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ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยท่ี 5 

ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ านมดิบ 

ประจ าเดือนกันยายน 2554 



Company Logo 

จ านวนโคนมและเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 
ในพ้ืนที่ สสอ.5 ( จ านวน 5 จงัหวัด ) ประจ าเดือน กันยายน 2554 

(โคนมทั้งหมด 56,702 ตัว โครีดทั้งหมด 22,902 ตัว โคพักรีดนม 6,844 ตัว เกษตรกรที่ส่งนม  1,639  ราย) 

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง 

แพร่ 

น่าน 

พะเยา 

ล าพูน 

จ.เชียงราย  
เกษตรกรที่ส่งนม  140    ราย 
โคนมทัง้หมด    4,405   ตัว 

โครีด   1,658    ตัว 

จ.เชียงใหม ่
เกษตรกรที่ส่งนม  988   ราย 
โคนมทั้งหมด  32,810     ตัว 

โครีด 13,252     ตัว 

จ.ล าพูน 
เกษตรกรที่ส่งนม    467   ราย 

โคนมทัง้หมด 17,825    ตัว 
โครีด   7,355  ตัว 

จ.แพร่ 
เกษตรกรที่ส่งนม  10  ราย 
โคนมทัง้หมด   234   ตัว 

โครีด    98 ตัว 

จ.ล าปาง 
เกษตรกรที่ส่งนม 42 ราย 

โคนมทัง้หมด   1,428    ตัว 
โครีด   539     ตัว 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด,สหกรณ์และบริษัท ในพ้ืนท่ี สสอ 5  
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ภาพรวมข้อมลูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมที่เกษตรกรส่งน้ านมให้ศูนยร์วบรวมน้ านมดิบ 
ในพื้นที่ สสอ.5 ปี2554 

1. เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพมี 5 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ล าพูน  
   จ.เชียงราย จ.แพร่ และ จ.ล าปาง 
2. มีแหล่งรวบรวมน้ านมดิบ 21 ราย จ านวนศูนย์รวบรวม 21 ศูนย ์
     - สหกรณ์โคนม 16 ราย จ านวนศูนย์ฯ 11 แห่ง 
     - องค์กรเอกชน  3 ราย จ านวนศูนย์ฯ 10 แห่ง  

         - วิสาหกิจชมุชน 1 ราย  

         - รัฐวิสาหกิจ    1 ราย  

   3. โรงงานแปรรูปน้ านม จ านวน 6 ราย 

   4. จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม 1,639 ราย จ านวนโครีดนม 22,902 ตัว   

      ปริมาณน้ านมดิบท้ังหมด   7,368,945.06  กก./ด เฉลี่ย 245,631.50 กก./วัน                     
(ข้อมูล เฉลี่ยเดือนกันยายน 2554)  
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การเลี้ยงโคนมประกอบเป็นอาชีพ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม ่
  จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม      988       ราย 
  จ านวนโคนม (รีดนม)        13,252    ตัว 
  จ านวนโคนม (พักรีดนม)     4,159     ตัว  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้      4,204   ตัน/ด 
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้        140  ตันต่อวัน  
  จ านวนศูนย์รวมนม            10    แห่ง      
  จ านวนโรงงานแปรรูปนม  2 แห่ง 

ข้อมลูส ารวจ ณ เดือนกันยายน 2554 
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ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1. สหกรณ์โคนมฝาง 

2. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ 

3. สหกรณ์โคนมแม่โจ้ 

7. สหกรณ์โคนมแม่ออน 

8. สหกรณ์โคนมผาตั้ง  

9. สหกรณ์โคนมบ้านป่าตึง-ห้วยหม้อ 

5. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ (แม่โจ้) 

4. ศูนย์รวมนม วิสาหกิจชุมชนโคนมโคเนื้อไชยปราการ 

13. สหกรณ์โคนมแม่วาง 

10. ทีเค แดรี่โกลด์สันก าแพง 

6. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ (ออนหลวย) 

12. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ (สันป่าตอง) 

16. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันป่าตอง) 
17.  ที เค แดรีโกลด์ สันป่าตอง 

 

11. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สารภี) 

14. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันทราย) 

15. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันก าแพง) 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

18.อสค เชียงใหม ่
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แหล่งรวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
สหกรณ์ / บริษัท 

จ านวนสมาชิก 
ท้ังหมด      ส่งนม   

จ านวน 
แม่โครีด(ตัว) 

