
เขต 105 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.ชยัภูมิ
2043-005 หา้งหุน้สว่นจํากดั เจรญิมติรคอนกรตี (สํานักงานใหญ่) 323 ถ.ชยัภมู-ิภเูขยีว หนองไผ่  อ.แกง้ครอ้  ชยัภมู ิ36150 (044) 882723,881058,8811219
2043-031 หา้งหุน้สว่นจํากดั เปรมปรดี ิโฮมเซ็นเตอร์ 77 ม.10 ถ.ชมุแพ-ภเูขยีว  ต.ผักปัง  อ.ภเูขยีว  ชยัภมู ิ36110 044-862646
2043-036 บรษัิท จตัรุัส 2006 จํากดั (สํานักงานใหญ่) 100 ม.13  ต.ละหาน อ.จตัรุัส  จ.ชยัภมู ิ36130 01-8765379,06-2580394
2043-038 หา้งหุน้สว่นจํากดั สวรรคป์ระทานพรขนสง่ (สนญ.) 975/1 ม.10  ต.ชอ่งสามหมอ อ.แกง้ครอ้  จ.ชยัภมู ิ36150 093-7858588,081-7252522,084-48
จ.นครราชสมีา
2051-006 หา้งหุน้สว่นจํากดั จกัรวาลแมชชนีทูล  (สํานักงานใหญ่) 936-940 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  นครราชสมีา 30000 044-245470,253667,243410
2051-008 หา้งหุน้สว่นจํากดั ยงประเสรฐิ (สํานักงานใหญ่) 142-144  ถ.มนัส ในเมอืง  อ.เมอืง  นครราชสมีา 30000 (044) 241-542,244-941 ,081-966
2051-014 หา้งหุน้สว่นจํากดั สมพงษ์คา้วสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 144-148 ถ.นเิวศรัตน์  อ.บัวใหญ่  นครราชสมีา 30120 (044) 461-532,461-132   -
2051-024 หา้งหุน้สว่นจํากดั ลอ้เฮงเส็งงว้นคา้ไม ้(สํานักงานใหญ่) 198-206  ถ.นเิวศรัตน์  อ.บัวใหญ่  นครราชสมีา 30120 (044)461-016,01- 8773968
2051-032 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปากชอ่งโลหะกจิ (สํานักงานใหญ่) 88/8 ถ.มติรภาพ ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากชอ่ง  นครราชสมีา 30130 (044) 311-046,312-749
2051-045 หา้งหุน้สว่นจํากดั เจตนะธรรมคา้ไม(้สํานักงานใหญ่) 207/18-19  หมูท่ ี1 ถนนชมุคา้  ต.สคีวิ อ.สคีวิ  จ.นครราชสมีา 30140 (044) 411-380,411-540
2051-047 บรษัิท ธรรมทวโีฮมเซ็นเตอร ์จํากดั(สํานักงานใหญ่) 539/6 ถ.ไชยณรงค ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30000 (044) 289161-2
2051-062 รา้น ยูซ่นิ (สํานักงานใหญ่) 295-297 ถ.จอมพล  ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30000 (044) 243-931,
2051-063 บรษัิท ไทยสปีดแมชชนีเนอร ีจํากดั (สํานักงานใหญ่) 90/14-18 ถ.ประจกัษ์ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  นครราชสมีา 30000 (044)252-064,256-613
2051-075 หา้งหุน้สว่นจํากดั ยนิดพีานชิวสัดภุณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 207/13-15  ม.2 ถ.สคีวิ-ชยัภมู  ต.มติรภาพ  อ.สคีวิ นครราชสมีา 30140 044-411395
2051-081 หา้งหุน้สว่นจํากดั หนา้ วค.คา้วสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 861 ถ.สรุนารายณ์ ต.ในเมอืง  เมอืง  นครราชสมีา (044) 256-336,244-825 ,296183
2051-090 เทพอารี 233 ม.8 ถ.มติรภาพ  ต.จอหอ  อ.เมอืง นครราชสมีา 30310 (044)371-300,371-341
2051-099 บรษัิท สหกจิ จํากดั 613 หมู2่  ต.ดา่นขนุทด อ.ดา่นขนุทด  จ.นครราชสมีา 30210 (044) 389-464
