
ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันท่ีรายงาน : 10/5/62 ผู้รายงาน : นางรจนา  เหมืองสอง

อ าเภอ จังหวัด

1 นายธวัชชัย  วิเศษศิริ 140/2 หมู่ท่ี 3 ต.แม่ต่ืน อ.ล้ี จ.ล าพูน 089-5591930 ถฮ-6979 ตู้บรรทุก ล้ี ล าพูน

2 นางอุดมพร   จักขุเรือง 155 หมู่ท่ี 9 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 096-4018971 ถฮ-8341 ตู้บรรทุก แม่ทา ล าพูน

3 นายสมพงษ์    ละใจมา 34/1 หมู่ท่ี 10 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 093-1303407 ผษ-9210 ตู้บรรทุก เมือง ล าพูน

4 นายจ ารัส   ปันฟ้า 81  หมู่ 2  ต.อุโมงค์  อ.เมือง  จ.ล าพูน 064-4902662 บพ-9440 ตู้บรรทุก เมือง ล าพูน

5 นายณัฐนนท์  พันธ์ุหาญ 17/1  หมู่ 13 ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 0094-6345494 รถบริษัท รถบรรทุก ล าพูน

6 นายสมศักด์ิ    ย่ีใจ 26/2 หมู่ท่ี 12 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 081-9926917 ถฮ-8337 ตู้บรรทุก เวียงแหง เชียงใหม่

7 นางอ้อมนภา    ใจจันทร์ 5 หมู่ท่ี 5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 081-9539300 ผผ-3003 ตู้บรรทุก ฮอด, แม่แจ่ม, จอมทอง เชียงใหม่

ยก-4881 กระบะบรรทุก ขุนยวม แม่องสอน

ยค-6537 กระบะบรรทุก

ผท-1744 กระบะบรรทุก

8 นายพัสกร   คุณยศย่ิง 14/1 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 081-4688510 ผค-988 ตู้บรรทุก ฝาง, แม่อาย เชียงใหม่

9 นางขันแก้ว    ปัญทจักร 14/1 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 061-2749339 ถฮ-3541 ตู้บรรทุก ฝาง เชียงใหม่

10 นายบ ารุงเกียรติ   บุญวัตร 199 หมู่ท่ี 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 089-2659433 ถฮ-3498 ตู้บรรทุก ฝาง เชียงใหม่

ผห-3106 ตู้บรรทุก ฝาง เชียงใหม่

11 นางศรีจันทร์    ตามวงค์ 127 หมู่ท่ี 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 081-8849141 ผห-40 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่

ผธ-6202 กระบะบรรทุก ป่าซาง ล าพูน

12 นางสาวกรรณิการ์    ทาไว 117 หมู่ท่ี 5 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 081-0356248 บพ-703 กระบะบรรทุก สะเมิง เชียงใหม่

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2562

ลักษณะรถท่ี ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันท่ีรายงาน : 10/5/62 ผู้รายงาน : นางรจนา  เหมืองสอง

อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2562

ลักษณะรถท่ี ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

ผต-5689 ตู้บรรทุก สะเมิง เชียงใหม่

13 นางนงลักษณ์    ละใจมา 49 หมู่ท่ี 10 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 081-7967645 ผษ-9211 ตู้บรรทุก สารภี เชียงใหม่

14 นางลัดดา    ละใจมา 34/1 หมู่ท่ี 10 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 091-8595313 ผษ-9210 ตู้บรรทุก สารภี เชียงใหม่

15 นางบุษบา    ครองบัวบาน 54 หมู่ท่ี 3 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 084-5273574 ผษ-8913 ตู้บรรทุก พร้าว เชียงใหม่

16 นางราตรี    ชัยสุรินทร์ 62/1 หมู่ท่ี 2 ต.เมืองเล็น อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 098-8134587 1ฒข-8335 ตู้บรรทุก โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่

17 นางสาวศุภลักษณ์    แดงงาม 19 หมู่ท่ี 6 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 081-3879776 ถฮ-6973 ตู้บรรทุก สันป่าตอง เชียงใหม่