จ านวนน้ านมดิบ 
 /วัน 

สถานท่ีส่งน้ านมดิบ 

สหกรณ์โคนมแม่ออน  
124                124 1,444 14,938.12 

บ. ยูเอ็มโภคภัณฑ์ จก และ บ. เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมปา่ตึง-ห้วยหม้อ (เขตเชียงใหม่) 68                    68 815 8,797.78 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมฝาง  4                       4 47 446.61 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมไชยปราการ  182               175                  3,212 37,742.31 อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมแม่โจ้   90                  90 1,144 11,167.87 อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมแม่วาง 53                  53 695 8,025.29 อสค. เชียงใหม่ 

สหกรณ์โคนมผาตั้ง 85                    85 985 10,431.91 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

บ. ที เค แดรี่โกลด ์
-แม่ออน/สันก าแพง/สันป่าตอง/สันทราย/

ดอยสะเก็ด/แม่วาง/สารภี 

23/14           23/14 
24/1/            24/1 
1/1/1            1/1/1  

272/150/424/49/ 
3/28/2 

 

3,040.83/1,622.98/ 
4,441.98/402.02/ 

53.17/239.09/22.18 
บริษัทโกลด์มิลค์ จ ากัด 

                บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จก. 
- ศ.สารภี,แม่โจ,้ ออนหลวย ,สันป่าตอง,แม่
ทา,บ้านธิ,บ้านโฮ่ง(สีแดงคือเกษตรกรที่มี
ฟาร์มอยู่ในเขตจังหวดัเชียงใหม่) 
 
- วิสาหกิจชุมชนโคนม-โคเนื้อไชยปราการ 

3/26/            3/24 
80/35          76/34 
26/1/1        26/1/1 
 
6                      6 

69/251/671/ 
530/198/ 

2/11 
 

360 
 

909.99/2,479.19/ 
2,910.21/4,880.69 

2,023.05/7.15 
15.84 

5,297.01 
 

โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์และยู
เอชท ี

 
 

บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
 

อสค.เชียงใหม่ 1            1 7 59.33 อสค. เชียงใหม่ 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
- ศ.สารภี, สันป่าตอง,สันก าแพง, สันทราย 

12/48           12/47 
84/13           81/12 

194/667/885/ 
137 

1,583/6,464/ 
7,006.67/1,094 

-ซีพี.เมจิก  นครสวรรค ์
-บ . เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

รวม 1,007         988 13,252 140,150.24 



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมป่าตงึ-หว้ยหมอ้ จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมผาต ัง้ จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมแมว่าง จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมแมอ่อน จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

บรษิทั ท ีเค แดรีโ่กลด ์จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

บรษิทัเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมแมโ่จ ้จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมเชยีงใหม ่จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54
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การเลี้ยงโคนมประกอบเป็นอาชีพ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 
  จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม      140      ราย 
  จ านวนโคนม (รีดนม)        1,658     ตัว 
  จ านวนโคนม (พักรีดนม)       527     ตัว  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้       508  ตันต่อเดือน 
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้     16,945.9 กก.ต่อวัน  
  จ านวนศูนย์รวมนม 6 แห่ง   
  จ านวนโรงงานแปรรูปนม 1 แห่ง 

ข้อมูลส ารวจ ณ เดือนกันยายน 2554 
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ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

5. สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม จ ากัด 
2. สหกรณ์โคนมแม่ลาว 

สหกรณ์โคนมเชียงราย (มีโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส)์ 
 

1. สหกรณ์โคนมเชียงราย (พญาเม็งราย) 

3. สหกรณ์โคนมเชียงราย (พาน) 6. สหกรณ์โคนมเชียงราย 
(โรงงาน) 

4. สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม จ ากัด (สันทรายงาม) 
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แหล่งรวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลส ารวจ ณ  กันยายน 2554 

สหกรณ์ / บริษัท จ านวนสมาชิก 
ท้ังหมด      ส่งนม   

จ านวน 
แม่โครีด(ตัว) 

จ านวนน้ านมดิบ
ต่อวัน 

สถานท่ีส่งน้ านมดิบ 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 
ศูนย์หน้าโรงงาน 

ศูนย์เมืองเชียงราย 
ศูนย์พาน 

ศูนย์พญาเม็งราย   

 
 
18                  18  
19           19 
15                   15 
13                   13        

 
 

140 
197 
102 
120 

 
 

1,381.91 
2,035.10 
982.37 
1,04173 

 

