
ชื�อตัวแทน  นายวีรวิชญ์  ตันติธีรพัฒน์ เบอร์โทร  081-8944557

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นายพรวิชิต  แสงจันทร์ ฒต. 7621 กทม เทศบาลตําบลท่ายาง เมือง ชุมพร

มือถือ 091-1608459 รถตู้ห้องเย็น

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

2 นายธนากร  สวงนศักดิ� ฒฐ 4672 กทม เทศบาลตําบลสะพลี ประทิว ชุมพร

มือถือ  093-6927049 รถตู้ห้องเย็น เทศบาลตําบลบางสน ประทิว ชุมพร

เทศบาลตําบลปะทิว ประทิว ชุมพร

เทศบาลตําบลชุมโค ประทิว ชุมพร

เทศบาลตําบลทะเลทรัพย์ ประทิว ชุมพร

อบต.ดอนยาง ประทิว ชุมพร

อบต.ปากคลอง ประทิว ชุมพร

อบต.สะพลี ประทิว ชุมพร

ชื�อตัวแทน  นายวีรวิชญ์  ตันติธีรพัฒน์ เบอร์โทร  081-8944557

รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

3 นายมนตรา  มุติรล  ตจ 9644 กทม อบต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร

มือถือ 095-4107731 รถตู้ห้องเย็น อบต.หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร

อบต.ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร

โรงเรียน สหศึกษา เมือง ชุมพร

4 นายสิริชัย  อยู่สิริ ตฐ  4417  กทม เทศบาลตําบลเนินสันติ ท่าแซะ ชุมพร

มือถือ 093-6627540 รถตู้ห้องเย็น เทศบาลตําบลทะเลทรัพย์ ประทิว ชุมพร

เทศบาลตําบลมาบอํามฤต ประทิว ชุมพร

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ชุมพร

เทศบาลตําบลสะพลี ประทิว ชุมพร

อบต.สะพลี ประทิว ชุมพร

ชื�อตัวแทน  นายวีรวิชญ์  ตันติธีรพัฒน์ เบอร์โทร  081-8944557

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

5 ตฐ 4467  กทม ใช้เป็นรถสํารอง

รถตู้ห้องเย็น

ชื�อตัวแทน นายกฤษณะ  วงศ์เทพบุตร เบอร์โทร  081-4307704

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นายกฤษณะ  วงศ์เทพบุตร บฉ 7151 ตรัง เทศบาลตําบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง

หมายเหตุ: บางคนมีรายชื�อหน่วยงานซํ�ากัน เพราะมีการจัดโซนแบ่งโรงเรียน ในการจัดส่งนม



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

เบอร์โทร  081-4307704 รถตู้ห้องเย็น เทศบาลตําบลคานโพธิ� ย่านตาขาว ตรัง

เทศบาลตําบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง

อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง

ชื�อตัวแทน นางสาวภัทรศิริ  ศิริโภคา เบอร์โทร  081-6902549

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นางสาวภัทรศิริ  ศิริโภคา บธ 782  สงขลา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ เมือง สงขลา

เบอร์โทร  081-6902549 รถตู้ห้องเย็น โรงเรียนดารุลอามาน เมือง สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน นายบันดาล  คงฉาง เบอร์โทร 086-2683504

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นายบันดาล  คงฉาง               ฒข 2580  กทม อบต.นาพละ เมืองตรัง ตรัง

เบอร์โทร 086-2683504 รถตู้ห้องเย็น อบต.นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง

อบต.นาหมื�นศรี นาโยง ตรัง

อบต.นํ�าผุด เมืองตรัง ตรัง



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน    สุณิสา  สุภาพ เบอร์โทร 084-0613067

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 สุณิสา  สุภาพ                                     ฒษ 507 กทม โรงเรียนดวงกมล สช. ระนอง

เบอร์โทร 084-0613067 รถตู้ห้องเย็น ทต.บางริ�น เมืองระนอง ระนอง

ทต.หงาว เมืองระนอง ระนอง

โรงเรียนสุพัชชา สช. ระนอง



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

โรงเรียนหมิงซิน สช. ระนอง

อบต.กําพวน สุขสําราญ ระนอง

อบต.เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง

อบต.นาคา สุขสําราญ ระนอง

อบต.นํ�าจืดน้อย กระบุรี ระนอง

อบต.หงาว เมืองระนอง ระนอง

ชื�อตัวแทน ดวงทิพย์  คุ้มภัย เบอร์โทร 089-6487403

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 ดวงทิพย์  คุ้มภัย                                 ผก 2279 สุราษณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร สช.เขต 1 สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทร 089-6487403 รถตู้ห้องเย็น อบต.ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