18 นายเสถียร    บุตรทองดี 132 หมู่ท่ี 7 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 089-6354227 ผอ-1767 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่

19 นายประหยัด    ทองคุ่ย 172 หมู่ท่ี 3  ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 083-5658128 ผษ-2360 ตู้บรรทุก เมือง เชียงใหม่

20 นางสุพัฒน์    สมบัติใหม่ 144/74  หมู่ 1 ต.แม่คือ  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ 081-9930790 ผม-8565 กระบะบรรทุก เชียงดาว เชียงใหม่

21 นางสาวนวพร   สุขสถิตถ์ 1120/13 ถ.ไกรสรสิทธ์ิ  ต.เวียง  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 081-2876012 รถบริษัท รถบรรทุก ไชยปราการ, ฝาง เชียงใหม่

22 นางกฤษฏาพร   จารุกิตต์ 119 หมู่ท่ี 5 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 081-9525253 บธ-8712 ตู้บรรทุก แม่ทะ, แม่เมาะ ล าปาง

23 นางมนัสวี    วิชา 106 หมู่ท่ี 5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 081-8816431 บธ-3336 กระบะบรรทุก วังเหนือ ล าปาง

24 นายอรุณ    กล่ิงกลาง 180 หมู่ท่ี 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 081-7657476 บพ-4048 กระบะบรรทุก แจ้ห่ม ล าปาง

25 นายสมชาย    ทิพย์ศรีบุตร 21 หมู่ท่ี 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 085-7197606 ผห-41 ตู้บรรทุก เมืองปาน ล าปาง

นข-1076 กระบะบรรทุก เมืองปาน ล าปาง

26 นายอุทัย    แสงบุญเรือง 232 หมู่ท่ี 13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 081-9613347 บฉ7002 ตู้บรรทุก ห้างฉัตร, เสริมงาม, เกาะคา, แม่พริก, เถิน

, แม่ทะ, แม่เมาะ

ล าปาง



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันท่ีรายงาน : 10/5/62 ผู้รายงาน : นางรจนา  เหมืองสอง

อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2562

ลักษณะรถท่ี ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

ขว-1680 ตู้บรรทุก

27 นางสาวบงกช   แสงบุญเรือง 106 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 089-8536699 บธ-8884 ตู้บรรทุก เมือง, แม่ทะ ล าปาง

ผน-6283 ตู้บรรทุก

28 คุณจ านงค์   ละใจมา 106  หมู่ 3  ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 081-9526771 รถบริษัท รถบรรทุก สบปราบ, แม่เมาะ, สชเขต 1 ล าปาง

29 นางเพลินพิศ   ศักด์ิศรีอมร 75 หมู่ท่ี 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 085-5206655 ถฮ-3542 ตู้บรรทุก เชียงค า พะเยา

30 นายอธิคม   ถาวรวงค์ 241 หมู่ 6 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 085-7126667 บฉ-1621 ตู้บรรทุก จุน พะเยา

31 นางยุพา    ไก่งาม 27  หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 085-0372599 ถฮ-6978 ตู้บรรทุก เมืองพะเยา พะเยา

32 นางห้าง    กันทะนะ 30/1 ถนนประสาท ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 091-0782636 ถฮ-8343 ตู้บรรทุก เมืองพะเยา พะเยา

33 นายวสันต์    บุญเจริญ 168 หมู่ท่ี 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 093-0491778 บฉ-8557 ตู้บรรทุก ดอกค าใต้ พะเยา

34 นายสิงห์แก้ว    จิโนบัว 34 หมู่ท่ี 6 ต.ออนกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 061-3344487 ถฮ-6984 ตู้บรรทุก ดอกค าใต้,เมืองพะเยา พะเยา

ถฮ-6977 ตู้บรรทุก ดอกค าใต้,เมืองพะเยา พะเยา

35 นางเปรมจิต    อินต๊ะนอน 23/6 ซอย 1 ถนนร่องซ้อ ต.ในเวียง แ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 094-7063823 ถฮ-8348 ตู้บรรทุก เมือง แพร่

36 นางสาวรังสินี    ภุมมะภูติ 193 หมู่ท่ี 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 081-9511077 ถฮ-8340 ตู้บรรทุก ลอง แพร่

