
 นร.3 ราชบุรี (พ.ค.) 

ชื่อผูประกอบการ...บริษัทแมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส จํากัด..... ที่อยู...200 หมู 6 ต.กรับใหญ  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 70190..

ประจําเดือน..พฤษภาคม 2562.........

แบบฟอรม นร.3

ชื่อศูนยรวบรวมน้ํานมโค ยอดการซื้อ(ตัน/วัน) ยอดการใช(ตัน/วัน) พาสเจอรไรซ(ถุง) ย.ูเอช.ที.(กลอง) พาสเจอรไรซ(ถุง) ย.ูเอช.ที.(กลอง)

1/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 0

2/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

3/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

4/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

5/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

6/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

7/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

8/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

9/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

10/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

11/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

12/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

13/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

14/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

15/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

16/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

17/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน

แบบรายงานการบริหารจัดการน้ํานมดิบ และการจําหนายนมในโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน

ประจําภาคเรียนที่ ....1/2562.........

วัน เดือน ป
ยอดการซื้อและการใชน้ํานมโคเพื่อนมโรงเรียน ยอดการผลิตผลิตภัณฑนมโรงเรียน ยอดการสงมอบผลิตภัณฑนมไปยังโรงเรียน

หมายเหตุ



 นร.3 ราชบุรี (พ.ค.) 

18/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 21,935 17,550 85,896

19/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 15,865 12,900 63,067 82,796

20/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 0 7,350 35,942 85,986

21/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 13,170 8,500 41,279 45,254

22/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 11,070 9,500 46,386 43,876

23/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 15,100 14,600 71,349 23,462

24/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 14,545 11,900 58,212 57,794

25/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 7,005 10,000 49,021 88,899

26/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 14,825 12,600 61,580 37,548

27/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 14,555 15,900 77,715 86,169

28/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 15,005 15,150 74,118 98,896

29/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 14,875 8,900 43,430 38,853

30/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 0 13,100 64,122 37,171

31/5/62 ส่งเสริมกิจการโคนมหนองลาน 0 0 0

157,950 157,950 772,117 0 726,704

หมายเหตุ : ใหจัดสงรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ผูรายงาน.......................................................

รวม



ชื�อ ผู้ประกอบการ . บริษัท แมรี� แอน แดรี� โปรดักส์ จํากัด ที�อยู.่..... 200 หมู่ที� 6 ตําบลกรับใหญ่ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที� รายงาน ผู้รายงาน..... นางสาวไพเราะ  มากบัว

(ประทับตรา /สถานประกอบการรับรอง)

ชนิด/ประเภท

รถขนส่ง จังหวัด เขต/อําแภอ ชื�อ

 1. รถห้องเย็น

1 คุณภิญญาพัชญ์    สุมณฑา 65/2 หมู่ที� 2 ตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 087-0365207 บว.7048 นครปฐม นายสุวรรณ  พัฒนาแสง รถห้องเย็น กาญจนบุรี เมือง อบต.หนองหญ้า

กาญจนบุรี เมือง อบต.ช่องสะเดา

กาญจนบุรี เมือง อบต.หนองบัว

กาญจนบุรี เมือง ทต.หนองบัว

กาญจนบุรี เมือง อบต.เกาะสําโรง

2 คุณสุพรทิพย์    ศศิปรียากุล 65/2 หมู่ที� 2 ตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี (จอย 087-0365207) บว.7048 นครปฐม นายสุวรรณ  พัฒนาแสง รถห้องเย็น กาญจนบุรี เมือง อบต.ลาดหญ้า

3 คุณประภาพร     อุตสาหะ 17/3 หมู่ที� 10 ตําบลนครชุมน์  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี (ครูแจง 092-2792942) บว.7048 นครปฐม นายสุวรรณ  พัฒนาแสง รถห้องเย็น กาญจนบุรี เมือง ทต.ลาดหญ้า

กาญจนบุรี เมือง ทต.ท่ามะขาม

4 คุณนิเทศ    ผดุงม่วงทอง 183/1 หมู่ 1  ตําบล  หนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 086-1720386 บท.8831 กาญจนบุรี คุณนิเทศ    ผดุงม่วงทอง รถห้องเย็น กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.วังโพธิ�

