
ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ชื�อผู้ขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บนม

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลเสริมปัญญา คุณสถาพร  รามจันทร์ 093-3624713 สคน.พัทลุง จก.

2 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลช้างน้อย

3 พัทลุง สช เขต 1 พัทลุงคริสเตียน

4 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ท่ามิหรํา

5 พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ลําปํา

6 พัทลุง สช เพชรวรัตน์

4 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลบ้านเด็ก สคน.พัทลุง จก. 074-671593 สคน.พัทลุง จก.

5 พัทลุง สช เขต 1 วีรนาทศึกษา มูลนิธิ วีระ ชัยเพชร 085-2612600 สคน.พัทลุง จก.

6 พัทลุง สช เขต 1 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ (ป5ี5)

7 พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ตํานาน

8 พัทลุง สช เขต 1 เรวดีพัทลุง คุณประวิทย์  พรหมทัตโต 085-6411706 สคน.พัทลุง จก.

9 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลเรวดีศึกษา

10 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลเรวดี

11 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลเรวดีควนขนุน

12 พัทลุง สช เขต 1 อารียาศึกษา

13 พัทลุง ควนขนุน ทต.มะกอกเหนือ

14 พัทลุง ควนขนุน อบต.พนมวังก์

15 พัทลุง ควนขนุน ทต.ทะเลน้อย

16 พัทลุง ควนขนุน อบต.ชะมวง

17 พัทลุง ควนขนุน ทต.โตนดด้วน

18 พัทลุง ควนขนุน ทต.หนองพ้อ

19 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน

20 พัทลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง

21 พัทลุง ควนขนุน อบต.ปันแต

22 พัทลุง ควนขนุน ทต.แหลมโตนด

23 พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ชัยบุรี

24 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ปรางหมู่

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดพัทลุง เทอม 1/2562



ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ชื�อผู้ขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บนม

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

25 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลธิดาเมตตาธรรม คุณปราณี    ดํามุณี 087-2642854 สคน.พัทลุง จก.

26 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ร่มเมือง

27 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.เขาเจียก

28 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย

29 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง

30 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.นาท่อม

31 พัทลุง สช เขต 1 อนุบาลสุวรรณภักดี คุณจินดาวรรณ   เกลี�ยงสิน 081-0950953 สคน.พัทลุง จก.

32 พัทลุง ป่าพะยอม ทต.บ้านพร้าว

33 พัทลุง ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า

34 พัทลุง ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม

35 พัทลุง ป่าพะยอม ทต.ลานข่อย

36 พัทลุง สช เขต 2 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คุณอรวรรณ์    ชูอักษร 093-2895914 สคน.พัทลุง จก.

37 พัทลุง สช เขต 2 มุสลิมวิทยา มูลนิธิ

38 พัทลุง สช เขต 2 อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ

39 พัทลุง สช เขต 2 ศาสนวิทยา มูลนิธิ

40 พัทลุง กงหรา ทต.กงหรา

41 พัทลุง กงหรา ทต.คลองทรายขาว

42 พัทลุง กงหรา ทต.สมหวัง

43 พัทลุง กงหรา อบต.สมหวัง

44 พัทลุง กงหรา ทต.ชะรัด

45 พัทลุง กงหรา อบต.คลองเฉลิม

46 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต.ลําสินธุ์

47 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.นาโหนด

48 พัทลุง สช เขต 2 บางแก้วอิสลามศึกษา (หน่องบ่อ) คุณชนิสา  เกื�อคลัง 085-5898855 สคน.พัทลุง จก.

49 พัทลุง เขาชัยสน ทต.จองถนน

50 พัทลุง เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน

51 พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเดื�อ

52 พัทลุง บางแก้ว อบต.นาปะขอ

53 พัทลุง สช เขต 2 ประทีปศาสน์วิทยา คุณสุทัศน์   ชุมชาติ 089-9766801 สคน.พัทลุง จก.



54 พัทลุง ปากพะยูน ทต.หารเทา

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ชื�อผู้ขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บนม

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

55 พัทลุง สช เขต 2 อนุบาลธนะวิทย์ คุณสายัญ   แดงปรก 084-3134759 สคน.พัทลุง จก.