2051-105 ศรผ่ีองมอเตอร(์สํานักงานใหญ่) 229-230 ถ.จอมสดุาเสด็จ  อ.พมิาย  นครราชสมีา (044) 471-192
2051-107 เฉลมิศรวีสัดชุา่ง (สํานักงานใหญ่) 555/1-3  ม.14  ต.ในเมอืง อ.พมิาย  จ.นครราชสมีา (044) 471-792
2051-111 คมสริ ิ(สํานักงานใหญ่) 325 ถ.จอมพล  อ.เมอืง  นครราชสมีา (044) 267762
2051-119 หา้งหุน้สว่นจํากดั แหวนเหล็กฮารด์แวร(์สํานักงานใหญ่) 611/27 ม.10  ต.เมอืงปัก  อ.ปักธงชยั นครราชสมีา 30150 044-283870,45197
2051-126 หา้งหุน้สว่นจํากดั บัววสัดภุณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 402 ม.12 ถ.ราชสมีา-กบนิทรบ์ุร ี ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชยั  จ.นครราชสมีา 30150 (044)441191
2051-139 พ ีพ ีอลมูเินียม - กระจก 2008 (สํานักงานใหญ่) 106/12  หมูท่ ี2  ต.ในเมอืง อ.พมิาย  จ.นครราชสมีา 30110 044-287449
2051-140 เทพประสทิธ ิ(สํานักงานใหญ่) 255/6 หมูท่1ี1 ถ.สบืศริ ิ ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชยั  จ.นครราชสมีา 30150 (044)441413
2051-141 หา้งหุน้สว่นจํากดั บัวใหญ่คา้เหล็ก  (สํานักงานใหญ่) 311-317ถ.ทางหลวง202  ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสมีา 30120 (044)292137
2051-145 เฮยีบเฮงเซ็นเตอร(์สํานักงานใหญ่) 92/3-6 ถ.โนนสงู-มติรภาพ  ต.โนนสงู อ.โนนสงู  นครราชสมีา 30160 (044)379162,326199
2051-168 บรษิทั เสรภีณัฑว์ศิวกรรม จํากดั 38  ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  นครราชสมีา 30000 (044)241838,244643
2051-175 อมรชยั 109-110 ม.1 ถ.ศรพีลรัตน์  ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชยั  นครราชศรมีา 30150 044-294863,441675
2051-176 คณะบุคลพมิายเพน้ท์ 552-552/1 ม.14  ต.ในเมอืง อ.พมิาย  นครราชสมีา 30110 044-287411
2051-182 บรษัิท นีโอเฮา้ส ์โปรดกัส ์จํากดั (สํานักงานใหญ่) 555 หมูท่ ี10 ถนนมติรภาพ  ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30280 044-259711-9
2051-186 ชนืชมการไฟฟ้า(สาขา2 จอหอ) 696/2 ม6  ถ.รัตนพธิาน  ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา  นครราชสมีา 30000 083-7961906
2051-192 บรษัิท  ราชสมีาพรอ้มภณัฑ ์จํากดั (สํานักงานใหญ่) 888 ม.3  ถ.มติรภาพ-หนองคาย  ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30310 044-203-444
2051-195 ลดัดาคา้วสัด-ุอปุกรณ์ไฟฟ้า 733/3-5 ถ.รัตนพธิาน  ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา  นครราชสมีา 30000 087-8779770,089-9458376,044-29
2051-201 รา้น กจิกมลวสัด ุ (สํานักงานใหญ่) 111/227 ม.5  ต.หนองจะบก อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30000 044-298119
2051-204 หา้งหุน้สว่นจํากดั เค เอส คอมเพล็กซ ์(สํานักงานใหญ่) 251 หมูท่ ี4  ต.บา้นโพธ ิอ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30310 044-207428
2051-207 รุ่งสรุยิา วสัดกุอ่สรา้ง(สํานักงานใหญ่) 114 ม.3  ต.สคีวิ อ.สคีวิ  จ.นครราชสมีา 30140 0892040958
2051-208 หา้งหุน้สว่นจํากดั พสิษิฐ ์0806 (สํานักงานใหญ่) 61 หมูท่ ี14  ต.ในเมอืง อ.พมิาย  จ.นครราชสมีา 30110 0803332229
