
หน้าที� 1

                                                                                                                                         รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

                                                                                                                              ภาคเรียนที�  1/2562  สิทธิจําหน่าย   135,214   หน่วยต่อวัน

                                                                     ชื�อผู้ประกอบการ  สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด   ที�อยู ่ 95  หมู่  2  ต.ห้วยขวาง  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม  73140

ลําดับ รายชื�อผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ชื�อผู้ครอบครองรถ ทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถขนส่ง รายชื�อพนักงานขับรถ จังหวัด อําเภอ ชื�อ อปท/โรงเรียน                    ปริมาณขนส่ง หมายเหตุ

เอกชน UHT Past

1 นายระยอง   เลี�ยงอํานวย 089-4585433 นายระยอง   เลี�ยงอํานวย ปว - 2285  นครปฐม รถห้องเย็น นางศิรินันท์   ทับเอี�ยม นครปฐม เมือง อบต.ทัพหลวง 932        

ที�อยู่  80  หมู่   7  ต.ห้วยขวาง นครปฐม เมือง อบต.วังตะกู 608        

อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง 740        

73140 นครปฐม กําแพงแสน ร.ร.นักบุญเปโตร 1,640     

นครปฐม กําแพงแสน ร.ร.อนุบาลชโลทร 72          

นครปฐม กําแพงแสน ร.ร.อนุบาลณัฐกฤตา 338        

รวม 4,330     

2 นางสาวมาลี   พงษ์เจี�ย 086-15452566 นางสาวมาลี   พงษ์เจี�ย บล - 2255  ราชบุรี รถห้องเย็น นางสาวมาลี   พงษ์เจี�ย นครปฐม เมือง อบต.สนามจันทร์ 87          

ที�อยู่ 36  หมู่  17 ต.ห้วยขวาง นครปฐม เมือง ร.ร.อนุบาลไผทวิทยา 2,103     

อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม สมุทรสงครามเมือง อบต.ท้ายหาด 183        

73140 สมุทรสงครามเมือง ทม.สมุทรสงคราม 1,564     

สมุทรสงครามเมือง รร.ล้อมรักแม่กลอง 564        

รวม 4,501     

3 นางปราณี    ศิริวรรณ 087-1584568 นายอํานวย   ศิริวรรณ 1 ฒฒ  - 9383  กรุงเทพฯ รถห้องเย็น นางปราณี    ศิริวรรณ นครปฐม สามพราน ร.ร.สกลวิทยา 753        

ที�อยู่ 75  หมู่  7  ต.ยางม่วง นครปฐม สามพราน ร.ร.นาคประสิทธิ� 2,742      

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี สมุทรสงครามบางคนที ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ 601        

71120 สมุทรสงครามเมือง อบต.ลาดใหญ่ 1,018     

สมุทรสงครามเมือง อบต.นางตะเคียน 572        

สมุทรสงครามเมือง อบต.บางแก้ว 301        

รวม 2,742      3,245     

4 นายพิเชษฐ์   แซ่ลิ�ม 094-7931085 นายวิชัย   วุฒิวงศ์วณิช ผข - 6165  นครปฐม รถห้องเย็น นายวินัย   วุฒิวงศ์วณิช นครปฐม กําแพงแสน อบต.กระตีบ 2,308     

ที�อยู่ 75  หมู่  19  ต.ห้วยขวาง นครปฐม กําแพงแสน อบต.ห้วยขวาง 1,165     

อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม สุพรรณบุรี อู่ทอง อบต.สระพังลาน 555        

73140 สุพรรณบุรี สองพี�น้อง อบต.ศรีสําราญ 1,041     

สุพรรณบุรี สองพี�น้อง ร.ร.แม่พระประจักษ์ 728        

สุพรรณบุรี อู่ทอง ร.ร.รัตนไพศาล 358        

รวม 6,155     



หน้าที� 2
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เอกชน UHT Past

5 นายประสิทธิ�   พฤหัสเสริมสุข 087-1660244 นายณรงค์  ทิมหอม บว -  9560  นครปฐม รถห้องเย็น นายประสิทธิ�   พฤหัสเสริมสุข สมุทรสาคร บ้านแพ้ว อบต.บ้านแพ้ว 482        

