลนิธิ 202

26 พัทลงุ สช เขต 2 ศาสนูปถมัภป์ากพะยนู มูลนิธิ 220

27 พัทลงุ สช เขต 2 อนุบาลสินธนา 169

28 พัทลงุ สช เขต 2 วทิยปัญญา 262

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพทัลุง เทอม 2/2560

สค.พทัลุง



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพทัลุง เทอม 2/2560

สค.พทัลุง

29 พัทลงุ สช เขต 2 อิรชาร์ดศานวทิยา 36

30 พัทลงุ กงหรา ทต.กงหรา 507

31 พัทลงุ กงหรา ทต.คลองทรายขาว 829

32 พัทลงุ กงหรา ทต.สมหวงั 67

33 พัทลงุ กงหรา อบต.สมหวงั 236

34 พัทลงุ กงหรา ทต.ชะรัด 800

35 พัทลงุ กงหรา อบต.คลองเฉลมิ 1754

36 พัทลงุ เขาชยัสน อบต.ควนขนุน 738

37 พัทลงุ เขาชยัสน อบต.หานโพธิ์ 560

38 พัทลงุ เขาชยัสน ทต.โคกมว่ง 1190

39 พัทลงุ เขาชยัสน ทต.จองถนน 399

40 พัทลงุ เขาชยัสน ทต.เขาชยัสน 1054

41 พัทลงุ เขาชยัสน อบต.เขาชยัสน 825

42 พัทลงุ ควนขนุน ทต.มะกอกเหนอื 225

43 พัทลงุ ควนขนุน อบต.พนมวงัก์ 471

44 พัทลงุ ควนขนุน ทต.แพรกหา 311

45 พัทลงุ ควนขนุน ทต.ดอนทราย 607

46 พัทลงุ ควนขนุน ทต.ทะเลนอ้ย 843

47 พัทลงุ ควนขนุน อบต.ชะมวง 522

48 พัทลงุ ควนขนุน ทต.โตนดดว้น 1094

49 พัทลงุ ควนขนุน ทต.หนองพอ้ 254

50 พัทลงุ ควนขนุน ทต.นาขยาด 671

51 พัทลงุ ควนขนุน ทต.บา้นสวน 469

52 พัทลงุ ควนขนุน ทต.ควนขนุน 224

53 พัทลงุ ควนขนุน ทต.พนางตงุ 710

54 พัทลงุ ควนขนุน อบต.ปันแต 583

55 พัทลงุ ควนขนุน ทต.แหลมโตนด 409

56 พัทลงุ ตะโหมด ทต.ควนเสาธง 610



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพทัลุง เทอม 2/2560

สค.พทัลุง

57 พัทลงุ ตะโหมด ทต.คลองใหญ่ 211

58 พัทลงุ ตะโหมด ทต.เขาหัวชา้ง 617

59 พัทลงุ ตะโหมด ทต.ตะโหมด 603

60 พัทลงุ ตะโหมด อบต.คลองใหญ่ 536

61 พัทลงุ ตะโหมด ทต.แมข่รี 1327

62 พัทลงุ บางแกว้ อบต.โคกสกั 776

63 พัทลงุ บางแกว้ ทต.ทา่มะเดือ่ 843

64 พัทลงุ บางแกว้ อบต.นาปะขอ 768

65 พัทลงุ บางแกว้ ทต.บางแกว้ 449

66 พัทลงุ ปากพะยนู ทต.ดอนทราย 210

67 พัทลงุ ปากพะยนู ทต.ปากพะยนู 787

68 พัทลงุ ปากพะยนู ทต.เกาะนางคํา 790

69 พัทลงุ ปากพะยนู ทต.หารเทา 1462

70 พัทลงุ ปากพะยนู ทต.ดอนประดู่ 804

71 พัทลงุ ปากพะยนู อบต.เกาะหมาก 833

72 พัทลงุ ปากพะยนู อบต.ฝาละมี 1329

73 พัทลงุ ปากพะยนู ทต.อา่วพะยนู 342

74 พัทลงุ ป่าบอน ทต.ป่าบอน 1200

75 พัทลงุ ป่าบอน อบต.ทุง่นารี 1296

76 พัทลงุ ป่าบอน อบต.โคกทราย 1078

77 พัทลงุ ป่าบอน อบต.หนองธง 865

78 พัทลงุ ป่าบอน อบต.วงัใหม่ 612

79 พัทลงุ ป่าบอน อบต.ป่าบอน 357

80 พัทลงุ ป่าพะยอม ทต.บา้นพรา้ว 705

81 พัทลงุ ป่าพะยอม อบต.เกาะเตา่ 1136

82 พัทลงุ ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม 818

83 พัทลงุ ป่าพะยอม ทต.ลานขอ่ย 1049

84 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.ทา่มหิรํา 147

85 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.ทา่แค 253

86 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.พญาขนั 295

87 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.ร่มเมอืง 282

88 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.เขาเจยีก 185



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัพทัลุง เทอม 2/2560

สค.พทัลุง

89 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบต.ตํานาน 448

90 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบต.ควนมะพรา้ว 845

91 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.นาโหนด 608

92 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.โคกชะงาย 457

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบต.ทา่แค 317

94 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบจ.พัทลงุ 326

95 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบต.ชยับรุี 667

96 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบต.ลําปํา 372

97 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทม.พัทลงุ 7088

98 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.นาทอ่ม 238

99 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทต.ปรางหมู่ 177

100 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ อบจ.พัทลงุ 0

101 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ ทต.บา้นนา 611

102 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ ทต.ลําสนิธุ์ 336

103 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ ทต.อา่งทอง 400

104 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ ทต.ชมุพล 741

105 พัทลงุ ศรบีรรพต อบต.เขาปู่ 715

106 พัทลงุ ศรบีรรพต อบต.เขายา่ 728

107 พัทลงุ ศรบีรรพต อบต.ตะแพน 530

สหกรณ์โคนมพทัลุง จํากดั ๓๕/๑ ถ.พทัลุง-ตรัง ม.๑ ต.นาท่อม อ.เมอืง จ.พทัลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๗๔-๖๗๑๕๙๓-๔ คุณสุรัตน์

หมายเหตุ พืน้ท่ีสีดาํ คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอํานาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลแสงมิตร

2 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลเทพศึกษา

3 เพชรบรุี สช เขต 1 สุวรรณรังสฤษฏวิ์ทยาลยั

4 เพชรบรุี สช เขต 1 ปริยติัรังสรรค์

5 เพชรบรุี สช เขต 1 อรุณประดิษฐ

6 เพชรบรุี สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี

7 เพชรบรุี สช เขต 1 ราษฎร์วิทยา

8 เพชรบรุี สช เขต 1 เปรมฤดี

9 เพชรบรุี สช เขต 1 ศึกษาปัญญา

10 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลศศิมา

11 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลโพธ์ิใหญ่พฒันา

12 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลศึกษาปัญญา

13 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลบนัไดอิฐ

14 เพชรบรุี สช เขต 1 วดัเขายอ้ยไพบูลอุปถมัภ์

15 เพชรบรุี สช เขต 1 อิสลามดาํรงธรรม

16 เพชรบรุี สช เขต 1 ธรรมิกวิทยา

17 เพชรบรุี สช เขต 1 อนุบาลพร้อมวิทย์

18 เพชรบรุี สช เขต 1 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี

19 เพชรบรุี สช เขต 2 อนุบาลวฒิุสารศึกษา

20 เพชรบรุี สช เขต 2 แก่นจนัทร์วิทยา

21 เพชรบรุี แกง่กระจาน อบต.วังจันทร์

22 เพชรบรุี แกง่กระจาน อบต.สองพีน่อ้ง

23 เพชรบรุี แกง่กระจาน อบต.หว้ยแมเ่พรยีง

24 เพชรบรุี แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน

25 เพชรบรุี แกง่กระจาน อบต.ป่าเด็ง

26 เพชรบรุี แกง่กระจาน อบต.พสุวรรค์

27 เพชรบรุี เขายอ้ย อบต.หนองชมุพลเหนือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ วษ.เพชรบุรี สค.ชะอาํหว้ยสค.กาํแพง



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ วษ.เพชรบุรี สค.ชะอาํหว้ยสค.กาํแพง

29 เพชรบรุี เขายอ้ย อบต.หว้ยโรง

30 เพชรบรุี เขายอ้ย อบต.หนองปลาไหล

31 เพชรบรุี เขายอ้ย อบต.หนองชมุพล

32 เพชรบรุี เขายอ้ย ทต.เขายอ้ย

33 เพชรบรุี เขายอ้ย อบต.หว้ยทา่ชา้ง

34 เพชรบรุี เขายอ้ย อบต.หนองปรง

35 เพชรบรุี ชะอํา ทม.ชะอํา

36 เพชรบรุี ชะอํา ทต.บางเกา่

37 เพชรบรุี ชะอํา ทต.นายาง

38 เพชรบรุี ชะอํา อบต.สามพระยา

39 เพชรบรุี ชะอํา อบต.หนองศาลา

40 เพชรบรุี ชะอํา อบต.หว้ยทรายเหนือ

41 เพชรบรุี ชะอํา อบต.ไรใ่หมพั่ฒนา

42 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.วังไคร ้

43 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.ทา่คอย

44 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.กลัดหลวง

45 เพชรบรุี ทา่ยาง ทต.หนองจอก

46 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.เขากระปกุ

47 เพชรบรุี ทา่ยาง ทต.ทา่แลง

48 เพชรบรุี ทา่ยาง ทต.ทา่ยาง

49 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.ยางหยอ่ง

50 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.หนองจอก

51 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.บา้นในดง

52 เพชรบรุี ทา่ยาง ทต.ทา่ไมร้วก

53 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.มาบปลาเคา้

54 เพชรบรุี ทา่ยาง อบต.ปึกเตยีน

55 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.โรงเข ้

56 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ไรส่ะทอ้น

57 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.หว้ยลกึ

58 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.สมอพลอื

59 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.หนองกระเจ็ด



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ วษ.เพชรบุรี สค.ชะอาํหว้ยสค.กาํแพง

60 เพชรบรุี บา้นลาด ทต.บา้นลาด

61 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.หนองกะปุ

62 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ถ้ํารงค์

63 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ตําหรุ

64 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ทา่ชา้ง

65 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ไรโ่คก

66 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ไรม่ะขาม

67 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.บา้นทาน

68 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.ทา่เสน

69 เพชรบรุี บา้นลาด อบต.บา้นหาด

70 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.ทา่แรง้

71 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.ทา่แรง้ออก

72 เพชรบรุี บา้นแหลม ทต.บางตะบนู

73 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.แหลมผักเบีย้

74 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.บางแกว้

75 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.ปากทะเล

76 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.บางครก

77 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.บางขนุไทร

78 เพชรบรุี บา้นแหลม ทต.บา้นแหลม

79 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.บา้นแหลม

80 เพชรบรุี บา้นแหลม อบต.บางตะบนู

81 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ทต.หนองขนาน

82 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.โพไรห่วาน

83 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.สํามะโรง

84 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ทม.เพชรบรุี

85 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.บางจาน

86 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.ตน้มะพรา้ว

87 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.บางจาก

88 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.ชอ่งสะแก

89 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบจ.เพชรบรุี

90 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.ธงชยั

91 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ทต.หัวสะพาน

93 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.โพพระ

94 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.ไรส่ม้



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ วษ.เพชรบุรี สค.ชะอาํหว้ยสค.กาํแพง