มีโรงงานผลิตนมพาสเจอร์
ไรส์ และน้ านมดิบบางส่วน
ส่ง บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม 
ศูนย์ต้า 

ศูนย์สันทรายงาม 

 
31                   30  
31                   31      

 
230 
360 

 
2,419.93 
3,256.41 

บ.เชียงใหม่เฟรซมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมแม่ลาว 41                  41 509 5,819.45 อสค. เชียงใหม่ 

รวม 168             140 1,658 16,945.90 



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมเชยีงราย จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCCx1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมการเกษตรตา้สนัทรายงาม จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCCx1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCCx1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54
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การเลี้ยงโคนมประกอบเป็นอาชีพ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูน 
  จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม      467       ราย 
  จ านวนโคนม (รีดนม)         7,355       ตัว 
  จ านวนโคนม (พักรีดนม)     1,930       ตัว  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้       2,459 ตันต่อเดือน 
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้          81  ตันต่อวัน  
  จ านวนศูนย์รวมนม  8 แห่ง   
  จ านวนโรงงานแปรรูปนม ไม่มี 

ข้อมูลส ารวจ ณ  กันยายน 2554 
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ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

4. สหกรณ์โคนมล าพูน 

2. สหกรณ์โคนมหริภุญชัย 

7. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ (แม่ทา) 

8. ศูนย์รวมนม บ.ที.เค.แดร่ี โกลด์ จก. (แม่ทา) 

3. สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งสัมพันธ์ 

6. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ (บ้านโฮ่ง) 

1. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ (บ้านธิ) 

5. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (บ้านธิ) 
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แหล่งรวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

สหกรณ์ / บริษัท 
จ านวนสมาชิก 

 
ท้ังหมด      ส่งนม   

จ านวน 
แม่โครีด

(ตัว) 

จ านวนน้ านมดิบ 
(ตัน/วัน) 

สถานท่ีส่งน้ านมดิบ 

สหกรณ์โคนมหริภญุชัย 21                 15             218             1,614.49 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

บ.ท.ีเค.แดรี่โกลด์ จก.แม่ทา/บ้านธิ/ 
 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิล(บ้านโฮ่ง,แม่ทา,
บ้านธิ/สันป่าตอง(สีแดงคือเกษตรกรที่มี
ฟาร์มอยู่ในเขตจังหวดัเชียงใหม่) 

63/41          63/41 
 
 
35/81 /      35/81/ 
45/3              45/3   

1,002/584 
 
 

1,408/1,058/ 
541/57 

11,521.22/6,099.79 
 

18,440.25/ 
11,655.63/ 
5,784.69/ 
4,880.69 

บรษิัทโกลด์มิลค์ จ ากัด 
 

บรษิัทเฟรชมิลล ์

สหกรณ์โคนมล าพนู 108                 90 1,184 11,505.53 อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งสัมพนัธ์ 1  
 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่(ศนูย์ห้วยไซ) 

33                   32 
 
 
56                   53 

 

523 
 

961 

6,448.21 
 

7,659.67 

บ .ศรีสยาม สุโขทัย 
 

-ซีพี.เมจิก  นครสวรรค ์
-บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก 

รวม 495           467 7,355 81,968.56 

ข้อมูลส ารวจ ณ  กันยายน 2554 



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมบา้นโฮง่สมัพนัธ1์ จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมล าพนู จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมหรภิณุชยั จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54
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ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง 
  จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม      34       ราย 
  จ านวนโคนม (รีดนม)        539      ตัว  
  จ านวนโคนม (พักรีดนม)    196      ตัว  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้    171     ตัน  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้    5,725.43 กกต่อวัน  

  จ านวนศูนย์รวมนม  2  แห่ง   
  จ านวนโรงงานแปรรูปนม  1 แห่ง 

ข้อมูลส ารวจ ณ  กันยายน 2554 
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ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

1. สหกรณ์โคนมนคร
ล าปาง(แม่ทะ) 

บริษัท ยู.เอ็ม.โภคภัณฑ์ จ ากัด 
การผลติ : นมพาสเจอร์ไรส์  
         : นม UHT 
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แหล่งรวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

สหกรณ์ / บริษัท 
จ านวนสมาชิก 

 
ท้ังหมด      ส่งนม   

จ านวน 
แม่โครีด(ตัว) 

จ านวนน้ านมดิบ 
(ตัน/วัน) 