กาญจนบุรี เมือง อบต.วังเย็น

กาญจนบุรี เมือง อบต.บ้านเก่า

5 คุณลํายอง      จันทร์ฉาย 89 หมู่ 2 ตําบล     ม่วงชุม อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 098-2726844 บร 8201 กาญจนบุรี คุณองอาจ  จิตเพชร รถห้องเย็น กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี

กาญจนบุรี เมือง ทต.ปากแพรก

6 คุณภิญญาพัชญ์    สุมณฑา 65/2 หมู่ที� 2 ตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 087-0365207 บว.7048 นครปฐม นายสุวรรณ  พัฒนาแสง รถห้องเย็น ราชบุรี บ้านโป่ง รร.ดุสิตวิทยา

ราชบุรี บ้านโป่ง รร.เทพวิทยา

ราชบุรี บ้านโป่ง รร.ธีรศาสตร์

ราชบุรี บ้านโป่ง รร.นารีวุฒิ

ราชบุรี บ้านโป่ง ทต.กรับใหญ่

ราชบุรี บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง

7 คุณบุณิกา ณิชกุลธนโชติ 134 หมู่ 2 ตําบลปากช่อง  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 061-5966663 ฒอ 7132 นายฐกร ณิชกุลธนโชติ รถห้องเย็น ราชบุรี ปากท่อ รร.ธรรมจารีนิวิทยา

ราชบุรี ดําเนินสะดวก รร.ดําเนินวิทยา

ราชบุรี ดําเนินสะดวก รร.วันทามารีอา ราชบุรี

ราชบุรี ดําเนินสะดวก รร.ฮั�วเคี�ยวกงลิบไต้ฮึน

8 คุณอัชญา      อารีกิจ 156 หมู่ 8  ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 086-3558142 บห2494 ราชบุรี นายนพรัตน์  อารีกิจ รถห้องเย็นบรรทุก ราชบุรี บ้านโป่ง รร.ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี บ้านโป่ง รร.ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี เมือง รร.ทบอ.บูรณวิทยา

ราชบุรี เมือง รร.ทบอ.โยธินวิทยา

ราชบุรี เมือง รร.นารีวิทยา

ราชบุรี เมือง รร.พิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรี

ราชบุรี เมือง รร.สุริยวงศ์

ราชบุรี วัดเพลง รร.เรืองวิทย์พระหฤทัย

ราชบุรี ดําเนินสะดวก รร.พัชรวิทยา

ราชบุรี โพธาราม รร.เทพินทร์พิทยา

ราชบุรี บ้านโป่ง รร.บ้านโป่งวิทยาคม

ราชบุรี บ้านโป่ง รร.วังตาลวิทยา

ราชบุรี เมือง อบต.พิกุลทอง

9 คุณอัชญา      อารีกิจ 156 หมู่ 8  ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 086-3558142 บษ 2413 ราชบุรี นายศุภฤกษ์   อารีกิจ รถห้องเย็นบรรทุก สมุทรสาคร เมือง รร.อนุสรณ์ศุภมาศ

สมุทรสาคร เมือง รร.อนุบาลน้อมจิตต์

สมุทรสาคร เมือง รร.ศรีทัศน์ดํารงวิทย์

สมุทรสาคร เมือง รร.เจริญศิลป์ศึกษา

สมุทรสาคร เมือง รร.สมฤดีสมุทรสาคร

สมุทรสาคร เมือง รร.อนุบาลสมฤดี

สมุทรสาคร เมือง รร.อันนาลัย

สมุทรสาคร เมือง รร.มหาชัยคริสเตียนวิทยา *

สมุทรสาคร เมือง รร.อนุบาลต้นกล้า

สมุทรสาคร เมือง รร.สามชัยวิเทศศึกษา

สมุทรสาคร เมือง รร.ปัญจพรพิทยา

สมุทรสาคร บ้านแพ้ว อบต.หลักสอง

สมุทรสาคร เมือง อบต.บางนํ�าจืด

หมายเหตุ : 1) ให้รายงานตอนเข้าร่วมโครงการฯ ครั�งแรก (เริ�มส่งมอบนมโรงเรียน)

                2) กรณีมีการเปลี�ยนแปลงให้แจ้ง อ .ส.ค. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที�เกี�ยวข้องทันที

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562  (ภาคเรียนที�  1/2562)

ชื�อพนักงานขับรถ
พื�นที�การส่งมอบนม

หมายเหตุที� ชื�อผู้รับจ้างขนส่ง ที�อยู่และสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์