95 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.บา้นกุม่

97 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.หนองโสน

98 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.นาพันสาม

99 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.หนองพลับ

100 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.ตน้มะมว่ง

101 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ทต.หาดเจา้สําราญ

102 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี อบต.ดอนยาง

103 เพชรบรุี หนองหญา้ปลอ้ง อบต.หนองหญา้ปลอ้ง

104 เพชรบรุี หนองหญา้ปลอ้ง อบต.ทา่ตะครอ้

105 เพชรบรุี หนองหญา้ปลอ้ง อบต.ยางน้ํากลัดใต ้

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั
๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์
สหกรณ์โคนมชะอาํ-ห้วยทราย จํากดั
๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี
โทร.๐๓๒-๔๗๑๙๕๖, ๐๓๒-๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี
๕๙ ม.๓ ต.สามพระยา อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี
โทร.๐๓๒-๗๗๒๘๕๕
สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั
๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภัทรสรญ์

หมายเหตุ พนืทสีีดํา คอื ผู้ประกอบการทไีด้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

1 ภเูก็ต สช อนุบาลกนกขวญั

2 ภเูก็ต สช อนุบาลกาญจนวฒัน์วทิยา

3 ภเูก็ต สช อนุบาลถลางวทิยา

4 ภเูก็ต สช อนุบาลลากนู่า ภูเก็ต

5 ภเูก็ต สช เทพอาํนวยวทิยา

6 ภเูก็ต สช วทิยาสาธิต

7 ภเูก็ต สช ขจรเกียรติพฒันา

8 ภเูก็ต สช ถลางวทิยา

9 ภเูก็ต สช กาญจนวฒัน์วทิยา

10 ภเูก็ต สช ดาราสมุทรภูเก็ต

11 ภเูก็ต สช ภูเก็ตไทยหวัฯ

12 ภเูก็ต สช ดาวรุ่งวทิยา

13 ภเูก็ต สช มุสลิมวทิยาภูเก็ต

14 ภเูก็ต สช ขจรเกียรติถลาง

15 ภเูก็ต สช อนุบาลภูเก็ตกลุธิดา

16 ภเูก็ต สช พทุธมงคลนิมิตร

17 ภเูก็ต กะทู ้ ทม.กะทู ้

18 ภเูก็ต กะทู ้ ทม.ป่าตอง

19 ภเูก็ต กะทู ้ อบต.กมลา

20 ภเูก็ต ถลาง ทต.ศรสีนุทร

21 ภเูก็ต ถลาง ทต.ป่าคลอก

22 ภเูก็ต ถลาง อบต.ไมข้าว

23 ภเูก็ต ถลาง ทต.เชงิทะเล

24 ภเูก็ต ถลาง อบต.ป่าคลอก

25 ภเูก็ต ถลาง อบต.เทพกระษัตรี

26 ภเูก็ต ถลาง ทต.เทพกระษัตรี

27 ภเูก็ต ถลาง อบต.เชงิทะเล

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัภูเกต็ เทอม 2/2560

หนองโพ



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ทีก่ารจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัภูเกต็ เทอม 2/2560

หนองโพ

28 ภเูก็ต ถลาง อบต.สาคู

29 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ทต.รัษฎา

31 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต อบต.เกาะแกว้

32 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ทต.วชิติ

33 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ทน.ภเูก็ต

34 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ทต.กะรน

35 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต อบจ.ภเูก็ต

36 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ทต.ราไวย์

37 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ทต.ฉลอง

                          สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั

  ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์

หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คอื ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

1 ยะลา สช เขต 1 เพญ็ศิริ

2 ยะลา สช เขต 1 รังสีอนุสรณ์

3 ยะลา สช เขต 1 มานะศึกษา

4 ยะลา สช เขต 1 รัชตะวทิยา

5 ยะลา สช เขต 1 ยะลาบาํรุงผดุงประชา

6 ยะลา สช เขต 1 ศานติธรรม

7 ยะลา สช เขต 1 อิสลาฮุดดีนวทิยา

8 ยะลา สช เขต 1 อนุบาลประณีต

9 ยะลา สช เขต 1 อนุบาลศรีบาํรุง

10 ยะลา สช เขต 1 อนุบาลศรีรามนัห์

11 ยะลา สช เขต 1 ผดุงศาสน์วทิยา (มาดานีนุสรณ์)

12 ยะลา สช เขต 1 อนุบาลญณัญาร์

13 ยะลา สช เขต 1 ประทีปวทิยา

14 ยะลา สช เขต 1 ตาร์เบียตุลวาตนัมูลนิธิ

15 ยะลา สช เขต 1 ศรีฟารีดาบารูวทิยา

16 ยะลา สช เขต 1 มะอาหดัอิสลามียะห์

17 ยะลา สช เขต 1 พฒันาวทิยา

18 ยะลา สช เขต 1 ดารุลอูโลมนิบงบารู

19 ยะลา สช เขต 1 ดารุลฮูดาห์วทิยา

20 ยะลา สช เขต 1 อุดมศาสน์วทิยา

21 ยะลา สช เขต 1 พฒันาวทิยากร

22 ยะลา สช เขต 1 ศานติวทิยา

23 ยะลา สช เขต 1 พิกุลศาสน์

24 ยะลา สช เขต 1 ศรัทธาพิทยา

25 ยะลา สช เขต 1 อนุบาลดารุลฮาดิษ

26 ยะลา สช เขต 1 อามานะวทิยานุสรณ์ (ตั้งใหม่

27 ยะลา สช เขต 1 ศรีกรงปินงั (จดัตั้งปี 58)

28 ยะลา สช เขต 1 พฒันาอิสลามวทิยา (ขยายชั้นเรียนปี 58)

29 ยะลา สช เขต 2 สมบูรณ์ศาสน์

30 ยะลา สช เขต 2 เจริญศาสน์วทิยา

31 ยะลา สช เขต 2 รุ่งอรุณพฒันา

32 ยะลา สช เขต 2 อาลาวยีะห์วทิยา

33 ยะลา สช เขต 2 ลุกมานูลฮากีม

34 ยะลา สช เขต 2 ศาสโนวาทวทิยา

35 ยะลา สช เขต 2 อิสลามบาเจาะวทิยา

36 ยะลา สช เขต 2 คมัภีร์วทิยา

วงันํ้าเยน็ หนองโพ สุราชเฟรช สค.ท่าม่วง อ.ส.ค.ปราณบุรี

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยะลา เทอม 2/2560

เซาทเ์ทิร์น อ่าวนอ้ย ตอยยบีนั



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

วงันํ้าเยน็ หนองโพ สุราชเฟรช สค.ท่าม่วง อ.ส.ค.ปราณบุรี

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยะลา เทอม 2/2560

เซาทเ์ทิร์น อ่าวนอ้ย ตอยยบีนั

37 ยะลา สช เขต 2 รัศมีศาสน์อนุสรณ์

38 ยะลา สช เขต 2 แสงอรุณวทิยา

39 ยะลา สช เขต 2 แสงสวรรคศ์าสตร์(ตั้งใหม่)

40 ยะลา สช เขต 2 สันติศาสตร์วทิยา (ตั้งใหม่)

41 ยะลา สช เขต 2 อนุบาลมุสลิมวทิยา(ตั้งใหม่)

42 ยะลา สช เขต 3 จงฝามูลนิธิ

43 ยะลา สช เขต 3 ถนอมศรีวทิยา

44 ยะลา สช เขต 3 ธีรวทิยา

45 ยะลา สช เขต 3 วชิรศึกษา

46 ยะลา กรงปินัง อบต.ปโุรง

47 ยะลา กรงปินัง อบต.กรงปินัง

48 ยะลา กรงปินัง อบต.หว้ยกระทงิ

49 ยะลา กรงปินัง อบต.สะเอะ

50 ยะลา กาบงั อบต.กาบงั

51 ยะลา กาบงั อบต.บาละ

52 ยะลา ธารโต อบต.ธารโต

53 ยะลา ธารโต อบต.บา้นแหร

54 ยะลา ธารโต อบต.ครีเีขต

55 ยะลา ธารโต อบต.แมห่วาด

56 ยะลา ธารโต ทต.คอกชา้ง

57 ยะลา บนันังสตา ทต.เขือ่นบางลาง

58 ยะลา บนันังสตา อบต.ถ้ําทะลุ

59 ยะลา บนันังสตา อบต.บาเจาะ

60 ยะลา บนันังสตา อบต.ตาเนาะปเูตะ๊

61 ยะลา บนันังสตา อบต.บนันังสตา

62 ยะลา บนันังสตา ทต.บนันังสตา

63 ยะลา บนันังสตา อบต.ตลิง่ชนั

64 ยะลา เบตง ทต.ธารน้ําทพิย์

65 ยะลา เบตง อบต.ยะรม

66 ยะลา เบตง อบต.อยัเยอรเ์วง

67 ยะลา เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ

68 ยะลา เบตง อบต.ธารน้ําทพิย์

69 ยะลา เบตง ทม.เบตง

70 ยะลา เมอืงยะลา อบต.ลําพะยา

71 ยะลา เมอืงยะลา อบต.ตาเซะ



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

วงันํ้าเยน็ หนองโพ สุราชเฟรช สค.ท่าม่วง อ.ส.ค.ปราณบุรี

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยะลา เทอม 2/2560

เซาทเ์ทิร์น อ่าวนอ้ย ตอยยบีนั

72 ยะลา เมอืงยะลา ทต.บดุี

73 ยะลา เมอืงยะลา อบต.บนันังสาเรง

74 ยะลา เมอืงยะลา อบต.เปาะเสง้

75 ยะลา เมอืงยะลา อบต.พรอ่น

76 ยะลา เมอืงยะลา ทต.ยโุป

78 ยะลา เมอืงยะลา อบต.ลําใหม่

79 ยะลา เมอืงยะลา อบต.หนา้ถ้ํา

80 ยะลา เมอืงยะลา ทต.ทา่สาป

81 ยะลา เมอืงยะลา ทน.ยะลา

82 ยะลา เมอืงยะลา อบต.ยะลา

83 ยะลา เมอืงยะลา ทต.ลําใหม่

85 ยะลา เมอืงยะลา ทม.สะเตงนอก

86 ยะลา เมอืงยะลา อบต.ลดิล

87 ยะลา เมอืงยะลา ทต.ยโุป

88 ยะลา ยะหา อบต.ปะแต

89 ยะลา ยะหา อบต.ตาชี

90 ยะลา ยะหา ทต.ปะแต

91 ยะลา ยะหา อบต.ละแอ

92 ยะลา ยะหา อบต.บาโงยซแิน

93 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา

94 ยะลา ยะหา อบต.บาโร๊ะ

95 ยะลา ยะหา ทต.ยะหา

96 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง

97 ยะลา รามนั อบต.ทา่ธง

98 ยะลา รามนั ทต.บาลอ

99 ยะลา รามนั อบต.กายบูอเกาะ

100 ยะลา รามนั อบต.บอืมงั

101 ยะลา รามนั ทต.เมอืงรามนัห์

102 ยะลา รามนั อบต.ตะโละหะลอ

103 ยะลา รามนั อบต.กอตอตอืระ

104 ยะลา รามนั อบต.กอตอตอืร๊ะ

105 ยะลา รามนั อบต.เกะรอ

106 ยะลา รามนั อบต.กาลอ

107 ยะลา รามนั อบต.บาโงย

108 ยะลา รามนั อบต.กาลปัูง



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

วงันํ้าเยน็ หนองโพ สุราชเฟรช สค.ท่าม่วง อ.ส.ค.ปราณบุรี

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัยะลา เทอม 2/2560

เซาทเ์ทิร์น อ่าวนอ้ย ตอยยบีนั

109 ยะลา รามนั อบต.จะกวะ๊

110 ยะลา รามนั ทต.โกตาบารู

111 ยะลา รามนั อบต.ยะตะ๊

112 ยะลา รามนั อบต.เนนิงาม

113 ยะลา รามนั อบต.อาซอ่ง

114 ยะลา รามนั อบต.วงัพญา

บริษทั เซาท์เทิร์น แดร่ี  สหกรณ์โคนมวงันํา้เยน็ จํากดั

๙๙/๙ ม.๔ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา๙๐๒๒๐ ๖๖๙ ม.๑ ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วงัใหม่ กิง่อาํเภอ วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

