
ล าดบั จังหวัด บริษัท/ห้างหุน้ส่วน เลขทะเบียนนิตบิุคคล ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ e-mail/facebook/website

1 กรุงเทพมหานคร บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จ ากัด 0105551049565 การขายปลีก ส่งออกสินค้าทัว่ไป 431/23 ซ.วัดจันทร์ใน แขวงบางคอแหลม 0 2314 6461 sale@plaza.co.th

ขายผ่านทัง้หน้าร้านค้าและระบบ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 08 9744 5559 plaza.co.th/www.plaza.co.th

อินเตอร์เน็ต

2 กรุงเทพมหานคร บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด 0105548131892 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี 3312/19 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว 0 2736 9593 mmm@mmnsyn.com

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 08 1925 3173 www.mmmnsyn.com

3 กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 0105549030305 ประกอบกิจการศูนย์ประชุม 991 ศูนย์การค้าสยามพารากอนเซ็นเตอร์ 0 2610 8011 info@royalparagonhall.com

รับจัดงานหรือจ้างทัว่ไป ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 www.facebook.com/royalparagonhallcorner, 

www.royalparagonhall.com

4 กรุงเทพมหานคร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 0105535060339 ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก อาคารส านักงานใหญ่ 2 ชั้น 7 เลขที ่1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย 0 2586 2786 phaob@syssteel.com

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 08 1577 9990 www.syssteel.com

5 ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 0205548024301 ผลิตและวิจัยเกี่ยวกับยาง 159 ม.2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 038 168 555 secretary@thaieasterngroup.com

08 9235 4788 www.thaieasterngroup.com

6 ชลบุรี บริษัท เอส.พ.ีเค.เครน จ ากัด 0205540002278 บริการรถเครน รถขุด รถบรรทุก 109/9 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 799 925 spkcrane@gmail.com

08 3584 1144 spkcrane.com

7 เชียงใหม่ บริษัท โกลบอลทรีท จ ากัด 0505550003380 ให้ค าปรึกษาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 17952 ม.3 ต.ท่าวังตาล อ.สารถี จ.เชียงใหม่ 50140 053 325 998 gbt0025@gmail.com

08 6508 1318 www.globaltreat2009.com

8 นครปฐม บริษัท เอ ไอ พี จ ากัด 0105523006971 น าเข้าและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 77/75 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง 0 2431 0360-2 aip@aipthailand.com

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 08 1371 3460 www.aipthailand.com

9 มหาสารคาม บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จ ากัด 0445552000133 จัดสรรทีดิ่น พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 418/3 ถ.ศรีสวัสด์ิด าเนิน ต.ตลาด 043 970 312 nok_mioback@hotmail.com

อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 09 3326 9599

รายชื่อธุรกิจที่ไดร้บัรางวัลธรรมาภบิาลธุรกิจดเีดน่ ประจ าป ี2558

รายชื่อธุรกิจทีไ่ดร้ับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดเีดน่ระดบัประเทศ จ านวน 9 ราย
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ล าดบั จังหวัด บริษัท/ห้างหุน้ส่วน เลขทะเบียนนิตบิุคคล ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ e-mail/facebook/website

1 กรุงเทพมหานคร บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จ ากัด 0105551049565 การขายปลีก ส่งออกสินค้าทัว่ไป 431/23 ซ.วัดจันทร์ใน แขวงบางคอแหลม 0 2314 6461 sale@plaza.co.th

ขายผ่านทัง้หน้าร้านค้าและระบบ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 08 9744 5559 plaza.co.th/www.plaza.co.th

อินเตอร์เน็ต

2 กรุงเทพมหานคร บริษัท ส านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากัด 0105548131892 ประกอบกิจการให้บริการด้านบัญชี 3312/19 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว 0 2736 9593 mmm@mmnsyn.com

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 08 1925 3173 www.mmmnsyn.com

3 กรุงเทพมหานคร บริษัท ออพติมั่ม แอ็คเค้าท์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด 0105548144161 ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 990 อาคารอับดุลฮิมเพลส ชั้น 22 ห้อง 2210 เอ 0 2636 3464 sukunya@optimumacc.com

ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 www.optimumacc.com

4 กรุงเทพมหานคร บริษัท อิมเมจ เอเชีย จ ากัด 0105541040140 ให้บริการจัดทัวร์ น าเทีย่ว 11/440 ม.10 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว 0 2530 2722-6 info@imagedasie.com

