
ช่ือ ผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก  จ ากัด ท่ีอยู่ 159 หมู่ 3 ต าบลมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

(ประทับตรา /สถานประกอบการรับรอง)

ชนิด/ประเภท พ้ืนท่ีการส่งมอบนม

รถขนส่ง อ าเภอ / จังหวัด

ฒต 8928 กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น

2ฒฐ 9970 กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น

084 - 3382050 บล 1593 สระบุรี รถห้องเย็น จ.พระนครศรีอยุธยา

092 - 7540083 บร 8096 สระบุรี รถห้องเย็น จ.พระนครศรีอยุธยา

081 - 0408595 บย 1535 สระบุรี รถห้องเย็น จ.อ่างทอง

084 - 3376950 บย 2900 สระบุรี รถห้องเย็น

090 - 9524561 2ฒณ 4755 กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น

081 - 7576137 บม  8330 สระบุรี รถห้องเย็น

089 - 8036375 บม 8329 สระบุรี รถห้องเย็น

086 - 1338657 86 - 4756 สระบุรี รถห้องเย็น

5 นายฤทธิไกร  นภาสกุลคู 089 - 7813029 บล 893 สระบุรี รถห้องเย็น จ.นนทบุรี

บย 4479 ลพบุรี รถห้องเย็น

ตย 1659 กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น จ.พระนครศรีอยุธยา

บฉ 2240  สิงห์บุรี รถห้องเย็น จ.สิงห์บุรี

บฉ 7068  สิงห์บุรี รถห้องเย็น

80 - 7626 สิงห์บุรี รถห้องเย็น

1 ตฎ 2618  กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น

2 ฒค 3308  กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น จ.กรุงเทพมหานคร

บฉ 6525  อ่างทอง รถห้องเย็น

81 - 0200 สิงห์บุรี รถห้องเย็น

บง 9253  สิงห์บุรี รถห้องเย็น

บต 6074 ชัยนาท รถห้องเย็น จ.ชัยนาท

บง 5614 ชัยนาท รถห้องเย็น จ.สิงห์บุรี

บง 8450 ชัยนาท รถห้องเย็น

82 - 9128 ปทุมธานี รถห้องเย็น

1 ฒฐ 9603  กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น จ.กรุงเทพมหานคร

1 ฒล 5712  กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น

บล 1488  สระบุรี รถห้องเย็น

บย 2015  สระบุรี รถห้องเย็น

บร 6508  สระบุรี รถห้องเย็น

บม 6384  สระบุรี รถกระบะ บรรทุก

84 - 7106 สระบุรี รถห้องเย็น จ.กรุงเทพมหานคร

บพ 9973  พระนครศรีอยุธยา รถกระบะ บรรทุก จ.สระบุรี

บย 7348  สระบุรี รถกระบะ บรรทุก

บย 7349  สระบุรี รถกระบะ บรรทุก

บร 4967  สระบุรี รถกระบะ บรรทุก

บม 8185  พระนครศรีอยุธยา รถกระบะ บรรทุก

84 - 9283 สระบุรี รถห้องเย็น

86 - 1108 สระบุรี รถห้องเย็น

บพ 9371  ราชบุรี รถห้องเย็น

2 ฒญ 5497 กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น จ.กรุงเทพมหานคร

82 - 1959  ราชบุรี รถห้องเย็น

บย  5497    ราชบุรี รถห้องเย็น

บพ  3813   ราชบุรี รถห้องเย็น

บพ  3581   ราชบุรี รถห้องเย็น

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562  (ภาคเรียนท่ี 1/2562)

ท่ี ช่ือผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์ หมายเหตุ

1 นายประสิทธ์ิ  รัตนค าพจน์ 065 - 4879129 จ.พระนครศรีอยุธยา

2 นายสมภพ กองแก้วภูมิ

3 นางจินตนา  สมสะอาด จ.สระบุรี

4 นายเฉลิม  พิมพา จ.พระนครศรีอยุธยา

6 นายสมชาย   คล้ายทอง 081 - 8525586

7 นายรณกฤต  ทองเกล้ียง 062 - 9253555

8 หจก.ปโยสินทรานสปอร์ต

036 - 511007

081 - 4466995

9 นายปริยวิทศ์  สุวรรณพินิศ 094 - 5636288

10 นางสุภาภรณ์   เอกประเสริฐ 081 - 8522280

11 นางอาภาพร   ภุมรินทร์ 066 - 1532496

12 นางอัชญา   อารีกิจ 086 - 3558142



บห  2494  ราชบุรี รถห้องเย็น จ.กรุงเทพมหานคร

บว  1847  นครปฐม รถห้องเย็น

บล  803   ราชบุรี รถห้องเย็น

บษ 3569  ราชบุรี รถห้องเย็น

ฒต  4567  กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น จ.กรุงเทพมหานคร

ฒอ  7132  กรุงเทพมหานคร รถห้องเย็น
หมายเหตุ : 1) ให้รายงานตอนเข้าร่วมโครงการฯ คร้ังแรก (เร่ิมส่งมอบนมโรงเรียน)

                2) กรณีมีการเปล่ียนแปลงให้แจ้ง อ.ส.ค. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องทันที

12 นางอัชญา   อารีกิจ 086 - 3558142

13 นางสาวบุณิกา   ณิชกุลธนโชติ 061 - 5966663