56 พัทลุง สช เขต 2 อนุบาลสุขคณะ

57 พัทลุง สช เขต 2 นูรุลอิสลามหนองธง มูลนิธิ

58 พัทลุง สช เขต 2 อะมาดิยะห์ มูลนิธิ

59 พัทลุง สช เขต 2 อนุบาลสินธนา

60 พัทลุง สช เขต 2 วิทยปัญญา

61 พัทลุง ตะโหมด ทต.ควนเสาธง

62 พัทลุง ตะโหมด ทต.คลองใหญ่

63 พัทลุง ตะโหมด ทต.เขาหัวช้าง

64 พัทลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด

65 พัทลุง ตะโหมด อบต.คลองใหญ่

66 พัทลุง ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี

67 พัทลุง เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน

68 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก

69 พัทลุง บางแก้ว ทต.บางแก้ว

70 พัทลุง ปากพะยูน อบต.ฝาละมี

71 พัทลุง ป่าบอน อบต.หนองธง

72 พัทลุง ป่าบอน อบต.วังใหม่

73 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน

74 พัทลุง สช เขต 2 ดารุสลาม มูลนิธิ คุณจารุณี  เรียมพิมพ์ 089-0012673

75 พัทลุง สช เขต 2 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

76 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย

77 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน

78 พัทลุง ปากพะยูน ทต.เกาะนางคํา

79 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่

80 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก

81 พัทลุง ปากพะยูน ทต.อ่าวพะยูน

82 พัทลุง สช เขต 2 อิรชาร์ดศานวิทยา คุณเติม  เหตุทอง 092-7070594 สคน.พัทลุง จก.

83 พัทลุง เขาชัยสน อบต.หานโพธิ�

84 พัทลุง เขาชัยสน ทต.โคกม่วง



85 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ท่าแค

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ชื�อผู้ขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บนม

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

86 พัทลุง เขาชัยสน อบต.ควนขนุน คุณสุวิทย์  ทองเอม 084-8768818 สคน.พัทลุง จก.

87 พัทลุง ควนขนุน ทต.แพรกหา คุณสานิต   ดอนหนู 081-9635614 สคน.พัทลุง จก.

88 พัทลุง ควนขนุน ทต.นาขยาด

89 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง

90 พัทลุง ควนขนุน ทต.ดอนทราย คุณเสาวนิต  ศรีนุ่น สคน.พัทลุง จก.

91 พัทลุง ควนขนุน ทต.บ้านสวน คุณจามรี    สุขวัลลิ 081-0966005 สคน.พัทลุง จก.

92 พัทลุง ตะโหมด ทต.แม่ขรี คุณฐิรัฐ   เพชรสุข 081-9681203 สคน.พัทลุง จก.

93 พัทลุง ป่าบอน ทต.ป่าบอน คุณฐิรัฐ   เพชรสุข

94 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย คุณอาภรณ์  แก้วประดับเพชร 082-2669621 สคน.พัทลุง จก.

95 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.พญาขัน คุณวิภาวรรณ   ศรีเกตุ 095-1966172 สคน.พัทลุง จก.

96 พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ควนมะพร้าว

97 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต.บ้านนา คุณจรัส  ด้วงห้อย สคน.พัทลุง จก.

98 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต.ชุมพล

99 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต.อ่างทอง คุณวรชัย  หมื�นสิน สคน.พัทลุง จก.

100 พัทลุง ศรีบรรพต อบต.เขาปู่ คุณอุดม   พิจิตร 084-8547460 สคน.พัทลุง จก.