อบต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

อบต.ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

อบต.ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

อบต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี

อบต.บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี

ทต.บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี

อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี

ชื�อตัวแทน เกรียงศักดิ�  สุขเกื�อ เบอร์โทร 087-8057271

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นายอุดม รถตู้ห้องเย็น ทต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

เบอร์โทร 087-8057271 ทต.ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

ทต.อ่าวขนอม (อบต.ขนอม) ขนอม นครศรีธรรมราช

อบต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

อบต.เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช

อบต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

อบต.ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อบต.ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช

อบต.นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

อบต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

อบต.สี�ขีด สิชล นครศรีธรรมราช

ชื�อตัวแทน นุชจรีย์  ศรีพุ่ม เบอร์โทร 086-9458180

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นุชจรีย์   ศรีพุ่ม                                บว 7279 นครศรีธรรมราช ทต.ท่าแพ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อบต.ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช

อบต.นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช

อบต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน อุบลรัตน์  สุขเกื�อ เบอร์โทร 081-8919297

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 อุบลรัตน์  สุขเกื�อ                               ผด 1846 นครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อบต.ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อบต.บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อบต.บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช

อบต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน ทิพย์อัมมร  หนูดรุณ  เบอร์โทร 081-7881700

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 ทิพย์อัมมร  หนูดรุณ            ผข 2369 อบต.กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช อบต.กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

อบต.กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

อบต.ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

อบต.โคกหาร เขาพนม กระบี�

อบต.สินปุน เขาพนม กระบี�

ทต.บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี

อบต.ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี

อบต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

อบต.บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี

อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี

ชื�อตัวแทน จิราพร  จิตรัตน์ เบอร์โทร 089-7890442

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 จิราพร  จิตรัตน์                                  ผข 6216 โรงเรียนเจริญมิตร เขต 2 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรม โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ เขต 2 นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสหมิตรบํารุง เขต 2 นครศรีธรรมราช

โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา เขต 2 นครศรีธรรมราช

อบต.กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช

อักษรวิทย์ เขต 2 นครศรีธรรมราช

อบต.ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน กชวรรณ  ไศลแก้ว เบอร์โทร 092-5455525

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 กชวรรณ  ไศลแก้ว  บว 5368 นครศรีธรรมราช ทต.สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

อบต.ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

อบต.นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช

อบต.หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน จักรี  หมายดี เบอร์โทร085-7920202

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 จักรี  หมายดี             ทต.ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

อบต.เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน  เสนอ  ผันแปรจิตร   เบอร์โทร 084-0613067

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 เสนอ  ผันแปรจิตร            อนุบาลธนสาร เขต 1 นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน ศรชัย  จันดี เบอร์โทร 088-7651716

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 ศรชัย  จันดี                                      088-7651716 อบต.กันตังใต้ กันตัง ตรัง

อบต.ควนธานี กันตัง ตรัง

อบต.ควนปริง เมืองตรัง ตรัง

อบต.บางเป้า กันตัง ตรัง

อบต.บางรัก เมืองตรัง ตรัง

อบต.บางหมาก กันตัง ตรัง



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน พิชญะ  ทองอ่อน เบอร์โทร 081-3676517

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นายพิชญะ  ทองอ่อน ลฮ 9387 กทม อบต.เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

อบต.บ่อนํ�าร้อน กันตัง ตรัง

อบต.ย่านซื�อ กันตัง ตรัง



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน สุจินต์  พร้าวแก้ว                เบอร์โทร 086-4761328

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 สุจินต์  พร้าวแก้ว                                บบ 6489 ตรัง ทุ่งยาววิทยา สช.เขต 1 ตรัง ได้รูปแล้ว

นุรุลอิงชานมูลนิธิ สช.เขต 2 ตรัง

บ้านสวนศึกษา สช.เขต 2 ตรัง

อบต.ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง

อบต.ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง

อบต.บางด้วน ปะเหลียน ตรัง

อบต.ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง

อบต.ลิพัง ปะเหลียน ตรัง

อบต.แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน บุญเลิศ  เต็งเฉี�ยง     เบอร์โทร 081-0913410

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 บุญเลิศ  เต็งเฉี�ยง                               บบ 3654 ตรัง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษดิ� สช.เขต 1 ตรัง