ที�อยู่  584  ถ.นาสร้าง สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ร.ร.บ้านแพ้ววิทยา (ตี�ตง) 1,018     

ต.นครปฐม  อ.เมือง นครปฐม เมือง ทต.ดอนยายหอม 652        

จ.นครปฐม  73000 นครปฐม เมือง ทต.ธรรมศาลา 791        

นครปฐม เมือง อบต.ห้วยจรเข้ 90          

นครปฐม เมือง อบต.ดอนยายหอม 141        

นครปฐม เมือง อบต.ธรรมศาลา 45          

นครปฐม สามพราน อบต.ตลาดจินดา 909        

นครปฐม เมือง ร.ร.เสริมปัญญา 412        

นครปฐม เมือง ร.ร.สารสาสน์วิเทศนครปฐม 496        

รวม 5,036     

6 นายสะอาด   พงษ์เภา 087-8052551 นายสะอาด  พงษ์เภา ผจ -7576 นครปฐม รถห้องเย็น นายสถาพร   พงษ์เภา สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต.สวนหลวง 1,794     

ที�อยู่  28  หมู่  7  ต.โพรงมะเดื�อ นายสะอาด  พงษ์เภา บว - 5978 นครปฐม รถห้องเย็น นายสะอาด   พงษ์เภา สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อบต.คลองมะเดื�อ 1,585     

อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต.ดอนไก่ดี 1,008     

สมุทรสาคร เมือง อบต.กาหลง 386        

กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น 1,111     

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.ตะครํ�าเอน 897        

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.แสนตอ 522        

รวม -         7,303     

7 นายอุบล   ทิมหอม 086-1702385 นายอุบล  ทิมหอม บพ - 6633  นครปฐม รถห้องเย็น นายอุบล   ทิมหอม นครปฐม สามพราน อบต.คลองจินดา 783        

ที�อยู่  154  หมู่  9 ต.โพรงมะเดื�อ น.ส.สังวาลย์    ทิมหอม บร - 963  นครปฐม รถห้องเย็น นายพงษ์สิทธิ�   แซ่ลิ�ม นครปฐม สามพราน อบต.บ้านใหม่ 230        

อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 นครปฐม สามพราน อบต.คลองใหม่ 563        

นครปฐม สามพราน อบต.หอมเกร็ด 645        

นครปฐม สามพราน อบต.บางช้าง 670        

นครปฐม สามพราน อบต.ยายชา 576        

นครปฐม สามพราน อบต.สามพราน 315        

นครปฐม สามพราน อบต.ท่าข้าม 244        

นครปฐม นครชัยศรี ทต.นครชัยศรี 398        

รวม 4,424     

8 นายณรงค์   ทิมหอม 082-2911813 นายณรงค์  ทิมหอม ผก - 7776  นครปฐม รถห้องเย็น นายนพดล   แซ่เตียว นครปฐม สามพราน ทม.สามพราน 1,173     
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เอกชน UHT Past

ที�อยู่ 110  หมู่  9 ต.โพรงมะเดื�อ นายสวง   ทิมหอม ผฉ - 266  นครปฐม รถห้องเย็น นายณรงค์   ทิมหอม นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ่ 1,705     

อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 นครปฐม สามพราน ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ 2,456     

นครปฐม เมือง ร.ร.ธรรมาภิสมัย 12           

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม.กระทุ่มแบน 3,391     

รวม 12           8,725     

9 นางสาวประวิง   ทิมหอม 081-0190911 นายบุญชอบ   บุญมา ผข - 220  นครปฐม รถห้องเย็น นายพิชิตชัย  บุญมา นครปฐม นครชัยศรี อบต.วัดแค 262        

ที�อยู่ 110  หมู่  9 ต.โพรงมะเดื�อ นครปฐม สามพราน อบต.ทรงคนอง 251        

อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 นครปฐม สามพราน อบต.ท่าตลาด 318        

