รำยชื่อเว็บไซต์ ทไี่ ด้รับเครื่องหมำยรับรองควำมน่ ำเชื่ อถือ DBD Verified ปี 2554 (60 เว็บไซต์ )
ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

1

www.aircraftcoffee.com

บริ ษทั ภูริชวัน จำกัด

เลขที่ 6 ชั้น 3 ห้องซี 10-ซี14 , เอ315 ถ.บำงขุนเทียน แขวงบำง
เครื่ องดื่ม
บอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150

02 899 8955, 02
899 8995

02 899 8924

purichawon2003@gmail.com

2

www.atshop.com

บริ ษทั เอทีช็อปดอทคอม
จำกัด

ห้อง A-10 คอมพิวเตอร์ พลำซ่ำ 312/1 ถนน มณี นพรัตน์ ต.ศรี
ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

053-224633

053 224636

atshop.com@gmail.com

3

www.atsiam.com

บริ ษทั เน็ตครี เอติค
ดอทคอม จำกัด

139/10-11 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลำดพร้ำว 53 สะพำนสอง วังทองหลำง
รับจองโรงแรมที่พกั
กรุ งเทพฯ 10310

02-933-4142

02-933-3031

support@atsiam.com

4

www.audiocity2u.com

บริ ษทั เทอร์มินอล โซลูชนั่ 100/85 ซอยสำยไหม 85 ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำย
เครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์
จำกัด
ไหม กรุ งเทพฯ 10220

0 2991 8600

0 2991 9707

sale@terminal.co.th,think@termina
l.co.th

5

www.automagwheel.com

95/77-78 (โครงกำรทรัพย์ทวีโฮมแฟคทอรี่ 1) หมู่ 8 ซอยสุ ข
บริ ษทั ออโต้ แม็ก วิล จำกัด สวัสดิ์ 84 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทร
เจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

0-24611034

0-24611035

info@automagwheel.com

6

www.automore.com

บริ ษทั ออโตมอร์ จำกัด

51/849 หมู่ที่ 2 ซ.ลำลูกกำ13 ถ.ลำลูกกำ ต.คูคต อ.ลำลูกกำ จ.
ปทุมธำนี 12130

เครื่ องมือเครื่ องใช้อุตสำหกรรม 029955571-2

029955573

sales@thaimeter.com

7

www.bananaticket.com

บริ ษทั กฤษณำ ทรำเวล
จำกัด

55 หมู่บำ้ นชลนิ เวศน์ ถ.ประชำชื่ น แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900

บริ กำรจองตัว๋

02 587 5050

02 911 1836

info@bananaticket.com,
sales@krisnatravel.com

8

www.c2sexpress.net

บริ ษทั ซี ทู เอส เอ็คเพรส
จำกัด

464 อำคำรเอ ถนนสุ คนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุ งเทพมหำนคร 10230

ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น ป้ ำย
สติ๊กเกอร์ Rollup Stand

0 2553 0653, 08
0449 2228

0 2553 0653

kent@c2s.co.th,
suphalak@c2s.co.th

อุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์

1

ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

www.cenclean.com

บริ ษทั เซ็นเตอร์ คลีน จำกัด

188/9 ซอยพุทธบูชำ 36 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ
กรุ งเทพมหำนคร 10140

จำหน่ำยสิ นค้ำทำควำมสะอำด
เช่น กระดำษชำระ

02-490-1555, 02
463 9555

10 www.chaiyohosting.com

บริ ษทั ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

3312/33-34 ชั้น 2-3 โซนเอ ซอยลำดพร้ำว 101
ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

จดโดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง
ออกแบบเว็บไซต์

02-187-0187, 08602-187-0188
700-4000

info@chaiyohosting.com,
support@chaiyohosting.com

11 www.colostrum4u.net

บริ ษทั ไพร์ม เนเชอร์ พลัส 19/24 หมู่บำ้ นมำสเตอร์ พีช ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยสุคนธ
อำหำรเสริ ม
จำกัด
สวัสดิ์29 ลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230