2051-210 หา้งหุน้สว่นจํากดั พูลศริโิคกกรวด (สํานักงานใหญ่) 7 หมุท่ ี1  ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30280 (044)395-267,395-330
จ.บรุรีมัย ์
2052-020 รา้น บว้นเฮงฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ่) 595/4  หมูท่ ี7  ต.ลําปลายมาศ  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรรีัมย ์31130 (044)611-119
2052-029 หา้งหุน้สว่นจํากดั บุรรีัมยนํ์าโชค (สํานักงานใหญ่) 38/2 ม.1  ต.อสิาณ  อ.เมอืงบุรรีัมย ์ จ.บุรรีัมย ์31000 044-611631
2052-046 ไทยสวสัดิ 23/23-24 ถ.อนุวรรตน์  อ.เมอืง  บุรรีัมย ์31000 (044)611067
2052-059 หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรัพยม์งคลคา้วสัด ุ(บางพระ) 1996  (สํานักงานใหญ่) 123 หมูท่ ี2  ตําบลชมุเห็ด อําเภอเมอืงบุรรีัมย ์ บุรรีัมย ์31000 044-620225
2052-064 อูเ่จรญิการยนต ์(สํานักงานใหญ่) 479  หมูท่ ี1  ต.พุทไธสง  อ.พุทธไธสง  จ.บุรรีัมย ์31120 044-655531-3661630
2052-066 สงัวาลกอ่สรา้ง-วสัดุ 80 ม.16 ถ.บุรรีัมย-์สตกึ  ต.บา้นยาง อ.เมอืง  จ.บุรรีัมย ์31000 081-6001895,087-4438580
2052-069 หา้งหุน้สว่นจํากดั บว้นเฮงลําปลายมาศ(สํานักงานใหญ่) 595/4  หมูท่ ี7  ต.ลําปลายมาศ  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรรีัมย ์31130 (044)611-119
จ.มุกดาหาร
2046-003 มกุดาหารซเีมนต์ 602/1 ถ.ยทุธพัฒน์  อําเภอเมอืง  มกุดาหาร 49000 (042) 611-964,611-425
2046-010 ส.รุ่งเรอืง 39 ซ.รัฐประชา  ถ.เมอืงใหม ่ ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร  จ.มกุดาหาร 49000 042-612579,(01)3912370 ,
2046-017 เลศิอจัฉรยิพร 85 ถ.เมอืงใหม ่ ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร  มกุดาหาร 49000 042-612912
2046-029 บรษัิท ศริมิหาชยั มกุดาหาร จํากดั  (สํานักงานใหญ่) 88/11  ถ.ชยางกรู ข  ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร  จ.มกุดาหาร 49000
จ.ยโสธร
2049-013 เบสท ์บุ๊คเซ็นเตอร์ 86/1  ถ.รัตนเขต  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงยโสธร  จ.ยโสธร 35000 045-714894,(01)6605205
จ.ศรสีะเกษ
2054-015 หา้งหุน้สว่นจํากดั จนัทรม์ณีเลศิกอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 0642/1-5 ถนนราชการรถไฟ  อ.เมอืง  ศรสีะเกษ (045) 612-790,612-128 612-112
2054-035 เสรชียั (สํานักงานใหญ่) 139 หมู1่1  ต.หนองไผ่  อ.เมอืง  จ.ศรสีะเกษ 045-634353-4
2054-039 รา้น  บอมเบยีรค์า้วสัด ุ (สํานักงานใหญ่) 721/1  หมู ่6  ต.หว้ยเหนือ  อ.ขขุนัธ ์ ศรสีะเกษ 33140 (045)671215, 01-7188220
2054-051 บรษัิท ศริมิหาชยั ศรสีะเกษ จํากดั (สํานักงานใหญ่) 59 หมูท่ ี11  ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมอืงศรสีะเกษ  จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 045-634111,281999
2054-052 เอ็น.ท.ี ศรสีะเกษ (สํานักงานใหญ่) 309/1 ม.8  ต.หนองครก อ.เมอืงศรสีะเกษ  จ.ศรสีะเกษ 33000 091-8293495
