
เขต 103 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.นครนายก
2028-001 สมชายการโลหะ 21 ม.10 ตรงขา้มปณ. ต.บา้นนา  อ.บา้นนา  นครนายก (037)381-488
2028-007 หา้งหุน้สว่นจํากดั สมัพันธว์สัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) ข/4 349-350 ถ.พาณิชยเ์จรญิ  ต.นครนายก อ.เมอืง  นครนายก 26000 (037)311216,311408
2028-008 พสิทิธพิานชิ ข2-251/2 ถ.เสนาพนิจิ  ต.นครนายก อ.เมอืง  นครนายก 26000 (037)311266
2028-013 สมยั วสัดภุณัฑ์ ข1-288/61 ถ.นครนายก-สารกิา  ต.นครนายก อ.เมอืงนครนายก  จ.นครนายก 037-320851
จ.ปราจนีบรุ ี
2029-002 นานาภณัฑ์ 85/2-3 ถ.เทศบาลดําร ิอ.เมอืง    ปราจนีบุร ี25000 (037)211-408
2029-003 เลศิกจิฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ่) 17 ปากซอยม.บุญช ูถ.ราษฎรดํ์าร ิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง  ปราจนีบุร ี25000 (037)211-485
2029-023 แตย้ง่สนุ 358-361 ม.8 ถ.สวุรรณศร  ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุร ี0 (037)281300
2029-027 สหกจิถาวรภณัฑ์ 19 หมูท่8ี  ต.โพธงิาม  อ.ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี25130 (037)410555-6
2029-029 ท.เจรญิพานชิ 6/1  ม.2 ถ.ศวิบูรณ์  ต.ประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม  ปราจนีบุร ี25130 037-291104,01-5247960
2029-037 หา้งหุน้สว่นจํากดั  ส.รัตนกาญจน์เซรามคิแอนดฮ์ารด์แวร ์(สํานักงานใหญ่) 132  ม. 12  ถ. สวุรรณศร  ต. เมอืงเกา่  อ. กบนิทรบ์ุร ี จ. ปราจนีบุร ี25240 037-202474-5
2029-038 หา้งหุน้สว่นจํากดั ป.วจิติรเคหะภณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 415,417 ถนนราษฎรดําร ิ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี25000 037-215899
2029-040 ศริพิงษ์ เอ็นจเินียรงิ(สํานักงานใหญ่) 6 ม.3  ต.บุฝ้าย อ.ประจนัคาม  จ.ปราจนีบุร ี25130 037-292-067ม081-7939606
จ.เพชรบรูณ์
2015-012 ไทยพัฒนา (สํานักงานใหญ่) 550 ม.4 ถ.สระบุร-ีหลม่สกั  ต.ซบัสมอทอด อ.บงึสามพัน  เพชรบูรณ์ 056-731240,731030,731047
2015-017 หา้งหุน้สว่นจํากดั 92 ยง่เซยีง (สํานักงานใหญ่) 104/1 ถ.พระพุทธบาท  ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-72115301-6741167,711295
2015-019 รา้น สหะกจิ 737 ม.1 ถ.มรกต  ต.ท่าโรง อ.วเิชยีรบุร ี เพชรบูรณ์ 67130 056-791385
2015-021 แสงทอง 2000 2287 ม.11  ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่  เพชรบูรณ์ 67140 (056)782353
2015-023 รุ่งเจรญิวสัดภุณัฑ ์ (สํานักงานใหญ่) 155/2 ถ.เพชรเจรญิ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-748791-2,711042
จ.ลพบรุี
2022-003 ไทยฮวด (สํานักงานใหญ่) 495-97 ถ.นารายณ์มหาราช ศนูย-์-สระแกว้  ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืง  ลพบุร ี15000 (036) 411-335,   -
2022-007 ลพบุรโีลหะภณัฑ(์นายพจิติร ์สงัวรปทานสกลุ) (สํานักงานใหญ่) 87 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชบุศร  อ.เมอืง  ลพบุร ี15000 (036) 411-342,   -
