
ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

1 www.bananaticket.com
บริษทั กฤษณา ทราเวล 
จ ากดั

55 หมู่บา้นชลนิเวศน์ ถ.ประชาช่ืน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900

บริการจองตัว๋ 02 587 5050 02 911 1836
info@bananaticket.com, 
sales@krisnatravel.com

2 www.conexstore.com
บริษทั คอนเนกซ์ อิน
โนเวชัน่ จ  ากดั

เลขท่ี 850/2 ซ.ลาดกระบงั 30/5 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั
 เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520

จ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม เช่น
 อุปกรณ์งานช่างโลหะ  ไฟฟ้า  
ก่อสร้าง

0 2316 1133, 0 
2316 1115

0 2316 1114, 0 
2737 1500

cs@conexstore.com

3 www.kudson.com
บริษทั คดัสรรดอทคอม 
จ ากดั

8/3 ซอยสุขมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110

ของเล่นและหนงัสือ 0 2726 9686-7 0 2726 9689 services@kudson.com

4 www.canon.co.th
บริษทั แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง
 (ไทยแลนด)์ จ ากดั

เลขท่ี 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21-24 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10500

สินคา้ออนไลน์ เช่น กลอ้งวิดีโอ
 หมึกพิมพเ์คร่ืองพรินเตอร์ 
กระดาษพิมพภ์าพ

02 344 9999
02 344 9999 ต่อ 
4150, 02 344 9961

imd@cmt.canon.co.th

5 www.jidapaenter.com
บริษทั จิดาภา เอน็เตอร์
ไพรส์ จ  ากดั

199/19 หมู่บา้นพาร์คแกลเลอร่ี ถนนวชัรพล แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริการท่องเท่ียว และจองตัว๋
เคร่ืองบิน

0 2945 5901-2 0 2945 5903 jidapatravel@gmail.com

6 www.jsk2545.com
บริษทั เจ เอส เค โปรโมชัน่
 จ  ากดั

144/1 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 10400

ผลิต จ าหน่าย และให้เช่าเคร่ือง
หยอดเหรียญ

0-2245-7575-9 02-246-8855
rainbow@jsk2545.com, 
yurachaina@hotmail.com

7 www.chattongthaisilk.com
บริษทั ฉัตรทองไหมไทย 
จ ากดั

78/1 ม.8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา 30150 จ าหน่ายผา้ไหม 0 4428 4465
0 4428 4663, 0 
4444 1146

chattong@gmail.com

8 www.ezy4party.com
บริษทั ซาทท ์อินเตอร์-ซพั
พลาย จ ากดั

63/11 ซอยลาดพร้าว 114 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขต
วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สินคา้งานปาร์ต้ี 0 2539 8593 0 2539 3077 marketing@ezy4party.com

รำยช่ือเวบ็ไซต์ที่ได้รับเคร่ืองหมำยรับรองควำมน่ำเช่ือถือ DBD Verified  ปี 2556  (121 เวบ็ไซต์)
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

9 www.sabina.co.th
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั 
(มหาชน)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10700

เคร่ืองแต่งกาย
02 422 9400 ต่อ 
9851, 02 422 9445

02 434 9312, 02 
435 7374

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

10 www.c2sexpress.net
บริษทั ซี ทู เอส เอค็เพรส 
จ ากดั

464 อาคารเอ ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร  10230

ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น ป้าย 
สต๊ิกเกอร์  Rollup Stand

0 2553 0653, 08 
0449 2228

0 2553 0653
kent@c2s.co.th, 
suphalak@c2s.co.th

11 www.cos-shop.com
บริษทั ซี.โอ.เอส.แอดวานซ์
 จ  ากดั

407 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 69 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150

จ าหน่ายหมึกพิมพ ์ตลบัหมึก 02 416 6967-8 02 416 6966 cos-shop@hotmail.com

12 www.cenclean.com บริษทั เซ็นเตอร์ คลีน จ ากดั
188/9 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140

จ าหน่ายสินคา้ท าความสะอาด 
เช่น กระดาษช าระ

02-490-1555, 02 
463 9555

02-490-1687-9, 02 
463 9595

contact@cenclean.com,service@c
enclean.com

13 www.servertoday.com
บริษทั เซิร์ฟเวอร์ทูเดย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

 111/128 หมู่ท่ี 2 ถนนราชพฤกษ ์ต  าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง
 จงัหวดันนทบุรี 11000

บริการจดช่ือโดเมน บริการ 
Web Hosting

0-2195-7395-9 0-2195-7394
d.dujdao@servertoday.com,info@
servertoday.net

14 www.mixprint.biz
บริษทั ที.ที.เอช.นิตต้ิง 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั

88 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10110

ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ 02-899-8888 02-416-1009 service@mixprint.com บริษทัซ ้ากนั

15 www.mixprint.com
บริษทั ที.ที.เอช.นิตต้ิง 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั

88 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10110

ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ 02-899-8888 02-416-1009 service@mixprint.com บริษทัซ ้ากนั

16 www.เส้ือ.com
บริษทั ที.ที.เอช.นิตต้ิง 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั

88 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10110

ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ 02-899-8888 02-416-1009 service@mixprint.com บริษทัซ ้ากนั

17 www.thnic.co.th บริษทั ที.เอช.นิค จ  ากดั
111 หมู่ท่ี 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นท่ี 2 ห้อง พี-
206 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120

บริการเวบ็โฮสต้ิง
02 564 8031, 0-
2105-4007 #194

02 564 8033 staff@thnic.co.th
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18 www.tigatime.com บริษทั ทีไอจีเอ จ  ากดั
 65/215-216 อาคารช านาญเพญ็ชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 26 
ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จ าหน่ายการ์ตูน ในรูปแบบ 
VCD/DVD

02-643-1855-9 02-643-8570
thada@tiga.co.th,info@tigatime.co
m

19 www.2c2p.com
บริษทั ทูซีทูพี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

184/2 อาคารฟอร่ัม ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริการรับช าระเงิน 02 645 2520-2 02 645 2423 contact@2c2p.com

20 www.audiocity2u.com
บริษทั เทอร์มินอล โซลูชัน่
 จ  ากดั

100/85 ซอยสายไหม 85 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ 10220

เคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ 0 2991 8600 0 2991 9707
sale@terminal.co.th,think@termin
al.co.th

21 www.thaiactivity.com บริษทั ไทย แอคทิวิต้ี จ  ากดั
เลขท่ี 369/7 หมู่บา้นสิรสา ซ.แจง้วฒันะ 6 แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210

ท่องเท่ียว
02 522 7117, 084 
111 7171

02 522 7133 admin@thaiactivity.com

22 www.thaiware.com
บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิ
เคชัน่ จ  ากดั

69/6 อาคารตั้งฮัว่ปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ สินคา้ไอที 02 635-0744 02 635-0745 webmaster@thaiware.com

23
www.homesolutioncenter.c
o.th

บริษทั นวการคา้วสัดุ
ก่อสร้าง จ  ากดั

เลขท่ี 52/2 ถนนปทุมสามโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์12000

จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างทุกชนิด
081 838 6313, 0-
2581-4471-5

02 979 2229, 02 
979 2428

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

24 www.nanmeebooks.com บริษทั นานมีบุค๊ส์ จ  ากดั
อาคารนานมีบุค๊ส์เฮา้ส์ เลขท่ี 11 ซอยสุขมุวิท31 (สวสัดี) 
คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

จ าหน่ายหนงัสือ 0 2662 3000 0 2662 0919 webmaster@nanmeebooks.com

25 www.nts-cctv.com
บริษทั นาวิเกเตอร์ 
เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ากดั

168/8  ถนนพระราม 2  แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทียน  
กรุงเทพมหานคร  10150

กลอ้งวงจรปิด ประตูร้ัวรีโมท
081 920 8832 , 02 
417 1400

02 955 5645 ต่อ
35888

ntscctv@gmail.com
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26 www.newsiam.net
บริษทั นิวสยามทวัร์แอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

เลขท่ี 28/5 ตรอกโรงไหม ถนนพระอาทิตย ์ แขวงชนะสงคราม
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

บริการจองห้องพกั
0-2629-2424  , 0 
2629 0101

0-2629-3344, 0 
2629 3003

monchai@newsiam.net,jew_valent
ine@hotmail.com

27 www.i-neotech.com
บริษทั นีโอไลเนอร์ส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

466/31 ชั้น 5 อาคารจี.พี.เฮา้ส์ สาทร  ซอยสวนพลู ถนนสาทร
ใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล อุปกรณ์
การถ่ายภาพ ตูก้นัช้ืน และ
อุปกรณ์ไอที

086-999-4833, 02-
804-2232

0 2804 2251
neoliners@gmail.com,ineotechz@
gmail.com

28 www.bumq.com
บริษทั บมัคิว (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 3 ถนนงามวงศว์าน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่ือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 02-561-5516 02-561-5364
info@bumq.com,visarut@bumq.c
om

29
www.catalogfridayonline.c
om

บริษทั เบทเตอร์เวย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

442 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240

สินคา้แฟชัน่ เคร่ืองส าอาง และ
ของใชใ้นบา้น

0 2917 0000
0 2917 1066, 02 
517 1515

rojjana_a@mistine.co.th, 
info@friday.co.th 

30 www.basicholiday.com บริษทั เบสิก ฮอลิเดย ์จ  ากดั
125/8 หมู่ท่ี 3 ถ.บา้นกลว้ย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง
 จ.นนทบุรี 11110

รับผลิตของท่ีระลึก ของช าร่วย
0 2979 9965, 0 
2979 9968

0 2979 9993 basicholiday@gmail.com

31 www.mue-pro.com
บริษทั โปรซีต เทรนเนอร์ 
จ  ากดั

618 ซอยแกว้ฟ้า ถนนส่ีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร 10500