โรงเรียนอัมพวันวิทยา สช.เขต 1 ตรัง

ชื�อตัวแทน ดร.จิตภานุ  ไกรนรา      เบอร์โทร 085-7879559



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 ดร.จิตภานุ  ไกรนรา                                   บย 3201 อบต.เขาดิน เขาพนม กระบี�

นครศรีธรรมราช

ชื�อตัวแทน  สุกิจ  จันทร์อุไร เบอร์โทร 081-5997527

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

1 สุกิจ  จันทร์อุไร ถห7386  กทม โรงเรียนกิติคุณ เอกชน สงขลา

โรงเรียนราษฎร์บํารุง เอกชน สงขลา

โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ�งพระ เอกชน สงขลา

ชื�อตัวแทน นายมะยูโซะ  ตาเละ        เบอร์โทร 081-8987277

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 นายมะยูโซะ  ตาเละ ผก.4195 สงขลา โรงเรียนรุ่งภิญโญ เอกชน สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ เอกชน สงขลา

อบต.คูหา สะบ้าย้อย สงขลา

อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา

อบต.ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา

ชื�อตัวแทน พรชนก  ขุนเพ็ชร            เบอร์โทร 087-3944279

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 พรชนก  ขุนเพ็ชร                                   บห 817 สงขลา จิราภรณ์ เอกชน

นุกูลวิทยาสรรค์ เอกชน

อนุบาลวลัยพร เอกชน



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทนสุนันทา  ห่อทองคํา เบอร์โทร  086-9643939

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 สุนันทา  ห่อทองคํา บผ 2134 สงขลา โรงเรียนเจริญศึกษา เอกชน สงขลา

โรงเรียนสมัยศึกษา เอกชน สงขลา

โรงเรียนอูลูมุดดีน เอกชน สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน จุฬาลักษณ์  กุลบาล เบอร์โทร   089-4646421

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 จุฬาลักษณ์  กุลบาล อห 7244 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เอกชน สงขลา

โรงเรียนสายชล เอกชน สงขลา

อบต.เกาะสะบ้า เทพา สงขลา

อบต.ฉาง นาทวี สงขลา

อบต.ท่าประดู่ นาทวี สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

อบต.สะท้อน นาทวี สงขลา

ชื�อตัวแทน  สุริยา  เลรักมาน        เบอร์โทร 089-5991352

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 สุริยา  เลรักมาน                                  ฒญ 7685 กทม โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา เอกชน สงขลา

ทต.เทพา เทพา สงขลา

โรงเรียนลําไพลศานติวิทย์ เอกชน สงขลา

โรงเรียนศาสนบํารุง เอกชน สงขลา

โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ เอกชน สงขลา

โรงเรียนสุทธิรักษ์ เอกชน สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

อบต.เทพา เทพา สงขลา

ชื�อตัวแทน  ประวิทย์  อุปวรรณ        เบอร์โทร  089-5979929

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 ประวิทย์  อุปวรรณ                                 บง 6413 สตูล โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร เอกชน สงขลา

โรงเรียนส่องแสงวิทยา เอกชน สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน   ธมลวรรณ  แซ่จู่ เบอร์โทร 

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

ธมลวรรณ  แซ่จู่ กฤษณาวิทยา เอกชน สงขลา



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน  ปรางวลัย  คงปาน เบอร์โทร 081-1251581

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 ปรางวลัย  คงปาน บร 765 อบต.ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช

081-1251581 อบต.แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน    จ่าสิบเอกโสภณ  มณีรัตน์ เบอร์โทร 

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 จ่าสิบเอกโสภณ  มณีรัตน์ บพ 3158 อบต.กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ อบต.เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18

ชื�อตัวแทน  วราภรณ์ เบอร์โทร 081-4407723

คันที� ชื�อผู้ขับรถ/ผู้ส่งนม ทะเบียนรถ หน่ายงานที�รับผิดชอบ อําเภอ จังหวัด รูปถ่ายรถห้องเย็น

1 วราภรณ์ บน 2097 อบต.ไร่เก่า ประจวบฯ

081-4407723 นายมารุต  เกตุน้อย อบต.ศาลาลัย ประจวบฯ

อบต.ศิลาลอย ประจวบฯ

อบต.ไร่ใหม่ ประจวบฯ

ทต.ปากนํ�าปราณ ประจวบฯ

ทต.ไร่เก่า ประจวบฯ



รายงานทะเบียนรถจัดส่งนมสหกรณ์โคนมชะอํา - ห้วยทราย จํากัด

699/29  ถนนเพชรเกษม(ชะอํา-ปราณบุรี)  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  76120  

โทร.0-3247-1956   Fax. ต่อ 18
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