37 นายสุวิทย์   ละใจมา 34/1  หมู่ 10 ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 085-7157722 รถบริษัท รถบรรทุก ชาติตระการ พิณุโลก

ฮอด, ดอยเต่า, ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

สูงเม่น, เมือง แพร่

38 นางสาวอุไรวรรณ   จิตพยัค 17/1  หมู่ 5 ต.ห้วยหม้าย  อ.สอง  จ.เชียงใหม่ 081-2876014 รถบริษัท รถบรรทุก เมือง แพร่

ห้างฉัตร, เสริมงาม, เกาะคา, แม่พริก, เถิน

, แม่ทะ, แม่เมาะ

ล าปาง



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันท่ีรายงาน : 10/5/62 ผู้รายงาน : นางรจนา  เหมืองสอง

อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2562

ลักษณะรถท่ี ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

รถบรรทุก
สช เขต 1,2, ท่าสองยาง, พบพระ, เมือง

ตาก,  แม่ระมาด

ตาก

39 นายสินชัย    คงทน 1 หมู่ท่ี 5 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 081-7469920 บต-4913 กระบะบรรทุก เมืองน่าน น่าน

บง-7545 กระบะบรรทุก เมืองน่าน น่าน

40 นางวิไลวรรณ    เลิศวุฒิวรรักษ์204/1 หมู่ท่ี 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 084-3862568 บง-9385 กระบะบรรทุก ท่าวังผา น่าน

41 นายอภิชาติ    อองกุลนะ 55/64  หมู่ท่ี 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 081-9539300 ถฮ-3497 ตู้บรรทุก อุตรดิตถ์

ถฮ-8345 ตู้บรรทุก

ถฮ-8332 ตู้บรรทุก

42 นางณฐพร    อุปธารปรีชา 16/3 หมู่ท่ี 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 081-9721294 ถฮ-3552 ตู้บรรทุก พิชัย, ตรอน อุตรดิตถ์

43 นายชูเกียรติ    พิงคะสัน 3/1 หมู่ท่ี 5 ต.จันจวา อ.แม่จัน จ.เชียงราย 098-8295852 ถฮ-3550 ตู้บรรทุก แม่จัน เชียงราย

44 นายบุญครบ    ธิโนทัย 775 หมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 081-8843980 ถฮ-6980 ตู้บรรทุก เชียงแสน เชียงราย

45 นางศศิประภา   ศรีสุวรรณ 497 หมู่ท่ี 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถฮ-3547 ตู้บรรทุก เมืองเชียงราย เชียงราย

46 นางสาวปราณอม    ปัญญาวงศ์197/87 หมู่ท่ี 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 081-8838818 บห-9618 กระบะบรรทุก เชียงราย

บห-9619 กระบะบรรทุก

ผผ-8592 ตู้บรรทุก

47 นายดวง   ตาสิทธ์ิ 223/1 หมู่ท่ี 6  ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 061-2909743 ถฮ-8349 ตู้บรรทุก ขุนตาล เชียงราย

ผค-7385 ตู้บรรทุก เชียงราย

ท่าปลา, น้ าปาด, เมือง, ลับแล, ตรอน, 

ทองแสนขัน

เมืองเชียงราย, แม่ฟ้าหลวง, มาสาย



ผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ท่ีอยู่/ท่ีต้ังโรงงาน : 57/1 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันท่ีรายงาน : 10/5/62 ผู้รายงาน : นางรจนา  เหมืองสอง

อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2562

ลักษณะรถท่ี ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

47 นางสาวมณีพกา   จินาเคียน 27 หมู่ท่ี 10  ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 093-2807121 ถฮ-3539 ตู้บรรทุก พญาเม็งราย เชียงราย

บร-3777 กระบะบรรทุก เชียงราย

48 นายไกรฤทธ์ิ   บุญวัฒนาเกียรต์ิ21 หมู่ท่ี 1  ต.แม่สนองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 089-5562022 บย-6132 กระบะบรรทุก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

81-6705 บรรทุก เชียงราย

49 นางสุมาลี    ศรีอาทิตย์ 164 หมู่ท่ี 11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 081-1112119 บล-8592 กระบะบรรทุก แม่สรวย เชียงราย