บริการจดัสัมมนาและฝึกอบรม 0 2236 1253 0 2633 1957 info@mue-pro.com

32 www.polomaker.com บริษทั โปโลเมคเกอร์ จ  ากดั
เลขท่ี 117/1 ซอยพหลโยธิน 7 (ปากซอยอารีย ์4) ถนน
พหลโยธิน แขวนสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 02 279 3002-3 02 279 2097
account@polomaker.com, 
sales@polomaker.com

33 www.goodchoiz.com บริษทั พนัธวณิช จ ากดั
1168/94 ชั้น 31 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ส านกังาน
0 2689 4343, 0 
2689 4200

0 2679 7474, 0 267 
99263

Sales@goodchoiz.com บริษทัซ ้ากนั

34 www.pantavanij.com บริษทั พนัธวณิช จ ากดั
1168/94 ชั้น 31 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตลาดกลางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์

0 2689 4200
0 2679 7474, 0 267 
99263

emarketplace@pantavanij.com บริษทัซ ้ากนั
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

35 www.greenshopcafe.com
บริษทั พิกเซล แพลนเน็ต 
ดีไซน์ จ  ากดั

592/77 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230

สินคา้ออร์แกนิก สินคา้เพ่ือ
สุขภาพ

02-570 2146 02-197 8437 info@greenshopcafe.com

36 www.instrument.in.th
บริษทั พีทีเอส คอมบิเนชัน่
 จ  ากดั

315/116 หมู่3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  เคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 02 501 5677 02 501 5357
support@pts.in.th,penpimol@gma
il.com

37 www.paysbuy.com บริษทั เพยส์บาย จ ากดั
เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงปทุม
วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

บริการช าระเงินออนไลน์ 02-160-5463-5
02-160-5462 , 02 
612 9350

marketing@paysbuy.com

38 www.aircraftcoffee.com บริษทั ภูริชวนั จ  ากดั
เลขท่ี 6 ชั้น 3 ห้องซี10-ซี14 , เอ315  ถ.บางขนุเทียน แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ  10150

เคร่ืองด่ืม
02 899 8955, 02 
899 8995

02 899 8924 purichawon2003@gmail.com บริษทัซ ้ากนั

39 www.billioncoffees.com บริษทั ภูริชวนั จ  ากดั
เลขท่ี 6 ชั้น 3 ห้องซี10-ซี14 , เอ315  ถ.บางขนุเทียน แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ  10150

เคร่ืองด่ืม
02 899 8955, 02 
899 8995

02 899 8924, 02 
899 4767

purichawon2003@gmail.com บริษทัซ ้ากนั

40 www.purichawon.com บริษทั ภูริชวนั จ  ากดั
เลขท่ี 6 ชั้น 3 ห้องซี10-ซี14 , เอ315  ถ.บางขนุเทียน แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ  10150

เปิดร้านกาแฟ และขายส่งเมลด็
กาแฟสด เคร่ืองชงกาแฟ

02 899 8955, 02 
899 8995

02 899 8924 purichawon2003@gmail.com บริษทัซ ้ากนั

41 www.mushroomtravel.com บริษทั มชัรูมทราเวล จ ากดั
589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นท่ี 22 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ท่องเท่ียว 02-105-6234 02-745 6258 contact@mushroomtravel.com

42 www.multiplustravel.com
บริษทั มลัติพลสั แทรเวิล 
จ  ากดั

2/72 ซอยเพชรเกษม 114 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

บริการท่องเท่ียว และจองตัว๋
เคร่ืองบิน

02 800 6730-3 02 800 6734 booking@multiplustravel.com

43 www.misterbrush1.com บริษทั มิสเตอร์บรัช จ ากดั
92 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าวแขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กทม. 10310

จ าหน่ายแปรงอุตสาหกรรม
0 2511 4108, 0 
2511 4239

0 2511 4107 misterbrush@hotmail.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

44 www.moongpattana.com
บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน)

32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผลิตภณัฑข์องแม่และเด็ก 02 361-9009
0-2361-9024 - 6, 0-
2361-9028

chamnarn@moongpattana.com

45 www.measure1.co.th
บริษทั เมเชอร์ วนั 
เทคโนโลย ีจ  ากดั

19/7 หมู่ 3 ต.ชยัมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 0 3488 1240 0 3488 1243-4 info@measure1.co.th

46 www.miracomputers.com
บริษทั ไมร่าคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

509, 511 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
 และซอฟแวร์

0 2943 0180-9 0 2519 2825
niramol@miracomputers.com, 
dulwadee@miracomputers.com

บริษทัซ ้ากนั

47 www.pantipcity.com
บริษทั ไมร่าคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

