หมวด : อุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จากัด
ที่อยู่ : 1506 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์. 0 2454 2876

โทรสาร. 0 2454 2743

เว็บไซต์ : https://www.carlack.co.th
E-mail : carlack_68@yahoo.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : น้ายาเคลือบสีรถยนต์

บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จากัด
ที่อยู่ : 58/9-10 หมู่ 8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์. 038 026 367

โทรสาร. 038 026 368

เว็บไซต์ : http://www.tlh-autoglass.com
E-mail : tlhautoglass@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : รับติดตั้งกระจก และฟิล์มกรองแสง รถยนต์ และอาคาร

บริษัท โตโยต้าอานาจเจริญ จากัด
ที่อยู่ : 13 หมู่ 19 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริญ 37000

เบอร์โทรศัพท์. 045 270 777

โทรสาร. 045 511 066

เว็บไซต์ : https://toyotaamnat.co.th
E-mail : jteera@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : รถยนต์ อะไหล่รถยนต์

บริษัท ที.ราด(ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 150 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์. 038 571 450

โทรสาร. 038 571 444

เว็บไซต์ : http://tradthai.com
E-mail : hr-safety@trt.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : หม้อน้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถขุดตัก

บริษัท บิซ มอเตอร์ส จากัด
ที่อยู่ : 2 ซ.สุขุมวิท 65 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์. 0 2714 1444

โทรสาร. 0 2696 8217

เว็บไซต์ : https://www.mazdasukhumvit65.com
E-mail : lac.marketing@lexusautocity.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : จาหน่ายและซ่อมรถมาสด้า

บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จากัด
ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์. 073 337 222

โทรสาร. 073 337 019

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/mgpattani
E-mail : acc1.c@ptcpattani.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : จาหน่ายและให้บริการซ่อมบารุงรถยนต์

บริษัท พีทีซ.ี ออโต้เซลส์ จากัด
ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์. 073 336 567

โทรสาร. 073 336 566

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/chevroletpattaniofficial/
E-mail : acc1.c@ptcpattani.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : รถยนต์

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จากัด
ที่อยู่ : 14/459 หมู่ 4 ถ.รามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทรศัพท์. 0 2521 1111

โทรสาร. 0 2522 7054

เว็บไซต์ : https://www.lexusramintra.com/
E-mail : wanee.k@lexusautocity.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : รถยนต์ lexus

บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ที่อยู่ : 800/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์. 0 2886 4466

โทรสาร. 0 2696 8214

เว็บไซต์ : https://www.fordvpgroup.com
E-mail : info@fordvpgroup.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : รถยนต์ฟอร์ด

บริษัท อีซูซอุ ึ้งง่วนไต๋กรุงเทพ จากัด
ที่อยู่ : 121 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์. 0 2101 4999

โทรสาร. 0 2101 4999

เว็บไซต์ : https://www.isuzu-unt.com
E-mail : hr-human@isuzu-unt.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์อีซูซุและศูนย์บริการมาตรฐาน

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จากัด
ที่อยู่ : 239 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์. 0 2101 4999

โทรสาร. 0 2101 4999

เว็บไซต์ : https://www.isuzu-unt.com
E-mail : hr-human@isuzu-unt.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์อีซูซุและศูนย์บริการมาตรฐาน

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จากัด
ที่อยู่ : 458 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์. 0 2101 4999

โทรสาร. 0 2101 4999

เว็บไซต์ : https://www.isuzu-unt.com
E-mail : hr-human@isuzu-unt.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์อีซูซุและศูนย์บริการมาตรฐาน

บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จากัด
ที่อยู่ : 110 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์. 0 2101 4999

โทรสาร. 0 2101 4999

เว็บไซต์ : https://www.isuzu-unt.com
E-mail : hr-human@isuzu-unt.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์อีซูซุและศูนย์บริการมาตรฐาน

บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จากัด
ที่อยู่ : 28 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เบอร์โทรศัพท์. 042 830 719

โทรสาร. 042 830 719

เว็บไซต์ : www.facebook.com/hondamaungloei
E-mail : pcy.honda@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 64/4 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เบอร์โทรศัพท์. 038 954 050

โทรสาร. 038 954 049

เว็บไซต์ : http://www.hanonsystems.co.th
E-mail : aratprak@hanonsystems.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เครื่องปรับอากาศรถยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