เขตลาดพร้าว กทม. 08 9481 8950 www.imagedasie.com

5 กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค  จ ากัด 0105546037171 จ าหน่ายและบริการติดต้ังกระเบือ้ง 56/23 ถ.เสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 0 2379 9065-7 treetouch@gmail.com

กทม. 10230 08 6316 8188 cherrythe3touch@gmail.com

www.treetouch.com

6 กรุงเทพมหานคร บริษัท แดร่ิง จ ากัด 0105536027769 รับติดต้ังงานอลูมิเนียมกระจก 100 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 0 2374 1194 daring1993@yahoo.com

กทม. 10240 0 2375 8786

7 กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 0105549030305 ประกอบกิจการศูนย์ประชุม 991 ศูนย์การค้าสยามพารากอนเซ็นเตอร์ 0 2610 8011 info@royalparagonhall.com

รับจัดงานหรือจ้างทัว่ไป ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 www.facebook.com/royalparagonhallcorner, 

www.royalparagonhall.com

8 กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 0105545111556 ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 88/8 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 0 2284 3784 hr@sunexpress.co.th

ประเทศ กทม. 10120 www.sunexpress.co.th

9 กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟูด้ จ ากัด 0105546088680 ผลิต-ส่งออกอาหารทะเลกี่งส าเร็จรูป 216/45 อาคารแอลพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.นางล้ินจี่ 0 2285 2945 natarom_k@hotmail.com

แช่แข็ง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 www.seawealth-food.com

10 กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จ ากัด 0105485000257 ผลิต,น าเข้า,จ าหน่ายสินค้าประเภท 210 ถ.สุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กทม. 10500 0 2668 0123 songsak_r@dhas.com

เคร่ืองเขียน 08 6140 3515 www.dhas.com

รายชื่อธุรกิจทีไ่ดร้ับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดเีดน่ระดบัจังหวัด จ านวน 101 ราย
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ล าดบั จังหวัด บริษัท/ห้างหุน้ส่วน เลขทะเบียนนิตบิุคคล ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ e-mail/facebook/website

11 กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จ ากัด 0105524031251 ขายเคร่ืองใช้ส านักงาน 450 ถ.พระรามที ่3 แขวงบางโคล่ 10120 0 2689 3818 kk@ost.co.th

เขตบางคอแหลม กทม. 08 4544 5965 www.ost.co.th

12 กรุงเทพมหานคร บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 0105528010089 ธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบการตลาด 119/1 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 0 2725 8000 th_comment_public@amway.com

หลายชั้น www.amwayshopping.com

13 กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสด์ิ จ ากัด 0105516002434 ส่งออก,ผลิต,จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์- 71/9 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน 0 2521 1341 deesawat@ksc.th.com

ไม้ปาร์เก้ เขตหลักส่ี กทม. 10210 08 1819 7889 www.deesawat.com

14 กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธาน)ี จ ากัด 0845542000391 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 580/393 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงห้วยขวาง info@baansuay.com

เขตห้วยขวาง กทม. 10310

15 กรุงเทพมหานคร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 0105535060339 ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก อาคารส านักงานใหญ่ 2 ชั้น 7 เลขที ่1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย 0 2586 2786 phaob@syssteel.com

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 08 1577 9990 www.syssteel.com

16 กรุงเทพมหานคร บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 0105543085710 ค้าอสังหาริมทรัพย์ 909/1 ชั้น 5 ห้อง 502 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 0 2468 9000 nitida@cmc.co.th

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.

17 กระบี่ บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ซิสเต็มแอนด์คอนเซาน์ จ ากัด 0815546000808 รับท าบัญชี ให้ค าปรึกษาด้านภาษี 131,133 ถ.มหาราช ต.กระบีใ่หญ่ อ.เมืองกระบี่ 075 667 998 pnaccountsys@yahoo.com

จ.กระบี ่81000 08 9770 3867

18 กาฬสินธุ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รัตนประเสริฐบริการ 0463535000013 สถานีบริการน้ ามันปตท. 71 ม.5 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 08 1873 2911 ptt2494@hotmail.com