0869939777,
0863344777

wachiravit@colostrumexpert.com

12 www.com.co.th

บริ ษทั อีคอมสยำม
ดอทคอม จำกัด

จดโดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง
ออกแบบเว็บไซต์

02 968 2665, 02
968 3399

02-968-3400

info@ecomsiam.com

13 www.cos-shop.com

บริ ษทั ซี .โอ.เอส.แอดวำนซ์ 407 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน
จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร 10150

จำหน่ำยหมึกพิมพ์ ตลับหมึก

02 416 6967-8

02 416 6966

cos-shop@hotmail.com

14 www.e-travelmart.com

บริ ษทั สื่ อเดินทำง จำกัด

127/21-22 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี
กรุ งเทพมหำนคร 10400

อุปกรณ์เดินป่ ำ

02 2454211 ,02
2475371-2

02 6400020

info@e-travelmart.com

15 www.fujicream.com

บริ ษทั ฟูจิครี มดอทคอม
จำกัด

170-172 ซ.จรัญสนิทวงศ์12 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงวัดท่ำพระ
เขตบำงกอกใหญ่ กทม.10600

เครื่ องสำอำง

02-101-1001-2

02-101-1002

fujicream@hotmail.com

16 www.gataak.com

บริ ษทั ฮิตเฮนน่ำ จำกัด

95/29 หมู่3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ ปทุมธำนี 12130

เครื่ องสำอำงค์

087-6762085 , 0876762085

9

82/8 ม.6 ถ.ประชำรำษฎร์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-490-1687-9, 02 contact@cenclean.com,service@ce
463 9595
nclean.com

info@gataak.com
2

ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

17 www.gotostp.com

บริ ษทั ไทย พำรำไดซ์ อำร์ 80/88 ซอยนวมินทร์ 87 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึง
ทีแซนส์ จำกัด
กุ่ม กรุ งเทพฯ 10240

18 www.gowell.co.th

บริ ษทั โกเวล จำกัด

19 www.gttm-translation.com

บริ ษทั โกลบอลทรำนส
เลชัน่ ทีม จำกัด

20

www.homesolutioncenter.c บริ ษทั นวกำรค้ำวัสดุ
o.th
ก่อสร้ำง จำกัด

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

ส่ งออกสิ นค้ำหัตถกรรม

081-628-2571

02-733-4494

info@gotostp.com

8/9 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบำงนำ-ตรำด กม.9 ต.บำงแก้ว อ.
บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

อำหำรเสริ ม

02-3159133-36

02-3165399

info@gowell.co.th,
nutthamol@purity.co.th

59/406 หมู่ 7 ซอยบงกช 5 ถ.เลียบคลอง 2 ต.คลองสอง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

แปลภำษำ

087-706-2227,0 835
0 252 42 331
479 191

gtm.coordinate@gmail.com,gtm.so
r@gmail.com

เลขที่ 52/2 ถนนปทุมสำมโคก ตำบลบำงปรอก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณี ย ์ 12000

จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงทุกชนิ ด

081 838 6313, 02581-4471-5

02 979 2229, 02
979 2428

phiradej@sahasinthai.co.th,apinun
@sahasinthai.co.th

88/68 หมู่ 2 ซอยเพชรเกษม 116/2 แขวงหนองค้ำงพลู
เขตหนองแขม กรุ งเทพมหำนคร 10160

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์

02 810-8150

02 810-8153

manager@ICDistribution.net

21 www.icdistribution.net

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอซี ดิ
สตริ บิวชัน่

22 www.jsk2545.com

บริ ษทั เจ เอส เค โปรโมชัน่ 144/1 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร ผลิต จำหน่ำย และให้เช่ำเครื่ อง
0-2245-7575-9
จำกัด
10400
หยอดเหรี ยญ

02-246-8855

rainbow@jsk2545.com,
yurachaina@hotmail.com

23 www.kwangham.com

บริ ษทั กวำงอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที่ 63 ถ.เจริ ญกรุ ง แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร
จำกัด
กรุ งเทพฯ 10200

022225474-5

it@kwangham.com

24 www.lgtool.com

บริ ษทั แอลจีทูลส์ จำกัด

6/6 หมู่ 3 (เมืองทองธำนี ) ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ ด นนทบุรี
11120

อุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิ กส์

02-222-3322

กล้องสำรวจในงำนก่อสร้ำง

02-981-4166, 08602-981-4167
617-4000

lgtools@truemail.co.th
3

ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

25 www.lifetechgroup.net

บริ ษทั บิ๊กเบนซ์ เฮลธ์ โปร 203/18 ซอยแจ้งวัฒนะ 8 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่
ดักส์ จำกัด
กรุ งเทพฯ 10210

26 www.males-attract.com

บริ ษทั ทูยนู ิก จำกัด

27 www.misterbrush1.com

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

อำหำรเสริ ม

0-29004626-8

0-29004629

coffee_srimcafe@yahoo.com

43/214 หมู่ที่3 แขวงอนุสำวรี ย ์ เขตบำงเขน กรุ งเทพมหำนคร
10220

เครื่ องสำอำง

02 9557798

02 9739696

service@herbani.com,
service@2perfectskin.com

บริ ษทั มิสเตอร์ บรัช จำกัด

92 ซอยลำดพร้ำว 38 ถนนลำดพร้ำวแขวงสำมเสนนอก เขต
ห้วยขวำง กทม. 10310

จำหน่ำยแปรงอุตสำหกรรม

0 2511 4108, 0
2511 4239

0 2511 4107

misterbrush@hotmail.com

28 www.mixprint.biz

บริ ษทั ที.ที.เอช.นิ ตติง้
(ไทยแลนด์) จำกัด

88 ซอยพระยำมนธำตุรำชศรี พิจิตร์ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
ผลิตและจำหน่ำยเสื้ อผ้ำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110

02-899-8888

02-416-1009

service@mixprint.com

29 www.mixprint.com

บริ ษทั ที.ที.เอช.นิ ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด

88 ซอยพระยำมนธำตุรำชศรี พิจิตร์ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
ผลิตและจำหน่ำยเสื้ อผ้ำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110

02-899-8888

02-416-1009

service@mixprint.com

30 www.mue-pro.com

บริ ษทั โปรซีต เทรนเนอร์
จำกัด

618 ซอยแก้วฟ้ ำ ถนนสี่ พระยำ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก
บริ กำรจัดสัมมนำและฝึ กอบรม 0 2236 1253
กรุ งเทพมหำนคร 10500

0 2633 1957

info@mue-pro.com

31 www.mushroomtravel.com บริ ษทั มัชรู มทรำเวล จำกัด

589/124 อำคำรชุดทำวเวอร์ 1 ออฟฟิ ศ ชั้นที่ 22 ถนนบำงนำตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260

02-105-6234

02-745 6258

contact@mushroomtravel.com

32 www.myotop.com

83/165 ซอย ชิ นเขต 2 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงทุ่งสองห้อง, เขต
สิ นค้ำ OTOP
หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

02-591-8897 to 8
ext. 304 , 401

02-954-7055

EXPORT@MYOTOP.COM

บริ ษทั มำย อี บิส จำกัด

ท่องเที่ยว

4

ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

33 www.nationbook.com

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์
เลขที่ 1858/123-124 อำคำรเนชัน่ ทำวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบำงนำเนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำหน่ำยหนังสื อ
ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กทม. 10260
จำกัด (มหำชน)

02 3383333

02 3383986

info_nationbooks@nationgroup.co
m

34 www.newgenstravel.com

บริ ษทั นิวเจนส์ ทรำแวล
จำกัด

65/98 หมู่ 4 แขวงจรเข้บวั เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230

ทัวร์ จองตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม
ที่พกั

02 9071-707

02 5533-016

net@newgenstravel.com,
noi@newgenstravel.com

35 www.nts-cctv.com

บริ ษทั นำวิเกเตอร์
เทคโนโลยี โซลูชนั่ จำกัด

168/8 ถนนพระรำม 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน
กรุ งเทพมหำนคร 10150

กล้องวงจรปิ ด ประตูร้ ัวรี โมท

081 920 8832 , 02
417 1400

02 955 5645 ต่อ
35888

ntscctv@gmail.com

36 www.okretails.com

บริ ษทั แคนนอน บอล
แมนูแฟคเจอริ่ ง จำกัด

96/3 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองลำกฆ้อน ( นพวงษ์ - บำงเลน )
ตำบลหน้ำไม้ อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140