509, 511 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230

จ าหน่ายสินคา้ไอที คอมพิวเตอร์
 และอ่ืนๆ

0 2943 0180-9 0 2519 2825 pantipcity@hotmail.co.th บริษทัซ ้ากนั

48 www.complexion.co.th
บริษทั ยโูรเอเชีย อินเตอร์
เทรด จ ากดั

805 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลกัสอง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  10160

จ าหน่ายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เช่น กลอ้งวงจรปิด ชุดสัญญาณ
กนัขโมย

02 801 5840, 02 
801 5120

02 801 5473 saree@complexion.co.th

49 www.roongthongtour.com
บริษทั รุ้งทองทวัร์แอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

2332 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310

ท่องเท่ียว
081 257 7100, 02 
318 3922-3

02 318 8344, 02 
716 5548

admin@roongthongtour.com,rttour
@roongthongtour.com

50 www.readyplanet.com
บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต 
จ ากดั

202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริการเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป จด
โดเมนเนม

02 627 7900 02 627 7901 info@readyplanet.com

51 www.thaitravelland.com
บริษทั ลายไทยทรานส
ปอร์ต แอนดแ์ทรแวล จ ากดั

22/20 หมู่ท่ี 15 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร  
10170

ท่องเท่ียว
02 887 8802-3,02 
887 9680

02 887 7818, 02 
887 9680

linethai1@yahoo.com

52 www.warf.com
บริษทั วาร์ฟ คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั

150/24 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540

จ าหน่ายสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ 
เช่น แผงวงจรไฟฟ้า

0 2751 5527-28 0 2751 5529 anuwat@warf.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

53 www.vpoolshop.com บริษทั วี พูล ชอป จ ากดั
43 ซอยลาดปลาเคา้ 36 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

จ าหน่ายอุปกรณ์สระวา่ยน ้า 02 940 3046-7 02 940 3048 c_viriyapan@yahoo.com

54 www.verasu.com บริษทั วีรสุ รีเทล จ ากดั 83/7 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
จ าหน่ายเคร่ืองครัวและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

0 2254 8100-8 0 2254 8109
askverasu@verasu.com,watha@@
verasu.com

55 www.siaminterhost.com บริษทั เวบ็ เอค็ซเพิร์ท จ ากดั
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์
สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

เวบ็โฮสต้ิง จดโดเมน ออกแบบ
เวบ็

0-2912-2558 - 64 0-2912-2565
passaraporn@webexperts.co.th,ars
ira@webexperts.co.th

56 www.chuanteaw.com
บริษทั ศริน แทรเวล กรุ๊ป 
เซอร์วิส จ ากดั

2034/30 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชั้น2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริการท่องเท่ียว จองโรงแรม 
และจองตัว๋เคร่ืองบิน

0 2716 1004 - 5 0 2716 1003
sarinchuanteaw@yahoo.com,chua
nteaw@hotmail.com,infosarin@ch
uanteaw.com

57 www.buxaway.com
บริษทั สถาพร มาเกต็ต้ิง 
จ  ากดั

59/2 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุครสาคร 
74000

ยาจุดกนัยงุส าหรับสุนขั 0 3482 3422 0 3482 4659
webmaster@buxaway.com,webma
ster@sathaporn.co.th

58 www.o-pop.com บริษทั สยามวิคเกอร์ จ  ากดั
11/2 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 ถนนลาดพร้าว แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310

อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 02-538 7995 02-9319149 company@siamwicker.com บริษทัซ ้ากนั

59 www.siamwicker.com บริษทั สยามวิคเกอร์ จ  ากดั
11/2 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 ถนนลาดพร้าว แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310

ธุรกิจอ่ืนๆ 02-538 7995 02-9319149 company@siamwicker.com บริษทัซ ้ากนั

60 www.e-travelmart.com บริษทั ส่ือเดินทาง จ ากดั
127/21-22 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400

อุปกรณ์เดินป่า
02 2454211 ,02 
2475371-2

02 6400020 info@e-travelmart.com

61 www.tripleasia.com
บริษทั เสิร์ชเอน็จินออ็ปทิ
ไมเซชัน่ จ  ากดั

111/33 พรีเม่ียมเพลส เอกมยั-รามอินทรา 40 ซอยรามอินทรา 
40 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ท่องเท่ียว 02 187 1008 02 187 1009 booking@tripleasia.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

62 www.officemate.co.th
บริษทั ออฟฟิศเมท จ ากดั 
(มหาชน)

อาคารอุ่นใจ เลขท่ี 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ขายปลีกสินคา้ออนไลน์ 0 2739 5555
0 2721 3003, 0 
2721 1717

contact@officemate.co.th

63 www.engtest.net บริษทั อิงลิซออนไลน์ จ  ากดั
48/294 ซ.รามค าแหง 104 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