สถานท่ีส่งน้ านมดิบ 

สหกรณ์โคนมนครล าปาง(แม่ทะ)      41            33 443 4,168.10 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

บ. ย.ูเอ็ม.โภคภณัฑ์  จ ากดั 
(โรงงานแปรรปู)  
-นายธนโชติ  วนาวัฒน ์

       1               1  96 1,557.33 ผลตินมพาสเจอร์ไรส ์
และยูเอชท ี

รวม      49              37 543 6,084.84 

ขอ้มลูส ำรวจ ณ  กนัยำยน 2554 



สถิตข้ิอมูลค่า somatic cell count จากศูนย์เหนือฯ 
ค่าเฉลีย่ประจ าเดอืนตั้งแต่เดอืนตลุาคม 2553 – กนัยายน 2554 

สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากดั
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คา่เฉลีย่จ านวน SCC x 1,000 ประจ าเดอืน

ต.ค.53-ก.ย.54
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ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
  จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม      10        ราย 
  จ านวนโคนม (รีดนม)          98        ตัว  
  จ านวนโคนม (พักรีดนม)      32        ตัว  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้      25,241  กก.  
  ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้      841.37  กก.ต่อวัน  
  จ านวนศูนย์รวมนม 1 แห่ง   
  จ านวนโรงงานแปรรูปนม  ไม่ม ี

ข้อมูลส ารวจ ณ  สิงหาคม 2554 
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ศนูยร์วบรวมนมในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร ่

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

2. สหกรณ์โคนมแพร่ 
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จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม    
ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

ข้อมูลส ารวจ ณ  สิงหาคม 2554 

สหกรณ์ / บริษัท 
จ านวนสมาชิก 

 
ท้ังหมด      ส่งนม   

จ านวน 
แม่โครีด(ตัว) 

จ านวนน้ านม
ดิบ 

(ตัน/วัน) 
สถานท่ีส่งน้ านมดิบ 

สหกรณ์โคนมแพร ่ 10             10 98 814.23 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

รวม 10                    10 98 814.23 



 

 

 

 

ข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน 



ปรมิาณน า้นมดบิเฉลีย่ตอ่เดอืนของเดอืนต.ค.-ก.ย.ต ัง้แต่

ปี 2550-2554

-

1,000.00

2,000.00
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ปรมิาณน ้านมดบิเดอืนต.ค.50-ก.ย.51  4,898.3  4,886.4  5,213.3  5,236.9  5,228.1  5,708.4  5,464.2  5,649.3  5,263.9  5,872.6  5,164.3  4,970.3

ปรมิาณน ้านมดนิเดอืน ต.ค.51-ก.ย.52  5,354.3  5,529.7  5,917.9  6,159.0  5,883.3  6,534.9  6,294.3  6,418.6  6,134.7  6,064.8  5,876.4  5,596.0

ปรมิาณน ้านมดบิเดอืนต.ค.52-ก.ย.53  5,864.2  6,096.1  6,552.8  7,038.2  6,720.9  7,799.7  7,291.7  7,686.6  7,256.9  6,770.7  6,125.2  6,222.3

ปรมิาณน ้านมดบิเดอืนต.ค.53-ส.ค.54  6,847.5  7,138.4  8,007.8  8,351.1  7,820.1  9,058.6  8,618.4  8,505.0  8,225.8  8,117.8  7,562.6  7,368.9

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



ประชากรโครดีต ัง้แตเ่ดอืน ต.ค.50-ก.ย.54

-
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เดอืนต.ค.50-ก.ย.51  14,556  14,958  15,262  15,724  15,700  16,004  16,590  16,260  16,355  16,125  15,945  16,069 

เดอืนต.ค.51-ก.ย.52  16,642  16,786  16,757  17,192  17,265 

เดอืนต.ค.52-ก.ย.53  19,632  19,970  20,259  20,425  20,638  20,589  20,352  19,807  19,628 

เดอืนต.ค.53-ส.ค.54  20,245  21,186  22,150  21,576  22,173  22,871  23,419  23,803  23,631  22,847  22,107  22,902 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



ตารางแสดงจ านวนแหล่งรวบรวมน า้นมดบิในพืน้ที ่สสอ.5 
(ข้อมูลรวบรวม ณ เดอืนกรกฎาคม 2554) 

สหกรณ์ / บริษัท 
สมาชิก 

ที่ส่งนม (ราย) 
จ านวน 

แม่โครีด(ตัว) 
น ้านมดิบ 
(ตัน/วัน) 

      ความสามารถ
ในการ
รองรับ
น ้านมดิบ 
(ตัน/วัน) 

สถานที่ส่งน ้านมดิบ 
ผ่านการรับรอง  GMP  

ศูนย์รวมนม 

สหกรณ์โคนมแม่ออน จาํกดั 
124 1,442 15.72 35.00 

บ.ยเูอม็โภคภณัฑ ์จก.และ 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์

จก. 
 