101 พัทลุง ศรีบรรพต อบต.เขาย่า

102 พัทลุง ศรีบรรพต อบต.ตะแพน



ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 ยะลา สช เขต 2 สมบูรณ์ศาสน์ ดวงสุภวรรณ 098-04181251 ซ.ชมพูจิตร

2 ยะลา สช เขต 2 เจริญศาสน์วิทยา ถ.สุยางค์

3 ยะลา สช เขต 2 คัมภีร์วิทยา ต.สะเตง

4 ยะลา สช เขต 2 รัศมีศาสน์อนุสรณ์ อ.เมือง

5 ยะลา สช เขต 2 แสงอรุณวิทยา จ.ยะลา

6 ยะลา สช เขต 2 แสงสวรรค์ศาสตร(์ตั�งใหม่)

7 ยะลา กรงปินัง อบต.กรงปินัง

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

33 ยะลา รามัน อบต.จะกว๊ะ สมเนตร ตันนิสัย 086-298662574  ม.3  

ต.ตะโล๊ะหะลอ

อ.รามัน จ.ยะลา

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดยะลา เทอม 1/2562



สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

8 ยะลา สช เขต 2 รุ่งอรุณพัฒนา ประนอม จักขุรักษ์ 081 95749917/ 2 ต.สะเตง  

9 ยะลา สช เขต 2 อาลาวียะห์วิทยา อ.เมือง

10 ยะลา สช เขต 2 ลุกมานูลฮากีม จ.ยะลา

11 ยะลา สช เขต 2 ศาสโนวาทวิทยา

12 ยะลา สช เขต 2 อิสลามบาเจาะวิทยา

13 ยะลา สช เขต 2 สันติศาสตร์วิทยา (ตั�งใหม่)

14 ยะลา สช เขต 2 อนุบาลมุสลิมวิทยา(ตั�งใหม่)

15 ยะลา กรงปินัง อบต.ปุโรง

16 ยะลา กรงปินัง อบต.ห้วยกระทิง

17 ยะลา กรงปินัง อบต.สะเอะ

18 ยะลา รามัน อบต.ท่าธง

19 ยะลา รามัน ทต.บาลอ

20 ยะลา รามัน อบต.กายูบอเกาะ

21 ยะลา รามัน อบต.บือมัง

22 ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันห์

23 ยะลา รามัน อบต.ตะโละหะลอ

24 ยะลา รามัน อบต.กอตอตือร๊ะ

25 ยะลา รามัน อบต.เกะรอ

26 ยะลา รามัน อบต.บาโงย

27 ยะลา รามัน อบต.กาลูปัง

28 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู

29 ยะลา รามัน อบต.ยะต๊ะ

30 ยะลา รามัน อบต.เนินงาม

31 ยะลา รามัน อบต.อาซ่อง

32 ยะลา รามัน อบต.วังพญา



ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบต.คลองมานิง คุณปิยะรัตน์  มัธยัสถ์ถาวร 081-6089939 98/2  ม.8  