ชั้นวำงสิ นค้ำ

0-2977-7534

0-2977-7101

okretails@hotmail.com ,
okretails@gmail.com

37 www.o-pop.com

บริ ษทั สยำมวิคเกอร์ จำกัด

11/2 ซอยลำดพร้ำว 110 แยก 3 ถนนลำดพร้ำว แขวงวัง
ทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

อุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำน

02-538 7995

02-9319149

company@siamwicker.com

38 www.pb-pac.com

หจก.พีบีแพค

29-31 ซอยกรุ งธนบุรี 4 ถนนกรุ งธนบุรี แขวงบำงลำภูล่ำง เขต
คลองสำน กรุ งเทพฯ 10600

ของพรี เมี่ยม ของชำร่ วย

02 860 9009

02 860 8097

paiboon@pb-pac.com

39 www.polomaker.com

บริ ษทั โปโลเมคเกอร์ จำกัด

เลขที่ 117/1 ซอยพหลโยธิน 7 (ปำกซอยอำรี ย ์ 4) ถนน
พหลโยธิ น แขวนสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 10400

เสื้ อผ้ำ เครื่ องแต่งกำย

02 279 3002-3

02 279 2097

account@polomaker.com,
sales@polomaker.com

40 www.roongthongtour.com

บริ ษทั รุ้งทองทัวร์ แอนด์
เซอร์วิส จำกัด

2332 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพฯ 10310

ท่องเที่ยว

081 257 7100, 02
318 3922-3

02 318 8344, 02
716 5548

admin@roongthongtour.com,rttour
@roongthongtour.com

41 www.sabina.co.th

บริ ษทั ซำบีน่ำ จำกัด
(มหำชน)

12 ถนนอรุ ณอมริ นทร์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบำงกอกน้อย
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร 10700

เครื่ องแต่งกำย

02 422 9400 ต่อ
02 434 9312, 02
9851, 02 422 9445 435 7374

ratchuda_c@sabina.co.th,
Online@sabina.co.th
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ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

รับจองโรงแรมที่พกั

0-2733-2224-5 ,
089-511-5533

0-2375-5673

bsn.d@hotmail.com ,
info@sanooktour.com ,
info@bsnnews.com

43 www.shelfbookz.com

บริ ษทั เอพี ครี เอทีฟ จำกัด
เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั
44/73 หมู่ที่ 8 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุ งเทพ 10230
เชลฟบุค๊ ส์ดอทคอม จำกัด

จำหน่ำยหนังสื อ

0-25173004-5

0-25173323

bookbangkok@gmail.com

44 www.siamflorist.com

บริ ษทั สยำมฟลอรี สต์ ดอท 17 เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
คอม จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร 10900

ร้ำนดอกไม้

0-29538900

45 www.siamwicker.com

บริ ษทั สยำมวิคเกอร์ จำกัด

11/2 ซอยลำดพร้ำว 110 แยก 3 ถนนลำดพร้ำว แขวงวัง
ทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

ธุรกิจอื่นๆ

02-538 7995

02-9319149

company@siamwicker.com

46 www.sinaptiq.com

บริ ษทั ซินแนพทิค จำกัด

อำคำรฟอรั่ม ทำวเวอร์ ชั้น 3 184/2 ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วย
ขวำง กรุ งเทพฯ 10310

พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์

02639 7575

0 2639 7576

contact@sinaptiq.com

47 www.sisthai.com

บริ ษทั เอสไอเอส ดิสทริ
เลขที่ 9 อำคำรภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดำภิเษก
บิวชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400
(มหำชน)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

0-2640-3000

0-2640-3780

sis@sisthai.com

48 www.skoaservice.com

บริ ษทั เอส.เค โอ เอ เซ็น
เตอร์ จำกัด

49 www.srimcup.com

บริ ษทั บลิส เฮลท์ โปรดักซ์ 2/7 อำคำรH-CAPE. ถ.สุ ขำภิบำล2 แขวงประเวศ. เขตประเวศ
จำกัด
กรุ งเทพฯ 10250

50 www.thaiactivity.com

บริ ษทั ไทย แอคทิวิต้ ี จำกัด

42 www.sanooktour.com

บริ ษทั บี เอส เอ็น เซ็นเตอร์ 499/18 หมู่บำ้ นเฟื่ องฟ้ ำ หลังตลำดแฮปปี้ แลนด์เก่ำ ถนนนวมิ
จำกัด
นทร์ แขวงคลองจัน เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

