
เขต 106 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.กาฬสนิธุ ์
2045-011 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ดโีฮม สขุภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 205 หมู่ท ี14  ต.บวัขาว อ.กฉุนิารายณ ์ จ.กาฬสนิธุ ์46110 043-851613
จ.ขอนแกน่
2044-026 วรพลเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 114  ถนนหนา้เมอืง  อ.เมอืง  ขอนแกน่ 40000 (043) 237-885,238-289
2044-044 หา้งหุน้สว่นจํากดั ศ.วัสดุภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 1/4 ถ.ประชาสโมสร  อ.เมอืง  ขอนแกน่ 40000 043-242149,242928,238642
2044-048 จริะพาณชิย์ 165 ถ.มะลวิัลย ์ อ.ชมุแพ  ขอนแกน่ 40130 (043) 311-097,312-165   -
2044-079 บรษัิท เจรญิแสงพานชิเพน้ท ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 86/7-9 ถ.หนา้เมอืง  ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่  ขอนแกน่ 40000 (043)234459,236266
2044-081 รา้น ท็อปเครอืงเขยีน 603 ม.12  ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่  ขอนแกน่ (043)202662
2044-092 บรษัิท ขอนแกน่ทวภัีณฑว์ัสดุ เซ็นเตอร ์ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 20/3 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง  ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่  ขอนแกน่ 40000 (043) 238625,238504 238885-6
2044-093 บรษัิท ขอนแกน่ ควอลติ ีคอนกรตี  จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 89/89 ซ.10  ถ.เหล่านาด ี ต.ในเมอืง อ.เมอืง  ขอนแกน่ 40000 (043) 271391-2,221217
2044-123 บรษัิท ศกึษาภัณฑข์อนแกน่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 23  ถนนประชาสโมสร  ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่  ขอนแกน่ 40000 043-237005-8
2044-136 บรษัิท เอยีมเส็ง 2003  จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 84  ม.3 ถ.มลวิรรณ  ต.ไชยสอ อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่ 40130 043-311492,081-3342001,085-007
2044-140 ม.รุ่งเรอืง 299/12-13 ม.8 ถ.เหล่านาด ี ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่  จ.ขอนแกน่ 40000 043-220725
2044-141 หา้งหุน้สว่นจํากดั สหชยัอลูมนัิมอัลลอย (สํานักงานใหญ)่ 177/25 หมู่ท ี17  ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่  จ.ขอนแกน่ 40000 043-271001-4
2044-142 หา้งหุน้สว่นจํากดั โชตคิา้วัสดุกอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ)่ 22/1 หมู่ท ี16  ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่  จ.ขอนแกน่ 40000 (043)236839, 01-6703800
2044-144 เอ็นซ ี(สํานักงานใหญ)่ 84 ม.11  ต.นาเพยีง อ.ชมุแพ  จ.ขอนแกน่ 40130 083-3551758
จ.นครพนม
2042-001 รา้น กมิเซง่เชยีง (สํานักงานใหญ)่ 170,172,174  ถนนศรเีทพ  ต.ในเมอืง อ.เมอืง  นครพนม 48000 (042) 511-523,   -
2042-018 ชอบวัสดุ (สํานักงานใหญ)่ 24 หมู่ท ี6 ถ. ชยางกรู  ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 48110 042-531014
2042-019 หา้งหุน้สว่นจํากดั กหุลาบเพชร (สํานักงานใหญ)่ 930 ถ.อภบิาลบญัชา  ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครพนม  จ.นครพนม 48000 086-9989400
2042-021 จรัลเฟอรน์เิจอร(์สํานักงานใหญ)่ 352 ม.10  ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 48110 042-541058