2022-009 กมิเฮง(สรุศกัด ิพฤทธพัิฒกลุ) (สํานักงานใหญ่) 60-62 ถ.วชิาเยนทร ์ต.ท่าหนิ  อ.เมอืง  ลพบุร ี15000 (036)411-010, 411-230,
2022-010 อํานวยพร 2 (สํานักงานใหญ่) 086 ม.4 ถ.คชเสนีย ์ต.ลํานารายณ์  อ.ชยับาดาล  ลพบุร ี15130 (036)462478,461-156,   -
2022-020 ไทยพัฒนา(สํานักงานใหญ่) 78 หมูท่ ี9 ถ.สายตร(ีลพบุร ี-วงัมว่ง)  ต. พัฒนานคิม อ.พัฒนานคิม  จ.ลพบุร ี15140 (036)491-116
2022-031 ซนัเจรญิ (สํานักงานใหญ่) 54-57 ม.9  ต. พัฒนานคิม อ. พัฒนานคิม  ลพบุร ี15140 (036)491-391
2022-034 ช.ชนืเจรญิ (สํานักงานใหญ่) 22/7 หมู1่3  ต.โพธเิกา้ตน้  อ.เมอืง  จ.ลพบุร ี15000 01-9185075,(036)412576
2022-035 หา้งหุน้สว่นจํากดั กลัยกรเคหะภณัฑ ์(สาํนกังานใหญ)่ 10,12 ถ.ตลาดบุญเจรญิ  อ.บา้นหม ี ลพบุร ี0 (036)628914 (01)4025045
2022-036 ก เกยีวการคา้ (สํานักงานใหญ่) 39 ถ.ปิยะบุตร  ต.บา้นหม ีอ.บา้นหม ี จ.ลพบุร ี15110 (036)471337
2022-051 ช.พาณิชย ์(นายชศูกัด ิ ภารัชสทิธ)ิ 418/1-418/2 ม.9  ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบุร ี จ.ลพบุร ี15000 (036) 411-182,   -
2022-053 ไทยฮวด 2005 299/1 ม.8  ถ.พหลโยธนิ  ต.ท่าศาลา อ.เมอืงลพบุร ี จ.ลพบุร ี15000 036-446244
2022-054 แสงอานน ฮารแ์วร ์& ซพัพลาย (สํานักงานใหญ่) 88 ม.4  ต.เขาแหลม อ.ชยับาดาล  จ.ลพบุร ี15130 036-643153
2022-056 หา้งหุน้สว่นจํากดั เกรยีงศกัดคิา้ไมบ้า้นหม ี(สํานักงานใหญ่) 129 หมูท่ ี2  ต.สนามแจง อ.บา้นหม ี จ.ลพบุร ี15110 036-471149,471543
2022-057 บอยการชา่ง (สํานักงานใหญ่) 161 ม.7  ต.บางขนัหมาก อ.เมอืงลพบุร ี จ.ลพบุร ี15000 089-4148877,086-6086579
จ.สระแกว้
2069-015 บรษัิท ตรงยนืยง จํากดั (สํานักงานใหญ่) 11  ถ.สวุรรณศร  ต.สระแกว้  อ.เมอืง  สระแกว้ 27000 (037)241172
2069-021 อรัญเพนท(์สํานักงานใหญ่) 118/1 ม.2 ซอย1 ถ.ธนะวถิ ี ต.บา้นใหมห่นองไทร อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว้ 27120 037-121694
จ.สระบรุ ี
2024-001 รัตนกจิพานชิ (สํานักงานใหญ่) 172-4 ถ.พหลโยธนิ อ.เมอืง    สระบุรี (036) 211-362
2024-005 พ.เจยีบกสีระบุรี 2  ถ.พชิยั ต.ปากเพรยีว  เมอืง  สระบุร ี18000 (036) 211-173,   -
2024-015 บรษัิท เจยีบกสีระบุร ีจํากดั(สํานักงานใหญ่) 22/3-4 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว  อ.เมอืง  สระบุร ี18000 (036)222-566,315-167 01-851165
2024-017 อนันตเ์คหะภณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 21-23  ถ.สดุบรรทัด  ต.แกง่คอย  อ.แกง่คอย  จ.สระบุร ี18110 (036)251958,244845
2024-019 บรษัิท เซยีมหงษ์การไฟฟ้า จํากดั (สํานักงานใหญ่) 1/4-7 ถ.อไุรรัตน์  ต.แกง่คอย อ.แกง่คอย  จ.สระบุร ี18110 036-251253
2024-026 บรษัิท พแีอลเพาเวอร ์จํากดั (สํานักงานใหญ่) 173/123-124 ถ.สดุบรรทัด  ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง  สระบุรี (036) 315480