หมวด : อุตสาหกรรมเกษตร-แปรรูปทางการเกษตร

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จากัด
ที่อยู่ : 59/23 ซ.เพชรเกษม 120 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์. 034 110 485

โทรสาร. 034 110 384

เว็บไซต์ : https://www.bioveggie.net
E-mail : contact@bioveggie.net

ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ไบโอเวกกี้ ผักอัดเม็ด วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว /
เจลลีก่ มั มี่วิตามินซีผสมผัก / เครื่องดื่มสมุนไพร

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จากัด
ที่อยู่ : 135 หมู่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์. 038 168 555

โทรสาร. 038 168 559

เว็บไซต์ : https://www.thaieasterngroup.com
E-mail : admin@thaieasterngroup.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : น้ายางข้น 60%DRC

บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
ที่อยู่ : 159 หมู่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์. 038 168 555

โทรสาร. 038 168 561

เว็บไซต์ : https://www.thaieasterngroup.com/
E-mail : secretary@thaieasterngroup.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ยางแท่ง, ยางแท่งเกรดพิเศษ, STR.10, STR.20,
STR.10CV, STR20CV

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ามันพืช จากัด
ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ซ.ธนากร ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์. 0 2819 7470

โทรสาร. 0 2819 8798

เว็บไซต์ : http://www.cook.co.th
E-mail : tvop@cook.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : น้ามันพืช และกากพืชน้ามัน

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จากัด
ที่อยู่ : 114/1 ซ.สาทร 10 (ศึกษาวิทยา) ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์. 0 2237 9070

โทรสาร. 0 2237 9247

เว็บไซต์ : http://www.plantoys.com
E-mail : cs@plantoys.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา Plan Toys (แปลนทอยส์)

บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จากัด
ที่อยู่ : 18 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์. 032 681 268

โทรสาร. 032 681 351

เว็บไซต์ : https://www.prachuabfruit.com
E-mail : mayuree@prachuabfruit.com

ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : สับปะรดกระป๋อง น้าสับปะรดเข้มข้น ว่างหางจะเข้

บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จากัด
ที่อยู่ : 140,141,142 หมู่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์. 038 168 555

โทรสาร. 038 168 560

เว็บไซต์ : https://www.thaieasterngroup.com
E-mail : secretary@thaieasterngroup.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ยางแท่ง STR20, STR10

บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จากัด
ที่อยู่ : 65 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110
เบอร์โทรศัพท์. 034 772 044

โทรสาร. 034 772 043

เว็บไซต์ : https://www.asiaticagro.com

E-mail : hr_asiatic@asiatic.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : น้ามะพร้าวและน้ากะทิ

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 2922/268 ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์. 0 2308 2102

โทรสาร. 0 2308 2487

เว็บไซต์ : https://www.aggrogroups.com
E-mail : aggrothailand@aggrogroups.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : การกาจัดศัตรูพืชและการควบคุมการเจริญเติบโต
ปุ๋ยอาหารเสริม

ห้างหุ้นส่วนจากัด ลิ่มเชียงเส็ง
ที่อยู่ : 113 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์. 056 255 765

โทรสาร. 056 255 197

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/pages/category/
Agriculture/LCS-หจกลิ่มเชียงเส็ง-ผู้ผลิตและจาหน่าย
ผานไถนาและเครื่องมือการเกษตร-2287487617951768/

E-mail : supalcs@yahoo.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ผานไถนาและเครื่องมือการเกษตร

หมวด : อุตสาหกรรมโรงงาน-เครื่องจักร

บริษัท เค ซี มหานคร จากัด (สานักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 141,143 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์. 0 2678 2530-40

โทรสาร. 0 2678 2550-1

เว็บไซต์ : http://www.kcbkk.com/
E-mail : info@kcbkk.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : Valve

บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จากัด
ที่อยู่ : ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 9 เลขที่ 555/1
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์. 0 2140 4487

โทรสาร. 0 2140 4366

เว็บไซต์ : http://www.gcmgrp.com
E-mail : ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : เม็ดพลาสติก

บริษัท เจ.เจ. แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้อง 306 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์. 0 2675 6286

โทรสาร. 0 2675 6289

เว็บไซต์ : http://www.jap-thailand.com
E-mail : sales@jap-thailand.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก

สินค้าหลัก : ท่อ ข้อต่อ หน้าแปลน แผ่น ลวดเชื่อมและอุปกรณ์
ทีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จากัด
ที่อยู่ : 121/4 หมู่ 10 ต.แช่ช้าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เบอร์โทรศัพท์. 053 129 125