2 ปัตตานี แม่ลาน อบต.แม่ลาน ต.บานา

3 ปัตตานี ยะรัง ทต.ยะรัง อ.เมือง 

4 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด  จ.ปัตตานี

5 ปัตตานี ยะรัง อบต.วัด

6 ปัตตานี ยะรัง อบต.เขาตูม

7 ปัตตานี ยะรัง อบต.สะนอ

8 ปัตตานี ยะรัง อบต.ปิตูมุดี

9 ปัตตานี ยะรัง อบต.สะดาวา

10 ปัตตานี ยะรัง อบต.ประจัน

11 ปัตตานี ยะรัง อบต.เมาะมาวี

12 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.หนองแรต

13 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.จะรัง

14 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ตะโละ

15 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ตาแกะ

16 ปัตตานี ยะหริ�ง ทต.บางปู

17 ปัตตานี หนองจิก ทต.บ่อทอง

18 ปัตตานี หนองจิก ทต.หนองจิก

19 ปัตตานี หนองจิก อบต.ตุยง

20 ปัตตานี หนองจิก อบต.บางเขา

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

21 ปัตตานี แม่ลาน อบต.ป่าไร่ คุณพณิดา  มาวัน 081-2751474 .13/6

22 ปัตตานี แม่ลาน อบต.ม่วงเตี�ย ต.สะบารัง

23 ปัตตานี ยะรัง อบต.คลองใหม่ อ.เมือง

24 ปัตตานี หนองจิก อบต.บางตาวา จ.ปัตตานี

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดปัตตานี เทอม 1/2562



25 ปัตตานี หนองจิก อบต.เกาะเปาะ

26 ปัตตานี หนองจิก อบต.ดอนรัก

27 ปัตตานี หนองจิก อบต.ดาโต๊ะ

28 ปัตตานี หนองจิก อบต.ปุโละปุโย

29 ปัตตานี หนองจิก อบต.ลิปะสะโง

30 ปัตตานี หนองจิก อบต.คอลอตันหยง

31 ปัตตานี หนองจิก อบต.ยาบี

32 ปัตตานี หนองจิก อบต.ท่ากําชํา

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

33 ปัตตานี ไม้แก่น อบต.ไทรทอง คุณจํานงค์  รัตนผล 081-7381093 13  ต.ตาลูบัน  

34 ปัตตานี ไม้แก่น อบต.ตะโละไกรทอง อ.สายบุรี 

35 ปัตตานี ไม้แก่น อบต.ดอนทราย จ.ปัตตานี

36 ปัตตานี สายบุรี อบต.บือเระ

37 ปัตตานี สายบุรี ทต.เตราะบอน

38 ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

39 ปัตตานี ยะรัง อบต.ยะรัง วัรตินี สาหะ 088-4880882 4  ม.9  บ่อทอง  

40 ปัตตานี ยะรัง อบต.ระแว้ง อ.หนองจิก 

41 ปัตตานี ยะรัง อบต.กอลํา จ.ปัตตานี

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

42 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ตาลีอายร์ คุณวิไล  รัตนจินดา 093-6941498 165/4  ม.2  

43 ปัตตานี ยะหริ�ง ทต.ยะหริ�ง(พี�วิไล) ต.ยะมู

44 ปัตตานี ยะหริ�ง ทต.ตันหยง(พี�วิไล) อ.ยะหริ�ง 

45 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ปิยามุมัง(พี�วิไล) จ.ปัตตานี

46 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.บาโลย(พี�วิไล)

47 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ตันหยงดาลอ(พี�วิไล)

48 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.แหลมโพธิ�(พี�วิไล)

49 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.มะนังยง(พี�วิไล)

50 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ตะโละกาโปร(์พี�วิไล)

51 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.ราตาปันยัง(พี�วิไล)

52 ปัตตานี ยะหริ�ง อบต.สาบัน(พี�วิไล)



53 ปัตตานี ยะหริ�ง ทต.ตอหลัง(พี�วิไล)

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

54 ปัตตานี สายบุรี อบต.กะดุนง นายอาหามะกูรยี  ดะกา 089-2958551 13/2  ม.4  

55 ปัตตานี สายบุรี อบต.แป้น ตํามะนังดาลาม

56 ปัตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาลํา อ.สายบุรี 

57 ปัตตานี สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ จ.ปัตตานี

58 ปัตตานี สายบุรี อบต.บางเก่า

59 ปัตตานี สายบุรี อบต.ละหาร

60 ปัตตานี สายบุรี อบต.ตะบิ�ง

ลําดับที� ชื�อ-สกุล

1 คุณปิยะรัตน์  98/2  ม.8  ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

2 คุณพณิดา  ม13/6  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

3 คุณจํานงค์  ร1ั3  ต.ตาลูบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี

4 คุณวัรตีนี  ส 4  ม.9  บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี

5 คุณวิไล  รัตน165/4  ม.2  ต.ยะมู  อ.ยะหริ�ง  จ.ปัตตานี

6 นายอาหามะ   13/2  ม.4  ตํามะนังดาลาม อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี

7 คุณอุทัย  วงศ25  ถ.วอสเบียน  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส

8 คุณสมภาส  91  ม.6  ต.โพธิ�เสด็จ  อ.เมือง  จ.นครศรีนธรรมราช

9 คุณสุนทร  อ173 ถ.เทศบาล 8  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส

10 คุณดวงสุภว   55  ม.5  ต.พร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

11 คุณประนอม  7/ 2 ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา

12 คุณสมเนตร  74  ม.3  ต.ตะโหล๊ะหะลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา

13 คุณบุญเลิศ  เ33  ม.1  ต.ละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง

14 คุณวีระ  ชัยเ 93  ถ.เพชรเกษม  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