2024-031 บรษัิท เอสโบ ้โฮมเวลิด ์จํากดั (สํานักงานใหญ่) 769/1 ถ.พหลโยธนิ  ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบุร ี จ.สระบุร ี18000 (036)233222,316881-58
2024-036 บรษัิท วศิวภณัฑ ์(1992) จํากดั  (สํานักงานใหญ่) 12/1 ถ.เทศบาล 8  ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบุร ี จ.สระบุร ี18000 036-220298-9 01-7200710
2024-042 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปรชยัอธวิฒันาวรรณ (สํานักงานใหญ่) 7 ซอย 1 ถนนพระพายพั  ต.แกง่คอย อ.แกง่คอย  สระบุร ี18110 081-8530856
2024-043 หา้งหุน้สว่นจํากดั เรอืงสรรคซ์พัพลาย (สํานักงานใหญ่) 66/6  หมู1่ ถ.หนา้พระลาน  ต.บา้นครัว อ.บา้นหมอ  สระบุร ี18270 036-338744-5
2024-045 เสาไหน้านาภณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 3/6  หมู7่  ต.สวนดอกไม ้อ.เสาไห ้ จ.สระบุร ี18160 036-332994
2024-050 บรษัิท ธนภณคอนกรตี 2014 จํากดั (สํานักงานใหญ่) 555 หมูท่ ี5  ต.วงัมว่ง อ.วงัมว่ง  สระบุร ี18220 036-730122,081-5876815
2024-051 ดอนพุดวสัดภุณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 112 หมูท่ ี2 ถ.โพธพิระยา-ท่าเรอื  ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด  จ.สระบุร ี18210 036-395030
จ.สงิหบ์รุ ี
2021-002 เลศิพทิยาคณุ(สํานักงานใหญ่) 887/96-97  ถนนศรพีรหมโสภติ  ต.บางพุทรา อ.เมอืงสงิหบ์ุร ี จ.สงิหบ์ุร ี16000 036-512009,512026,512576
2021-007 หา้งหุน้สว่นจํากดั สงิหบ์ุรอีอโตเ้พน้ท ์(สํานักงานใหญ่) 65/7 ม.5  ต.ตน้โพธ ิอ.เมอืง  จ.สงิหบ์ุร ี16000 (036)512-736,511928 ,09-801242
2021-010 โชตสิริ ิ(สํานักงานใหญ่) 45  ม.3  ถ.เอเชยี  ต.บางมญั อ.เมอืงสงิหบ์ุร ี สงิหบ์ุร ี16000 036-813654,081-9198919
2021-011 ท ีแม็ค (สํานักงานใหญ่) 5/7 ม.11  ต.บางระจนั อ.คา่ยบางระจนั  สงิหบุ์ร ี16150 081-1705238
2021-013 นายอดุมศกัด ิ วงษ์ประยรู 125 หมูท่4ี  ต.บางนําเชยีว อ.พรหมบุร ี จ.สงิหบ์ุร ี16120 036-510630
2021-014 บรษัิท การุณฟารม์ จํากดั(สํานักงานใหญ่) 80 หมูท่ ี4  ต.บางนําเชยีว อ.พรหมบุร ี จ.สงิหบ์ุร ี16120 036-510823
จ.อา่งทอง
1901-020 คณุขวญั  แยม้พกิลุ   จ.อา่งทอง  
2023-002 โลหะภณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 548-550 ม.6  ต.ศาลเจา้โรงทอง  อ.วเิศษชยัชาญ  จ.อา่งทอง 14110 (035) 631-268,   -
2023-003 เคหะภณัฑ ์ (สํานักงานใหญ่) 108 ม.6  ต.ศาลเจา้โรงทอง  ต.ศาลเจา้โรงทอง  อ.วเิศษชยัชาญ  จ.อา่งทอง 14110 (035) 631-358,   -
2023-011 นายธวชัชยั  แซต่งั 248/3 ม.7  ต.ศาลเจา้โรงทอง อ.วเิศษชยัชาญ  อา่งทอง 035-631419
2023-013 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ เค โฮม ไอเดยี (สํานักงานใหญ่) 114/1 หมูท่ ี4 ถนนโพธพิระยา-ท่าเรอื  ต.ไผ่จําศลิ  อ.วเิศษชยัชาญ  อา่งทอง 14110 035-622999
2023-014 เพนท ์สเตชนั 114/4 หมูท่ ี4  ต.ไผ่จําศลิ  อ.วเิศษชยัชาญ  จ.อา่งทอง 14110 035-622999
สามโก้
2023-015 นายสําราญ มสีง่า(สํานักงานใหญ่) 64 ม.3  ต.สามโก ้อ.สามโก ้ จ.อา่งทอง 14160 035-697312