โทร.๐๗๔-๓๘๖๘๐๕-๖ คุณตุ๊ โทร. 0812951712 คุณโหน่ง

อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) บริษทั.สุราษฎร์เฟรชมิลค์

๑๗๔ ถ. เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐ ๕๖ ม.๕ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐

โทร.๐๓๒-๕๔๔๕๒๓ คุณศศิพงศ์ โทร.๐๗๗-๒๑๑๔๖๑ คุณธัชภรณ์

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากดั  บ.ตอยยบ้ีน ฟู้ดส์ จํากดั ๑๑๙/๓ ถ.สิโลรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

            ๘๑/๕ ถ.นาพฒันะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง             โทร.๐๗๓-๒๕๓๕๕๑ คุณสมชาย

           จ.ประจวบฯ   ๗๗๑๒๐ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั

โทร. ๐๓๒-๘๑๒๑๒๖ ๐๘๑-๘๘๐๕๗๐๘ คุณอารีย์ ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์

สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากดั  โทร ๐๓๔-๖๑๒๑๙๔ คุณปภณภพ
             ๑๔๖/๖ ม.๓  ต.วังขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐

หมายเหตุ พืน้ท่ีสีดํา คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



จาํนวน

ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ โควตา

ผลต่าง

สังกดั ช่ือ 25,035

1 ระนอง สช หมิงซิน 1,485

2 ระนอง สช กิจติมาพร 374

3 ระนอง สช ศรีอรุโณทยั 1,373

4 ระนอง สช สหายวิทย์ 170

5 ระนอง สช ดวงกมล 469

6 ระนอง สช ธรรมรัตน์ 532

7 ระนอง สช สุพชัชา 170

8 ระนอง สช นบัเงิน 98

9 ระนอง กระบรุี ทต.น้ําจดื 759

10 ระนอง กระบรุี อบต.ลําเลยีง 1,193

11 ระนอง กระบรุี อบต.น้ําจดืนอ้ย 151

12 ระนอง กระบรุี อบต.มะมุ 424

13 ระนอง กระบรุี อบต.บางใหญ่ 120

14 ระนอง กระบรุี อบต.ปากจ่ัน 731

15 ระนอง กระบรุี อบต.น้ําจดื 226

16 ระนอง กระบรุี ทต.จ.ป.ร. 1,667

17 ระนอง กะเปอร์ อบต.มว่งกลวง 725

18 ระนอง กะเปอร์ อบต.บา้นนา 573

19 ระนอง กะเปอร์ อบต.กะเปอร์ 362

20 ระนอง กะเปอร์ ทต.กะเปอร์ 798

21 ระนอง กะเปอร์ อบต.บางหนิ 509

22 ระนอง เมอืงระนอง ทต.ปากน้ํา 119

23 ระนอง เมอืงระนอง ทต.ปากน้ําทา่เรอื 1,073

24 ระนอง เมอืงระนอง ทต.บางนอน 221

26 ระนอง เมอืงระนอง ทม.บางริน้ 1,106

27 ระนอง เมอืงระนอง อบจ.ระนอง 282

28 ระนอง เมอืงระนอง อบต.เกาะพยาม 189

29 ระนอง เมอืงระนอง อบต.หงาว 436

30 ระนอง เมอืงระนอง ทต.หงาว 650

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัด  ระนอง เทอม 2/2560

สค.ชะอาํหว้ย กรมหลวงชุมสค.กาํแพง



จาํนวน

ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ โควตา

ผลต่าง

สังกดั ช่ือ 25,035

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัด  ระนอง เทอม 2/2560

สค.ชะอาํหว้ย กรมหลวงชุมสค.กาํแพง

31 ระนอง เมอืงระนอง อบต.ทรายแดง 281

32 ระนอง เมอืงระนอง ทต.ราชกรดู 1,129

33 ระนอง เมอืงระนอง ทม.ระนอง 2,829

34 ระนอง เมอืงระนอง อบต.หาดสม้แป้น 206

35 ระนอง ละอุน่ ทต.ละอุน่ 201

36 ระนอง ละอุน่ อบต.บางแกว้ 631

37 ระนอง ละอุน่ อบต.ละอุน่เหนอื 150

38 ระนอง ละอุน่ อบต.บางพระเหนอื 366

39 ระนอง สขุสําราญ อบต.นาคา 1,177

40 ระนอง สขุสําราญ อบต.กําพวน 882

41 ระนอง สขุสําราญ ทต.กําพวน 198

โรงนมกรมหลวงชุมพร (วิทยาเขตอุดมศักดิ์ )

๑๗/๑ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทร.๐๗๗-๕๙๑๔๕๑ คุณชาติวุฒิ

สหกรณ์โคนมชะอาํ-ห้วยทราย จํากดั

๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี

โทร.๐๓๒-๔๗๑๙๕๖ ๐๓๒-๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั

๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภัทรสรญ์

หมายเหตุ พ้ืนท่ีสีดาํ คือ ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 ราชบุรี สช เขต 1 ดรุณาราชบุรี 2,644           
2 ราชบุรี สช เขต 1 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 706              
3 ราชบุรี สช เขต 1 ทบอ.บูรณวิทยา 464                 
4 ราชบุรี สช เขต 1 ทบอ.โยธินวิทยา 184                 
5 ราชบุรี สช เขต 1 นารีวิทยา 2,314           
6 ราชบุรี สช เขต 1 พิบูลสงครามอุปถมัภร์าชบุ ี 198              
7 ราชบุรี สช เขต 1 สุริยวงศ์ 339              
8 ราชบุรี สช เขต 1 เรืองวิทยพ์ระหฤทยั 460              
9 ราชบุรี สช เขต 1 ธรรมจารีนิวิทยา 287              

10 ราชบุรี สช เขต 2 ดาํเนินวิทยา 1,385              
11 ราชบุรี สช เขต 2 วนัทามารีอา ราชบุรี 1,565           
12 ราชบุรี สช เขต 2 อภิบาลกลุบุตร 88                
13 ราชบุรี สช เขต 2 ฮัว่เค้ียวกงลิบไตฮึ้น 25                
14 ราชบุรี สช เขต 2 พชัรวิทยา 210              
15 ราชบุรี สช เขต 2 ดุสิตวิทยา 1,518           
16 ราชบุรี สช เขต 2 เทพวิทยา 766
17 ราชบุรี สช เขต 2 เทพินทร์พิทยา 856              
18 ราชบุรี สช เขต 2 ธีรศาสตร์ -              1769
19 ราชบุรี สช เขต 2 นารีวฒิุ 653              
20 ราชบุรี สช เขต 2 บา้นโป่งวิทยาคม -              1768
21 ราชบุรี สช เขต 2 วงัตาลวิทยา 782                 
22 ราชบุรี สช เขต 2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั 740              
23 ราชบุรี สช เขต 2 อนุบาลสุชาดา 74                   
24 ราชบุรี สช เขต 2 อุดมวิทยา 1,748           
25 ราชบุรี สช เขต 2 แยม้วิทยา 1,134           
26 ราชบุรี สช เขต 2 ราษฎร์บาํรุงวิทย์ 643              
27 ราชบุรี สช เขต 2 ธารพระพรวิทยานุสรณ์ 202              
28 ราชบุรี สช เขต 2 สมศกัด์ิวิทยา 618              
29 ราชบุรี สช เขต 2 อนุบาลวดัโชติทายการามส 957              
30 ราชบุรี สช เขต 2 วดับา้นโป่งสามคัคีคุณูปถมั 2,153           
31 ราชบุรี สช เขต 2 ฮกเฮง 972                 
32 ราชบุรี สช เขต 2 มธัยมวดัไทรราษฎร์อุปถมัภ์ 283                 
33 ราชบุรี สช เขต 2 อนุบาลวดัสนามชยั"สุตกิจวิ 173              
34 ราชบุรี สช เขต 2 เจ้ียไช้ 1,685           
35 ราชบรุี จอมบงึ ทต.จอมบงึ 1918
36 ราชบรุี จอมบงึ อบต.ดา่นทับตะโก 714

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดราชบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ แมร่ีแอน สค.นครปฐมสค.กาํแพง



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดราชบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ แมร่ีแอน สค.นครปฐมสค.กาํแพง

37 ราชบรุี จอมบงึ อบต.รางบัว 636
38 ราชบรุี จอมบงึ ทต.ดา่นทับตะโก 229
39 ราชบรุี จอมบงึ อบต.ปากชอ่ง 972
40 ราชบรุี จอมบงึ อบต.จอมบงึ 560
41 ราชบรุี จอมบงึ อบต.แกม้อน้ 1065
42 ราชบรุี จอมบงึ อบต.เบกิไพร 482
43 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.ขนุพทัิกษ์ 59
44 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกทต.ศรดีอนไผ่ 1311
45 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกทต.บัวงาม 384
46 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.แพงพวย 574
47 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.สีห่มืน่ 108
48 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.ดอนไผ่ 333
49 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.ดอนคลัง 371
50 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกทต.ดําเนนิสะดวก 31
52 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.ตาหลวง 115
53 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.ทา่นัด 1136
54 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกทต.บา้นไร่ 970
55 ราชบรุี ดําเนนิสะดวกอบต.ดอนกรวย 665
56 ราชบรุี บางแพ ทต.บางแพ 1191
57 ราชบรุี บางแพ อบต.หัวโพ 458
58 ราชบรุี บางแพ อบต.วดัแกว้ 513
59 ราชบรุี บางแพ อบต.ดอนใหญ่ 275
60 ราชบรุี บางแพ อบต.ดอนคา 267
61 ราชบรุี บางแพ ทต.โพหัก 916
62 ราชบรุี บา้นคา อบต.บา้นบงึ 1015
63 ราชบรุี บา้นคา อบต.บา้นคา 1022
64 ราชบรุี บา้นคา อบต.หนองพันจันทร์ 700
65 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.ปากแรต 451
66 ราชบรุี บา้นโป่ง ทม.ทา่ผา 169
67 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.หนองกบ 603
68 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.บา้นมว่ง 188
69 ราชบรุี บา้นโป่ง ทต.กรับใหญ่ 1548
70 ราชบรุี บา้นโป่ง ทต.หว้ยกระบอก 335
71 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.ดอนกระเบือ้ง 262
72 ราชบรุี บา้นโป่ง ทต.เบกิไพร 682



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดราชบุรี เทอม 2/2560

หนองโพ แมร่ีแอน สค.นครปฐมสค.กาํแพง

73 ราชบรุี บา้นโป่ง ทม.บา้นโป่ง 1857
74 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.เขาขลงุ 1118
75 ราชบรุี บา้นโป่ง ทต.ทา่ผา 583