15 คุณนพพร  ค54/6  ม.1  ต.นาหมื�นศรี  อ.นาโยง  จ.ตรัง

16 คุณมาโนต  ห316/8  ต.ทับเที�ยง   อ.เมือง  จ.ตรัง

วันที�  20  พฤษภาคม  2562

ณ ห้องประชุม  สหกรณ์โคนมพัทลุง  จํากัด

ตัวแทนต่างจังหวัด

ที�อยู่

รายชื�ผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนจําหน่าย ภาคเรียนที�  1/2562



17 คุณพักตร์พิไ   34/20  ถ.เศษกุล  ต.ทับเที�ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

18 คุณพงศ์พันธ์  29 ม.2 ต.เกาะสุกร  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

19 คุณธรรศพัก   27/2  ม.1  ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

20 คุณโรจน์  สม106/4  ต.โคกขัน  อ.ทับเที�ยง  จ.ตรัง

21 คุณพิชญะ  ท12/2  ม.1  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง  จ.ตรัง

22 คุณสุวิภา  แว106/45  ม.16  ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กทม.

23 คุณศรชัย  แส78  ม.2  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

24 คุณอาทิทัตร  438  ม.2  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

25 คุณมาลาวรร   33/33  ม.1  ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีนธรรมราช



ที� อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 นราธิวาส สช เขต 1 สุกัญศาสน์วิทยา อุทัย วงศ์เรืองแสง 081-990399 25  ถ.วอสเบียน  ต.บางนาค  

2 นราธิวาส สช เขต 1 อิสลามบูรณะโต๊ะนอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

3 นราธิวาส สช เขต 1 บางนราวิทยา

4 นราธิวาส สช เขต 1 พิมานวิทย์นราธิวาส

5 นราธิวาส สช เขต 1 สวนสวรรค์วิทยา

6 นราธิวาส สช เขต 1 ศรสมบูรณ์

7 นราธิวาส สช เขต 1 ราษฎร์วิทยา

8 นราธิวาส สช เขต 1 ธรรมสตัมภ์วิทยา

9 นราธิวาส สช เขต 1 พิพัฒน์ทักษิณ

10 นราธิวาส สช เขต 1 ฮาซานียะห์

11 นราธิวาส สช เขต 1 ภัทรียาอนุบาล

12 นราธิวาส สช เขต 1 รือเสาะวิทยา

13 นราธิวาส สช เขต 1 ศรีทักษิณ

14 นราธิวาส สช เขต 1 อนุบาลรือเสาะ

15 นราธิวาส สช เขต 1 อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์

16 นราธิวาส สช เขต 1 อัลอีย๊ะวิทยา

17 นราธิวาส สช เขต 1 ดารุลอันวาร์

18 นราธิวาส สช เขต 1 สวรรค์วิทยาคาร

19 นราธิวาส สช เขต 1 ศรีสวรรค์วิทยา

20 นราธิวาส สช เขต 1 ญะบัลนุร

21 นราธิวาส สช เขต 1 ดารุลอามาน

22 นราธิวาส สช เขต 1 พัฒนศาสตร์วิทยา (ขยายอนุบาล 58)

23 นราธิวาส สช เขต 1 นิรันดรวิทยา(ขยาย อนุบาล 58)

24 นราธิวาส สช เขต 1 อิสลามวิทยานุสรณ์ (จัดตั�งปี 58)

25 นราธิวาส สช เขต 1 อิบตีดาวิทยา(ขยายอนุบาล ปี 58)

26 นราธิวาส สช เขต 2 รังผึ�ง

27 นราธิวาส สช เขต 2 เกษมทรัพย์

28 นราธิวาส สช เขต 2 ประชานุเคราะห์

29 นราธิวาส สช เขต 2 วุฒิศาสน์วิทยา

30 นราธิวาส สช เขต 2 ผดุงวิทย์

31 นราธิวาส สช เขต 2 อนุบาลบ้านสุชาดา

32 นราธิวาส สช เขต 2 ดารุลฟุรกอน

33 นราธิวาส สช เขต 2 บัยตุลอูลมาอ(์ตั�งใหม่)