ชื�อ ผู้ประกอบการ . บริษัท แมรี� แอน แดรี� โปรดักส์ จํากัด ที�อยู่...... 200 หมู่ที� 6 ตําบลกรับใหญ่ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที� รายงาน ผู้รายงาน..... นางสาวไพเราะ  มากบัว

(ประทับตรา /สถานประกอบการรับรอง)

ชนิด/ประเภท

รถขนส่ง จังหวัด เขต/อําแภอ ชื�อ

 1. รถห้องเย็น

1 วรรณี เชื�อสูงเนิน 109/1  หมู่ที� 7  ต.นาท่วมเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 081-5978353 บบ 5775 ธนชิต หมื�นศรี ตรัง สช เขต 2 วิวัฒน์วิทยา

ตรัง สช เขต 2 ธาดาอนุสรณ์

2 สามารถ เชื�อสูงเนิน 109/1  หมู่ที� 7  ต.นาท่วมเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 089-7249006 บบ 5618 มาโนต หนูทอง ตรัง สช เขต 2 อนุบาลรัษฎา

ตรัง รัษฎา อบต.เขาไพร

ตรัง รัษฎา อบต.หนองปรือ

ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา

ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง

ตรัง รัษฎา อบต.หนองบัว

ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง

บพ 449 กฤษณะ วงค์เทพบุตร ตรัง สช เขต 1 อิสมาอีลิยะห์ฯ

3 นายพิเทพ บุญขํา 117/40  หมู่ที� 2   ต.โคกหล่อ  อ.เมือง    จ.ตรัง 089-8742395 80-8312 พิเทพ บุญขํา ตรัง สช เขต 2 อนุบาลกันตังศึกษา

ตรัง สช เขต 2 วิเศษกาญจน์

ตรัง สช เขต 2 ประชาวิทยา

ตรัง สช เขต 2 จุ๋งฮัวโซะเซียว

ตรัง สช ตรังร่วมพัฒนา

ตรัง เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้

4 ศัสนีย์ ขันติยะ 117/40  หมู่ที� 2   ต.โคกหล่อ  อ.เมือง    จ.ตรัง 089-8742395 80-8312 รัตนาภรณ์ บุญขํา ตรัง กันตัง อบต.บางสัก

ตรัง กันตัง อบต.คลองลุ

ตรัง กันตัง อบต.บ่อนํ�าร้อน

ตรัง กันตัง อบต.นาเกลือ

ตรัง กันตัง อบต.ย่านซื�อ

ตรัง กันตัง อบต.เกาะลิบง

ตรัง กันตัง อบต.โคกยาง

5 ศรชัย จันดี 316/8  ถนน.ห้วยยอด ต.ทับเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 095-9563617 บน 4569 ศรชัย จันดี ตรัง สช เขต 1 ตรังคริสเตียนศึกษา

ตรัง สช เขต 1 ทับเที�ยงฮั�วเฉียวเซี�ยเซี�ยว

ตรัง สช เขต 1 ทิพยรัตน์วิทยา

ตรัง สช เขต 1 บุญเหลือเกื�อคง

ตรัง สช เขต 1 ปิยบุตรศึกษากร 

6 สุรศักดิ� ทวีศักดิ� 316/8  ถนน.ห้วยยอด ต.ทับเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 061-9655642 บธ 4789 โสภณ จันดี ตรัง สช เขต 1 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ

ตรัง สช สารธารวิทยา

ตรัง กันตัง อบต.ควนธานี

ตรัง กันตัง อบต.คลองชีล้อม

ตรัง กันตัง ทม.กันตัง

ตรัง กันตัง อบต.กันตังใต้

ตรัง กันตัง อบต.บางเป้า

ตรัง กันตัง อบต.บางหมาก

ตรัง กันตัง อบต.วังวน

7 นางธรรศพักตร์ชณ รันสูงเนิน 104/4 หมู่ที� 1  ต.ปะเหหลี�ยน อ.ปะเหลี�ยน จ.ตรัง 086-4761328 บบ 9870 คนองเดช ศรีนาเมือง ตรัง สช เขต 1 นูรุลอิงซานมูลนิธิ