เรียนภาษาองักฤษออนไลน์
0 2729 8404, 02-
373-1115

0 2729 8311 engtest_eol@hotmail.com

64 www.imallbaby.com
บริษทั อินสตาร์ คอร์ป 
จ ากดั

333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 16 ห้อง บี 3 ซอยเฉยพ่วง ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

ผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก เช่น ยาสี
ฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ส าหรับเด็ก

0 2618 8791 0 2618 8792 imallbaby@gmail.com

65 www.edcbooking.com
บริษทั อีดีซี ทราเวิล พลสั 
จ  ากดั

173 ซ.รามค าแหง 60 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. 10240

บริการท่องเท่ียว จองตัว๋
เคร่ืองบิน โรงแรม

0 2735 0909 0 2735 2345
info@edc-
booking.com,kanit@edcbooking.c
om

บริษทัซ ้ากนั

66 www.thaitickettravel.com
บริษทั อีดีซี ทราเวิล พลสั 
จ  ากดั

173 ซ.รามค าแหง 60 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. 10240

บริการท่องเท่ียว จองตัว๋
เคร่ืองบิน โรงแรม

0 2735 0909 0 2735 2345
info@edc-
booking.com,kanit@edcbooking.c
om

บริษทัซ ้ากนั

67 www.exoticontour.com
บริษทั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย์
 จ  ากดั

3104/16 - 17 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริการท่องเท่ียว 02 769 8141-3 02 769 8144
webmaster@exoticontour.com, 
game-exotic@hotmail.com

68 www.blissbearclub.com
บริษทั เอช แอนด ์บี 
อินเตอร์เท็กซ์ จ  ากดั

522/215 ซ.สาธุประดิษฐ ์34 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

จ าหน่ายตุก๊ตาหมี 02-294-8870-4
02-294-2443, 02 
683 7475

blissbearclub@hotmail.com

69 www.asiatravel.com บริษทั เอที เน็ทเวิร์ค จ  ากดั
1168/44 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

บริการท่องเท่ียว และจองตัว๋
เคร่ืองบิน

0 2677 6240 - 5 0 2677 6246 -7
pat@asiatravel.com,aeed@asiatrav
el.com

70 www.tourandservice.com
บริษทั เอม็. โอ. ทวัร์แอนด์
เซอร์วิส จ ากดั

7/218 หมู่ 5 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 บริการท่องเท่ียว
038 604 808, 085 
163 5888

0 3869 5398 tourandservice@gmail.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

71 www.proplugin.com
บริษทั เอส.ดี.เค.เทคโนโลยี
 อินโนเวชัน่ จ  ากดั

671/4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900
เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง และ
อุปกรณ์ Gadget

02-983-7478 ,02-
511-0334

02-938-5375
info@proplugin.com,tech@proplu
gin.com

บริษทัซ ้ากนั

72 www.sanookgadget.com
บริษทั เอส.ดี.เค.เทคโนโลยี
 อินโนเวชัน่ จ  ากดั

671/4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 อุปกรณ์ อะไหล่
02-983-7478, 02-
511-0334

02-938-5375
info@sanookgadget.com,tech@pr
oplugin.com

บริษทัซ ้ากนั

73 www.japanonsales.com
บริษทั แอคคอร์ด ทราเวิล 
เซอร์วิส จ ากดั

138 อาคาร บุญมิตร ชั้น 8 ห้อง 8 บี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริการท่องเท่ียว เช่น จอง Japan
 Rail Pass จองทวัร์ขบัรถใน
ญ่ีปุ่น

0 2234 9595 0 2234 9595 accordjr@yahoo.com

74 www.ayara1656.com
บริษทั ไอยรา เดคคอร์
เรชัน่ไลน์ 1656  จ ากดั

41/104 ม.4 ซอยโรงสีเอกไรซ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บาง
บวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110

บริการตกแต่งห้องครัว และชุด
ครัวสินคา้ส าเร็จรูป

0 2157 5842 0 2157 5830
onrasa@hotmail.com,Ayara1656
@hotmail.com

75 www.happymailtravel.com
บริษทั แฮปป้ี เมลล ์ทราเวล
 จ ากดั

21/158 หมู่ท่ี 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210
บริการท่องเท่ียว จองตัว๋
เคร่ืองบิน โรงแรม

02 954 9800 02 589 1705 info@happymailtravel.com

76 www.cjnutty.com
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซี.เจ.เจน
เนอรัล ซพัพลาย

1/35 หมู่ท่ี 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน
 จ.นครปฐม 73220

อุปกรณ์ภายในห้องน ้า เช่น 
ฝักบวั, สายช าระ และกอ๊กน ้า

0 2441 5062 0 2441 5063
cjwichai@gmail.com,cjwichai@ho
tmail.com

77 www.theweatherair.com
บริษทั ก.แสงฟ้า แอร์คูลล่ิง
 จ  ากดั

161/17-19 หมู่ท่ี 3 ถนนก านนัแมน้ แขวงบางขนุเทียน เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150