จ.มหาสารคาม
2047-014 รา้นสหอุตสาหกรรม (สํานักงานใหญ)่ 188 ม.11 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทมุ  ต.แวงน่าง อ.เมอืงมหาสารคาม  มหาสารคาม 44000 (043)725825
2047-030 หา้งหุน้สว่นจํากดั วุฒพิงศค์า้ไม ้ (สํานักงานใหญ)่ 113 หมู่บา้นโคกกอ่ง หมู่ท ี8  ต.คันธารราษฎร ์อ.กนัทรวชิยั  จ.มหาสารคาม 44150 089-5734400
2047-032 รา้น ตระกลูไชยพานชิ1999 (สํานักงานใหญ)่ 385 ม.25  ถ.วาปีปทมุ-มหาสารคาม  ต.หนองแสง อ.วาปีปทมุ  จ.มหาสารคาม 44120
จ.รอ้ยเอ็ด
2048-001 ธนะชาติ 79/1 ถ.เทวาภบิาล อ.เมอืง  จ.รอ้ยเอ็ด 45000  (043) 511-502,511-486
2048-002 เต็กเชยีง (สํานักงานใหญ)่ 396  ถ.ผดุงพานชิ  อ.เมอืง  รอ้ยเอ็ด 45000 (043) 511-113,   -
2048-007 เรอืงชยั 34/6 ถ.หายโศรก  ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด  จ.รอ้ยเอ็ด 45000 (043) 511-367,   -
2048-013 สามสี 489/2 ถ.ผดุงพานชิ  อ.เมอืง  รอ้ยเอ็ด 45000 043-515040
2048-016 ธนัช 181-183-185 ถ.ราชการดําเนนิ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด  รอ้ยเอ็ด 45000 043-527978
2048-019 มันกจิอะไหล่ 107/1 ถ.เทวาภบิาล  ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด  รอ้ยเอ็ด (043)524340
2048-021 เต็กเชยีง 2 (สํานักงานใหญ)่ 51  หมู่ 14 ถ.รอ้ยเอ็ด- โพนทอง  ต.เหนือเมอืง  อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด  จ.รอ้ยเอ็ด 45000 (043)513364
2048-025 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ซเีมนตอ์อยล ์(สํานักงานใหญ)่ 46/6 ถ.เทวาภบิาล  ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด  จ.รอ้ยเอ็ด 45000 (043)512-300,513-757
2048-029 หา้งหุน้สว่นจํากดั รอ้ยเอ็ดสกลุไชย 102-104-106  ถ.ปัทมานนท ์ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด  รอ้ยเอ็ด 45000 043-527883,527388
2048-031 ทรัพยท์ววีัสดุ (สํานักงานใหญ)่ 287-288 หมู2่  ต.สระคู  อ.สวุรรณภูม ิ จ.รอ้ยเอ็ด 45130 043-580187 ,089-419-5178
2048-038 หา้งหุน้สว่นจํากดั เสลภูมคิา้ไม ้(สํานักงานใหญ)่ 83  หมู่ท ี8  ต.กลาง  อ.เสลภูม ิ จ.รอ้ยเอ็ด 45120 043-511301-3
2048-050 รา้นเจรญิทรัพย์ 334  หมู2่  ต.แวง  อ.โพนทอง  จ.รอ้ยเอ็ด 45110 043-571378
2048-057 ประตูทอง 256 ม.7  ต.นเิวศน์ อ.ธวัชบรุ ี จ.รอ้ยเอ็ด 45170 043-624608
2048-058 บรษัิท ฟลูเฮา้สส์โตร ์ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 109 หมู่ท ี4 ถนนโพนทอง-รอ้ยเอ็ด  ต.สระนกแกว้ อ.โพนทอง  จ.รอ้ยเอ็ด 45110 043-571666
จ.เลย
2039-003 รา้น เหรยีญชยัโลหะกจิ 8/37  ถนนร่วมใจ ต.กดุป่อง  อ.เมอืง  เลย (042) 811-275,812-394
2039-004 ทวโีชค(สํานักงานใหญ)่ 23/2  ถ.ร่วมใจ  ต.กดุป่อง อ.เมอืง  เลย 42000 042-811130
2039-013 แสงชยั 1/12 ถ.ร่วมใจ  ต.กดุป่อง อ.เมอืง  เลย 42000 (042)812947
2039-017 ทวโีชควัสดุกอ่สรา้ง (1999) (สํานักงานใหญ)่ 69/26-27 ถ.มลวิรรณ  ต.กดุป่อง อ.เมอืงเลย  จ.เลย 42000 (042)833643
2039-021 เทพประทานซพัพลายส(์สํานักงานใหญ)่ 60 หมู2่  ต.ผานอ้ย  อ.วังสะพุง  จ.เลย 42130 042-801229,084-3566594
2039-023 เอ็น.เจ. พาณชิย ์(สํานักงานใหญ)่ 1/22 ถ.ร่วมใจ  ต.กดุป่อง อ.เมอืงเลย  จ.เลย 42000 042-811594
จ.สกลนคร
