
ชื่อ  สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด ที่อยู  29 หมู 6 ต.ดอนขอย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

หมายเลข ทะเบียน ชนิด/ประเภท พื้นที่การสงมอบนม
โทรศัพท รถยนต รถขนสง อําเภอ / จังหวัด

 1. รถหองเย็น

1 นายมนตรา   ศรีลิ้มตี๋ 062-4136278 1ฒฐ 8900 กทม. คันที่ 1 อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม

082-2980670 ตย 7503 กทม คันที่ 2 อ.เมือง,อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม,

064-9478992 1 ฒฐ7389 นครปฐม คันที่ 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

3 นายทวีศักดิ์  วรวัฒนานันท 081-0074448 บพ 5083 นครปฐม คันที่ 4 อ.เมือง,อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

4 นางอรุณศรี จิรเมธานันท 081-9421409 บษ6892 นครปฐม คันที่ 5 อ.เมือง,อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

5 นางไปรยา จันทรเปลงแสง 092-4459192 ผก 8618 นครปฐม คันที่ 6 อ.บางเลน จ.นครปฐม

081-3549159

098-9976378

7 นายปยุต   หลีลวน 092-8379589 บษ 4436  ราชบุรี คันที่ 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

8 นายสุธี สงเสริม 085-5645711 บอ 2047 นครปฐม คันที่ 9 อ.เมือง จ.นครปฐม

อ.เมือง,อ.พุธมณฑล จ.นครปฐม 

อ.เมืองสมุทรสาคร,อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

11 นายศุภปรีดา  แนบโชค 083-8065014 1ฒญ 9281กทม คันที่ 11 อ.เมือง,อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

13 นายสายันต  ขําทาพูด 082-7276211 บม 1347 นครปฐม คันที่ 12 อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

15 นายปรีชา ยอดกาวี 089-0765463 บล 803 ราชบุรี คันที่ 13 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

16 นายพิเชษ  พัวพันพงษ 094-2525720 บง 870 สมุทรสาคร คันที่ 14 อ.เมือง,อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

18 นายชูศักดิ์ กุลทอง 081-9956757 บฉ 3993 สุพรรณบุรี คันที่ 15 อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

19 นายหวัง พันธะวิธิ 097-1020719 ถอ 8010 กทม. คันที่ 16 อ.อูทอง,อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

24 นายสุรศักดิ์  มาตทอง 082-3216290 2ฒฉ 7778 กทม คันที่ 17 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

25 นายธรากร เทศยุคุณธร 089-8087363 บพ 7290 ราชบุรี คันที่ 18 อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

26 นส.อรทัย สิงหแกว 062-2122406 2576 ชุมพร คันที่ 19 อ.เมืองระนอง,อ.ละอุน จ.ระนอง

27 นายธงชัย ไกรทอง 063-0435251 1429 ระนอง คันที่ 20 อ.เมืองระนอง,อ.ละอุน,อ.กระบุรี จ.ระนอง  

28 นานมาโนต หนูทอง 080-5270904 บบ 5618 ตรัง คันที่ 21 อ.หวยยอด จ.ตรัง

29 นายธนชิต หมื่นศรี 093-7535022 บบ 5775  ตรัง คันที่ 22 อ.หวยยอด จ.ตรัง

30 นายวิเชด  มาสังข 064-6169820 บพ 1419  ตรัง คันที่ 23 อ.หวยยอด จ.ตรัง

31 นายวีรศักดิ์ ไทยกลาง 094-9395441 ผข 9254 นครศรีธรรมราช คันที่ 24 อ.หวยยอด จ.ตรัง

32 นายเจริญ  เพชรฤทธิ 085-7811049 บบ 5808  ตรัง คันที่ 25 อ.สิเกา จ.ตรัง

33 นายสิทธิโชค สมาธิ 081-5358167 บบ 4199 ตรัง คันที่ 26 อ.สิเกา จ.ตรัง

34 นายพงศพันธ ขาวดี 083-5966559 บบ 6833 ตรัง คันที่ 27 อ.หาดสําราญ จ.ตรัง

35 นายธนากร  สงวนศักดิ์ 064-6591812 1ฒต 5488 กทม คันที่ 28 อ.เมือง, อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

36 นายปภาวิน อินทรแหยม 096-371-2342 ฒฐ 4672 กทม คันที่ 29 อ.เมือง,อ.ประทิว จ.ชุมพร

37 นายเรวัตร สุขภิลาภ 095-397-1261 ฒต 7621 กทม คันที่ 30 อ.เมือง,อ.ประทิว,อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

38 นายจักรกฤษณ  สุพรรณชาติ 061-5149152 ถง 9470 กทม คันที่ 31 อ.เมือง,อ.ทาแซะ,อ.สวี จ.ชุมพร

39 นายสุนทร ดอนกลาย 087-4786352 บน 3941 ชุมพร คันที่ 32 อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร

40 นายเฉลิมศักดิ์ ขาวจิตร บษ 7793 สุราษฯ คันที่ 33 อ.เมือง,อ.ชัยบุร,ีอ.ไชยา,อ.บานตาขุน จ.สุราษฯ

41 นายจุมพล  สุวรรณมณี บน 3269 นนทบุรี คันที่ 34 อ.ไชยา จ.สุราษฯ

9 นายสมจิตต ธรรมวินัย 081-1395735 ถห 115 กทม. คันที่ 10

ที่

รายงานผูรับจางขนสงผลิตภัณฑนมโรงเรียน 

ปการศึกษา 2562  

ชื่อผูรับจางขนสง หมายเหตุ

2 นายวรากร ทองงามขํา

6 นายมนตรี  ไวยพัฒน ถฐ 3625 กทม. คันที่ 7 อ.กําแพงแสน,อ.บางเลน  จ.นครปฐม
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 1. รถหองเย็น

ที่ ชื่อผูรับจางขนสง หมายเหตุ

42 นายธรรมรัตน โพธิครูประเสริฐ ผจ 3020 สุราษฯ คันที่ 35 อ.เมือง จ.สุราษฯ
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