76 ราชบรุี บา้นโป่ง ทต.กระจับ 509
77 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.สวนกลว้ย 198
78 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.ลาดบัวขาว 130
79 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.หนองออ้ 402
80 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.คุง้พยอม 308
81 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.หนองปลาหมอ 599
82 ราชบรุี บา้นโป่ง อบต.นครชมุน์ 166
83 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.ยางหัก 907
84 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.หนองกระทุม่ 458
85 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.บอ่กระดาน 145
86 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.อา่งหนิ 388
87 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.ดอนทราย 922
88 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.วงัมะนาว 426
89 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.วดัยางงาม 131
90 ราชบรุี ปากทอ่ ทต.ปากทอ่ 680
91 ราชบรุี ปากทอ่ ทต.ทุง่หลวง 1437
92 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.ป่าไก่ 269
93 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.หว้ยยางโทน 338
94 ราชบรุี ปากทอ่ อบต.ปากทอ่ 168
95 ราชบรุี โพธาราม อบต.สรอ้ยฟ้า 207
96 ราชบรุี โพธาราม ทต.หนองโพ 445
97 ราชบรุี โพธาราม อบต.บางโตนด 267
98 ราชบรุี โพธาราม อบต.หนองโพ 104
99 ราชบรุี โพธาราม ทต.คลองตาคต 86
100 ราชบรุี โพธาราม ทต.เจ็ดเสมยีน 324
101 ราชบรุี โพธาราม อบต.ธรรมเสน 602
102 ราชบรุี โพธาราม อบต.ชําแระ 383
103 ราชบรุี โพธาราม ทต.ดอนทราย 743
104 ราชบรุี โพธาราม อบต.ดอนกระเบือ้ง 284
105 ราชบรุี โพธาราม อบต.หนองกวาง 496
106 ราชบรุี โพธาราม ทต.บา้นฆอ้ง 348
107 ราชบรุี โพธาราม อบต.ทา่ชมุพล 376
108 ราชบรุี โพธาราม อบต.เขาชะงุม้ 903
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109 ราชบรุี โพธาราม ทต.บา้นสงิห์ 1096
110 ราชบรุี โพธาราม อบต.คลองตาคด 432
111 ราชบรุี โพธาราม อบต.เตาปนู 213
112 ราชบรุี โพธาราม ทต.เขาขวาง 820
113 ราชบรุี โพธาราม ทต.บา้นเลอืก 656
114 ราชบรุี โพธาราม อบต.คลองขอ่ย 96
115 ราชบรุี โพธาราม ทม.โพธาราม 1323
116 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.ดอนแร่ 211
117 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.ทา่ราบ 101
118 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.ดอนตะโก 407
120 ราชบรุี เมอืงราชบรุี ทต.หว้ยชนิสหี์ 739
121 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.เขาแรง้ 173
122 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.คุง้กระถนิ 124
123 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.หว้ยไผ่ 610
124 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.เจดยีห์ัก 630
125 ราชบรุี เมอืงราชบรุี ทม.ราชบรุี 9124
126 ราชบรุี เมอืงราชบรุี ทต.เขางู 891
127 ราชบรุี เมอืงราชบรุี ทต.หลักเมอืง 863
128 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.เกาะพลับพลา 369
129 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.พกิลุทอง 432
130 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.หนิกอง 332
131 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.คุง้น้ําวน 117
132 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.บางป่า 307
133 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบจ.ราชบรุี 144
134 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.น้ําพุ 620
135 ราชบรุี เมอืงราชบรุี ทต.หลมุดนิ 146
136 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.หนองกลางนา 222
137 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.คบูัว 527
138 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.สามเรอืน 207
139 ราชบรุี เมอืงราชบรุี อบต.บา้นไร่ 247
140 ราชบรุี วดัเพลง อบต.จอมประทัด 164
141 ราชบรุี วดัเพลง อบต.เกาะศาลพระ 244
142 ราชบรุี วดัเพลง อบต.วดัเพลง 84
143 ราชบรุี วดัเพลง ทต.วดัเพลง 357
144 ราชบรุี สวนผึง้ ทต.บา้นชฎัป่าหวาย 415
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145 ราชบรุี สวนผึง้ ทต.สวนผึง้ 1052
146 ราชบรุี สวนผึง้ อบต.ป่าหวาย 669
147 ราชบรุี สวนผึง้ อบต.ทา่เคย 592
148 ราชบรุี สวนผึง้ ทต.บา้นชฏัป่าหวาย 99
149 ราชบรุี สวนผึง้ อบต.ตะนาวศรี 2190
150 ราชบรุี สวนผึง้ อบต.สวนผึง้ 1471

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั
  ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์
                        สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากดั
๙๕ ม.๒ ต.ห้วยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔๒๐๔๒๔๙ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ คุณสังวาลย์

      บริษัท แมร่ี แอนด์ แดร่ีโปรดักส์ จํากดั
โทร. ๐๓๒-๓๖๖๓๖๙ ๐๘๑-๑๙๐๖๙๓๓ คุณ ชานนท์

๑๒๓ ม.๔ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๐๑๙๐
สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั
๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภัทรสรญ์
หมายเหตุ พืนทีสีดาํ คือ ผูป้ระกอบการทีไดรั้บมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.
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1 สงขลา สช เขต 1 จุลสมยั 1,496           -            
2 สงขลา สช เขต 1 สุมิตรา 103              -            
3 สงขลา สช เขต 1 ประชาบาํรุงวิทย์ 271           -            
4 สงขลา สช เขต 1 สมพงศว์ิทยาจะท้ิงพระ 559                 -            
5 สงขลา สช เขต 1 ศรีวิทยา 346                 -            
6 สงขลา สช เขต 1 บวัหลวง -            
7 สงขลา สช เขต 1 ราษฎร์บาํรุง 419                 -            
8 สงขลา สช เขต 1 กิติคุณ 480                 -            
9 สงขลา สช เขต 1 สตรีวชิรานูล 46                -            
10 สงขลา สช เขต 1 กลบัเพชรศึกษา 890              -            
11 สงขลา สช เขต 1 หวงัดี 610              -            
12 สงขลา สช เขต 1 พรหมเจริญวิทยา 604                -            
13 สงขลา สช เขต 1 ชยัมงคลวิทย์ 257           -            
14 สงขลา สช เขต 1 แจง้วิทยา 2,292           -            
15 สงขลา สช เขต 1 อามาน๊ะศึกษา -            
16 สงขลา สช เขต 1 สงขลาวิทยามูลนิธิ 343              -            
17 สงขลา สช เขต 1 ศิริพงศว์ิทยา 546                -            

อ่าวนอ้ยอ.ส.ค.ปราณบุรี บ.เซาเทิร์น บ.นครแดร่ี
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18 สงขลา สช เขต 1 ภกัดีศึกษามูลนิธิ 513                 -            
19 สงขลา สช เขต 1 ราษฎร์นิยมวิทยา 224              -            
20 สงขลา สช เขต 1 อูลูมุดดีน 358                 -            
21 สงขลา สช เขต 1 ศาสนศึกษามูลนิธิ 872                 -            
22 สงขลา สช เขต 1 ดารุลอามานมูลนิธิ 145                 -            
23 สงขลา สช เขต 1 อนุบาลปิยธร 156              -            
24 สงขลา สช เขต 1 นิดา้ศึกษา 319              -            
25 สงขลา สช เขต 1 วดัสลกัป่าเก่ามูลนิธิ (ปี 58) 42                -            
26 สงขลา สช เขต 1 สมาคมนกัเรียนเก่ามหาวชิราวธุ (ปี58) 56                   -            
27 สงขลา สช เขต 2 เจริญรัตน์ศึกษาวฒันา 658           -            
28 สงขลา สช เขต 2 อนุบาลกิตติเวศม์ 350                 -            
29 สงขลา สช เขต 2 ชาตรีวิทยา 316              -            
30 สงขลา สช เขต 2 คุณธรรมวิทยา 1,518           -            
31 สงขลา สช เขต 2 เทพอาํนวยหาดใหญ่ 200              -            
32 สงขลา สช เขต 2 ศรีปัญญานุรักษ ์(อนุบาลบุ 109           -            
33 สงขลา สช เขต 2 วิริยะเธียรวิทยา 145              -            
34 สงขลา สช เขต 2 ทิพรัตน์วิทยาคาร 291           -            
35 สงขลา สช เขต 2 ศรีสวา่งวงศ์ 1,488           -            
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36 สงขลา สช เขต 2 อนุบาลวลยัพร 223           -            
37 สงขลา สช เขต 2 จิราภรณ์ 119           -            
38 สงขลา สช เขต 2 นุกลูวิทยาสรรค์ 102           -            
39 สงขลา สช เขต 2 อนุบาลสุพตัรา 30             -            
40 สงขลา สช เขต 2 สวสัด์ิบวร 1,362           -            
41 สงขลา สช เขต 2 บุญเลิศอนุสรณ์ 776              -            
42 สงขลา สช เขต 2 สมยัศึกษา 504                 -            
43 สงขลา สช เขต 2 อนุบาลนครหาดใหญ่ 698              -            
44 สงขลา สช เขต 2 สุวรรณวงศ์ 3,786           -            
45 สงขลา สช เขต 2 วรพฒัน์ 593              -            
46 สงขลา สช เขต 2 อนุบาลกลุจินต์ 20                   -            
47 สงขลา สช เขต 2 ธิดานุเคราะห์ 1,922           -            
48 สงขลา สช เขต 2 ทวีรัตน์ 924              -            
49 สงขลา สช เขต 2 พฒันศึกษา 627              -            
50 สงขลา สช เขต 2 สหศาสตร์วิทยาคาร 1,912           -            
51 สงขลา สช เขต 2 ศรีนครมูลนิธิ 1,463           -            
52 สงขลา สช เขต 2 แสงทองวิทยา 1,570           -            
53 สงขลา สช เขต 2 ส่องแสงวิทยา 865           -            
54 สงขลา สช เขต 2 พลวิทยา 3,210           -            
55 สงขลา สช เขต 2 กิตติวิทยบ์า้นพรุ 781              -            
56 สงขลา สช เขต 2 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 640              -            
57 สงขลา สช เขต 2 กิตติวิทยห์าดใหญ่ 624              -            
58 สงขลา สช เขต 2 สตรีศึกษา -            
59 สงขลา สช เขต 2 สมานคุณวิทยาทาน 1,357           -            
60 สงขลา สช เขต 2 พะตงวิทยามูลนิธิ 3,265           -            
61 สงขลา สช เขต 2 ศึกษาศาสน์ 366                 -            
62 สงขลา สช เขต 2 กลัยาชนรังสรรค ์มสัยิดบา้น 427           -            
63 สงขลา สช เขต 2 ดารุลมะฮดี์ยะห์ 473           -            
64 สงขลา สช เขต 2 การศึกษาคนตาบอด ธรรม 46             -            
65 สงขลา สช เขต 2 ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 1,242           -            
66 สงขลา สช เขต 2 ท่าใหญ่วิทยา 381              -            
67 สงขลา สช เขต 2 มุสลีมีนศึกษา 144              -            
68 สงขลา สช เขต 2 เจริญศึกษา 103                 -            
69 สงขลา สช เขต 2 ธรรมศึกษามูลนิธิ 401              -            
70 สงขลา สช เขต 2 พฒันปัญญา มสัยิดควนสนัติ -            
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71 สงขลา สช เขต 2 อกัษรศิริ 94                -            
72 สงขลา สช เขต 2 สานฝันปันรักมูลนิธิ 49                -            
73 สงขลา สช เขต 2 แสงศรัทธา (ตั้งปี 58) -            
74 สงขลา สช เขต 2 ฮาริสลีนาวิทยานุสรณ์(จดัตั้งปี58) -            
75 สงขลา สช เขต 3 กฤษณาวิทยา -            1,275          
76 สงขลา สช เขต 3 เสนพงศ์ 1,334             -            
77 สงขลา สช เขต 3 วงศว์ิทย์ 869              -            
78 สงขลา สช เขต 3 สุขเกษมวิทยา 148                 -            
79 สงขลา สช เขต 3 แกว้บุตร - คูสกลุ 472                 -            
80 สงขลา สช เขต 3 พฒันาศาสตร์มูลนิธิ 741                 -            
81 สงขลา สช เขต 3 สงัคมอิสลามวิทยา 978                 -            
82 สงขลา สช เขต 3 สามคัคีศาสน์วิทยา -            
83 สงขลา สช เขต 3 ดารุลมูญาฮีดีนวิทยา 588                 -            
84 สงขลา สช.จ. สายชล 189           -            
85 สงขลา สช.จ. ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 302                 -            
86 สงขลา สช.จ. อนุบาลรุ่งภิญโญ 184                 -            
87 สงขลา สช.จ. รุ่งภิญโญ 327                 -            
88 สงขลา สช.จ. สุทธิรักษ์ 256                 -            
89 สงขลา สช.จ. อนุบาลเทพา 143                 -            
90 สงขลา สช.จ. อนุบาลอิสลามสงขลา 127                 -            
91 สงขลา สช.จ. บุสมีวิทยา 219           -            
92 สงขลา สช.จ. เอ้ินวิทยานุสรณ์ 106           -            
93 สงขลา สช.จ. ดารุสสาลามศึกษา 445           -            
94 สงขลา สช.จ. บา้นป่าระไมวิทยา 476                 -            
95 สงขลา สช.จ. สนัติวิทย์ 588           -            
96 สงขลา สช.จ. ทรัพยธ์านีวิทยา 1,041        -            
97 สงขลา สช.จ. การกศุลฯวดัในวงั 181                 -            
98 สงขลา สช.จ. กีญามุดดีน 119                 -            
99 สงขลา สช.จ. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 572                 -            