107/4-5 ถนนสิ งหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้
65000
สำนักงำน

เลขที่ 369/7 หมู่บำ้ นสิ รสำ ซ.แจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลำดบำงเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

info@siamflorist.com

053 271 784

gm_sk@hotmail.com

อำหำรเสริ ม

02-3292040

bum_007@hotmail.com,
admin@srimcup.com

ท่องเที่ยว

02 522 7117, 084
111 7171

02 522 7133

admin@thaiactivity.com
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ลำดับ

เว็บไซต์

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์ (Tel)

โทรสำร (fax)

อีเมล์ (E-mail)

51 www.thailandcctv.com

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำร์อีสท์ 2051 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
ครี เอชัน่
กรุ งเทพมหำนคร 10250

กล้องวงจรปิ ด

02-752-6952

02-752-6953

sale@thailandcctv.com

52 www.thairoute.com

บริ ษทั ไทยรู ท ดอทคอม
จำกัด

จองตัว๋ ทัวร์ โดยสำร

0-7652-1539

0-7626-4414

corporate@thairoute.com,
info@thairoute.com

53 www.thaitravelland.com

บริ ษทั ลำยไทยทรำนส
22/20 หมู่ที่ 15 แขวงบำงพรม เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหำนคร
ปอร์ต แอนด์แทรแวล จำกัด 10170

ท่องเที่ยว

02 887 8802-3,02
887 9680

02 887 7818, 02
887 9680

linethai1@yahoo.com

54 www.thnic.co.th

บริ ษทั ที.เอช.นิ ค จำกัด

111 หมู่ที่ 9 อุทยำนวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย ชั้นที่ 2 ห้อง พีบริ กำรเว็บโฮสติง้
206 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

02 564 8031, 02105-4007 #194

02 564 8033

staff@thnic.co.th

55 www.tigatime.com

บริ ษทั ทีไอจีเอ จำกัด

65/215-216 อำคำรชำนำญเพ็ญชำติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนพระรำม 9 ห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310

02-643-1855-9

02-643-8570

thada@tiga.co.th,info@tigatime.co
m

56 www.tripleasia.com

บริ ษทั เสิ ร์ชเอ็นจินอ็อปทิ
ไมเซชัน่ จำกัด

111/33 พรี เมี่ยมเพลส เอกมัย-รำมอินทรำ 40 ซอยรำมอินทรำ 40
ท่องเที่ยว
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร 10240

02 187 1008

02 187 1009

booking@tripleasia.com

57 www.vitaminfast.com

บริ ษทั นูทรำซูทิคอล
ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด

33/3 ถนนสำยวัดโคก ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี
อำหำรเสริ ม
12000

02 5811676, 080078-0952

info@vitaminfast.com

58 www.zcuisiner.com

บริ ษทั แซดควิซิเนอร์ จำกัด

31/22 ลำดพร้ำว 23 ถ.ลำดพร้ำว แขวงจันทร์ เกษม เขตจตุจกั ร
กทม. 10900

025112553,0891997370

yot@zcuisiner.com

59 www.เสื้ อ.com

บริ ษทั ที.ที.เอช.นิ ตติง้
(ไทยแลนด์) จำกัด

88 ซอยพระยำมนธำตุรำชศรี พิจิตร์ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
ผลิตและจำหน่ำยเสื้ อผ้ำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110

12/86 หมู่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

จำหน่ำยกำร์ ตูน ในรู ปแบบ
VCD/DVD

อำหำร และเครื่ องดื่ม

02-899-8888

02-416-1009

service@mixprint.com
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ลำดับ

เว็บไซต์

60 www.2c2p.com

บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน
บริ ษทั ทูซีทูพี (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ที่อยู่
184/2 อำคำรฟอรั่ม ทำวเวอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วย
ขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

ประเภทธุรกิจ

บริ กำรรับชำระเงิน

โทรศัพท์ (Tel)

02 645 2520-2

โทรสำร (fax)

02 645 2423

อีเมล์ (E-mail)

contact@2c2p.com
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