โทรสาร. 053 129 124

เว็บไซต์ : http://www.chevalgrp.com
E-mail : chevaltechnology@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ตู้โลหะใช้สาหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จากัด
ที่อยู่ : 69-69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
เบอร์โทรศัพท์. 038 451 993-4 โทรสาร. 038 451 995
เว็บไซต์ : http://www.sitex.co.th
E-mail : hr@sitex.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จากัด
ที่อยู่ : 324 หมู่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทรศัพท์. 053 126 516

โทรสาร. 053 126 517

เว็บไซต์ : https://www.pe-electric.com
E-mail : PE.electric@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

บริษัท ยูแทคไทย จากัด
ที่อยู่ : 237 ถ.ลาซาล แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10262

เบอร์โทรศัพท์. 0 2749 1680

โทรสาร. 0 2749 2872

เว็บไซต์ : www.utacgroup.com
E-mail : kanjanasa@utacgroup.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : แผงวงจรรวม (IC)

บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ที่อยู่ : 95/7 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์. 053 525 021

โทรสาร. 053 525 020

เว็บไซต์ : http://www.siamtool.co.th
E-mail : admin@siamtool.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร

บริษัท หาดใหญ่ สิริกันตวัฒน์ จากัด
ที่อยู่ : 14 ถ.เทียนจ่ออุทิศ1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์. 074 241 683

โทรสาร. 074 232 273

เว็บไซต์ : https://hatyai-skt.yellowpages.co.th
E-mail : hatyai-skt156@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : หลอดพรีฟอร์มเป่าขวดน้า

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
ที่อยู่ : อาคารสานักงานใหญ่ 2 ชั้น 7 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์. 0 2586 7777

โทรสาร. 0 2586 2687

เว็บไซต์ : https://www.syssteel.com
E-mail : sys@syssteel.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จากัด
ที่อยู่ : 50/23 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์. 034 338 393

โทรสาร. 034 338 394

เว็บไซต์ : http://www.nuc.co.th
E-mail : sales@nuc.co.th, sales.nuc@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : กล่องกระดาษลูกฟูก

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ที่อยู่ : 26/6 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์. 0 2175 1551-3 โทรสาร. 0 2175 1540
เว็บไซต์ : http://www.item-eng.com
E-mail : sales@item-eng.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : Valve

หมวด : แปรรู ปทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จากัด
ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95160
เบอร์โทรศัพท์. 073 252 721

โทรสาร. 073 252 722

เว็บไซต์ : https://www.gulf.co.th
E-mail : abdulrahman.gyg@gulf.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ไฟฟ้า

บริษัท ตรัง ยูซี จากัด
ที่อยู่ : 115 หมู่ 5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
เบอร์โทรศัพท์. 08 1446 2954 โทรสาร. 0 2106 9724
เว็บไซต์ : http://www.pornchaiconcrete2002.com
E-mail : tranguc@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : หินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
ที่อยู่ : 112 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เบอร์โทรศัพท์. 075 529 173

โทรสาร. 075 529 179

เว็บไซต์ : http://www.khanom.egco.com
E-mail : duriya.pha@egco.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : พลังงานไฟฟ้า

บริษัท สยามคลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 150 หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์. 074 554 359

โทรสาร. 074 554 309

เว็บไซต์ : http://www.siamclassic.co.th

E-mail : siamclassic.mkt@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : หินธรรมชาติ กระเบื้องดินเผา

หมวด : วัสดุกอ่ สร้าง

บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จากัด
ที่อยู่ : 36/3 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์. 073 332 222

โทรสาร. 073 334 722

เว็บไซต์ : http://www.ptnc.co.th
E-mail : kngamkajonviwat@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและแผ่นพื้น
สาเร็จรูป

บริษัท สีไดโน จากัด
ที่อยู่ : 69 หมู1่ 4 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์. 0 2738 4111

โทรสาร. 0 2738 4311

เว็บไซต์ : http://dynopaints.com
E-mail : malee@dynopaints.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : สีทาบ้าน สีอุตสาหกรรม

บริษัท สุโขทัยซีเมนต์ จากัด
ที่อยู่ : 99/39 หมู่ 12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์. 055 614 822

โทรสาร. 055 614 240

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/sukocemen
E-mail : thscm1@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : วัสดุก่อสร้าง