100 สงขลา สช.จ. เจริญธรรมวิทยา -            
101 สงขลา สช.จ. บุสตานุสดีน -            
102 สงขลา สช.จ. ศาสนบาํรุง 773                 -            
103 สงขลา สช.จ. สรรเสริญอิสลาม 205              -            
104 สงขลา สช.จ. อิสลามวิทยานุเคราะห์ 177              -            
105 สงขลา สช.จ. เร๊าะห์มานียะ๊ห์ 211           -            
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106 สงขลา สช.จ. อิสลามวิทยามูลนิธิ 1,144              -            
107 สงขลา สช.จ. ลาํไพลศานติวิทย์ 526                 -            
108 สงขลา สช.จ. สมบูรณ์ศาสน์ 201           -            
109 สงขลา สช.จ. มิฟตาฮุดดีน (บา้นพลีใต)้ 595           -            
110 สงขลา สช.จ. ส่งเสริมอิสลาม 643                 -            

111 สงขลา สช.จ. รักษอิ์สลาม 115                  -            
112 สงขลา สช.จ. ศาสนอุปถมัภ์ 789                 -            
113 สงขลา สช.จ. มา้งอนวิทยา 26             -            
114 สงขลา สช.จ. อุปถมัภศ์าสน์ 97                    -            
115 สงขลา สช.จ. ศาสน์มุสลิมวิทยา 528           -            
116 สงขลา สช.จ. ซูลมัดารุลอามาน 20             -            
117 สงขลา สช.จ. สุขสวสัด์ิวิทยา 117                  -            
118 สงขลา สช.จ. ตสัดีกียะห์ (จดัตั้งปี 58) 25             -            
119 สงขลา กระแสสนิธุ์ อบต.โรง 182           -            
120 สงขลา กระแสสนิธุ์ ทต.กระแสสนิธุ์ 447           -            
121 สงขลา กระแสสนิธุ์ อบต.เกาะใหญ่ 470           -            
122 สงขลา กระแสสนิธุ์ ทต.เชงิแส 223           -            
123 สงขลา คลองหอยโขง่อบต.คลองหอยโขง่ 729              -            
124 สงขลา คลองหอยโขง่ทต.โคกมว่ง 445              -            
125 สงขลา คลองหอยโขง่อบต.คลองหลา 355           -            
126 สงขลา คลองหอยโขง่ทต.ทุง่ลาน 327           -            
127 สงขลา ควนเนียง อบต.หว้ยลกึ 482              -            
128 สงขลา ควนเนียง อบต.ควนโส 560              -            
129 สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง 1,029           -            
130 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรยีง 900              -            
131 สงขลา ควนเนียง อบต.รัตภมูิ 721              -            
132 สงขลา จะนะ ทต.จะนะ 1,298        -            
133 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง 877              -            
134 สงขลา จะนะ อบต.ตลิง่ชนั 985              -            
135 สงขลา จะนะ อบต.ขนุตัดหวาย 368              -            
136 สงขลา จะนะ อบต.น้ําขาว 360           -            
137 สงขลา จะนะ อบต.ป่าชงิ 339              -            
138 สงขลา จะนะ อบต.นาหวา้ 837           -            
140 สงขลา จะนะ อบต.ทา่หมอไทร 634           -            
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141 สงขลา จะนะ ทต.บา้นนา 737              -            
142 สงขลา จะนะ ทต.นาทับ 1,325        -            
143 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไมแ้กน่ 695           -            
144 สงขลา จะนะ อบต.คลองเปียะ 584           -            
145 สงขลา จะนะ อบต.สะกอม 955              -            
146 สงขลา จะนะ อบต.แค 462           -            
147 สงขลา จะนะ อบต.คู 611           -            
148 สงขลา เทพา อบต.เทพา 1,043              -            
149 สงขลา เทพา อบต.สะกอม 862              -            
150 สงขลา เทพา อบต.วังใหญ่ 920              -            
151 สงขลา เทพา อบต.ทา่มว่ง 1,783           -            
152 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง 1,039           -            
153 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา้ 805                 -            
154 สงขลา เทพา ทต.เทพา 615                 -            
155 สงขลา เทพา ทต.ลําไพล 2,062        -            
156 สงขลา นาทวี อบต.สะทอ้น 781                 -            
157 สงขลา นาทวี ทต.นาทวนีอก 850                 -            
158 สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู 677                -            
159 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง 656                 -            
160 สงขลา นาทวี อบต.คลองทราย 644              -            
161 สงขลา นาทวี อบต.ประกอบ 696                 -            
162 สงขลา นาทวี อบต.ฉาง 441                 -            
163 สงขลา นาทวี อบต.ทับชา้ง 1,094             -            
164 สงขลา นาทวี อบต.ทา่ประดู่ 302                 -            
165 สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี 262                 -            
166 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี 2,309           -            
167 สงขลา นาหมอ่ม อบต.พจิติร 203              -            
168 สงขลา นาหมอ่ม อบต.นาหมอ่ม 403              -            
169 สงขลา นาหมอ่ม อบต.ทุง่ขมิน้ 322              -            
170 สงขลา นาหมอ่ม อบต.คลองหรัง 603              -            
171 สงขลา บางกลํ่า อบต.แมท่อม 256           -            
172 สงขลา บางกลํ่า ทต.ทา่ชา้ง 2,048           -            
173 สงขลา บางกลํ่า อบต.บางกลํ่า 296           -            
174 สงขลา บางกลํ่า ทต.บา้นหาร 214              -            
175 สงขลา เมอืงสงขลา อบต.เกาะยอ 194              -            
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176 สงขลา เมอืงสงขลา ทต.พะวง 1,993           -            
179 สงขลา เมอืงสงขลา ทต.เกาะแตว้ 520              -            
180 สงขลา เมอืงสงขลา อบต.ทุง่หวัง 603              -            
181 สงขลา เมอืงสงขลา ทม.เขารปูชา้ง 825              -            
182 สงขลา เมอืงสงขลา ทน.สงขลา 8,435           -            
183 สงขลา ระโนด อบต.บา้นขาว 478              -            
184 สงขลา ระโนด อบต.บา้นใหม่ 291              -            
185 สงขลา ระโนด อบต.ตะเครยีะ 337           -            
186 สงขลา ระโนด อบต.ทา่บอน 809              -            
187 สงขลา ระโนด อบต.พังยาง 462           -            
188 สงขลา ระโนด ทต.ปากแตระ 392              -            
189 สงขลา ระโนด อบต.วัดสน 35                   -            
190 สงขลา ระโนด อบต.ระวะ 534           -            
191 สงขลา ระโนด อบต.คลองแดน 435           -            
192 สงขลา ระโนด ทต.บอ่ตรุ 1,210           -            
193 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด 870           -            
194 สงขลา ระโนด อบต.ระโนด 243           -            
195 สงขลา ระโนด อบต.แดนสงวน 275           -            
196 สงขลา รัตภมูิ ทต.กําแพงเพชร 217              -            
197 สงขลา รัตภมูิ ทต.นาสทีอง 548              -            
198 สงขลา รัตภมูิ อบต.เขาพระ 1,493           -            
199 สงขลา รัตภมูิ อบต.ทา่ชะมวง 2,796           -            
200 สงขลา รัตภมูิ ทม.กําแพงเพชร 1,879           -            
201 สงขลา รัตภมูิ ทต.คหูาใต ้ 119              -            
202 สงขลา รัตภมูิ อบต.ควนรู 488              -            
203 สงขลา รัตภมูิ อบต.คหูาใต ้ 803              -            
204 สงขลา สทงิพระ อบต.วัดจันทร์ 372              -            
205 สงขลา สทงิพระ อบต.สนามชยั 390              -            
206 สงขลา สทงิพระ อบต.คลองรี 279              -            
207 สงขลา สทงิพระ อบต.ดหีลวง 220              -            
208 สงขลา สทงิพระ อบต.ทา่หนิ 411              -            
209 สงขลา สทงิพระ อบต.บอ่แดง 460              -            
210 สงขลา สทงิพระ อบต.บอ่ดาน 463              -            
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211 สงขลา สทงิพระ อบต.ชมุพล 493              -            
212 สงขลา สทงิพระ ทต.สทงิพระ 462              -            
213 สงขลา สทงิพระ อบต.จะทิง้พระ 81                -            
214 สงขลา สทงิพระ อบต.กระดังงา 369              -            
215 สงขลา สทงิพระ อบต.คขูดุ 389              -            
216 สงขลา สะเดา ทต.ปาดัง 772                -            
217 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ 1,645             -            
218 สงขลา สะเดา ทต.สํานักขาม 1,281        -            
219 สงขลา สะเดา อบต.เขามเีกยีรติ 419                -            
220 สงขลา สะเดา อบต.สํานักแตว้ 1,380        -            
221 สงขลา สะเดา อบต.พังลา 201                -            
222 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา 2,165        -            
223 สงขลา สะเดา อบต.ทา่โพธิ์ 551                -            
224 สงขลา สะเดา อบต.ทุง่หมอ 439                -            
225 สงขลา สะเดา อบต.ปรกิ 973           -            
226 สงขลา สะเดา ทต.คลองแงะ 790                -            
227 สงขลา สะเดา ทต.ปรกิ 849                -            
229 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.บาโหย 784           -            
230 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.จะแหน 1,557              -            
231 สงขลา สะบา้ยอ้ย ทต.ทา่พระยา 1,847        -            
232 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.ธารครีี 702           -            
233 สงขลา สะบา้ยอ้ย ทต.สะบา้ยอ้ย 60             -            
234 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.ทุง่พอ 1,757              -            
235 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.บา้นโหนด 918              -            
236 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.เขาแดง 928           -            
237 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.เปียน 1,110           -            
238 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.คหูา 1,442              -            
240 สงขลา สงิหนคร อบต.ป่าขาด 236              -            
241 สงขลา สงิหนคร อบต.รําแดง 290              -            
242 สงขลา สงิหนคร อบต.ชงิโค 703              -            
243 สงขลา สงิหนคร ทต.ชะแล ้ 295              -            
244 สงขลา สงิหนคร อบต.ปากรอ 330              -            
245 สงขลา สงิหนคร อบต.บางเขยีด 320              -            
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246 สงขลา สงิหนคร อบต.วัดขนุน 619              -            
247 สงขลา สงิหนคร ทม.สงิหนคร 2,885           -            
248 สงขลา สงิหนคร ทม.มว่งงาม 1,380           -            
249 สงขลา สงิหนคร อบต.ทํานบ 347              -            
250 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ 6,611           -            
251 สงขลา หาดใหญ่ อบต.ทา่ขา้ม 460              -            
252 สงขลา หาดใหญ่ ทต.น้ํานอ้ย 500              330              -            
253 สงขลา หาดใหญ่ ทม.คอหงส์ 1,036        -            
254 สงขลา หาดใหญ่ ทม.ทุง่ตําเสา 1,356        -            
255 สงขลา หาดใหญ่ ทต.คเูตา่ 1,038           -            
256 สงขลา หาดใหญ่ อบต.ฉลงุ 899           -            
257 สงขลา หาดใหญ่ ทม.ควนลัง 1,853        -            
258 สงขลา หาดใหญ่ ทม.บา้นพรุ 1,372             -            
259 สงขลา หาดใหญ่ อบต.ทุง่ใหญ่ 309              -            
260 สงขลา หาดใหญ่ ทต.บา้นไร่ 411              -            
261 สงขลา หาดใหญ่ ทม.คลองแห 1,589           -            
262 สงขลา หาดใหญ่ อบต.คลองอูต่ะเภา 195              -            
263 สงขลา หาดใหญ่ ทต.พะตง 714                -            