ตรัง สช เขต 1 บ้านเด็กน้อย

ตรัง สช เขต 1 เมธาวิทยา

ตรัง สช เขต 1 ดารุ้ลฟัญจ์

ตรัง สช เขต 1 บ้านสวนศึกษา

ตรัง สช เขต 1 สันติธรรม

8 นายบุญเลิศ เต็งเฉลี�ยง 31/1 หมู่ที�  10  ต.ละมอ   อ. นาโยง   จ.ตรัง 081-0913410 บบ 3654 บุญเลิศ  เต็งเฉี�ยง ตรัง ย่านตาขาว อบต.นาชุมเห็ด

ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธิ�

ตรัง ย่านตาขาว ทต.ทุ่งกระบือ

9 อิงอร เพชรฤทธิ� 39/1 หมู่ที� 4 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 086-0282890 ผข 9254 วีระศักดิ�  ไทยกลาง ตรัง วังวิเศษ อบต.ท่าสะบ้า

ตรัง วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ

บบ 5808 เจริญ เพชรฤทธิ� ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ

ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง

บพ 1419 วิเชด มาสังข์ ตรัง สช ทรินิธิวิทยพัฒน์

ตรัง วังวิเศษ อบต.อ่าวตง

ตรัง วังวิเศษ ทต.วังวิเศษ

 2. รถบรรทุก

1 นพพร คงฉาง 36/1 ม.8  ต.นาหมื�นศรี  อ.นาโยง  จ.ตรัง 086-2683504 ฒข 2580 กทม ดนัย คงฉาง ตรัง สช เขต 1 รร.วัฒนาศึกษา 36/1 ม.8  ต.นาหมื�นศรี  อ.นาโยง  จ.ตรัง

ตรัง สช เขต 1 รร.โพธิ�วิเชียรชัย

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562  (ภาคเรียนที�  1/2562)

ชื�อพนักงานขับรถ

พื�นที�การส่งมอบนม

หมายเหตุที� ชื�อผู้รับจ้างขนส่ง
ที�อยู่และสถานที�จัดเก็บนมโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์



หมายเหตุ : 1) ให้รายงานตอนเข้าร่วมโครงการฯ ครั�งแรก (เริ�มส่งมอบนมโรงเรียน)

                2) กรณีมีการเปลี�ยนแปลงให้แจ้ง อ.ส.ค. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที�เกี�ยวข้องทันที



ชื�อ ผู้ประกอบการ . บริษัท แมรี� แอน แดรี� โปรดักส์ จํากัด ที�อยู.่..... 200 หมู่ที� 6 ตําบลกรับใหญ่ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที� รายงาน ผู้รายงาน..... นางสาวไพเราะ  มากบัว

(ประทับตรา /สถานประกอบการรับรอง)

ที�อยู่ ชนิด/ประเภท

และที�จัดเก็บนมโรงเรียน รถขนส่ง จังหวัด เขต/อําแภอ ชื�อ

 1. รถห้องเย็น

1 น.ส.อัจลา แก้วจันทร์ฤทธิ� 085-6714574 ผท 5787 สงขลา นายธนกฤต พานิช สงขลา สช เขต 1 จุลสมัย

น.ส.อัจลา แก้วจันทร์ฤทธิ� 081-3420-124 บธ 6961 พัทลุง นาย มงคล ศิรินาโพธิ� สงขลา สช เขต 2 สวัสดิ�บวร

2 ธรณินทร์  เกื�อกูล 99 ม.4 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา สงขลา สช เขต 1 สมพงศ์วิทยาจะทิ�งพระ

สงขลา สช เขต 1 ศรีวิทยา

สงขลา สช เขต 1 ราษฎร์นิยมวิทยา

สงขลา สช สิงหนครวิทยานุสรณ์

สงขลา สทิงพระ อบต.ท่าหิน

สงขลา สทิงพระ อบต.บ่อแดง

3 นายอนันท์ แสงทอง 7 ม.1 ถ.เลียบคลองระบายนํ�า ร.1  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 064-9122241 2ผ-2473 กทม นายอนันท์ แสงทอง สงขลา สช เขต 2 บุญเลิศอนุสรณ์

(ธาริณี  แสงทอง) สงขลา สช เขต 2 อนุบาลนครหาดใหญ่

4 นายสมพร หนูสุด 70/28 หมู่บ้านวิลาคร ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-6093669 ผธ.5710 สงขลา นางเบญจวรรณ ทองเพชร สงขลา สช.จ. เร๊าะห์มานีย๊ะห์