สหกรณ์โคนมป่าตึง-หว้ยหมอ้ จาํกดั 75 930 9.0 20.00 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จก.  

สหกรณ์โคนมฝาง จาํกดั 4 44 0.40 1.20 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จก. × 

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ  174 3,267 40 100.00 อสค.สุโขทยั  

สหกรณ์โคนมแม่โจ ้จาํกดั 92 1,291 13.17 20.00 อสค.สุโขทยั  

สหกรณ์โคนมแม่วาง 49 685 8.14 6.00 อสค.เชียงใหม่  

สหกรณ์โคนมผาตั้ง จาํกดั 84 954 10 10.00 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จก.  

สหกรณ์โคนมหริภุณชยั จาํกดั 15 217 2.01 6.00 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จก.  

วิสาหกจิชุมชนโคนมโคเน้ือไชยปราการ 6 395 5.22 8.5 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จก.  



สหกรณ์ / บริษัท 
จ านวนสมาชิก 
ที่ส่งนม  (ราย) 

จ านวน 
แม่โครีด(ตัว) 

จ านวน
น ้าน
มดิบ 

(ตัน/วัน) 

ความสามารถในการ
รองรับน ้านม
ดิบ (ตัน/วัน) 

สถานที่ส่งน ้านมดิบ 
ผ่านการรับรอง  GMP  

ศูนย์รวมนม 

บ.ที.เค.แดร่ีโกลด์ จก. (อ.แม่ทา) 
    - เขตอาํเภอแม่ทา 
    - เขตอาํเภอแม่ออน 

65 
23 

1,024 
260 

12.47 
2.91 

20.00 บริษทัโกลดมิ์ลค ์จาํกดั  
 

- กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมสันกาํแพง 81 1,238 13.82 10.00 บริษทัโกลดมิ์ลค ์จาํกดั  

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล ์จก. 
- ศูนยส์ารภี (โรงงาน) 
- ศูนยบ์า้นโฮ่ง 
 - ศูนยแ์ม่ทา 
 - ศูนยอ์อนหลวย 
- ศูนยแ์ม่โจ ้
- ศูนยส์ันป่าตอง 
- ศูนยบ์า้นธิ  

324 
3 
37 
102 
76 
25 
37 
45 

4,760 
64 

1,378 
1,249 
671 
283 
563 
464 

56.24 
0.815 
19.55 
13.99 
7.11 
2.95 
5.49 
6.610 

180.00 
80.00 
20.00 
30.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 

โรงงานแปรรูป 
นมพาสเจอร์ไรส์ 

และ 
ยเูอชที 

 (อย.) 

 
 
 
 
 

 

อสค.ภาคเหนือตอนบน 1 4 0.036 2.00 อสค.ภาคเหนือตอนบน  (อย.) 

สหกรณ์โคนมลาํพูน จาํกดั 91 1,258 13.43 20.00 อสค.สุโขทยั  

สหกรณ์โคนมบา้นโฮ่งสัมพนัธ์1 
จาํกดั 

31 529 6.14 9.00 บ.ศรีสยาม สุโขทยั  



สหกรณ์ / บริษัท 
จ านวนสมาชิก 
ที่ส่งนม  (ราย) 

จ านวน 
แม่โครีด(ตัว) 

จ านวน
น ้านมดิบ 
(ตัน/วัน) 

ความสามารถในการ
รองรับน ้านมดิบ 

(ตัน/วัน) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ผ่านการรับรอง  GMP  
ศูนย์รวมนม 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จาํกดั 
- ศูนยส์ารภีโรงงานแปรรูป 
- ศูนยส์ันป่าตอง 
- ศูนยห์ว้ยไซ อ.บา้นธิ 
- ศูนยส์ันกาํแพง 
- ศูนยส์ันทราย (เมืองเลน็) 

203 
12 
46 
50 
82 
13 

2,701 
199 
691 
727 
925 
159 

27.37 
1.78 
7.44 
8.39 
8.38 
1.35 

55.00 
6.00 
6.00 
20.0 
20.0 
3.00 

ส่งซีพี.เมจิก 9 ตนั  
ผลิตเป็นนมยเูอชที 
และผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
วนัละ 21 ตนั แบ่งออกเป็น
นมโรงเรียน 19 ตนั 
และนมพานิช 3 ตนั 

 
 (อย.) 
 