ถฮ-6981 ตู้บรรทุก

50 นายบุญรัตน์   พระพรเพ็ญ 402 หมู่ท่ี 4 เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 092-9017739 บบ-9126 กระบะบรรทุก แม่สรวย เชียงราย

ผน-6283 ตู้บรรทุก

51 นายป๋ัน   ยาละ 20/2 หมู่ท่ี 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 083-4763323 บล-3051 กระบะบรรทุก เวียงแก่น เชียงราย

ถฮ-3544 ตู้บรรทุก

52 นายสมศักด์ิ   สลีสองสม 143 หมู่ท่ี 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 085-6266117 ตท-1012 ตู้บรรทุก เวียงชัย เชียงราย

53 นายสมนึก   ไชยวรรณ์ 156 หมู่ท่ี 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 080-4975570 ฒผ-674 ตู้บรรทุก เวียงชัย เชียงราย

54 นายอ าพล   สินันตา 112  หมู่ 13 ต.ป่าง้ิว  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 081-951-1147 ผฉ-478 กระบะบรรทุก เวียงป่าเป้า เชียงราย

55 นางวรัญญา   โยริยะ 229/328  หมู่ 3 ต.สันทราย  องเมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 085-618-3588 ผก-4676 กระบะบรรทุก แม่สรวย, แมสาย เชียงราย

56 นางณัฐนา   ธรรมยศ 399/38 หมู่ท่ี 10 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 092-6594926 บธ-5229 ตู้บรรทุก เมืองตาก ตาก

57 นางภภัสร   ย้ิมเกตุ 88/1 หมู่ท่ี 2 ต.วังหิน อ.บ้านตาก จ.ตาก 084-2293534 ฒพ-2931 ตู้บรรทุก บ้านตาก ตาก

58 นายณัฐวุฒิ   ใจแก้วทิ 415 หมู่ท่ี 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 081-7408809 บท-4316 กระบะบรรทุก แม่สอด ตาก
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ลักษณะรถท่ี ช่ือ-สกุล ผู้รับจ้างขนส่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทร ทะเบียนรถ

59 นายสุรชัย    บูรณ์สิริจรุงรัฐ 518 หมูท่ี 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 089-9615801 ถฮ-8347 ตู้บรรทุก แม่สอด ตาก

60 นายวรกร    บุญยงค์ 179/12 หมู่ท่ี 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 088-2670956 บธ-6946 กระบะบรรทุก เมืองตาก ตาก

61 นางสาวปัทมา  จ๊ะสุนา 598  หมู่ 10 ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตาก 095-3546222 กระบะบรรทุก อุ้มผาง

62 นายจ าเนียร  เพ็ชร์วงษ์ 348/1 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 081-7338611 บน-7549 ตู้บรรทุก บ้านไร่ อุทัยธานี

63 นางกัญจน์รัชต์   ปุรณะวิทย์ 112 หมู่ท่ี 2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 062-2953946 ผย-8127 กระบะบรรทุก ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

64 นายรุ่งเรือง   แก้วสิริ 25  หมู่ 11 ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ๋องสอน 081-952233 80-1930 รถบรรทุก ปาย แม่ฮ่องสอน

65
นายสมศักด์ิ   ตามวงศ์ 139 หมู่ท่ี 2  ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 081-9511034 รถบริษัท รถบรรทุก ขุนยวม, ปางมะผ้า, เมือง, แม่ลาน้อย,  

แม่สะเรียง, สบเมย

แม่ฮ่องสอน

66 นายไพบูลย์  แจ่มจันทร์ 224/30 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 080-6221087 รถบริษัท รถบรรทุก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร

** หมายเหตุ  :  รายละเอียดรถบริษัท 82-3151, 82-8061, 82-8029, 83-5570, 82-2363, 70-6581, 82-8695/8696

                                          82-2861, 83-3865, 83-4512, 83-4333, 83-4257, 83-3862, 83-3871

ลงช่ือ.........................................................................ผู้รายงาน

วันท่ี.................................................................................

(...........................................................)