ตวัแทนจ าหน่าย
เคร่ืองปรับอากาศ

089 899 2369 02 897 6585
ksangfar@gmail.com,info@thewe
atherair.com,k-
sangfar@hotmail.com

78 WWW.QCALL.CO.TH บริษทั คิว.ซี.ออลล ์จ  ากดั
66/6 ห้องเลขท่ี 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  10160

จ าหน่ายสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
081 614 2121, 02 
805 3371

02 805 3169 QCALL94@yahoo.com

79 www.shopping8000.com
บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ  ากดั (มหาชน)

50 ตึกจีเอม็เอม็แกรมม่ีเพลส ชั้น 39   สายงาน Digital Business
 (shopping8000)  ถ.สุขมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
 กทม.10110

คูปองส่วนลด 02 6699641
02 669 9697, 02 
669 9230

info@shopping8000.com
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80 www.se-ed.com
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)

อาคารเนชัน่ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขท่ี 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด
 บางนา กรุงเทพฯ 10260

หนงัสือ
02 739 8759, 02 
739 8753

02 739 8755, 02 
739 8966

e-commerce@se-ed.com

81 www.saveflights.com
บริษทั เซฟไฟลท์ ทราเวล 
จ ากดั

579/4 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

จองตัว๋เคร่ืองบิน 02 932 7112-3 02 932 7008 info@saveflights.com

82 www.thevistahosting.com บริษทั เดอะ วิสตา้ จ  ากดั
246 ซอยอ่อนนุช 17  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 10250

บริการเช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์จด
โดเมน เขียนเวบ็ไซต์

02 730 3888 02 730 3659 admin@thevistahosting.com

83 www.theirnibs.co.th
บริษทั แดร์นิบส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

167 อาคารเตยาเลค็วิว อพาร์ทเมนท ์(ที 4) ซอยสุขมุวิท 4 
(ซอยสมาหาร) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110

จ าหน่ายเส้ือผา้เด็ก 02 656 9184 -
Supakarn@theirnibs.com,asiapacif
ic@theirnibs.com

84 www.tarad.com
บริษทั ตลาด ดอท คอม 
จ ากดั

เลขท่ี 195 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสาทรใต ้แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตลาดกลาง eCommerce 02-515-2300 02-515-2349 support@tarad.com

85 www.truesell.co.th บริษทั ทรูเซ็ล จ  ากดั
366 ถ.ตรีมิตร (มิตรภาพไทย-จีน) แขวงตลาดน้อย เขตสัม
พนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้าง
เกษตรกรรม

02 236 9988 ต่อ 9 02 236 5430
info@truesell.co.th,sales@truesell.
co.th

86 www.thaitravelcenter.com
บริษทั ไทยทราเวล อินโฟ
เซอร์วิส จ ากดั

เลขท่ี 9 ซอยรามค าแหง 24/2  ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ท่องเท่ียว 02 308 8383 ต่อ 877 02 308 8355  info@thaitravelcenter.com

87 www.dewberrystore.com
บริษทั ธนสาร เทรดด้ิง 
(2003) จ ากดั

429/50 ถนนลาดพร้าววงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230

จ าหน่ายสินคา้ต่างๆ ออนไลน์
02-931-6399 , 02-
931-6400

02-931-6398
dewberry@dewberrystore.com, 
nattakom@tanasan.co.th

88 www.naradee.com บริษทั นาราดี เทรดด้ิง จ  ากดั
48/13 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

กญุแจ และผลิตภณัฑท์  าความ
สะอาด

0 2515 0227-8 0 2515 0229 contact@naradee.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

89 www.bongkoch.com
บริษทั บงกช พบัลิชช่ิง 
จ  ากดั

2,4,10 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 12 แขวงหนองแขม 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

หนงัสือ 02 807 7887 02 807 7882 bongkoch@bongkoch.com

90 www.bodyshape.co.th
บริษทั บอด้ีเชพ คอร์
ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั

600/508-513 หมู่ท่ี 14 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี  12130

สุขภาพและความงาม 02 992 9130 02 536 7481 jiraporn@bodyshape.co.th

91 www.batt2home.com บริษทั เบสททู์โฮม จ ากดั
69/21 อาคารพนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่า งามวงศว์าน หมู่ท่ี 2 ถนนงาม
วงศว์าน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบักลอ้งดิจิตอล 
 และแบตเตอร่ี

02 5822534-6,   088 
2990363

02 5822536 info@best2home.com

92 www.lineagebloom.com
บริษทั พรีเม่ียม ไลน์เอจ 
บลูม จ ากดั

2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

สินคา้พรีเม่ียม ของช าร่วย ของ
ท่ีระลึก

02-428-3728 02-873-1799
sale@lineagebloom.com,lineagebl
oom@gmail.com

93 www.plaza.co.th บริษทั พลาซ่า บายอ้ิง จ  ากดั
869 วิลเลจเซ็นเตอร์ ยนิูต6  ถนนพฒันาการ แขวง/เขต สวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ขายปลีก ขายส่งสินคา้ทัว่ไป
02 314 6461, 086 
623 9000