264 สงขลา หาดใหญ่ อบต.พะตง 427                -            

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั ๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพันธ์

อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) ๑๗๔ ถ. เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐ โทร.๐๓๒-๕๔๔๕๒๓ คุณศศิพงศ์

สหกรณ์โคนมชะอาํ-ห้วยทราย จํากดั ๗๑๘/๑๖ ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี

โทร.๐๓๒-๔๗๑๙๕๖ ๐๓๒-๔๗๐๑๔๓ คุณบงกช

สหกรณ์โคนมพัทลงุ จํากดั ๓๕/๑ ถ.พัทลงุ-ตรัง ม.๑ ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลงุ ๙๓๐๐๐ โทร.๐๗๔-๖๗๑๕๙๓-๔ คุณสุรัตน์

บริษัท เซาท์เทิร์น แดร่ี  ๙๙/๙ ม.๔ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๙๐๒๒๐ โทร.๐๗๔-๓๘๖๘๐๕-๖ คุณตุ๊

ฟาร์มชินบัญชร  ๑/๑ ม.๓ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๗๐ โทร.๐๗๔-๕๔๑๕๘๑ คุณปณิชา

สหกรณ์โคนมท่าม่วง จาํกดั  โทร ๐๓๔-๖๑๒๑๙๔ คุณปภณภพ  ๑๔๖/๖ ม.๓  ต.วงัขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐
บริษทัสุราษฎร์เฟรชมิลค์ ๕๖ ม.๕ ต.ขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ โทร ๐๘๑๔๗๗๕๓๘๒
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากดั บริษทั นคร แดร่ี พลัส

                                   ๘๑/๕ ถ.นาพัฒนะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ๑๒๑ ม.๑ ตําบลพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
                            จ.ประจวบฯ   ๗๗๑๒๐ โทร.๐๘๑๙๕๘๔๔๖๗ ,๐๗๕-๓๗๘๗๔๗ คุณจอย

หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอํานาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ
1 สตลู สช ปิยนุสรณ์ศึกษา 107             
2 สตลู สช สายเพชรศึกษา 574             
3 สตลู สช อนุบาลทกัษิณสยาม 563                  
4 สตลู สช อนุบาลรุ่งทิพย์ 349             
5 สตลู สช ภริูภรณ์ชยัศึกษา 649             
6 สตลู สช เพชรชูศึกษา 38                    
7 สตลู สช จงหวั 394             
8 สตลู สช อนุบาลอมรรัตน์ 117             
9 สตลู สช พรรษนนัทศึ์กษา 115             

10 สตลู สช อนุบาลเพชรกาญจน์ 117             
11 สตลู สช สตูลศานติศึกษา 929             
12 สตลู สช อนุบาลท่าแพพฒันา 477                  
13 สตลู สช อนุบาลโอบออ้ม 152                  
14 สตลู สช ดารุลมุอมิ์น 692                  
15 สตลู สช อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 198             
16 สตลู สช อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 175             
17 สตลู สช จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ

18 สตลู สช ธรรมศาสน์วิทยา 241                  
19 สตลู สช อนัซอเรียะห์อนัดีนียะห์ 21               
20 สตลู สช อิสลามวิทยามูลนิธิ 194                  
21 สตลู สช อนุบาลมุสลิมสตูล 2,444          
22 สตลู สช ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 101             
23 สตลู สช นิดา้ศึกษาศาสตร์

24 สตลู สช มุสลิมศึกษา 1,398          
25 สตลู สช สุไหงอุเปวิทยา

26 สตลู สช อริัฟุรกอนวิทยา

27 สตลู สช อนุบาลอรอนงค์ 236             
28 สตลู สช ทอฝันโรจนวิชญ์ 186             
29 สตลู สช วิทยาพิพฒัน์ 195             
30 สตลู สช อนุบาลวงัใหม่ศาสนศาสตร์ 88               
31 สตลู สช พฒันาการศึกษามูลนิธิ (ขยา 22               
32 สตลู สช สันติศาสตร์ศึกษา(จดัตั้งปี 5 7                 
33 สตลู ควนกาหลง อบต.อใุดเจรญิ 1,053               
34 สตลู ควนกาหลง อบต.ทุง่นุย้ 1,294          
35 สตลู ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 1,229               

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสตูล เทอม 2/2560

หนองโพ สค.ท่าม่วง บ.เซาทเ์ทิร์น บ.นครแดร่ี อ่าวนอ้ย



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสตูล เทอม 2/2560

หนองโพ สค.ท่าม่วง บ.เซาทเ์ทิร์น บ.นครแดร่ี อ่าวนอ้ย

36 สตลู ควนโดน ทต.ควนโดน 386             
37 สตลู ควนโดน อบต.ควนสตอ 681             
38 สตลู ควนโดน อบต.ยา่นซือ่ 594                  
39 สตลู ควนโดน อบต.วงัประจัน 372                  
40 สตลู ควนโดน อบต.ควนโดน 471             
41 สตลู ทา่แพ อบต.แป-ระ 787             
42 สตลู ทา่แพ อบต.ทา่เรอื 530             
43 สตลู ทา่แพ อบต.ทา่แพ 1,232          
44 สตลู ทา่แพ อบต.สาคร 1,066          
45 สตลู ทุง่หวา้ ทต.ทุง่หวา้ 633             
46 สตลู ทุง่หวา้ อบต.ขอนคลาน 341             
47 สตลู ทุง่หวา้ อบต.นาทอน 912             
48 สตลู ทุง่หวา้ อบต.ทุง่บหุลัง 255             
49 สตลู ทุง่หวา้ อบต.ป่าแกบ่อ่หนิ 586             
50 สตลู ทุง่หวา้ อบต.ทุง่หวา้ 240             
51 สตลู มะนัง อบต.ปาลม์พัฒนา 1,233          
52 สตลู มะนัง อบต.นคิมพัฒนา 750             
53 สตลู เมอืงสตลู อบต.บา้นควน 1,538          
54 สตลู เมอืงสตลู อบจ.สตลู 599             
55 สตลู เมอืงสตลู อบต.ปยูู 405             
56 สตลู เมอืงสตลู ทม.สตลู 3,845          
57 สตลู เมอืงสตลู อบต.ตันหยงโป 380             
58 สตลู เมอืงสตลู อบต.เกาะสาหรา่ย 677             
59 สตลู เมอืงสตลู อบต.ควนโพธิ์ 633             
60 สตลู เมอืงสตลู อบต.เจ๊ะบลิัง 531             
61 สตลู เมอืงสตลู อบต.ควนขัน 501             
62 สตลู เมอืงสตลู ทต.คลองขดุ 1,388          
63 สตลู เมอืงสตลู ทต.เจ๊ะปิลัง 289             
64 สตลู เมอืงสตลู ทต.ฉลงุ 550             
65 สตลู เมอืงสตลู ทต.เจ๊ะบลิัง 58               
66 สตลู เมอืงสตลู อบต.ตํามะลัง 452             
67 สตลู เมอืงสตลู อบต.ฉลงุ 412             
68 สตลู เมอืงสตลู อบต.เกตรี 645             
70 สตลู ละงู อบต.ปากน้ํา 1,172          
71 สตลู ละงู อบต.แหลมสน 489             
72 สตลู ละงู อบต.ละงู 2,586          



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสตูล เทอม 2/2560

หนองโพ สค.ท่าม่วง บ.เซาทเ์ทิร์น บ.นครแดร่ี อ่าวนอ้ย

73 สตลู ละงู อบต.น้ําผดุ 1,390          
74 สตลู ละงู อบต.กําแพง 1,445          
75 สตลู ละงู อบต.เขาขาว 741             

76 สตลู ละงู ทต.กําแพง 778             

บริษทั เซาท์เทร์ิน แดร่ี  
๙๙/๙ ม.๔ ต.ควนรู อ.รัตภูม ิจ.สงขลา ๙๐๒๒๐
โทร.๐๗๔-๓๘๖๘๐๕-๖ คุณตุ๊
บริษทั นคร แดร่ี พลสั
๑๒๑ ม.๑ ตาํบลพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐๘๑๙๕๘๔๔๖๗ ,๐๗๕-๓๗๘๗๔๗ คุณจอย
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั
๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์
สหกรณ์โคนมท่าม่วง จาํกดั  โทร ๐๓๔-๖๑๒๑๙๔ คุณปภณภพ
 ๑๔๖/๖ ม.๓  ต.วงัขนาย  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จาํกดั

                              ๘๑/๕ ถ.นาพฒันะ ม.๑๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมอืง จ.ประจวบฯ ๗๗๑๒๐
โทร. ๐๓๒-๘๑๒๑๒๖ ๐๘๑-๘๘๐๕๗๐๘ คุณอารีย์

หมายเหตุ พื้นท่ีสีดาํ คือ ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 สมุทรสงคราม สช ดรุณานุกูล

2 สมุทรสงคราม สช เอ้ือวิทยา

3 สมุทรสงคราม สช ประกอบวิทยา

4 สมุทรสงคราม สช กงหลีเจ้ียนหมิน

5 สมุทรสงคราม สช ลอ้มรักแม่กลอง

6 สมุทรสงคราม สช ถาวรวิทยา

7 สมุทรสงคราม สช วิริยะวิทยามูลนิธิ

8 สมุทรสงคราม สช อนุกูลวิทยา

9 สมุทรสงคราม สช ลอ้มรัก

10 สมุทรสงคราม สช ดรุณานุเคราะห์

11 สมุทรสงคราม สช สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม

12 สมทุรสงครามบางคนที อบต.โรงหบี

13 สมทุรสงครามบางคนที อบต.ดอนมะโนรา

14 สมทุรสงครามบางคนที ทต.กระดังงา

15 สมทุรสงครามบางคนที ทต.บางนกแขวก

16 สมทุรสงครามบางคนที ทต.บางยีร่งค์

17 สมทุรสงครามบางคนที อบต.บางสะแก

18 สมทุรสงครามบางคนที อบต.บางพรม

19 สมทุรสงครามบางคนที อบต.จอมปลวก

20 สมทุรสงครามบางคนที อบต.กระดังงา

21 สมทุรสงครามบางคนที ทต.บางกระบอื

22 สมทุรสงครามบางคนที อบต.บางคนที

23 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.บางแกว้

24 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.บา้นปรก

25 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.นางตะเคยีน

27 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.แหลมใหญ่

28 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามทม.สมทุรสงคราม

29 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.ทา้ยหาด

30 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.คลองเขนิ

31 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.ลาดใหญ่

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม เทอม 2/2560

สค.กาํแพง สค.นครปฐม



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม เทอม 2/2560

สค.กาํแพง สค.นครปฐม

33 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.บางขนัแตก

34 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามอบต.คลองโคน

35 สมทุรสงครามเมอืงสมทุรสงครามทต.บางจะเกร็ง

36 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.แพรกหนามแดง

37 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.บางชา้ง

38 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.ยีส่าร

39 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.แควออ้ม

40 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.วัดประดู่

41 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.บางแค

42 สมทุรสงครามอัมพวา ทต.สวนหลวง

43 สมทุรสงครามอัมพวา ทต.อัมพวา

44 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.ปลายโพงพาง

46 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.ทา่คา

47 สมทุรสงครามอัมพวา ทต.เหมอืงใหม่

48 สมทุรสงครามอัมพวา อบต.บางนางลี่

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั
๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภัทรสรญ์
สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากดั
๙๕ ม.๒ ต.ห้วยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔๒๐๔๒๔๙ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ คุณสังวาลย์
หมายเหตุ พืน้ท่ีสีดาํ คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สังกดั ช่ือ
1 สมุทรสาคร สช อนุสรณ์ศุภมาศ