บริษัท เอกเกษม จากัด
ที่อยู่ : 5-9 ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทรศัพท์. 0 2221 5787

โทรสาร. 0 2224 4213

เว็บไซต์ : http://www.gppaint.com
E-mail : ekkasem2009@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ผลิตภัณฑ์สีน้ามันและสีน้า

หมวด : บริ การ
รับทาบัญชี / ให้คาปรึ กษา / ออกแบบ / โฆษณา /
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / รักษาความปลอดภัย /
แม่บา้ น / คนขับรถ

บริษัท คิด คิด จากัด
ที่อยู่ : 432/31 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์. 08 7454 9696
เว็บไซต์ : http://kidkid.co.th
E-mail : contact@kidkid.co.th
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ECOLIFE application

บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จากัด
ที่อยู่ : 17 ซอยนาคนิวาส 25 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทรศัพท์. 0 2530 2164

โทรสาร. 0 2530 2164

เว็บไซต์ : http://www.dwconsultantthailand.com
E-mail : dwconsult@dwconsultantthailand.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการจัดทาบัญชีและคาปรึกษา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จากัด
ที่อยู่ : 888 หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์. 076 393 057

โทรสาร. 076 393 059

เว็บไซต์ : http://www.dtopsengineering.com

E-mail : info@dtopsengineering.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จากัด
ที่อยู่ : 70/5 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์. 08 1555 7604 โทรสาร. 0 2194 9639
เว็บไซต์ : http://ssdaccounting.com/
E-mail : subsandee46@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

บริษัท ที-เน็ต จากัด
ที่อยู่ : 121 หมู่ 9 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 1-11
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์. 0 2564 7886

โทรสาร. 0 2564 7854

เว็บไซต์ : http://www.tnetsecurity.com
E-mail : info@tnetsecurity.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/รักษาความปลอดภัย

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จากัด
ที่อยู่ : 8 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์. 0 2421 2741

โทรสาร. 0 2421 1837

เว็บไซต์ : https://www.bizcarrental.com
E-mail : bizcar.crm@bizcarrental.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : รถเช่า bizcar

บริษัท ธรรมรวยพร จากัด
ที่อยู่ : 116/648 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์. 0 2922 9676

โทรสาร. 0 2922 8701

เว็บไซต์ : https://trpacc.godaddysites.com/
E-mail : info@trpacc.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

บริษัท บิซรีซอร์ส จากัด
ที่อยู่ : 371 ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์. 0 2767 7920

โทรสาร. 0 2767 7947

เว็บไซต์ : https://www.u-sabai.biz
E-mail : support@bizresource.co.th
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการพนักงานขับรถและแม่บ้าน

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โชเฟอร์ ซัพพลาย จากัด
ที่อยู่ : 2585/8 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์. 0 2204 0523

โทรสาร. 0 2204 0526

เว็บไซต์ : https://www.thaipeso.com
E-mail : manager@thaipeso.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ

สินค้าหลัก : พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จากัด
ที่อยู่ : 118/53 หมู่ 4 ถ.ประชาสรรค์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์. 074 429 716-7 โทรสาร. 074 429 718
เว็บไซต์ : http://www.phanvisava-soiltest.com
E-mail : Phan_rujira@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ

สินค้าหลัก : งานทดสอบดิน งานสารวจออกแบบอาคารทุกประเภท

บริษัท ภูเก็ต ไอส์แลนด์ คอนซัลแท็นท์ จากัด
ที่อยู่ : 21/6 หมู่ 4 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์. 06 1172 9000
เว็บไซต์ : http://www.phuketconsult.com
E-mail : admin@phuketconsult.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการจัดทาบัญชี

บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จากัด
ที่อยู่ : 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ยูนิต 2304-1 ชั้น 23 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์. 0 2937 1601

โทรสาร. 0 2937 1610

เว็บไซต์ : https://www.mangoconsultant.com
E-mail : info@mangoconsultant.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : Software ERP เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด
ที่อยู่ : 3312/19 ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์. 0 2736 9593

โทรสาร. 0 2736 9594

เว็บไซต์ : https://www.mmnsyn.com
E-mail : mmn@mmnsyn.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการทางด้านบัญชีและภาษี

บริษัท สานักงานบัญชีและกฎหมายเพื่อน จากัด
ที่อยู่ : 21,23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.48 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์. 0 2433 2825