 
 
 
 

สหกรณ์โคนมเชียงราย  จาํกดั 
- ศูนยโ์รงงาน(แปรรูป) 
 - ศูนยพ์าน 
 - ศูนยพ์ญาเมง็ราย 
- ศูนยเ์มือง 

60 
17 
12 
12 
19 

540 
140 
98 

113 
189 

5.49 
153 
1.03 
0.97 
1.95 

14.00 
8.00 
1.20 
3.00 

(จุดรับถงันม) 

ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
ผลิตเป็นนมส่งโรงเรียน  

วนัละ 5.5 ตนั/วนั 
(หยดุเฉพาะวนัเสาร์) 

(อย.) 
× 
× 
× 
- 

สหกรณ์โคนมตา้สันทรายงาม จาํกดั 
- ศูนยส์ันทรายงาม 
- ศูนยบ์า้นตา้ 

62 
31 
31 

667 
406 
261 

5.85 
3.53 
2.32 

13.00 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จก. 

                   

สหกรณ์โคนมแม่ลาว จาํกดั 39 342 6.15 15.00 อสค.เชียงใหม่  

บ. ชุมชนลา้นนา  จก. เลิกกิจการโรงงานแปรรูปนม 

รวม 1,650 23,344 261.86 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย    หมายถึง ไดรั้บใบรับรอง การตรวจประเมิน    
                           จาก สสอ.5 แลว้ 

                           หมายถึง เคยผ่านการตรวจประเมินจาก 
                             เจา้หนา้ที่ สสอ.5 แต่ยงัไม่ไดใ้บรับรองฯ 
                  หมายถึง อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 
                         X  หมายถึง ไม่มีการดาํเนินการ 



 
 

 
 

เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ / 

บริษัท 
ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

1 สหกรณ์โคนมแม่ออน  จาํกดั 167/1 ม.2 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 053-037068-9  ต่อ 15 
ปราณี 

(ผูจ้ดัการ) 
081-

8835680 
นายอินถา   
สิทธินอ้ย 

081-
7249571 

    50130 
053-037068 ต่อ 14 

(FAX) วิมล 
089-

5573729     

2 
สหกรณ์โคนมบา้นป่าตึง 

-หว้ยหมอ้ จาํกดั 32/3 ม.7 ต.ออนใต ้อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 053-880858 เศรษฐศกัดิ์ 
089-

1992477 ยทุธนา  ปาล ี
081-

9610941 

        เลก็ 
086-

6580771     

        อดิศร หน่อแกว้ 
086-

1979983     

3 สหกรณ์โคนมฝาง จาํกดั 313 ม.11 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-884406 อมรา นามบุญ 

081-
1112495 อมรา นามบุญ 

089-
5544156 

        อุดร 
083-

7637045     

4 
สหกรณ์โคนมไชยปราการ  

จาํกดั 
176 ม.1 ต.ศรีดงเยน็ อ.ไชยปราการ จ.

เชียงใหม่ 053-870451 
โรมรัน หมวก

ทอง 
081-

7847687 
อนนัต์ 

 สงคป์ระชา 
081-

9501648 

      053-871353 (FAX) อดิศกัดิ์ 
085-

6255479     



เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ / บริษัท ผู้รับผิดชอบข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

5 
สหกรณ์โคนมแม่โจ ้ 

จาํกดั 

248 ม.11 ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ 053-869264 วนัชยั (เอก) 087-2040917 
ชาญศิลป์  

ศรีมา   

      053-869719 (หอ้งแลป็) กิติพงษ ์คาํต้ือ 085-4467287     

        สงกรานต ์ 087-8040917     

        เนตรดาว (บญัชี) 086-9209359     

6 
สหกรณ์โคนมแม่วาง  

จาํกดั 
299 ม.3 ต.บา้นกาด อ.

แม่วาง จ.เชียงใหม่ 053-830874 ต๋ิว 089-6331147 
พงษเ์ดช  
 ตาเป็ง 081-7464057 

      

หมอธวชัชยั(อว้น) 
0817464057 วิเชียร 081-9506756     

        จกัรกฤษณ์ 083-4724316     

        บุญเชิด 081-6815126     



เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูลเดอืน ณ กรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์
สหกรณ์ / บริษัท ผู้รับผิดชอบข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

7 
สหกรณ์โคนมผาตั้ง  

จาํกดั 
125/2 ม.9 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.