นครปฐม สามพราน อบต.บางเตย 283        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.สัมปทวน 418        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี 151        

นครปฐม สามพราน ทต.บางกระทึก 1,375     

นครปฐม เมือง อบต.สามควายเผือก 766        

นครปฐม เมือง ร.ร.บอสโกพิทักษ์ 622        

นครปฐม เมือง ร.ร.บํารุงวิทยา 346        

นครปฐม เมือง ร.ร.หอเอกวิทยา 211        

รวม 5,003     

10 นางอรุณศรี   จิรเมธาธนนนันท์ 081-9421409 จ่าสิบตํารวจวีราพัร์ บษ - 6892 นครปฐม รถห้องเย็น นางอรุณศรี   จิรเมธาธนนนันท์นครปฐม เมือง ทม.นครปฐม 117        

ที�อยู่ 27/3 หมู่  9  ต.ลําเหย นครปฐม เมือง ทต.บ่อพลับ 511        

อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม  73150 นครปฐม เมือง อบต.บางแขม 871        

นครปฐม เมือง อบต.ลําพยา 50          

นครปฐม นครชัยศรี อบต.ท่ากระชับ 726        

นครปฐม นครชัยศรี ร.ร.สาธิตวิทยา 98          

นครปฐม นครชัยศรี ร.ร.จารุวรรณ 504        

นครปฐม นครชัยศรี ร.ร.แสงทองวิทยา 237        

รวม -         3,114     

11 นางพริ�มพร  ชื�นศรีสว่าง 081-9181038 นางพริ�มพร  ชื�นศรีสว่าง บบ 3365  สุพรรณบุรี รถห้องเย็น นายปุญญประสิทธ์  ธัญญเจริญ  สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.ไผ่กองดิน 292        

ที�อยู่  269/32  ถ.หมื�นหาญ นางพริ�มพร  ชื�นศรีสว่าง บบ - 606  สุพรรณบุรี รถห้องเย็น นายเทวพร  วิชัย สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.ตะค่า 303        

ต.ท่าระหัด   อ.เมือง สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม 460        

จ.สุพรรณบุรี  72000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ์ 312        
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เอกชน UHT Past

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.องครักษ์ 364        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน 167        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.วัดดาว 460        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.จรเข้ใหญ่ 617        

สุพรรณบุรี อู่ทอง รร.ปรีดาวิทย์ 1,486     

สุพรรณบุรี บางปลาม้า รร.คี�ตี� 161        

รวม 4,622     

12 นายสาโรจน์   ผุยรอด 087-1548475 นายสาโรจน์  ผุยรอด บษ - 926  นครปฐม รถห้องเย็น นายสาโรจน์   ผุยรอด นครปฐม ดอนตูม อบต.ดอนรวก 300        

ที�อยู่ 94  หมู่  1  ต.ห้วยด้วน นครปฐม ดอนตูม อบต.ห้วยด้วน 313        

อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม  73150 นครปฐม บางเลน อบต.บางปลา 486        

นครปฐม บางเลน อบต.บางเลน 176        

นครปฐม บางเลน อบต.บางระกํา 368        

นครปฐม บางเลน อบต.คลองนกกระทุง 150        

นครปฐม บางเลน ทต.ลําพญา 169        

นครปฐม เมือง ทต.มาบแค 297        

รวม 2,259     

13 นายเจริญ  สันทราย 081-0056290 นายเจริญ   สันทราย ผข - 4761  นครปฐม รถห้องเย็น นายเจริญ  สันทราย นครปฐม เมือง เทศบาล.โพรงมะเดื�อ 733        

ที�อยู่  128/1 หมู่  1 ต.โพรงมะเดื�อ นครปฐม เมือง อบต.วังเย็น 259        

อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 นครปฐม เมือง ร.ร.อนุบาลจันทร์สว่างกูล 167        