2041-012 บรษัิท คูณยงิ จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 1718 ถ.สขุเกษม  ต.ธาตุเชงิชมุ อ.เมอืง  สกลนคร 47000 (042) 732-542-3
2041-028 เจรญิภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 1637/2  ถ.คูเมอืง  ต.ธาตุเชงิชม  อ.เมอืง  สกลนคร 47000 (042)711415
2041-038 เกรยีงไกรฮารด์แวร(์สํานักงานใหญ)่ 1678 ถ.สขุเกษม  ต.ธาตุเชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร  จ.สกลนคร 47000 (042) 711-531,   2714009
2041-043 บรษัิท สกลโฮมเซ็นเตอร ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 190/4  ถ.ประชาอุทศิ  ต.ธาตุเชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร  จ.สกลนคร 47000 042-731202-9
2041-051 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปภานจิ เทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 353 หมู่ท1ี  ต.หว้ยยาง  อ.เมอืงสกลนคร  จ.สกลนคร 47000 042-730050
2041-054 วเิศษไพบลูย ์(สํานักงานใหญ)่ 199  ม.10  ต.นาแกว้ อ.โพนนาแกว้  จ.สกลนคร 47230 042-707002 ,087-9520997
จ.หนองคาย
2038-036 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.เอส.เอ็นคอนกรตี 2009 (สํานักงานใหญ)่ 90 หมู่ท ี19  ต.จุมพล อ.โพนพสิยั  จ.หนองคาย 43120 01-9654552,01-9642689
2038-038 ยงอันฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 133/10 ม.4 ถ.หนองคาย-เวยีงจันทร ์ ต.มชียั อ.เมอืงหนองคาย  จ.หนองคาย 43000 042-423466,
2038-042 คุณสทิธศิักด ิ เตยีวศริชิยัสกลุ 70  ม.12  ต.โพธชิยั อ.เมอืงหนองคาย  จ.หนองคาย 43000 080-3599838
จ.อุดรธานี
2040-002 คูจนิตังปัก(อภชิาต ิบวรกติวิงศ)์ (สํานักงานใหญ)่ 297/1-2 ถ.โพศร ี อ.เมอืง  อุดรธานี 41000 (042)221-885,244-478
2040-004 โงว้เอ็กเซง้-ทวพีรพาณชิย(์ทวศีักด ิแซโ่งว้) 47/19-22 ถ.ทหาร  ต.หมากแข่ง อ.เมอืง  อุดรธานี (042) 223-475,   -
2040-026 หวัหนิเฟอรน์เิจอร ์(สํานักงานใหญ)่ 15/23  ถ.เบญจางค ์ ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 (042) 222-230, 081-7392120
2040-036 บรษัิท อุดรบรูพา จํากดั(สํานักงานใหญ)่ 195/1-3 ถ.ประชารักษา  ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอุดรธานี  อุดรธานี 41000 (042)327789-90
2040-043 หา้งหุน้สว่นจํากดั อุดรกวงเฮง (สํานักงานใหญ)่ 55,55/1-2   ถ. แจ่มนุสรณ์  ต. หมากแขง้  อ. เมอืง  อุดรธานี 41000 (042)242-760,221-053
2040-061 โชคเจรญิ ฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 102  ถ.แจ่มนุสรณ์  ต.หมากแขง้  อ.เมอืงอุดรธานี  อุดรธานี 41000 042-222575
2040-063 บรษัิท สรุ่ีงรว ีจํากดั(สํานักงานใหญ)่ 333/5-8 หมู่ท ี6 ซอยบา้นเดอื  ถ.รอบเมอืง ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 (042)224281-2 ,042-931099
2040-064 หา้งหุน้สว่นจํากดั เจรญิสนิวัสดุภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 205  หมู่ท ี4  ต.บา้นผอื อ.บา้นผอื  จ.อุดรธานี 41160 042-281486
2040-066 บรษัิท ศรไีทยใหม่วัสดุภัณฑ ์จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 222 หมู่ท ี4 ถนนนติโย  ต.หนองบวั อ.เมอืงอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 (042) 222-964,   -
2040-071 หา้งหุน้สว่นจํากดั ดาวอุดรฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 508-511  ถ.อุดร-หนองสําโรง  ต.หมูม่น อ.เมอืงอุดรธานี  จ.อุดรธานี 41000 042-347521 ,081-2638370