2 สมุทรสาคร สช อนุบาลนอ้มจิตต ์*

3 สมุทรสาคร สช ศรีทศัน์ดาํรงวิทย์

4 สมุทรสาคร สช เจริญศิลป์ศึกษา

5 สมุทรสาคร สช สมฤดีสมุทรสาคร

6 สมุทรสาคร สช อนุบาลสมฤดี

7 สมุทรสาคร สช อนันาลยั

8 สมุทรสาคร สช มหาชยัคริสเตียนวิทยา *

9 สมุทรสาคร สช อนุบาลตน้กลา้

10 สมุทรสาคร สช สามชยัวิเทศศึกษา

11 สมุทรสาคร สช ประชินนุสรณ์

12 สมุทรสาคร สช ปัญจพรพิทยา

13 สมุทรสาคร สช อนุบาลยวุธชั

14 สมุทรสาคร สช บา้นแพว้วิทยา (ต่ีตง)

15 สมุทรสาคร สช สารสาสน์วิเทศบา้นแพว้

16 สมุทรสาคร สช อตัตาภิวฒัน์

17 สมุทรสาคร สช อนุบาลชา้งนอ้ย

18 สมุทรสาคร สช สารสาสน์วิเทศพระราม2

19 สมุทรสาคร สช สมฤดีสารินซิต้ี

20 สมทุรสาคร กระทุม่แบน อบต.ทา่ไม ้

21 สมทุรสาคร กระทุม่แบน ทต.สวนหลวง

22 สมทุรสาคร กระทุม่แบน อบต.คลองมะเดือ่

23 สมทุรสาคร กระทุม่แบน ทต.ดอนไกด่ี

24 สมทุรสาคร กระทุม่แบน ทม.กระทุม่แบน

25 สมทุรสาคร กระทุม่แบน ทน.ออ้มนอ้ย

26 สมทุรสาคร กระทุม่แบน อบต.ทา่เสา

27 สมทุรสาคร กระทุม่แบน อบต.หนองนกไข่

28 สมทุรสาคร กระทุม่แบน อบต.บางยาง

29 สมทุรสาคร กระทุม่แบน อบต.แคราย

30 สมทุรสาคร บา้นแพว้ ทต.หลักหา้

31 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.หลักสอง

32 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.หลักสาม

33 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.สวนสม้

34 สมทุรสาคร บา้นแพว้ ทต.เกษตรพัฒนา

35 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.อําแพง
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36 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.บา้นแพว้

37 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.เจ็ดริว้

38 สมทุรสาคร บา้นแพว้ ทต.บา้นแพว้

39 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.คลองตัน

40 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร ทต.ทา่จนี

41 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.คอกกระบอื

42 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร ทต.นาดี

43 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.ชยัมงคล

44 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบจ.สมทุรสาคร

45 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร ทต.บางหญา้แพรก

46 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.ทา่ทราย

47 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร ทน.สมทุรสาคร

48 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร ทต.บางปลา

49 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.บางกระเจา้

50 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.บา้นเกาะ

51 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.บางโทรัด

53 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.กาหลง

54 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.พันทา้ยนรสงิห์

55 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.บา้นบอ่

56 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.บางน้ําจดื

57 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.โคกขาม

58 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต.นาโคก

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั
๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภัทรสรญ์
สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากดั
๙๕ ม.๒ ต.ห้วยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔๒๐๔๒๔๙ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ คุณสังวาลย์

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากดั

๑๑๙ ม.๓ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒-๓๕๑๙๔๑-๔๔ คุณประพนัธ์

หมายเหตุ พืน้ที่สีดาํ คอื ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.



อ

ท่ี หน่วยงานท่ีจดัซ้ือ อาํเภอ

สงักดั ช่ือ
1 สุพรรณบุรี สช เขต 1 สหวิทย์

2 สุพรรณบุรี สช เขต 1 ศุภลกัษณ์

3 สุพรรณบุรี สช เขต 1 วิทยาศึกษา

4 สุพรรณบุรี สช เขต 1 อนุบาลดวงแกว้

5 สุพรรณบุรี สช เขต 1 อาํนวยเวทย์

6 สุพรรณบุรี สช เขต 1 เอกชนการกุศลวดัสกุณปักษี

7 สุพรรณบุรี สช เขต 1 ค่ีต้ี

8 สุพรรณบุรี สช เขต 2 ดอนเจดียพ์ิทยาคม (อนุบาล)

9 สุพรรณบุรี สช เขต 2 แม่พระประจกัษ์

10 สุพรรณบุรี สช เขต 2 อนุบาลเตือนจิตร

11 สุพรรณบุรี สช เขต 2 อุภยัภาดาวิทยาลยั

12 สุพรรณบุรี สช เขต 2 ปรีดาวิทย์

13 สุพรรณบุรี สช เขต 2 ยอแซฟอุปถมัภอ์ู่ทอง

14 สุพรรณบุรี สช เขต 2 รัตนไพศาล

15 สุพรรณบุรี สช เขต 2 รัตนศึกษา

16 สุพรรณบุรี สช เขต 2 สมถวิลอนุบาล

17 สุพรรณบุรี สช เขต 2 ภาวนาภิมนฑพ์ิทยา

18 สุพรรณบุรี สช เขต 3 ปัญญาประเสริฐ

19 สุพรรณบุรี สช เขต 3 ปัญญาประเสริฐวิทยา

20 สุพรรณบุรี สช เขต 3 อนุบาลปราณี

21 สุพรรณบุรี สช เขต 3 อนุบาลเขาพระ

22 สุพรรณบุรี สช เขต 3 อนุบาลพรประสาทวิทยา

23 สุพรรณบุรี สช เขต 3 อนุบาลยอดไมง้าม

24 สุพรรณบุรี สช เขต 3 อนุบาลอุทิศวิทยา

25 สุพรรณบุรี สช เขต 3 อนุบาลวชิรา

26 สุพรรณบุรี สช เขต 3 ประทีปศึกษา

27 สุพรรณบุรี สช เขต 3 ศรีรัตน์วิทยา

28 สุพรรณบุรี สช เขต 3 ศุภลกัษณ์ ด่านชา้ง

29 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ อบต.ไรร่ถ

30 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ อบต.ดอนเจดยี์

31 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ อบต.หนองสาหรา่ย

32 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ อบต.สระกระโจม

33 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ ทต.ดอนเจดยี์

34 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ อบต.ทะเลบก

35 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ ทต.สระกระโจม

36 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.ดา่นชา้ง

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ท่ีการจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวดัสุพรรณบุรี เทอม 2/2560
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37 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.หนองมะคา่โมง

38 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.วงัยาว

39 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง ทต.ดา่นชา้ง

40 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.นคิมกระเสยีว

41 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.องคพ์ระ

42 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.หว้ยขมิน้

43 สพุรรณบรุี ดา่นชา้ง อบต.วงัคัน

44 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.เขาพระ

45 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.เดมิบาง

46 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.นางบวช

47 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.เขาพระ

48 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.ทุง่คลี

49 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.หัวเขา

50 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.โคกชา้ง

51 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.บอ่กรุ

52 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.ยางนอน

53 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.หนองกระทุม่

54 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.บอ่กรุ

55 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.นางบวช

56 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.ปากน้ํา

57 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช ทต.เขาดนิ

58 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.ป่าสะแก

59 สพุรรณบรุี เดมิบางนางบวช อบต.หัวนา

60 สพุรรณบรุี บางปลามา้ ทต.ตะคา่

61 สพุรรณบรุี บางปลามา้ ทต.โคกคราม

62 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.องครักษ์

63 สพุรรณบรุี บางปลามา้ ทต.บางปลามา้

64 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.บางใหญ่

65 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.มะขามลม้

66 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.วดัโบสถ์

67 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.วงัน้ําเย็น

68 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.สาลี

69 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.วดัดาว

70 สพุรรณบรุี บางปลามา้ ทต.บา้นแหลมพัฒนา

71 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.กฤษณา

72 สพุรรณบรุี บางปลามา้ ทต.ตน้คราม
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73 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.บางปลามา้

74 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.จรเขใ้หญ่

76 สพุรรณบรุี บางปลามา้ อบต.ไผก่องดนิ

77 สพุรรณบรุี บางปลามา้ ทต.ไผก่องดนิ

79 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ดอนกํายาน

80 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ทับตเีหล็ก

81 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.ทา่เสด็จ

82 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทม.สพุรรณบรุี

83 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.สนามคลี

84 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ดอนโพธิท์อง

85 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ดอนมะสงัข์

86 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ดอนตาล

87 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ศาลาขาว

88 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.โพธิพ์ระยา

89 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.สวนแตง

90 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ตลิง่ชนั

91 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.พหิารแดง

92 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.บางกุง้

93 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.หว้ยวงัทอง

94 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.ทา่ระหัด

95 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.บา้นโพธิ์

96 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ไผข่วาง

97 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.บา้นโพธิ์

98 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.โคกโคเฒา่

99 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.รัว้ใหญ่

100 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี อบต.สนามชยั

101 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทต.สวนแตง

102 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ อบต.บางงาม

103 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ทต.วงัน้ําซบั

104 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ทต.บา้นกรา่ง

105 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ อบต.มดแดง

106 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ทต.วงัยาง

107 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ทต.ปลายนา
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109 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ทต.ศรปีระจันต์

110 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ อบต.ดอนปรู

112 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ อบต.ศรปีระจันต์

113 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ทต.วงัหวา้

114 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.หัวโพธิ์

115 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บอ่สพุรรณ

116 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บางเลน

117 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง ทม.สองพีน่อ้ง

118 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.ดอนมะนาว

119 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง ทต.ทุง่คอก

120 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.ตน้ตาล

121 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.ศรสํีาราญ

122 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.เนนิพระปรางค์

123 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บางตะเคยีน

124 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บางพลับ

125 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บา้นกุม่

126 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.หนองบอ่

127 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บางตาเถร

128 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.ทุง่คอก

129 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง อบต.บา้นชา้ง

130 สพุรรณบรุี สามชกุ อบต.วงัลกึ

131 สพุรรณบรุี สามชกุ ทต.สามชกุ

132 สพุรรณบรุี สามชกุ อบต.หนองสะเดา

133 สพุรรณบรุี สามชกุ อบต.กระเสยีว

134 สพุรรณบรุี สามชกุ อบต.หนองผักนาก

135 สพุรรณบรุี สามชกุ อบต.บา้นสระ

136 สพุรรณบรุี สามชกุ อบต.ยา่นยาว

137 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ อบต.ทัพหลวง

138 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ อบต.หนองหญา้ไซ

139 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ ทต.หนองหญา้ไซ

140 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ อบต.หนองราชวตัร

141 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ อบต.แจงงาม

142 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ อบต.หนองขาม

143 สพุรรณบรุี หนองหญา้ไซ อบต.หนองโพธิ์

144 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.ขนุพัดเพ็ง

145 สพุรรณบรุี อูท่อง อบต.ดอนคา
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สก.เมืองสุพรรณ สค.กาํแพง สค.นครปฐม หนองหญา้ไซ