นครปฐม เมือง ร.ร.สว่างวิทยา 231        

นครปฐม เมือง ร.ร.อนุบาลเพ็ญศิริ 140        

นครปฐม เมือง ร.ร.อํานวยวิทย์ 466        

รวม -         1,996     

14 นางสาววลัยรัตน  กวางเส็ง 081-4815068 น.ส.วลัยรัตน  กวางเส็ง 1 ฒฌ - 4282  กรุงเทพฯ รถห้องเย็น นางสาววลัยรัตน   กวางเส็ง นครปฐม สามพราน ทม.ไร่ขิง 3,351     

ที�อยู่  52/3  หมู่  1 ต.อ้อมน้อย นครปฐม สามพราน ร.ร.สุคนธีรวิทย์ 1,185     

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นครปฐม สามพราน ร.ร.วัฒนารักษ์ 85           

74130 นครปฐม สามพราน รร.เอกดรุณ 1,087     

นครปฐม สามพราน ร.ร.กันตวิทย์ 228         

นครปฐม สามพราน ร.ร.ยุวธัชไร่ขิง 13           

รวม 326         5,623     
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15 นายกมล  ฤทัยคงโสภณ 080-6694411 นายกมล  ฤทัยคงโสภณ บร - 8234 กาญจนบุรี รถห้องเย็น นายไพรวัลย์   พรหมชนะ กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.หนองรี 402         

ที�อยู่ 405/1 หมู่ 8 ต.พนมทวน กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย 630         

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี บ่อพลอย ทต.หนองรี 586         

71140 กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.หลุมรัง 1,184      

กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.หนองกร่าง 584         

กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.ช่องด่าน 947         

กาญจนบุรี บ่อพลอย ทต.บ่อพลอย 1,063      

กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.หนองกุ่ม 1,123      

รวม 6,519      -         

16 นายวีรศักดิ�  สุนศุข 081-8579250 นายวีรศักดิ�  สุนศุข บร - 3006  นครปฐม รถห้องเย็น นายกิตติพงษ์   บุญศรีงาม นครปฐม พุทธมณฑล ทต.คลองโยง 1,206     

ที�อยู่  295 ถ.มาลัยแมน นครปฐม พุทธมณฑล ทต. ศาลายา 277        

ต.หนองปากโลง อ.เมือง นครปฐม พุทธมณฑล อบต.ศาลายา 200        

จ.นครปฐม  73000 นครปฐม พุทธมณฑล อบต.มหาสวัสดิ� 293        

นครปฐม พุทธมณฑล ร.ร.ธรรมรักษา 336         

นครปฐม พุทธมณฑล ร.ร.อนุบาลเอื�อเพชร 253        

นครปฐม นครชัยศรี ทต.ห้วยพลู 491        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.ห้วยพลู 114        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.ดอนแฝก    43          

นครปฐม นครชัยศรี อบต.วัดสําโรง 100        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.ลานตากฟ้า 465        

นครปฐม นครชัยศรี ทต.ขุนแก้ว 431        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.งิ�วราย 183        

นครปฐม นครชัยศรี อบต.ไทยาวาส 131        

นครปฐม นครชัยศรี ร.ร.อนุบาลศิริวิทย์ 20          

รวม 336         4,207     

17 นายเชาว์  บุตดาพวง 081-9427392 นายเชาว์   บุตดาพวง บพ - 7996  กาญจนบุรี รถห้องเย็น นายเชาว์   บุตดาพวง นครปฐม สามพราน ทม.กระทุ่มล้ม 1,481     

ที�อยู่ 5  หมู่  1  ต.สนามแย้ กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.พงตึก 261        

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.หวายเหนียว 412        

70190 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.หนองลาน 785        

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.โคกตะบอง 243        
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กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.ลูกแก 804        

กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.พระแท่นลําพระยา 60          

กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.พระแท่น 1,184     

กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.ท่ามะกา 712        

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.ท่าเสา 190        

รวม -         6,132     

18 นายกิมฮวย  บุตดาพวง 089-2057900 นายกิมฮวย  บุตดาพวง กจ - 7993 กาญจนบุรี รถห้องเย็น นายธนาวุฒิ    บุตดาพวง กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.อุโลกสี�หมื�น 620        