19 ก าแพงเพชร บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด 0625551000189 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 88 ม.6 ถ.พรานกระต่าย-ลานกระบือ ต.คุยบ้านโอง 055 858 033 webmail.sahacogen.com

อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 62110 08 0570 5682 www.sahacogen.com

20 ขอนแก่น บริษัท ส านักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จ ากัด 0405536000540 รับปรึกษาการท าบัญชี บริการอื่นๆ 222/456-7 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043 242 371 oac_2556@hotmail.com

08 9840 2496 www.oac.co.th

21 จันทบุรี บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จ ากัด 0225553000104 รับจ้างผลิต อาหาร เคร่ืองด่ืมและอื่นๆ 9/6 ม.1 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 039 460 967 chakkrit_oat@hotmail.com

22 จันทบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 999 ลิสซ่ิง 0223550000667 ให้กู้เงิน โอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน 45 ถ.ทุง่ดอนแดง ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี 039 333 600 leasing999@hotmail.com

และจ าหน่ายทรัพย์สิน จ.จันทบุรี 22000 038 289 0246

23 ฉะเชิงเทรา บริษัท ยูน.ิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด 0105530035751 ผลิต,ค้าส่ง ผ้าอ้อมเด็ก,ผู้ใหญ,่แผ่นอนามัย 105 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 038 570 900 rattanaporn-prinyasaguan@unicharm.com
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ล าดบั จังหวัด บริษัท/ห้างหุน้ส่วน เลขทะเบียนนิตบิุคคล ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ e-mail/facebook/website

24 ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จ ากัด 0205537003510 ผลิตน้ ายางข้น 135 ม.2 ต.เขาชก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 038 168 555 secretary@thaieasterngroup.com

08 9235 4787 www.thaieasterngroup.com

25 ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 0205548024301 ผลิตและวิจัยเกี่ยวกับยาง 159 ม.2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 038 168 555 secretary@thaieasterngroup.com

08 9235 4788 www.thaieasterngroup.com

26 ชลบุรี บริษัท โมเดิร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จ ากัด 0105533000223 ผลิตสีย้อม เพือ่ขายส่งออก และ 688/3 ม.1 ถ.ชลบุรี-ระยอง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 038 158 864-8 noppaklaomdp@gmail.com

ขายในประเทศ จ.ชลบุรี 20220 www.moderndyestuffs.com

27 ชลบุรี บริษัท อ.ีคิว. รับเบอร์ จ ากัด 0205543002198 ผลิตยางแผ่น แท่ง ก้อน และรูปทรงต่างๆ 138 ม.2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 038 168 555 secretary@thaieasterngroup.com

08 9235 4787 www.thaieasterngroup.com

28 ชลบุรี บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จ ากัด 0205534003632 ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ,น้ ามันปาล์ม 157 ม.2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 038 168 555 secretary@thaieasterngroup.com

08 9235 4789 www.thaieasterngroup.com

29 ชลบุรี บริษัท เอส.พ.ีเค.เครน จ ากัด 0205540002278 บริการรถเครน รถขุด รถบรรทุก 109/9 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 799 925 spkcrane@gmail.com

08 3584 1144 spkcrane.com

30 ชุมพร บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จ ากัด 0865547000011 ขนส่งสินค้า 95 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 077 547 123 executive@smklogistics.com

08 7956 8000 www.smklogistics.com

31 เชียงใหม่ บริษัท โกลบอลทรีท จ ากัด 0505550003380 ให้ค าปรึกษาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 17952 ม.3 ต.ท่าวังตาล อ.สารถี จ.เชียงใหม่ 50140 053 325 998 gbt0025@gmail.com

08 6508 1318 www.globaltreat2009.com

32 ตรัง บริษัท ตรัง ยูซี จ ากัด 0925533000188 ผลิตหินเพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง 115 ม.5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 075 203 018 tranguc@hotmail.com

08 9474 1210

08 1476 9615

33 ตราด บริษัท สมิงฟูดส์ จ ากัด 0775545000155 ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุกระป๋อง 64/1 ม.5 ต.ทุง่นนท์ อ.เขาสมิง จ.ตราด 039 619 328-9 factory@samingfoods.com

samingfoods.com

34 ตาก ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ห้าแยกสุขภัณฑ์ 0633532000193 จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกประเภท 18 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 055 506 000 hayeaktak@gmail.com