34 นราธิวาส สช เขต 3 ดาราวิทยา

35 นราธิวาส สช เขต 3 สัมพันธ์วิทยา

36 นราธิวาส สช เขต 3 อันเราะห์มานอนุสรณ์

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส เทอม 1/2562

หน่วยงานที�จัดซื�อ



37 นราธิวาส สช เขต 3 รุ่งอรุณอิสลามวิทยา

ที� อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 นราธิวาส สช เขต 3 แหลมทองวิทยา สมภาส สุขชา 081-8977756  ต.ตันหยงมัส  

2 นราธิวาส สช เขต 3 เจริญศึกษา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

3 นราธิวาส สช เขต 3 มุคตารี

4 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง

5 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.กาวะ

6 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ริโก๋

7 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี

8 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู

ที� อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 นราธิวาส สุไหงโกลก อบต.ปูโยะ สุนทร  อรรถกุล 081-738378 173 ถ.เทศบาล 8 

ต.ตัยหยงมัส

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ที� อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 นราธิวาส สุไหงโกลก ทม.สุไหงโกลก ปิยะรัตน์  มัธยัสถ์ถาวร 081-608993998/2  ม.8  ต.บานา  

2 นราธิวาส สุไหงโกลก อบต.ปาเสมัส อ.เมือง จ.ปัตตานี

3 นราธิวาส สุไหงโกลก อบต.มูโนะ

4 นราธิวาส สุไหงโกลก ทต.ปาเสมัส

ที� อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลข สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ โทรศัพท์

1 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู คุณสมเนตร  ตันนิสัย 086-298662574  ม.3  ต.ตะโหล๊ะหะลอ  

2 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.สากอ อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานที�จัดซื�อ

หน่วยงานที�จัดซื�อ

หน่วยงานที�จัดซื�อ

หน่วยงานที�จัดซื�อ



ที� อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง สถานที�จัดเก็บ

สังกัด ชื�อ

1 สงขลา สช เขต 1 กลับเพชรศึกษา น.ส.อัฉลา แก้วจันทร์ฤท187 ม.6 ต.หัวเขา

2 สงขลา สช เขต 2 สุวรรณวงศ์ 085-6714574 อ.สิงหนคร

3 สงขลา สช เขต 2 ธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา

4 สงขลา สช เขต 2 แสงทองวิทยา

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดสงขลา เทอม 1/2562

หน่วยงานที�จัดซื�อ







ลําดับที� ชื�อ-สกุล

1 คุณปิยะรัตน์  98/2  ม.8  ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

2 คุณพณิดา  ม13/6  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

3 คุณจํานงค์  ร1ั3  ต.ตาลูบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี

4 คุณวัรตีนี  ส 4  ม.9  บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี

5 คุณวิไล  รัตน165/4  ม.2  ต.ยะมู  อ.ยะหริ�ง  จ.ปัตตานี

6 นายอาหามะ   13/2  ม.4  ตํามะนังดาลาม อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี

7 คุณอุทัย  วงศ25  ถ.วอสเบียน  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส

8 คุณสมภาส  91  ม.6  ต.โพธิ�เสด็จ  อ.เมือง  จ.นครศรีนธรรมราช

9 คุณสุนทร  อ173 ถ.เทศบาล 8  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส

10 คุณดวงสุภว   55  ม.5  ต.พร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

11 คุณประนอม  7/ 2 ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา

12 คุณสมเนตร  74  ม.3  ต.ตะโหล๊ะหะลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา

13 คุณบุญเลิศ  เ33  ม.1  ต.ละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง

14 คุณวีระ  ชัยเ 93  ถ.เพชรเกษม  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

15 คุณนพพร  ค54/6  ม.1  ต.นาหมื�นศรี  อ.นาโยง  จ.ตรัง

16 คุณมาโนต  ห316/8  ต.ทับเที�ยง   อ.เมือง  จ.ตรัง

17 คุณพักตร์พิไ   34/20  ถ.เศษกุล  ต.ทับเที�ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

ที�อยู่



18 คุณพงศ์พันธ์  29 ม.2 ต.เกาะสุกร  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

19 คุณธรรศพัก   27/2  ม.1  ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

20 คุณโรจน์  ส 106/4  ต.โคกขัน  อ.ทับเที�ยง  จ.ตรัง

21 คุณพิชญะ  ท12/2  ม.1  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง  จ.ตรัง

22 คุณสุวิภา  แว106/45  ม.16  ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กทม.