146 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.เจดยี์

147 สพุรรณบรุี อูท่อง อบต.ยุง้ทะลาย

148 สพุรรณบรุี อูท่อง อบต.พลับพลาไชย

149 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.ทา้วอูท่อง

150 สพุรรณบรุี อูท่อง อบต.สระพังลาน

151 สพุรรณบรุี อูท่อง อบต.ดอนมะเกลอื

152 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.อูท่อง

153 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.สระยายโสม

154 สพุรรณบรุี อูท่อง อบต.หนองโอง่

155 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.จรเขส้ามพัน

156 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.กระจัน

157 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.บา้นดอน

158 สพุรรณบรุี อูท่อง ทต.บา้นโขง้

สหกรณ์โคนมกาํแพงแสน จํากดั
๒๖ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทร.๐๓๔-๓๘๔๕๐๓-๔ คุณนภัทรสรญ์
สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากดั
๙๕ ม.๒ ต.ห้วยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐ โทร. ๐๓๔๒๐๔๒๔๙ ๐๘๙-๑๙๑๑๐๑๖ คุณสังวาลย์
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณ จํากดั
๒๑/๐ ม.๕ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐ โทร.๐๓๕-๕๙๗๒๑๓  คุณพรม
กลุ่ มผู้เลีย้งโคนมหนองหญ้าไซ
๕๖๕ ม.๕ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๔๑๑๑๖๗ คุณสุรชาติ
สหกรณ์โคนมเมืองจันทร์  จํากดั    15 ม.1 ต.มะขาม  อ.มะขาม   จ.จันทบุรี  22150
โทร 039-411856,0810018282  (คุณธัญพสิิษฐ์)
หมายเหตุ พืน้ท่ีสีดาํ คือ ผู้ประกอบการท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก อ.ส.ค.
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1 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 เซนตโ์ยเซฟเกาะสมุย

2 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 เทพมิตรศึกษา

3 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 ธิดาแม่พระ

4 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี

5 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 ตวงวิชช์พฒันา

6 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 มานิตานุเคราะห์

7 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 ยวุศึกษา

8 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 เรืองดรุณีวิทยา

9 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 วมินทร์วิทยา (ฮวัเหมง็)

10 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 ศรีมิลินทอ์นุสรณ์

11 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 สมัพนัธ์ศึกษา

12 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลกลุบุตร

13 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลขวญัชนก

14 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลขวญัยืน

15 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

16 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลจอย

17 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลชุลีกร

18 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลวิจิตรา

19 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลศรีสุรัตน์

20 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลเสริมสุข

21 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลเสาวลกัษณ์

22 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลหนูนอ้ย

23 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลอุทยัทิพย์

24 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อุ่นรัก 2 ภาษา

25 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 การกศุลวดัละไม

26 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลเมธสั

27 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลพชัรพร

28 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลเพลงพิณ

29 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลเด่นปัญญา (จดัตั้งปี 58)

30 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลคิดดี (จดัตั้งปี 58)

31 สุราษฎร์ธานี สช เขต 1 อนุบาลกลัยารัตน์ (จดัตั้งปี 58)

32 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลกองบิน 7

33 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลวงับอนหอม

34 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลร่วมฤดี

35 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลบา้นคุณหนู

รายละเอยีดการจัดสรรเขตพืน้ที่การจําหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสุราษธานี เทอม 2/2560

หนองโพ สุราชเฟรช สค.ชะอาํห้วย สค.นครปฐม กรมหลวงชุม อ.ส.ค.ปราณบุรี อ่าวนอ้ย
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36 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลพทุธนิคม

37 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลรุ่งธรรม(บา้นครู)

38 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลวริศสา

39 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลชนะพร

40 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลเป่ียมรัก

41 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 ดรุโณทยัพนุพิน

42 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 ศรีธรรมราชศึกษาสุราษฎร์ธานี

43 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 เพชรผดุงเวียงไชย *

44 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 ประสงคว์ิทยานุสรณ์

45 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 ธีราศรมพนุพิน

46 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อุปถมัภว์ิทยาพนม

47 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 พทุธนิคม

48 สุราษฎร์ธานี สช เขต 2 อนุบาลตรีพฒัน์

49 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลบา้นเดก็

50 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลภิญพฒัน์

51 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 เวียงสระศึกษา

52 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลบณัฑิต

54 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลขวญัแม่

55 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 ปัญญาทิพย์

56 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 พทุธยาศรม

57 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 จงฮั้ว

58 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลนวพร

59 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลกญัจนา

60 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลนงรัตน์

61 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลบณัฑิตา

62 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลเพญ็พกัตร์

63 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลบา้นนอ้งเลก็

64 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลพฤษชาติ

65 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 เยาวเรศวิทยา

66 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลดวงใจแม่

67 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลเพียรจรัส

68 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลปิยะพฒัน์

69 สุราษฎร์ธานี สช เขต 3 อนุบาลงามทอง

70 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.พลายวาส
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71 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.พลายวาส

72 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ ทต.ทา่ทองใหม่

73 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ ทต.ชา้งซา้ย

74 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ทา่อแุท

75 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ทุง่รัง

76 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ ทต.กาญจนดษิฐ์

77 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ทา่ทอง

78 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.คลองสระ

79 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ทา่ทองใหม่

80 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ ทต.กรดู

81 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ตะเคยีนทอง

82 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ ทต.ชา้งขวา

83 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ทุง่กง

84 สรุาษฎรธ์านกีาญจนดษิฐ์ อบต.ป่ารอ่น

85 สรุาษฎรธ์านเีกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน

86 สรุาษฎรธ์านเีกาะพะงัน ทต.เกาะเตา่

87 สรุาษฎรธ์านเีกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน

88 สรุาษฎรธ์านเีกาะพะงัน ทต.บา้นใต ้

89 สรุาษฎรธ์านเีกาะสมยุ ทน.เกาะสมยุ

90 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.บา้นทําเนียบ

91 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.ยา่นยาว

92 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.ทา่กระดาน

93 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.ถ้ําสงิขร

94 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.กะเปา

95 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม ทต.ทา่ขนอน

96 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.น้ําหัก

97 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.บา้นยาง

98 สรุาษฎรธ์านคีรีรีัฐนคิม อบต.ทา่ขนอน

99 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา ทต.บา้นเสด็จ

100 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา อบต.เขาตอก

101 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา อบต.พว่งพรมคร

102 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา ทต.เคยีนซา

103 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา อบต.อรัญคามวารี

104 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา อบต.บา้นเสด็จ

105 สรุาษฎรธ์านเีคยีนซา อบต.เคยีนซา
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106 สรุาษฎรธ์านชียับรุี อบต.ไทรทอง

107 สรุาษฎรธ์านชียับรุี อบต.ชยับรุี

108 สรุาษฎรธ์านชียับรุี อบต.สองแพรก

109 สรุาษฎรธ์านชียับรุี อบต.คลองนอ้ย

110 สรุาษฎรธ์านไีชยา ทต.พมุเรยีง

111 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.ป่าเว

112 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.เลม็ด

113 สรุาษฎรธ์านไีชยา ทต.เวยีง

114 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.ตะกรบ

115 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.เวยีง

116 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.ปากหมาก

117 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.โมถา่ย

118 สรุาษฎรธ์านไีชยา ทต.ตลาดไชยา

119 สรุาษฎรธ์านไีชยา อบต.ทุง่

120 สรุาษฎรธ์านดีอนสกั อบต.ไชยคราม

121 สรุาษฎรธ์านดีอนสกั อบต.ดอนสกั

122 สรุาษฎรธ์านดีอนสกั อบต.ชลคราม

123 สรุาษฎรธ์านดีอนสกั อบต.ปากแพรก

124 สรุาษฎรธ์านดีอนสกั ทม.ดอนสกั

125 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง ทต.ทา่ฉาง

126 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง อบต.ปากฉลยุ

127 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง อบต.เขาถา่น

128 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง อบต.เสวยีด

129 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง อบต.คลองไทร

130 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง อบต.ทา่ฉาง

131 สรุาษฎรธ์านทีา่ฉาง อบต.ทา่เคย

132 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ อบต.คันธลุี

133 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ อบต.วัง

134 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ อบต.คลองพา

135 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ อบต.สมอทอง

136 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ อบต.ทา่ชนะ

137 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ อบต.ประสงค์

138 สรุาษฎรธ์านทีา่ชนะ ทต.ทา่ชนะ

139 สรุาษฎรธ์านบีา้นตาขนุ ทต.บา้นเชีย่วหลาน

140 สรุาษฎรธ์านบีา้นตาขนุ อบต.เขาวง
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141 สรุาษฎรธ์านบีา้นตาขนุ ทต.บา้นตาขนุ

142 สรุาษฎรธ์านบีา้นตาขนุ อบต.พรไุทย

143 สรุาษฎรธ์านบีา้นตาขนุ อบต.พะแสง

144 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาเดมิ อบต.บา้นนา

145 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาเดมิ อบต.นาใต ้

146 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาเดมิ ทต.บา้นนา

147 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาเดมิ อบต.ทา่เรอื

148 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาเดมิ อบต.ทรัพยท์วี

149 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร ทต.พรพุี

150 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร ทต.คลองปราบ

151 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.น้ําพุ

152 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.ทุง่เตา

153 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร ทต.ควนศรี

154 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร ทม.นาสาร

155 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.ทา่ชี

156 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.ทุง่เตาใหม่

157 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.ลําพนู

158 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.ควนศรี

159 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.คลองปราบ

160 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร ทต.ทา่ชี

161 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.ควนสบุรรณ

162 สรุาษฎรธ์านบีา้นนาสาร อบต.เพิม่พนูทรัพย์

163 สรุาษฎรธ์านพีนม อบต.ตน้ยวน

164 สรุาษฎรธ์านพีนม ทต.พนม

165 สรุาษฎรธ์านพีนม อบต.คลองศก

166 สรุาษฎรธ์านพีนม อบต.พนม

167 สรุาษฎรธ์านพีนม อบต.พลเูถือ่น

168 สรุาษฎรธ์านพีนม ทต.คลองชะอุน่
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169 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.อปัิน

170 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.ไทรขงึ

171 สรุาษฎรธ์านพีระแสง ทต.บางสวรรค์

172 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.สนิเจรญิ

173 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.สาคู

174 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.บางสวรรค์

175 สรุาษฎรธ์านพีระแสง ทต.ยา่นดนิแดง

176 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.สนิปนุ

177 สรุาษฎรธ์านพีระแสง อบต.ไทรโสภา

178 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.ทา่โรงชา้ง

179 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.กรดู

180 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.ศรวีชิยั

181 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ ทม.ทา่ขา้ม

182 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.บางมะเดือ่

183 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.ลเีล็ด

184 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.พนุพนิ

185 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.บางเดอืน

186 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.บางเดอืน

187 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.น้ํารอบ

188 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.ทา่สะทอ้น

189 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.มะลวน

190 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.ตะปาน

191 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.เขาหัวควาย

192 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.หัวเตย

193 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.ทา่ขา้ม

194 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.บางงอน

195 สรุาษฎรธ์านพีนุพนิ อบต.หนองไทร

196 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี ทต.วัดประดู่

197 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.บางโพธิ์

198 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.คลองฉนาก

199 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.บางชนะ

200 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.คลองนอ้ย

201 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.บางใบไม ้

202 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี ทน.สรุาษฎรธ์านี

203 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.มะขามเตีย้

204 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี ทต.ขนุทะเล
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205 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบต.บางไทร

206 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบจ.สรุาษฎรธ์านี

207 สรุาษฎรธ์านเีมอืงสรุาษฎรธ์านี อบจ.สรุาษฎรธ์านี

208 สรุาษฎรธ์านวีภิาวดี อบต.ตะกกุใต ้

209 สรุาษฎรธ์านวีภิาวดี อบต.ตะกกุเหนือ

210 สรุาษฎรธ์านเีวยีงสระ ทต.ทุง่หลวง

211 สรุาษฎรธ์านเีวยีงสระ อบต.คลองฉนวน

212 สรุาษฎรธ์านเีวยีงสระ ทต.เมอืงเวยีง

213 สรุาษฎรธ์านเีวยีงสระ ทต.เขานพัินธ์

214 สรุาษฎรธ์านเีวยีงสระ ทต.เวยีงสระ

215 สรุาษฎรธ์านเีวยีงสระ ทต.บา้นสอ้ง
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