08 9702 4445
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35 นครปฐม บริษัท อโกรไทย จ ากัด 0105529013600 ผลิต,ขายอาหารสัตว์ อาหารเสริมอื่นๆ 77/75 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง 0 2431 0360-2 agrothai@aipthailand.com

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 09 0961 2409 www.aipthailand.com

36 นครปฐม บริษัท เอ.ไอ.พ.ี จ ากัด 0105523006971 น าเข้าและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 77/75 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง 0 2431 0360-2 aip@aipthailand.com

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 08 1371 3460 www.aipthailand.com

37 นครราชสีมา บริษัท โคราช ไทย เทค จ ากัด 0305554000557 ผลิตและจ าหน่ายสินค้าทีท่ าจากเมลามีน 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ม.6 044 218 766-8 shektt@koratthaitech.com

ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง

อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา 30000

38 นครราชสีมา บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จ ากัด 0305543000984 กิจการเกี่ยวกับบัญชีและตรวจสอบบัญชี 158/2 ตรอกสวายเรียง ต.ในเมือง 044 262 989 -

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

39 นครศรีธรรมราช บริษัท พาโกรับเบอร์เทรดด้ิง จ ากัด 0805558000433 ขายส่งยางพารา และพลาสติกขั้นต้น 259/22 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 075 328 779 pagorubber@gmail.com

08 1597 6999

40 นครสวรรค์ บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ ากัด 0605525000177 ขายอะไหล่รถบรรทุก บริการซ่อม 124 ม.10 ถ.พหลยิน ต.วัดไทร อ.เมือง 056 221 771 gidaporn_k@hino-thns.co.th

เคร่ืองยนต์ จ.นครสวรรค์ 60000 www.hino-thns.co.th

41 นครสวรรค์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงสีไฟอุดมธัญญกิจหนองบัว 0603530000099 โรงสีข้าว 349 ม.2 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 056 876 160 nongsuarich@gmail.com

08 1971 3562

42 นนทบุรี บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 0125539002040 ขายรถยนต์ ซ่อม,บ ารุงรักษา 234 ม.4 ถ.ตล่ิงชัน สุพรรณบุรี บ.บางรักพัฒนา 0 2927 9955-8 hcn_hr@hondanon.com

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี www.hondanon.com

43 นนทบุรี บริษัท เอช ซี เอ็น จ ากัด 0125533000118 ขายรถยนต์ ซ่อม,บ ารุงรักษา 4/10-11 ถ.รัตนาธิเวศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง 0 2591 7733-6 chuntarapim@hondanon.com

จ.นนทบุรี 11000 www.hondanon.com

44 น่าน บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จ ากัด 0555538000015 จ าหน่ายรถยนต์ 75/5 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 054 750 606 -

45 บุรีรัมย์ บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จ ากัด 0315542000115 เล้ียงสัตว์ 294 ม.1 ถ.อารยะโสภณ ต.ล าปลายมาศ 044 661 285 w.i.kissmarker@gmail.com

อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 08 9720 2626
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46 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท บุษรี บูติค รีสอร์ท จ ากัด 0775553000517 ให้เช่าห้องพักรีสอร์ท บริการสปา และ 69 ม.5 ต.ม่อนอก อ.เมืองประขวบคีรีขันธ์ 032 820 164 info@vartikakuiburi.com

นวดแผนไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032 820 165-7 www.vartikakuiburi.com

47 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ ากัด 0775528000011 สับปะรดกระป๋อง และน้ าสับปะรดเข้มข้น 18 ม.7 ถ.เพชรแกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี 032 681 268-70 acc_praft@hotmail.com

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 www.prachuabfruit.com

48 ปัตตานี บริษัท ชูเกียรติยนต์ จ ากัด 0945527000058 ขายปลีกรถยนต์ บริการซ่อมรถยนต์ 17/8 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 073 450 700-5 -

49 พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีเอซี ทีป่รึกษาบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 0155537000121 ให้บริการด้านกฎหมาย บัญช,ีภาษีอากร 59/9-10 ม.2 ถ.โพธิท์ราย-ท่าเรือ ต.บ้านขวาง 035 768 078-9 tac_account@hotmail.com

อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 08 1852 3432

50 พิจิตร บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด 0135539000624 ผลิตอาหาร,น้ ายาฆา่เชื้อทีใ่ช้กับสัตว์ 79/1 ม.1 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม 056 609 800 m.bunchan@inveaquaculture.com

อ.วชิรบารมี อ.พิจิตร 66280 08 1953 4620

51 พิจิตร บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จ ากัด 0665544000021 จ าหน่ายเคมีเกษตร 394/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน 056 622 993-4 arunwan2519@gmail.com

จ.พิจิตร 66110 056 622 770-2

08 1973 3141

52 เพชรบุรี บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จ ากัด 0765558000221 จ าหน่ายรถยนต์ เคร่ืองยนต์ 99 ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032 708 999 KH1904@yahoo.com

53 เพชรบุรี บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด 0765533000082 บริการซ่อมรถยนต์ 110 ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032 427 311 pattaraporn@isuzu-unt.com

54 เพชรบูรณ์ บริษัท บูรณะเวช จ ากัด 0675536000041 รักษาพยาบาล 2/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง 056 720 680-4 Phetcha_h@yahoo.com

จ.เพชรบูรณ์ 67220

55 แพร่ บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จ ากัด 0545533000033 สถานพยาบาล 3 ตรอกยันตรกิจโกศล1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 054 522 911 phraeram1@gmail.com

56 แพร่ บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 0545552000108 แก๊สแอลพีจี 119/5 ม.7 ถ.เล่ียงเมือง101 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 054 626 774 lpgphrae@hotmail.com

จ.แพร่ 54000 08 5711 9494

57 ภูเก็ต บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลต้ิง จ ากัด 0835549011941 วางระบบบัญชี จัดท าบัญชี 99/19 ม.1 ถ.พระภูเก็ต(แก้ว) ต.กะทู ้อ.กะทู้ 076 304 400 teetatch@jwsconsulting.co.th

จ.ภูเก็ต 83120 08 47463838 www.jwsconsulting.com

58 ภูเก็ต บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จ ากัด 0835547007687 ค้าปลีกของทีร่ะลึก 888 ม.6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 076 510 900 Sudarat.b@hotmail.com
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59 มหาสารคาม บริษัท เดอะพร้อม คอนโด วิว จ ากัด 0445551000105 อสังหาริมทรัพย์ 444 ม.1 ต.ท่าขอนยาว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 043 970 312 -

09 3326 9599

60 มหาสารคาม บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จ ากัด 0445552000133 จัดสรรทีดิ่น พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 418/3 ถ.ศรีสวัสด์ิด าเนิน ต.ตลาด 043 970 312 nok_mioback@hotmail.com

อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 09 3326 9599

61 มหาสารคาม บริษัท เสริมชัยแปรรูปไม้ จ ากัด 0445551000181 แปรรูปไม,้ไสไม้ 77 ม.15 ถ.สายบ้านทัวบัว-บ้านสมศรี ต.ท่าขอนยาง 043 749 337-40 ad.thaiwoods@gmail.com

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 08 6455 7757 www.thaiwoods.com

62 มุกดาหาร บริษัท สหเรือง จ ากัด 0345506000011 โรงงานน้ าตาล 76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร 042 660 401-2 www.saharuang.com

จ.มุกดาหาร

63 แม่ฮ่องสอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กาดค าพลาซ่า 0583537000036 ค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค 17/3 ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 053 620 161 kadkammhs@yahoo.com

08 6915 1999 www.kadkamplaza.com

64 แม่ฮ่องสอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค านวนตา 0583539000033 บริการทีพ่ักโรงแรม 51-51/1-5 ถ.ชุมนุมประพาส ต.จองค า อ.เมือง 053 611 757 panorama.mhs@gmail.com

จ.แม่ฮ่องสอน 08 1646 7229 www.โรงแรมหนองมาแม่ฮ่องสอน.com

65 ยโสธร บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จ ากัด 0355536000028 บ ารุงรักษา ซ่อมระบบเคร่ืองยนต์ 326 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร 045 580 222 -

จ.ยโสธร 08 1547 2793

66 ยะลา บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จ ากัด 0955548000081 จ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ 1175 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 073 240 996-7 51800dlr@gmail.com

67 ร้อยเอ็ด บริษัท พ.ีเค.พ.ีอินดัสตร้ี จ ากัด 0455551000199 ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิก 30 ม.1 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 043 522 951-2 tinnakorn_m@yahoo.com