เชียงใหม่ 053-859425 ฉันทนา 085-8672588 
ประสิทธ์ิ 

อินพุต 089-7001738 

        คเชนท์  087-2490330     

8 
บริษทั ท.ีเค. แดร่ีโกลด ์

จาํกดั 
214 ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ลาํพูน 053-423344 สมชาติ(ตอ้) ยะวงั084-8853009 ธนสาร 081-9927969 

  

บริษทั โกลดมิ์ลล ์จก. 
(โรงงาน) 5  ม.2  ต.ชมพู  อ.สารภ ี จ.เชียงใหม่ 053-423714 รัตนภรณ์, คนึงนุช 081-9500427     

  

ศูนยร์วมนม และฟาร์ม
โคนม   053-438197 ขวญั 084-1800221     

      

053-507520 
(FAX) นอ้ย 086-5948667     

9 
กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนม 

สันกาํแพง 
98 ม.1 ต.แช่ชา้ง อ.สันกาํแพง จ.

เชียงใหม่   เจ 086-1925242     



เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ / 

บริษัท ผู้รับผิดชอบข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

10 
บริษทั เชียงใหม่ 
เฟรชมิลล ์จาํกดั 

57/1 ม.6 ต.ท่าวงัตาล อ.
สารภ ีจ.เชียงใหม่50140 

053-817364-5 จ๋ิม 081-
0219944 อุไรวรรณ(ปุ้ ย) จิตพยคั 081-2876014 

บลัลพก์ุล  
ทิพยเ์นตร   

  

         - ศูนยบ์า้นโฮ่ง  
         จ.ลาํพูน 

379 ม.7 ต.เหล่ายาว อ.บา้น
โฮ่ง จ.ลาํพูน51130   ตอ้ง 089-1661249, 086-5862145   

  

         - ศูนยแ์ม่ทา  
         จ.ลาํพูน 

34 ม.14 ต.ท่าปลาดุก อ.แม่
ทา จ.ลาํพูน51140   ไก ่ 089-8350826     

        มงคล ปันแจ่ม (อว้น) 087-1841706     

           - ศูนยอ์อนหลวย 
141 ม.6 ต.ออนเหนือ อ.แม่

ออน จ.เชียงใหม่50130   ดาว 087-1754085     

           - ศูนยส์ันป่าตอง 
179ม.13 ต.ยหุว่า อ.สันป่า

ตอง จ.เชียงใหม่50120   กรุง 085-0373875     

  

         - ศูนยบ์า้นธิ จ.
ลาํพูน 

156/1  ม.3 ต.หว้ยยาบ อ.
บา้นธิ จ.ลาํพูน51180 053-985249 นายฉลาด  วิชยั 081-7241910     

           - ศูนยแ์ม่โจ ้
18 ม1.4 ต.แม่แฝกใหม่ อ.

สันทราย จ.เชียงใหม่           

11 
สหกรณ์โคนมหริภุญชยั  

จาํกดั 
125 ต.เหมืองจ้ี อ.เมือง จ.

ลาํพูน 053-003276 หมวด 085-1120328 
ประทีป  

นนัทยานนท ์ 081-0239244 



เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูลเดอืน ณ กรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ 

/ บริษัท ผู้รับผิดชอบข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

12 
      สหกรณ์โคนมลาํพูน  
จาํกดั 

322 ม.8 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธิ 
จ.ลาํพูน 053-985387  ธีรพฒัน์ จิรัฐเกียรติ 087-1785722 คาํนึง  ปาลี 086-1954531 

13 
 สหกรณ์โคนมบา้นโฮ่ง

สัมพนัธ์1 
24 ม.10 ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้น

โฮ่ง จ.ลาํพูน 053-980409 เมธาวุธ ตาจุมปา 084-1543109 
นายอุดม   
สุราใหม่ 086-1829935 

        รัน 081-0312832     

14 
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

(ศูนยส์ารภ)ี 
97 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ี

จ.เชียงใหม่ 
053-963200 หมอจ๋า

085-8672686 แตน 053-963200 
นรินทร์ 
 อิกาํเนิด 081-2896929 

      053-423052 ต่อ LAB สุพตัรา (QC) 089-4203127   

      