02 719 8194 sale@plaza.co.th

94 www.zoomcamera.net บริษทั พาราโบล่า จ  ากดั
76 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500

กลอ้งดิจิตอลและอุปกรณ์ 02 635 2330-1 02 635 2449 info@zoomcamera.net

95 www.pathosting.co.th
บริษทั พีแอนดที์ โฮสต้ิง 
จ  ากดั

160/643 ชั้น 27 อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริการเวบ็โฮสต้ิง จดโดเมน 
ออกแบบเวบ็

081 801 9001, 084 
900 9700

02 634 4519, 
026343979

support@pathosting.co.th

96
www.pigeonlittlemomentsc
lub.com

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์
เเนชชัน่แนล จ ากดั ( 
มหาชน)

32 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สินคา้แม่และเด็ก 02 361-9009
0-2361-9024 - 6, 0-
2361-9028, 0 236 
19026

chamnarn@moongpattana.com

97
www.greentravelthailand.co
m

บริษทั ราโม เวิร์ล จ  ากดั
40/71 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ท่องเท่ียว
080 903 4086, 02 
616 7669

02 7308002
sales@ramoworld.com, 
greentravelthailand@gmail.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

98 www.linethaitravel.com
บริษทั ลายไทยทรานส
ปอร์ต แอนดแ์ทรแวล จ ากดั

22/20 หมู่ท่ี 15 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร  
10170

ท่องเท่ียว
02 887 8802-3,02 
887 9680

02 887 7818, 02 
887 9680

linethai1@yahoo.com บริษทัซ ้ากนั

99 www.onlinethaitravel.com
บริษทั ลายไทยทรานส
ปอร์ต แอนดแ์ทรแวล จ ากดั

22/20 หมู่ท่ี 15 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร  
10170

ท่องเท่ียว
02 887 8802-3,02 
887 9680

02 887 7818, 02 
887 9680

linethai1@yahoo.com บริษทัซ ้ากนั

100 www.lumitronlighting.com
บริษทั ลูมิทรอน ไลทต้ิ์ง 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

168/1 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขต
วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตและจ าหน่ายโคมไฟ และ
อุปกรณ์แสงสวา่ง

02 934-2359 02-934-2357
sales@lumitronlighting.com, 
lumitron2@gmail.com

101 www.etravelway.com บริษทั วี.อาร์.เอเยนซี จ  ากดั
190 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง 
สมุทรปราการ 10270

ท่องเท่ียว 02 748 6245 02 748 6246-7
sale.bkk@etravelway.com, 
info@etravelway.com

102 www.gworldauto.com
บริษทั เวิลด ์แอคเซสซอร่ีส์
 แอนด ์ออโตพ้าร์ท จ ากดั

273, 275 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310

อุปกรณ์ประดบัยนต์ 02 274 4420 02 274 4421 info@gworldauto.com

103 www.scoozipizza.com
บริษทั สกซ่ีู อิตาเล่ียน 
เรสเตอรอง จ ากดั

314/2-3 ซอยศูนยวิ์จยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ขายพิซซ่า
02 715 8543, 089 
665 1837

02 715 8581
kanlaya.scoozi@gmail
.com

104 www.starpett.com
บริษทั สถาพร มาเกต็ต้ิง 
จ  ากดั

59/2 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุครสาคร 
74000

ยาจุดกนัยงุส าหรับสุนขั 0 3482 3422 0 3482 4659
webmaster@buxaway.com,webma
ster@sathaporn.co.th

105 www.leesae.com
บริษทั หลีแซ อิมปอร์ต 
(1975) จ ากดั

362-364-366 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหานคร 10100

จ าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การเกษตร

02 236-9988
02 639-1899, 02 
236-3889, 02 236-
9988

sales@leesae.co.th บริษทัซ ้ากนั

106 www.leesae.co.th
บริษทั หลีแซอิมปอร์ต 
(1975) จ ากดั

362-364-366 ถ.ตรีมิตร (มิตรภาพไทย-จีน) แขวงตลาดน้อย 
เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้าง
เกษตรกรรม

02 236 9988 ต่อ 9 02 236 5430
info@leesae.co.th,sales@leesae.co
.th

บริษทัซ ้ากนั
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

107 www.leesae.net
บริษทั หลีแซอิมปอร์ต 
(1975) จ ากดั

362-364-366 ถ.ตรีมิตร (มิตรภาพไทย-จีน) แขวงตลาดน้อย 
เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้าง
เกษตรกรรม

02 236 9988 ต่อ 9 02 236 5430
info@leesae.co.th, 
sales@leesae.co.th

บริษทัซ ้ากนั

108 www.trendyday.com
บริษทั ออฟฟิศเมท จ ากดั 
(มหาชน)