โทรสาร. 0 2434 9516

เว็บไซต์ : http://www.friendaccountancy.com
E-mail : info@friendaccountancy.com

ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการจัดทาบัญชี ตรวจสอบบัญชี

บริษัท อะเบาท์ กราฟฟิค จากัด
ที่อยู่ : 116/3 ถ.ปฎิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์. 076 258 415

โทรสาร. 076 258 463

เว็บไซต์ : www.facebook.com/agphuket
E-mail : agphuket@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ออกแบบงานโฆษณา

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด
ที่อยู่ : 11/1 ซ.เอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรศัพท์. 0 2894 5227

โทรสาร. 0 2894 5229

เว็บไซต์ : https://www.indesign-th.com
E-mail : contact@indesign-th.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : การออกแบบตกแต่ง ภายใน อาคารสานักงาน

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จากัด
ที่อยู่ : 128 ซ.จรัญสนิทวงศ์92 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์. 0 2424 2449

โทรสาร. 0 2880 1249

เว็บไซต์ : http://www.aps.in.th/
E-mail : pakawan.aps@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ตรวจสอบอาคารและตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจากัด จิรการบัญชี
ที่อยู่ : 85/28 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์. 039 320 823

โทรสาร. 039 320 823

เว็บไซต์ : http://www.jiraaccount.com
E-mail : jr_account2010@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการด้านบัญชีและจาหน่ายโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป

หมวด : โรงพยาบาล / เครื่ องมื อแพทย์ /
เวชภัณฑ์ / สุขภาพและความงาม

บริษัท ชีวา สปา เชียงใหม่ จากัด
ที่อยู่ : 4/2 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์. 053 211 400

โทรสาร. 053 211 400

เว็บไซต์ : http://www.cheevaspa.com
E-mail : spamanagercheevaspa@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : สปาเพื่อสุขภาพ

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จากัด
ที่อยู่ : 73/13 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์. 0 2889 2023

โทรสาร. 0 2441 9560

เว็บไซต์ : http://www.duangsirineo.com
E-mail : duangsirineo@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต

สินค้าหลัก : เครื่องสาอาง

บริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 446 หมู่ 4 ต.นาแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เบอร์โทรศัพท์. 053 022 111

โทรสาร. 053 022 111

เว็บไซต์ : https://www.cciofficial.com

E-mail : Detox.thailand01@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : อาหารเสริมเเคปซูล เครื่องดื่มสมุนไพร และเครื่องสาอาง

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด
ที่อยู่ : 48/1 หมู่ 5 ถ.หนองแช่เสา ต.น้าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์. 032 719 900

โทรสาร. 032 719 917

เว็บไซต์ : http://www.bangkoklab.co.th
E-mail : blc@bangkoklab.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัท พิษณุเวช จากัด
ที่อยู่ : 211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์. 055 909 000

โทรสาร. 055 909 005

เว็บไซต์ : http://www.pitsanuvej.com
E-mail : pitsanuvej@psv.co.th
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : การบริการด้านการดูแลสุขภาพ

บริษัท มุกดาสปา จากัด
ที่อยู่ : 75/18 หมู่ 6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เบอร์โทรศัพท์. 076 321 844

โทรสาร. 076 321 845

เว็บไซต์ : https://www.mookdaspa.com
E-mail : mookdaspa@gmail.com

ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : การบริการสปา

บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จากัด
ที่อยู่ : 603/24 ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์. 0 2966 1872

โทรสาร. 0 2065 4993

เว็บไซต์ : https://www.skintec1.com/
E-mail : skintec.off@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เครื่องสาอางประเภท skincare, Haircare, Toiletries,
Makeup, Spa

บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 47 หมู่ 1 ต.สาราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์. 043 393 695

โทรสาร. 043 393 455

เว็บไซต์ : http://www.herbert.co.th
E-mail : hr@ntntrading.co.th

ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เตียงผ่าตัด เตียงสูตินรีเวช เตียงไอซียู เตียงครูใหญ่
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

หมวด : โรงแรม / ที่พกั / บ้านจัดสรร

บริษัท ชัยนาทจันทร์ธารา จากัด
ที่อยู่ : 1013 หมู่ 4 ถ.ข้าวโพด ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เบอร์โทรศัพท์. 056 410800, 09 6778 4457
เว็บไซต์ : http://www.chaophayathara.com
E-mail : Chaophayathara@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ

สินค้าหลัก : ห้องพัก “โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท”

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จากัด
ที่อยู่ : 99/10-14 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์. 034 119 199