084-0405155 (ฝ่าย
โรงงาน: นิด) ปวิน 089-4203127     

  

         - ศูนยห์ว้ยไซ 
           จ.ลาํพูน 

324 ม.8 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธิ 
จ.ลาํพูน   ศตวรรษ 084-5002599     

           - ศูนยส์ันกาํแพง 
134 ม.8 ต.แช่ชา้ง อ.สัน

กาํแพง จ.เชียงใหม่ 053-331633 สมชาย 089-9978403     

           - ศูนยส์ันป่าตอง 
69/1 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหม่   พรศกัดิ์ 087-1833573     

           - ศูนยส์ันทราย 
80 ม.2 ต.เมืองเลน็ อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่   โอ๋ 086-5863371     



เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูลเดอืน ณ กรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ / 

บริษัท ผู้รับผิดชอบข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

15 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 

(โรงงาน) 
104 ม.8 ต.ธารทอง อ.พาน 

จ.เชียงราย 
053-729432ฟลุ๊ค 084-

6640781 ศรีวรรณ (ผูจ้ดัการ) 081-2879171 
วิเดช  ราช

คมน์ 087-6574011 

        ฟลุ๊ก QC 084-6640781     

        อ๊อด       

          - ศูนยพ์าน 
349 ม.15 ต.เมืองพาน อ.

พาน จ.เชียงราย 086-7288644 (พรชยั) นิเวศน์  อินสมบติั 080-6797545     

          - ศูนยพ์ญาเมง็ราย 
133 ม.8 ต.แม่เปา อ.พญา

เมง็ราย จ.เชียงราย 053-959313 วิจิตร 086-1950404, 089-9861772   

          - ศูนยเ์มือง 
253 ม.19 ต.ป่าออ้ดอนชยั 

อ.เมือง จ.เชียงราย 089-7573362         

16      สหกรณ์โคนมบา้นตา้ 
51  ม.3  ต.สันทรายงาม อ.

เทิง จ.เชียงราย 053-188027 สมพร ผื้นผดั 081-6737924 เกชา  หงษาคาํ 085-6202900 

17      สหกรณ์โคนมแม่ลาว 
110 ม.2 ต.ป่าก่อดาํ อ.แม่

ลาว จ.เชียงราย 053-778022 ตอ้ม   

หน่อแกว้ 
เสียงแขก 081-8848136 

18 
     สหกรณ์โคนม 
    นครลาํปาง 

302 ม.2 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ 
จ.ลาํปาง 054-368444 มงคล ช่างสัก 086-1911173     

  (ที่ศูนย)์ 
87/1 ม.4 ต.วอแกว้ อ.หา้ง

ฉัตร จ.ลาํปาง   นฤมล 082-1803308   



เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในพืน้ที่รับผดิชอบ สสอ.5(ข้อมูลเดอืน ณ กรกฎาคม 2554) 

ล าดับ สหกรณ์ / บริษัท ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ / 

บริษัท ผู้รับผิดชอบข้อมูล เบอร์มือถือ ประธาน เบอร์มือถือ 

19 
    บริษทั ยเูอม็.โภคภณัฑ ์
จาํกดั 

163/1 ม.7 ต.นํ้าโจ ้อ.แม่
ทะ จ.ลาํปาง 

054-313806, 054-346591 
(FAX) ชมนนัท์ 081-6720401 

ธนโชติ 
วนาวฒัน์   

20 สหกรณ์โคนมแพร่ 
17/2 ม.1 ต.ทุ่งโฮ่ง อ.

เมือง จ.แพร่   ณัฐพงษ ์ 083-3257097     

21 
กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนมตาํบล

หว้ยออ้ 
46 ม.8 ต.หว้ยออ้ อ.ลอง 

จ.แพร่   สมชาย 081-0309067 
สมเดช  
ปนเป้ีย 089-5326944 

        บุญนพ คะนอพรม 081-0302143     

        ธวชัชยั เอมะสุวรรณ 086-1934497     

22 
อสค. (ภาคเหนือ

ตอนบน) 
122 ถ.หว้ยแกว้ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50300 053-222474, 053-223000-1 สมชาย 085-1069527     

      Fax 053-223200         

23 
วิสาหกิจชุมชนโคนม 
โคเน้ือไชยปราการ 

280/3 ม.3 ต.ศรีดงเยน็ อ.
ไชยปราการ จ.เชียงใหม่   หมวย 084-3663586 

ภควตั  
กนัทาทรัพย ์ 082-9841913 