2054-053 ปินเจรญิการไฟฟ้า(สํานักงานใหญ่) 114 หมูท่1ี ถ.สรุนิทร-์ศรสีะเกษ  ต.หว้ยทับทัน อ.หว้ยทับทัน  จ.ศรสีะเกษ 33210 098-2787127-045-699199
จ.สรุนิทร ์
2053-004 รา้น เตยีไคฮวดสรุนิทร ์  (สํานักงานใหญ่) 229  ถนนธนสาร ต.ในเมอืง  อ.เมอืงสรุนิทร ์ สรุนิทร์ (044) 511-218,511-821
2053-040 ปราสาทชยั 433/2 ถ.สรุนิทร ์ อ.ปราสาท  สรุนิทร ์32140 (044) 551135
2053-059 ณรงคม์อเตอร์ 21  หมู8่  ถ.รัตนบุร-ี ศขีรภมู ิ ต.รัตนบุร ี อ.รัตนบุร ี สรุนิทร ์32130 (044)599296
2053-061 บรษัิท  สรุนิทรเ์อ็นจเินียรงิ(2001)  จํากดั (สํานักงานใหญ่) 172  หมู ่14  ต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์ จ.สรุนิทร ์32000 (044)539133
2053-062 รา้น บุญรอดวสัดไุมแ้ละเหล็ก (สํานักงานใหญ่) 110/9 หมูท่1ี6  ต.รัตนบุร ีอ.รัตนบุร ี สรุนิทร ์32130 (044)536096
2053-063 พูนสนิพาณิชย ์(สํานักงานใหญ่) 86  หมู7่  ถ.สรุนิทร-์ เมอืงท ี ต.สลกัได  อ.เมอืงสรุนิทร ์ สรุนิทร ์32000 044-530754-5
2053-070 หา้งหุน้สว่นจํากดั เกษมซเีมนตบ์ล็อก (สํานักงานใหญ่) 14 หมูท่ ี13  ตําบลเฉนียง อําเภอเมอืงสรุนิทร ์ สรุนิทร ์32000 044-511797
2053-072 หา้งหุน้สว่นจํากดั อรุณากอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 556/4-5 หมูท่ ี2 ถนนสรุนิทร-์ชอ่งจอม  ต.กงัแอน อ.ปราสาท  จ.สรุนิทร ์32140 044-551154
2053-076 หา้งหุน้สว่นจํากดั สงัขะรวมชยัการคา้ 252 หมูท่ ี1  ต.สงัขะ อ.สงัขะ  สรุนิทร ์32150 044-571309-10
2053-084 บุญอะไหลย่นต์ 227 หมู1่6  ถ.ท่าตมู-ชมุพลบุร ี ต.พรมเทพ  อ.ท่าตมู  สรุนิทร ์32120 044-631-565
2053-087 อดุมสขุ-วสัดกุอ่สรา้ง 81 หมู9่  ถ.สรุนิทร-์ษศขีรภมู ิ ต.บุฤาษี  อ.เมอืง  สรุนิทร ์32000 044-712242,044-712244
2053-090 สมทุรคา้เหล็ก 396/2 ถ.หลกัเมอืง  ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์ จ.สรุนิทร ์3200 044-512010
2053-093 นางอมัพกิา ผักไหม (สํานักงานใหญ่) 102 ม.5  ต.แจนแวน อ.ศรณีรงค ์ จ.สรุนิทร ์32150 044-148406
จ.อุบลราชธานี
2050-005 หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุล ฯ วฒันสนิ (ปอแซ) สํานักงานใหญ่ 73 -75 ถนนราชบุตร  ต.ในเมอืง อ.เมอืง  อบุลราชธานี 0 (045)242-569
2050-007 หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุลอนันตพ์านชิ 67-69 ถนนราชบุตร  ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี  จ.อบุลราชธานี (045) 317468,
2050-016 รา้น สสีมคัร (สํานักงานใหญ่) 204,206  ถนนเขอืนธานี  ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี  จ.อบุลราชธานี 34000 (045) 255-067,254-462   -
2050-044 บรษัิท ศริมิหาชยั อบุลราชธานี จํากดั (สํานักงานใหญ่) 279 /3 ถ.แจง้สนทิ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี  จ.อบุลราชธานี 34000 (045)281999,312-103-4
นครราชสมีา
2051-211 บรษัิท ไทยสปีดแมชชนีเนอร ี จํากดั (สํานักงานใหญ่) 919 หมูท่ ี13  ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา  จ.นครราชสมีา 30000 (044)252-064,256-613