โทรสาร. 034 119 191

เว็บไซต์ : https://www.dl.co.th
E-mail : prapassorns@dl.co.th, siriphongs@dl.co.th
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์
คอนโด พื้นที่เช่า

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ที่อยู่ : 909/1 ชั้น 5 หัอง 502 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์. 0 2468 9000

โทรสาร. 0 2460 2083

เว็บไซต์ : https://www.cmc.co.th
E-mail : nitida@cmc.co.th
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านจัดสรร

หมวด : สิ่ งพิมพ์ / อุปกรณ์ / เครื่ องมื อ /
เครื่ องใช้ภายในบ้าน และสานักงาน

บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จากัด
ที่อยู่ : 145/4 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์. 034 714 701

โทรสาร. 034 714 704

เว็บไซต์ : https://www.gsecorporation.com
E-mail : dsukma@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : ทองรูปพรรณและเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จากัด
ที่อยู่ : 26/17 หมู่ 3 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์. 0 2994 5199

โทรสาร. 0 2533 2425

เว็บไซต์ : http://www.chaiyaboon.com/
E-mail : pattanachai@cbg.in.th
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : หมึกพิมพ์สกรีนและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน รวมถึงจัด
จาหน่ายเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ดิจิทัล สาหรับตลาดการพิมพ์ผ้า
และการพิมพ์ยูวี

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จากัด
ที่อยู่ : 144/4-5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์. 044 222 191, 08 1878 7123 โทรสาร. 044 222 455
เว็บไซต์ : http://www.nfs.co.th, http://www.nasafire.co.th
E-mail : nasafire_@hotmail.com, nasafire_nan@yahoo.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง และอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
(ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 700/406 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์. 038 265 800

โทรสาร. 038 717 020

เว็บไซต์ : www.mitsubishi-mcp.co.th
E-mail : recruit@mcp.meap.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เครื่องปรับอากาศ

บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จากัด
ที่อยู่ : 36 ซ.สุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์. 0 2332 9868, 08 9944 2385 โทรสาร. 0 2332 9958
เว็บไซต์ : https://www.sethintertrade.com
E-mail : marketing.pasha45@gmail.com

ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : Hotel Supply & Lifestyle product

บริษัท อี.พี.เดคคอร์(ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 154 หมู่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทรศัพท์. 08 9432 5737 โทรสาร. 053 353 220
เว็บไซต์ : https://epdecor.co.th/
E-mail : aiem@epdecor.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : รางม่านและอุปกรณ์รางผ้าม่าน

บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จากัด
ที่อยู่ : 999 ถ.รอบเมือง(โพธิ์สว่าง) ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์. 042 222 215

โทรสาร. 042 222 215

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/IQOA999/
E-mail : iqoa-service@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : กระดาษ อุปกรณ์สานักงาน และเครื่องถ่ายเอกสาร

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงรายเทคโนคอม
ที่อยู่ : 25 ถ.เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์. 053 745 121

โทรสาร. 053 745 003

เว็บไซต์ : https://www.technocom.co.th

E-mail : uma@technocom.co.th
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : Server, Pc, Notebook, UPS, Software, Network

หมวด : อาหารและเครื่ องดื่ ม

บริษัท โรงงานน้้าปลาไทย(ตราปลาหมึก) จ้ากัด
ที่อยู่ : 21/5-21/7 ตรอกโรงงานแข็ง ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทรศัพท์. 0 2266 3456

โทรสาร. 0 2236 4693

เว็บไซต์ : http://squidbrand.com/th
E-mail : export@squidbrand.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : น้้าปลาแท้ตราปลาหมึก

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ้ากัด
ที่อยู่ : 134 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์. 0 2705 6969

โทรสาร. 0 2315 1169

เว็บไซต์ : https://www.wcf.co.th
E-mail : thawat.w@wcf.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต

สินค้าหลัก : ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น้้ามันหอย มายองเนส น้้าจิ้มไก่

บริษัท วี.เค.จี อินฟินิตี้ จ้ากัด
ที่อยู่ : 318 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์. 054 524 721

โทรสาร. 054 524 721

เว็บไซต์ : http://www.vkg-group.com
E-mail : vki.ph2556@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการไอศกรีม เครื่องดื่ม และเค้ก

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จ้ากัด
ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
เบอร์โทรศัพท์. 034 919 249