23 คุณศรชัย  แส78  ม.2  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

24 คุณอาทิทัตร  438  ม.2  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

25 คุณมาลาวรร   33/33  ม.1  ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีนธรรมราช



ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

1 ตรัง นาโยง อบต.ละมอ คุณบุญเลิศ  เต็งเฉี�ยง 081-0913410 33  ม.1  ต.ละมอ    

2 ตรัง ย่านตาขาว อบต.เกาะเปียะ อ.นาโยง จ.ตรัง

3 ตรัง ย่านตาขาว อบต.หนองบ่อ

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

4 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง คุณวีระ  ชัยเพชร 085-2612600 93  ถ.เพชรเกษม    

5 ตรัง นาโยง อบต.นาข้าวเสีย  ต.คูหาสวรรค์  

6 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า อ.เมือง จ.พัทลุง

7 ตรัง เมืองตรัง อบต.บ้านควน

8 ตรัง เมืองตรัง ทต.โคกหล่อ

9 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาบินหลา

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

10 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ คุณนพพร  คงฉาง 086-2683504 54/6  ม.1   

11 ตรัง นาโยง อบต.นาโยงเหนือ  ต.นาหมื�นศรี  

12 ตรัง นาโยง อบต.นาหมื�นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

13 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาพละ

14 ตรัง เมืองตรัง อบต.นํ�าผุด

15 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาโยงใต้

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

26 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทุ่งยาว คุณพงศ์พันธ์  ขาวดี 083-5966559 29 ม.2 ต.เกาะสุกร  

27 ตรัง ปะเหลียน ทต.ท่าข้าม ต.เกาะสุกร  

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดตรัง เทอม 1/2562



ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

16 ตรัง ปะเหลียน ทต.ท่าพญา สามารถ เชื�อสูงเนิน 081-5978353 109/1 ม.7 

17 ตรัง ปะเหลียน อบต.สุโสะ ต.นาท่ามเหนือ

18 ตรัง ปะเหลียน อบต.บ้านนา อ.เมือง

19 ตรัง เมืองตรัง อบต.ควนปริง จ.ตรัง

20 ตรัง เมืองตรัง ทต.คลองเต็ง

21 ตรัง เมืองตรัง อบต.บางรัก

22 ตรัง ย่านตาขาว อบต.ทุ่งค่าย

23 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ย่านตาขาว

24 ตรัง ย่านตาขาว อบต.โพรงจระเข้

25 ตรัง ย่านตาขาว อบต.ในควน

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

28 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางด้วน คุณธรรศพักตร์ชณ  รับสูงเนิน 086-4761328 27/2  ม.1  

29 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ต.ปะเหลียน 

30 ตรัง ปะเหลียน อบต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

31 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร จ.ตรัง

32 ตรัง ปะเหลียน อบต.ท่าข้าม

33 ตรัง ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน

34 ตรัง ปะเหลียน อบต.ทุ่งยาว

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

35 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาโต๊ะหมิง คุณโรจน์  สมาธิ 087-2693173 106/4  ต.โคกขัน    

36 ตรัง เมืองตรัง อบต.หนองตรุด อ.ทับเที�ยง จ.ตรัง

37 ตรัง เมืองตรัง อบต.บ้านโพธิ�

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�จัดเก็บ

จังหวัด อําเภอ

38 ตรัง เมืองตรัง ทต.นาตาล่วง คุณพิชญะ  ทองอ่อน 081-3676517 12/2  ม.1ต.นาโต๊ะหมิง    

39 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองจ.ตรัง



ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ ชื�อ ผู้รับจ้างขนส่ง สถานที�เก็บ

จังหวัด อําเภอ

1 นครศรีธรรมราช  สช เขต 2 รัตนศึกษา นางมาลาวรรณ ทิพย์อักษร 33/33 ม.1 ต.ควนหนองหงษ์