จ.ร้อยเอ็ด 45000 08 1471 8838

68 ระยอง บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 0105544073324 ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 955 092-4 thiansinp@mhm.co.th

08 2790 4348 www.mhm.co.th

69 ระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ ากัด 0105545082831 โรงพยาบาล 8 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 038 921 999 -

70 ระยอง บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 0105539084399 ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองปรับอากาศ 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038 954 050-72 akritaya@hvccglobal.com

www.hvcc.co.th
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71 ราชบุรี บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 0705548000938 ให้บริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 128 ม.6 ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032 719 300 kamonwan.a@cresco.co.th

โรงไฟฟ้า

72 ลพบุรี บริษัท ท.ีดี.แดร่ีฟูด้ส์ จ ากัด 0165545000061 ผลิตและจ าหน่ายนม 179 ม.11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 036 776 588 sushi_pasta@hotmail.com

036 776 590

08 1877 2568

73 ลพบุรี บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จ ากัด 0165547000352 ผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตร 347 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 036 632 333 pathamaporn@siamyont.com

08 9801 7294 www.siamyont.com

74 ล าพูน บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จ ากัด 0515534000223 ค้าส่ง,ค้าปลีก 160 ถ.อินทยวยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน 053 511 065 jfsaremart@gmail.com

08 1952 7856

75 เลย บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จ ากัด 0425539000028 จ าหน่ายรถจักรยานยนต์,อะไหล่ 28 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 042 830 719 cy.honda@gmail.com

08 1873 1430

76 สกลนคร บริษัท สกล ว.ีซี.มอเตอร์ จ ากัด 0475536000302 ศูนย์จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์ฮอนด้า 111/1 ม.3 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 042-711913 sakonvc.hrd@gmail.com

จ.สกลนคร 47000 ต่อ 113 honda.sakon.com

08 6428 0745

77 สงขลา บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จ ากัด 0905552002361 บริการ,จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ รับสร้าง 150 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 074 554 359-60 pichaifook@hotmail.com

ต่อ 10

78 สตูล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทุง่นุ้ยศิลาทอง 0913534000040 ผลิตและจ าหน่ายหินอุตสาหกรรม 223 ม.2 ต.ทุง่นุ้ย อ.คานกาหลง จ.สตูล 91130 074 797 0867 tungnui@gmail.com

ก่อสร้าง 08 1969 2268 www.tungnuisilathon.co.th

79 สมุทรปราการ บริษัท สีไดโน จ ากัด 0105531024923 ผลิตสี 69 ม.14 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 0 2738 4111 malee@dynopaints.com

จ.สมุทรปราการ www.dynopaints.com

80 สมุทรปราการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 0115544004241 ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก 770 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ 0 2383 6599 phattharawadee@aeflex.co.th

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

mailto:kamonwan.a@cresco.co.th
mailto:sushi_pasta@hotmail.com
mailto:pathamaporn@siamyont.com
mailto:jfsaremart@gmail.com
mailto:cy.honda@gmail.com
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mailto:pichaifook@hotmail.com
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mailto:phattharawadee@aeflex.co.th
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81 สมุทรปราการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 0105539077295 บริการ,สถานพยาบาลเอกชน 1748 ซ.สุขุมวิท78 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 0 2361 0070-9 samrong_hostipal@hotmail.com

จ.สมุทรปราการ 10270 0 2361 1111 www.samrong-hosp.com

82 สมุทรปราการ บริษัท ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากัด 0115537003600 พัฒนาพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม 770 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ 0 2383 6599 phattharawadee@aeflex.co.th

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

83 สมุทรปราการ บริษัท เอ.พ.ี ฮอนด้า จ ากัด 0105529007316 บริการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 149 ถ.รถรางเก่า ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง 0 2757 6111, pakapooms@aphonda.co.th

จ.สมุทรปราการ 08 5062 7328 www.aphonda.co.th

84 สมุทรสงคราม บริษัท โรงงานน้ าปลาไทย (ตราปลาหมึก) จ ากัด 0105514006823 ผลิตและจ าหน่ายน้ าปลา 190 ม.1 ถ.วิธานวิถี ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง 034 762 777 prajuab.s@squidbrand.com