สงขลา จะนะ อบต.นํ�าขาว

สงขลา จะนะ อบต.นาหว้า

สงขลา จะนะ อบต.แค

สงขลา จะนะ อบต.คู

สงขลา จะนะ อบต.สะพานไม้แก่น

สงขลา จะนะ อบต.คลองเปียะ

บว.4452 สงขลา นายสมพร หนูสุด สงขลา จะนะ อบต.ท่าหมอไทร

5 นายอําพล   ศรีนวลเอียด (สุนันทา) 57/222 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง สงขลา 90100 081-2751804 ผค - 863 (สงขลา) นายสมบัติ  เองสมบุญ สงขลา สช เขต 2 สมัยศึกษา

บพ - 2134 (สงขลา) นายพรทวี  รามมาก สงขลา สช เขต 1 อูลูมุดดีน

สงขลา สช.จ. สรรเสริญอิสลาม

สงขลา สช.จ. อิสลามวิทยานุเคราะห์

บพ - 3923 (สงขลา) นายสมเกียรติ  ชูเลื�อน สงขลา นาหม่อม อบต.นาหม่อม

สงขลา นาหม่อม อบต.ทุ่งขมิ�น

สงขลา นาหม่อม อบต.คลองหรัง

6 ฮาลีมะ  เลรักมาน  (สุริยา)  74/1ม.10 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 ฒญ 7685 นายสุริยา เลรักมาน สงขลา สช เขต 1 สตรีวชิรานูล

สงขลา สช.จ. บุสตานุสดีน

สงขลา สช.จ. ศาสนบํารุง

สงขลา เทพา อบต.ปากบาง

สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบ้า

สงขลา เทพา ทต.เทพา

7 สุกิจ  จันทร์อุไร 8 ซอย9 ถนนราษฎร์บํารุง ต.ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ถห 7386 สุกิจ  จันทร์อุไร สงขลา กระแสสินธุ์ อบต.โรง

สงขลา กระแสสินธุ์ ทต.กระแสสินธุ์

สงขลา กระแสสินธุ์ อบต.เกาะใหญ่

สงขลา กระแสสินธุ์ ทต.เชิงแส

สงขลา ระโนด อบต.ตะเครียะ

8 สุนิษา   ไชยพฤกษ์ 200/6 ม. 1 ซ .สหวิริยะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา คลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง

สงขลา คลองหอยโข่ง ทต.โคกม่วง

สงขลา คลองหอยโข่ง อบต.คลองหลา

9 สมศิลป์   คล้ายทอง 99/9 ม.4 ต.ควนรู  อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา  90220 สมศิลป์   คล้ายทอง สงขลา ควนเนียง อบต.รัตภูมิ

10 หมัดต่อหาด  สิงหาด 23 หมู่ 2 ถ.สุขาภิบาล ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา สงขลา จะนะ อบต.ขุนตัดหวาย

สงขลา จะนะ ทต.บ้านนา

สงขลา จะนะ อบต.สะกอม

สงขลา จะนะ อบต.ป่าชิง

11 ร่อเฝน นุ้ยไหน 143 ม. 7 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา สงขลา จะนะ ทต.นาทับ

12 จุฬาลักษณ์  กุลบาล 220/1 ม.2 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 ถห 7244 นายดุล ดารากัย  สงขลา นาทวี อบต.ประกอบ

สงขลา นาทวี อบต.ฉาง

สงขลา นาทวี อบต.ทับช้าง

สงขลา นาทวี อบต.ท่าประดู่

สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี

13 มะยูโซะ  ตาเละ 12 ถ.ทองเสรี ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย สงขลา ลว 6595 มะยูโซะ  ตาเละ สงขลา สะบ้าย้อย อบต.จะแหน

สงขลา สะบ้าย้อย อบต.ทุ่งพอ

สงขลา สะบ้าย้อย อบต.คูหา

 2. รถบรรทุก

หมายเหตุ : 1) ให้รายงานตอนเข้าร่วมโครงการฯ ครั�งแรก (เริ�มส่งมอบนมโรงเรียน)

                2) กรณีมีการเปลี�ยนแปลงให้แจ้ง อ.ส.ค. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที�เกี�ยวข้องทันที

ที� ชื�อผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถยนต์

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562  (ภาคเรียนที�  1/2562)

ชื�อพนักงานขับรถ

พื�นที�การส่งมอบนม

หมายเหตุ
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