ที�อยู่ 5  หมู่  1  ต.สนามแย้ กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.ท่าไม้ 536        

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.ดอนขมิ�น 158        

70190 กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา 233        

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.สนามแย้ 591        

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.ดอนชะเอม 533        

กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.ยางม่วง 399        

รวม 3,070     

19 นางสาวทิพาภรณ์  สุขประเสริฐช 086-3684468 นายเกษตร   หลีล้วน บล - 3439  ราชบุรี รถห้องเย็น สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.โคกคราม 178        

ที�อยู่ 111/93 หมู่  1  ต.สามโคก สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.ต้นคราม 250        

อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  12160 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บ้านแหลมพัฒนา 233        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บางปลาม้า 111        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.กฤษณา 374        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ 555        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.วังนํ�าเย็น 267        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.สาลี 512        

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต.บางปลาม้า 403        

สุพรรณบุรี อู่ทอง อบต.หนองโอ่ง 641        

สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.เจดีย์ 204        

รวม -         3,728     

20 นายภิญโญศิลป์    สังวาลวงศ์ 081-3330081 นางนพพร  เจริญทรัพย์ บม -  7948  ราชบุรี รถห้องเย็น นายธวัชชัย    เจริญทรัพย์ สมุทรสงครามอัมพวา อบต.แพรกหนามแดง 142        

ที�อยู่  24/1  หมู่ 3 ต.บางโตนด นางสาวกาญจนา  ทองคํา บย - 4086 ราชบุรี รถห้องเย็น นายประยูร     แสงทอง สมุทรสงครามอัมพวา อบต.วัดประดู่ 300        

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 สมุทรสงครามอัมพวา ทต.สวนหลวง 175        

สมุทรสงครามเมือง อบต.บางขันแตก 614        
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สมุทรสงครามอัมพวา อบต.บางแค 324        

สมุทรสงครามอัมพวา อบต.ท่าคา 435        

สมุทรสงครามอัมพวา อบต.บางนางลี� 128        

สมุทรสงครามอัมพวา อบต.บางช้าง 36          

สมุทรสงครามอัมพวา อบต.ยี�สาร 226        

สมุทรสงครามอัมพวา อบต.แควอ้อม 65          

สมุทรสงครามอัมพวา อบต.ปลายโพงพาง 857        

สมุทรสงครามอัมพวา ทต.เหมืองใหม่ 134        

สมุทรสงครามอัมพวา ทต.อัมพวา 1,031     

สมุทรสงครามอัมพวา รร.ถาวรวิทยา 39          

สมุทรสงครามเมือง ร.ร.กงหลีเจี�ยนหมิน 299        

สมุทรสงครามเมือง ร.ร.ประกอบวิทยา 145        

สมุทรสงครามอัมพวา ร.ร.วิริยะวิทยามูลนิธิ 514        

สมุทรสงครามอัมพวา ร.ร.อนุกูลวิทยา 31          

สมุทรสงครามเมือง ร.ร.เอื�อวิทยา 256        ปิดกิจการ

สมุทรสงครามอัมพวา ร.ร.ล้อมรัก 113        

รวม -         5,864     

21 นายธรรมรัตน์  โพธิครูประเสริฐ 081-477-5382 ผช-5168 สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก สุราษฏร์ธานี ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1,217      

ที�อยู่ 265/1   ถ.ตลาดใหม่ สุราษฏร์ธานี ร.ร.เทพมิตรศึกษา 1,835      

ต.ตลาด    อ.เมือง สุราษฏร์ธานี ร.ร.ธิดาแม่พระ 4,424      

จ.สุราษฎร์ธานี  84000 สุราษฏร์ธานี ร.ร.ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 858         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา 177         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.ยุวศึกษา 526         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.เรืองดรุณีวิทยา 233         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.อนุบาลกุลบุตร 208         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.อนุบาลขวัญชนก 120         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.อนุบาลเสาวลักษณ์ 49           