จ.สมุทรสงคราม 75000 'www.squidbrand.com

85 สมุทรสงคราม ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์ 0103535023181 ขายผลิตภัณฑ์อาหารทีย่รรจุหีบห่อ 99 ม.5 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 034 765 901 herbsandspicesland@gmail.com

08 9777 7955

86 สมุทรสาคร บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จ ากัด 0105543105966 ผลิตและจ าหน่ายเส้นด้าย 39/60 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 034 419 100 hunsa.p@coats.com

จ.สมุทรสาคร 74000 www.coats.com

87 สมุทรสาคร บริษัท มิสเตอร์ ทอม เซล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 0105544063418 บริการร้ือถอน ขนย้ายติดต้ังเคร่ืองจักร 39/9 ม.1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 854 932-4 info@mrtomservice.com

www.mrtomservice.com

88 สระแก้ว ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์.เค.ซี. แทรฟฟิค เซอร์วิส 0273549000039 รับเหมาตีเส้นจราจร 330 ม.12 ต.วัฒนทานดร อ.วัฒนธารดร จ.สระแก้ว 037 262 233 r.chotechuang@hotmail.com

09 0397 0669

89 สระบุรี บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จ ากัด 010555028033 จ าหน่ายรถยนต์แทรกเตอร์ 8 ม.1 ต.หนองขาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036 303 515 kittiporn@siamyont.com

08 9812 7885 www.siamyont.com

90 สุพรรณบุรี บริษัท ตรีปัน้จั่นโมบาย จ ากัด 0725551000129 ผลิตประกอบรถปัน้จั่นตอกเสาเข็ม 199/2 ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 035 586 503 hrtpm@hotmail.com

91 สุราษฎร์ธานี บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ ากัด 0105546096381 สถานพยาบาล 57 ม.3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 077 429 500 info@bangkokhospitalsamui.com

จ.สุราษฎร์ธานี 84320 www.facebook.com/bangkokhospitalsamui,

www.samuihospital.com
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92 สุรินทร์ บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จ ากัด 0325533000060 รับเหมาก่อสร้าง 37 ม.8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 044 519 400 -

93 หนองคาย บริษัท เทพอรุโณทัย จ ากัด 0505537005897 ผลิตการต้มกล่ันและการผสมสุรา 99 ม.4 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดค า อ.เมือง 042 449 711-13 -

จ.หนองคาย 43000

94 หนองบัวล าภู บริษัท อีซูซุหนองบัวล าภู จ ากัด 0395546000021 บริการจ าหน่ายรถยนต์ 338 ม.10 ถ.อุดร-เลย ต.ล าภู อ.เมือง 042 392 500 -

จ.หนองบัวล าภู 39000 08 6451 4999

95 อ่างทอง บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 0155533000011 ขายรถยนต์ 79/1 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านอิฐ อ.เมือง 035 617 888 -

จ.อ่างทอง 14000 ต่อ 140

96 อ่างทอง บริษัท พัฒนาภัณฑ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 0155528000016 ค้าปลีกจักรยานยนต์ 17 ถ.อ่างทอง-โพธิท์อง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง 035 616 111 -

จ.อ่างทอง

97 อ านาจเจริญ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ราชาแทรกเตอร์ 0373548000034 จ าหน่ายและให้บริการหลังการขาย 99 ม.15 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุง่ อ.เมือง 045 511 559 sudarat_oop@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์คูโบต้า จ.อ านาจเจริญ 37000

98 อุดรธานี บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จ ากัด 0415543000266 โรงเรียนเอกชน 140 ม.11 ต.นาเข้า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรานี 042 206 363 anupong@live.com

08 1975 3263 esarntech.ac.th

99 อุดรธานี บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ากัด 0415540000567 ค้าปลีกกระจกรถยนต์ 235/1-2 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรานี 41000 042 204 115-6 udnt@hotmail.com

09 0980 2324 www.udautoglass.com

100 อุดรธานี บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 0415537000039 บริการ,ค้าส่ง,ค้าปลีกโทรทัศน์และ 91/91 ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 042 326 500 twzud@hotmail.com

อุปกรณ์โทรทัศน์

101 อุตรดิตถ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ีแคร์ แอลพีจี 0533550000435 บริการขายปลีกน้ ามันและเชื้อเพลิง 283/4 ม.4 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 055 412 813 -

09 4610 9559
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