2 นครศรีธรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลคําแหง 081-07702042 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

3 นครศรีธรรมราช  สช เขต 2 ตันติวัตร

4 นครศรีธรรมราช  สช เขต 2 สหมิตรบํารุง

5 นครศรีธรรมราช  สช เขต 2 จุฑาวิทย์

6 นครศรีธรรมราช  สช เขต 2 อนุบาลวงศ์สวัสดิ�พัฒนา

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทอม 1/2562







ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

1 สตูล สช จงหัว  คุณศรชัย  แสงดี 081-5989672 78  ม.2  ต.คลองขุด  

2 สตูล เมืองสตูล อบต.ควนขัน   อ.เมือง  จ.สตูล

3 สตูล เมืองสตูล ทต.คลองขุด 

4 สตูล เมืองสตูล ทต.ฉลุง 

5 สตูล เมืองสตูล ทต.เจ๊ะบิลัง 

6 สตูล เมืองสตูล อบต.ตํามะลัง 

7 สตูล เมืองสตูล อบต.ฉลุง 

8 สตูล เมืองสตูล อบต.เกตรี 

ที� หน่วยงานที�จัดซื�อ อําเภอ ผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที�เก็บ

สังกัด ชื�อ

9 สตูล ละงู อบต.ปากนํ�า  คุณอาทิทัตร  เอกทัตร081-7664010 438  ม.2  ต.คลองขุด  

10 สตูล ละงู อบต.แหลมสน  อ.เมือง  จ.สตูล

11 สตูล ละงู อบต.ละงู 

12 สตูล ละงู อบต.นํ�าผุด

13 สตูล ละงู อบต.กําแพง 

14 สตูล ละงู อบต.เขาขาว 

15 สตูล ละงู ทต.กําแพง 

รายชื�อผู้รับจ้างขนส่งและสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียนจังหวัดสตูล เทอม 1/2562









ลําดับที� ชื�อ-สกุล

1 คุณปิยะรัตน์  98/2  ม.8  ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

2 คุณพณิดา  ม13/6  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

3 คุณจํานงค์  ร1ั3  ต.ตาลูบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี

4 คุณวัรตีนี  ส 4  ม.9  บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี

5 คุณวิไล  รัตน165/4  ม.2  ต.ยะมู  อ.ยะหริ�ง  จ.ปัตตานี

6 นายอาหามะ   13/2  ม.4  ตํามะนังดาลาม อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี

7 คุณอุทัย  วงศ25  ถ.วอสเบียน  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส

8 คุณสมภาส  91  ม.6  ต.โพธิ�เสด็จ  อ.เมือง  จ.นครศรีนธรรมราช

9 คุณสุนทร  อ173 ถ.เทศบาล 8  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส

10 คุณดวงสุภว   55  ม.5  ต.พร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

11 คุณประนอม  7/ 2 ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา

12 คุณสมเนตร  74  ม.3  ต.ตะโหล๊ะหะลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา

13 คุณบุญเลิศ  เ33  ม.1  ต.ละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง

14 คุณวีระ  ชัยเ 93  ถ.เพชรเกษม  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

15 คุณนพพร  ค54/6  ม.1  ต.นาหมื�นศรี  อ.นาโยง  จ.ตรัง

16 คุณมาโนต  ห316/8  ต.ทับเที�ยง   อ.เมือง  จ.ตรัง

17 คุณพักตร์พิไ   34/20  ถ.เศษกุล  ต.ทับเที�ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

18 คุณพงศ์พันธ์  29 ม.2 ต.เกาะสุกร  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

19 คุณธรรศพัก   27/2  ม.1  ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

20 คุณโรจน์  ส 106/4  ต.โคกขัน  อ.ทับเที�ยง  จ.ตรัง

21 คุณพิชญะ  ท12/2  ม.1  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง  จ.ตรัง

ที�อยู่



22 คุณสุวิภา  แว106/45  ม.16  ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กทม.

23 คุณศรชัย  แส78  ม.2  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

24 คุณอาทิทัตร  438  ม.2  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

25 คุณมาลาวรร   33/33  ม.1  ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีนธรรมราช
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