อาคารอุ่นใจ เลขท่ี 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน 02 739 5555 ต่อ 761
02 721 3003, 0 272 
11717

contact@trendyday.com

109 www.arce-thai.com บริษทั อาเช่-ไทย จ ากดั
366 ถ.ตรีมิตร (มิตรภาพไทย-จีน) แขวงตลาดน้อย เขตสัม
พนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้าง
เกษตรกรรม

02 236 9988 ต่อ 9 02 236 5430
info@arce-thai.com , sales@arce-
thai.com

110 www.artwork-plus.com
บริษทั อาร์ตเวิร์ค พลสั 
จ  ากดั

370 ซอยอ่อนนุช 10 ถนนสุขมุวิท แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร  10250

ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้
ส าเร็จรูป และสัง่ตดั

02 331 3270 02 331 3207 info@artwork-plus.com 

111 www.rainflowerclub.com
บริษทั เอช แอนด ์บี 
อินเตอร์เท็กซ์ จ  ากดั

522/215 ซ.สาธุประดิษฐ ์34 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ผลิตของเล่น ตุก๊ตาผา้ขน 02-294-8870-4 02-294-2443
 rainflowerclub@hotmail.com, 
rainflower@hnbinter.com

112 www.siampay.com
บริษทั เอเชีย เพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั

เลขท่ี 121/49  ชั้น 11 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์  ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

บริการช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

02 642 3272 02 642 3279 service@siampay.com

113 www.ibuyathome.com
บริษทั เอส เค คอมเมอร์
เชียล กรุ๊ป จ ากดั

528/5 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  
18000

คา้ปลีกออนไลน์
080 440 0153, 036 
3174467

036 223 388, 036 
318 687

contact@ibuyathome.com

114 www.stj1972.com
บริษทั เอส.ที.เจ. อิเลค็ทริค
 โซลูชัน่ จ  ากดั

65/117 ซอยไมตรีจิต3 แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา
  กทม. 10510

เคร่ืองพิมพบ์ตัรพลาสติก บตัร
พลาสติก และสายคลอ้งบตัร

02 153 6314 02 153 6001
info@stj1972.com,p.admin1@stj1
972.com

115 www.sdktrader.com
บริษทั เอสดีเคคอร์ปอเรชัน่
 จ  ากดั

87 ถนนราษฎร์ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.
ก าแพงเพชร 62000

อุปกรณ์การเกษตร เคร่ืองมือ
ต่างๆ ส าหรับเกษตรกร

0-5572-1887 - teem_su@hotmail.com
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ล ำดบั เวบ็ไซต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ โทรศัพท์ (Tel) โทรสำร (fax) อเีมล์ (E-mail) หมำยเหตุ

116 www.think2travel.com
บริษทั แอบโซลูท ทราเวล 
โซลูชัน่ จ  ากดั

109 อาคารซี.ซี.ที ชั้นท่ี 7 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริการจองโรงแรม
02-238-4360, 02 
635 9020

02-237-6904, 02 
635 3022

contracting@think2travel.com

117 www.noomsao.com
บริษทั ฮอลิเดยไ์ลฟ์ แทร
เวล แอนด ์ทวัร์ จ  ากดั

2220/24 ซอยรามค าแหง 36/1 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ท่องเท่ียว
02 374 8866, 02 
732 9904

02 732 9901
jiabzy_holidaylife@hotmail.com, 
info@noomsao.com

บริษทัซ ้ากนั

118 www.thaipackagetour.net
บริษทั ฮอลิเดยไ์ลฟ์ แทร
เวล แอนด ์ทวัร์ จ  ากดั

2220/24 ซอยรามค าแหง 36/1 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ท่องเท่ียว
02 374 8866, 02 
732 9904

02 732 9901
jiabzy_holidaylife@hotmail.com, 
info@thaipackagetour.net

บริษทัซ ้ากนั

119 www.siamwebhost.com
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยาม
เวบ็โฮสดอทคอม

99/30 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ชั้น 5  ถ.แจง้วฒันะ 
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวบ็โฮสต้ิง จดโดเมน ออกแบบ
เวบ็

02 962 1075, 02 
962 3348

02 962 3348 กด 7 webmaster@siamwebhost.com

120
www.kitchenwaremarket.co
m

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สหตั้ง
ง่วนเฮง

24-26 ถนนอนุวงศ ์แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหานคร 10100

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่น จาน
 หมอ้ กะทะ

02-453-2015 02-897-8313
piamsakm@hotmail.com, 
service@kitchenwaremarket.com

121 www.yuthit.com
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอก็ซ์
เพิร์ท เอน็จิเนียร่ิง คอนซลั
แตนท์

ภูตะวนั(ห้อง1101), 89 หมู่10 ซอยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พานจ.เชียงราย 
57120

เคร่ืองฟอกอากาศ 081 5301152 -
yuthit@hotmail.com, 
info@eec.in.th, 
experteec@hotmail.com
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