สุราษฏร์ธานี ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก 758         

สุราษฏร์ธานี ร.ร.พุทธยาศรม 1,883      

สุราษฏร์ธานี ร.ร.จงฮั�ว 535         



หน้าที� 8

ลําดับ รายชื�อผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ชื�อผู้ครอบครองรถ ทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถขนส่ง รายชื�อพนักงานขับรถ จังหวัด อําเภอ ชื�อ อปท/โรงเรียน                    ปริมาณขนส่ง หมายเหตุ

เอกชน UHT Past

สุราษฏร์ธานี ร.ร.อนุบาลนวพร 766         

สุราษฏร์ธานี อบต.คลองศก 875         

รวม 14,464    

22 นายสิริ   คุ้มเพชร 081-9700935 ฒษ 507 กรุงเทพฯ รถบรรทุก นายสิทธินนท์    ผดุงวิทย์ ระนอง สช ร.ร.สุพัชชา 188        

ที�อยู่ 57/20  หมู่  3  ต.บางริ�น ฒศ 2261 กรุงเทพฯ รถบรรทุก นายวงศธร    บุญรอด ระนอง สช ร.ร.นับเงิน 93          

อ.เมือง    จ.ระนอง  85000 ระนอง กระบุรี อบต.ปากจั�น 141         590        

ระนอง กระบุรี ทต.จ.ป.ร. 353         1,314     

ระนอง กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง 725        

ระนอง กะเปอร์ อบต.บ้านนา 573        

ระนอง กะเปอร์ ทต.กะเปอร์ 798        

ระนอง เมือง ทต.ปากนํ�า 119        

ระนอง เมือง ทต.ปากนํ�าท่าเรือ 429         644        

ระนอง เมือง ทต.บางนอน 221        

ระนอง เมือง ทม.บางริ�น 219         887        

ระนอง เมือง อบต.เกาะพยาม 189         -         

ระนอง เมือง อบต.หงาว 84           352        

ระนอง สุขสําราญ อบต.นาคา 49           1,128     

ระนอง สุขสําราญ ทต.กําพวน 1,080     

รวม 1,464      8,712     

23 นายศรชัย  แสงดี 081-5989672 บจ-3472  สตูล รถห้องเย็น นายอานนท์  ตั�งอารมณ์มั�น สตูล เมือง ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ 172        

ที�อยู่  78  หมู่  2  ต.คลองขุด สตูล เมือง ร.ร.สันติศาสตร์ศึกษา 17          

อ.เมือง  จ.สตูล  91000 สตูล เมือง ร.ร.ศรีอมานศึกษา 152        

สตูล เมือง อบต.ตันหยงโป 380        

สตูล เมือง อบต.เกาะสาหร่าย 677         อสค ส่งครบแล้ว

สตูล เมือง อบต.ควนโพธิ� 633        

สตูล เมือง อบต.เจ๊ะบิลัง 531        

สตูล ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ 1,053     

สตูล ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย 1,294     

สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 1,229     

รวม 677         5,461     
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24 นางสุภาภรณ์   เอกทัตร 081-7664010, 086-7490758 รถห้องเย็น สตูล ทุ่งหว้า อบต.นาทอน 912        

ที�อยู่  438  หมู่  2  ต.คลองขุด สตูล ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง 255        

อ.เมือง  จ.สตูล  91000 สตูล ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่หิน 586        

สตูล ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า 240        

รวม 1,993     

25 นายธนศักดิ�   คล้ายทอง 088-3999164 80 -8091 ภูเก็ต รถห้องเย็น นายศุภชัย  พวงแก้ว สตูล ท่าแพ ร.ร.อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ 216        

ที�อยู่  275/27  หมู่  1 สตูล ท่าแพ อบต.ท่าเรือ 530        

ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง สตูล ท่าแพ อบต.ท่าแพ 1,232     

จ.สตูล  91130 สตูล ท่าแพ อบต.สาคร 1,066     

รวม 3,044     

รวมสิทธิที�ได้รับ   135,214   หน่วย 26,540    108,547 135,087  
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