โทรสาร. 034 919 254

เว็บไซต์ : http://www.pankhamhom.com
E-mail : info@vrpfood.co.th
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เบเกอรี่และขนมไทย "ปั้นค้าหอม"

บริษัท เอส.พี.เจริญฟู๊ดส์ จ้ากัด
ที่อยู่ : 32 ถ.ศวิตชาต 2 ต.ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์. 056 222 830

โทรสาร. 056 222 890

เว็บไซต์ : E-mail : tatong00@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : ชิ้นส่วนไก่สด

หมวด : จิวเวลรี่

บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จากัด
ที่อยู่ : 349 หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์. 055 262 166

โทรสาร. 055 262 165

เว็บไซต์ : www.rosyblue.com
E-mail : sookruthai@rosyblue.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : เพชรเจียระไน

หมวด : โลจิสติกส์

บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จากัด
ที่อยู่ : 529/12 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์. 056 222 830

โทรสาร. 056 222 890

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/tatong00/
E-mail : tatong00@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า

บริษัท นิ่มซี่เส็ง พาเซ็ล เซอร์วิส จากัด
ที่อยู่ : 2-6 ถ.ราชดาเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์. 053 326 553

โทรสาร. 053 326 553

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/dhlthapaegate
E-mail : dhl_nss@hotmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริษัท วี.เค.จี โลจิสติกส์2013 จากัด
ที่อยู่ : 318 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์. 054 524 721

โทรสาร. 054 524 721

เว็บไซต์ : http://www.vkg-group.com
E-mail : mol.vkg2012@gmail.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ที่เก็บสินค้าและการขนส่งสินค้า

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จากัด
ที่อยู่ : 95 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์. 077 547 123

โทรสาร. 077 547 333

เว็บไซต์ : http://www.smklogistics.com
E-mail : info@smklogistics.com
ประเภทธุรกิจ : การบริการ
สินค้าหลัก : ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

หมวด : อื่ น ๆ

บริษัท ซีรีนคอร์เนอร์ จากัด
ที่อยู่ : 140/10 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว9/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์. 0 2315 5426

โทรสาร. 0 2750 3695

เว็บไซต์ : E-mail : pc.serenecorner@gmail.com

ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : นาเข้าจัดจาหน่าย เฟลเวอร์ วัตถุดิบเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส
หัวน้าหอม

บริษัท เซ้นท์คอทเทจ จากัด
ที่อยู่ : 140/10 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว9/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์. 0 2315 5425

โทรสาร. 0 2750 3695

เว็บไซต์ : www.scentcottage.com
E-mail : sales@scentcottage.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เฟลเวอร์ หัวน้าหอม สารหวาน
บริการปรับปรุงกลิ่นรสให้ดีขึ้น

บริษัท เทพอรุโณทัย จากัด
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์. 042 449 711

โทรสาร. 042 449 714

เว็บไซต์ : http://www.thaibev.com
E-mail : -

ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : สุราขาว 40 ดีกรี

บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จากัด
ที่อยู่ : (โรงงาน) 216 หมู่ 1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ช่องสาริกา
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
เบอร์โทรศัพท์. 036 638 610

โทรสาร. 036 638 333

เว็บไซต์ : http://www.better-pharma.com

E-mail : bpfact_hr@betagro.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ยาสาหรับสัตว์

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จากัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์. 037 285 016

โทรสาร. 037 285 237

เว็บไซต์ : http://www.thaibev.com
E-mail : pichai.s@thaibev.com

ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : สุราขาวตรารวงข้าว

บริษัท มงคลสมัย จากัด
ที่อยู่ : 149 หมู่ 5 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์. 055 449 126

โทรสาร. 055 449 131

เว็บไซต์ : http://www.thaibev.com
E-mail : nichakan.v@thaibev.com
ประเภทธุรกิจ : การผลิต
สินค้าหลัก : ผลิตสุราขาว

บริษัท เอ.ไอ.พี. จากัด
ที่อยู่ : 77/75 หมู่ 12 แฟคตอรี่แลนด์1 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์. 0 2431 0360

โทรสาร. 0 2431 2495

เว็บไซต์ : http://www.aipthailand.com
E-mail : aip@aipthailand.com
ประเภทธุรกิจ : การค้าส่ง - ค้าปลีก
สินค้าหลัก : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์), สารเสริมโปรตีน, ยาฆ่าเชื้อ,
ผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์, สารสกัดน้ามันหอมระเหยสาหรับสัตว์

