
เขต 108 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.เชยีงราย

2002-026นางสนัุนทา ผุดผ่องพรรณ 321 หมู8่ ถ.ป่ายาง ต.แมส่าย  อ.แมส่าย  เชยีงราย (053)732-129
2002-036หา้งหุน้สว่นจํากดั เชยีงแสนคา้ไมแ้ละวสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 1 ม.6  ต.โยนก อ.เชยีงแสน  เชยีงราย 57150 (053)650-561
2002-042บรษัิท ท.ีเอส.พานพงษ์ไทย จํากดั (สํานักงานใหญ่) 2509 หมูท่1ี  ตําบลเมอืงพาน อําเภอพาน  เชยีงราย 57120 (053)721690
2002-048สายณัหว์สัดภุณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 243 หมู1่  ต.บา้นโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า  เชยีงราย 57170 (053)648730
2002-058เวยีงชยัสหภณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 108  หมู1่9  ต.เวยีงชยั อ.เวยีงชยั  เชยีงราย 57210 (053)769041
2002-062พูนทรัพยว์สัดกุอ่สรา้ง(สํานักงานใหญ่) 9   ม.10  ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง  จ. เชยีงราย (01)4725926
2002-078นําเจรญิ สํานักงานใหญ่ 5  หมู ่7   ถ.พหลโยธนิ  ต.หว้ยไคร ้ อ.แมส่าย  จ.เชยีงราย 57220 (053)763007,763050
2002-087สหศรไีทยกรุ๊ป 8/2 หมู1่0  ต.เวยีง อ.เทงิ  เชยีงราย 57160 (053)669320,01-6025982
2002-089ศ.วฒันา (สํานักงานใหญ่) 6  หมู5่  ต.ปลอ้ง  อ.เทงิ  จ.เชยีงราย 57160 053-954324
2002-092หา้งหุน้สว่นจํากดั  วรีะภณัฑ ์อมิปอรต์  เอ็กซป์อรต์ (สํานักงานใหญ่) 174 หมู1่  ต.แมส่าย อ.แมส่าย  จ. เชยีงราย 57130 (053)733972,089-7575112
2002-093นายดวงคํา   สทิธปัิญญา 113 หมู ่8  ต.ดอนศลิา อ.เวยีงชยั  เชยีงราย 57210 053-736222 (01)8846462,8855061
2002-095รา้นพเีอ็นวสัด ุเชยีงราย (สํานักงานใหญ่) 107 ม.1 บา้นสนัขมนิ  ต.ท่าสาย อ.เมอืงเชยีงราย  จ.เชยีงราย 57000 053-774267,054-422456
2002-099หา้งหุน้สว่นจํากดั  โชคชยัสหกจิ (สํานักงานใหญ่) 743 หมูท่ ี12  ต.เมอืงพาน อ.พาน  จ.เชยีงราย 57120 053-721298-9

จ.เชยีงใหม่
2001-012หา้งหุน้สว่นจํากดั เชยีงใหมก่ติตกิารคา้ (สํานักงานใหญ่) 1/5-6 ถ.ราชวถิ ีต.ศรภีมู ิ อ.เมอืง  เชยีงใหม ่50000 (053) 214-527,236-131
2001-021กวางกวีสัดภุณัฑ์ 121-3 ถ.ววัลาย ต.หายยา  อ.เมอืง  เชยีงใหม ่50000 (053)275-214 -
2001-045ทวกีารคา้ (สํานักงานใหญ่) 20/1-2 ถ.กองทราย ต.วดัเกต ุ ต.วดัเกต ุ  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่50000 053-245804,242482,241142
2001-066บรษัิท มนตรแีมชชนิทูลส ์จํากดั(สํานักงานใหญ่) 120,122/1 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง  ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  เชยีงใหม ่50000 (053) 212-311,216-857   -
2001-088บรษัิท เชยีงใหมว่สัดเุทรดดงิ จํากดั (สํานักงานใหญ่) 36/1 ถ.เมอืงสมทุร ต.ชา้งมอ่ย  อ.เมอืง  เชยีงใหม ่50000 (053) 232-623,232-643   -
2001-093รา้น พ ีแอนด ์เอ็น(สํานักงานใหญ่) 190/2-3 ถ.บํารุงราษฎร ์ ต.วดัเกต อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จเชยีงใหม ่50000 (053) 243-210,249-922
2001-130หา้งหุน้สว่นจํากดั ดวงสดิเีทรดดงิ(สํานักงานใหญ่) 88/1 หมู9่ ถ.เชยีงใหม-่ฮอด  ต.หารแกว้  อ.หางดง  จ.เชยีงใหม ่50230 (053)311-462
2001-131ป.สหชา่ง (สํานักงานใหญ่) 197 ม.10 ถ.เชยีงใหม-่หางดง  ต.ป่าแดด อ.เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่50100 (053)202-134,230-775
2001-136หา้งหุน้สว่นจํากดั ฒลิาคา้วสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 72 หมู3่  ต.เวยีง อ.ฝาง  เชยีงใหม ่50110 (053)382246 451-013
2001-146หา้งหุน้สว่นจํากดั ยทุธนาฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ่) 154/3 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง  ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่50300 (53)401-162,400-129
2001-166เชยีงดาววสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 299  ม.8 ถ.เชยีงใหม-่ฝาง  ต.เชยีงดาว  อ.เชยีงดาว  จ.เชยีงใหม ่50170 (053)455157,388137
2001-178บรษัิท เชยีงใหมช่ยัวฒัน์ (1991) จํากดั (สํานักงานใหญ่) 24/1 หมทู5ี ถ.โชตนา  ต.เวยีง อ.ฝาง  จ.เชยีงใหม ่50110 (053)451230,451248
2001-190รา้น ตลาดนัดกระเบอืง (สํานักงานใหญ่) 156 ม.15 ถ.เชยีงใหม-่ฝาง  ต.สนัทราย อ.ฝาง  เชยีงใหม ่50110 (053)882355
2001-201กมลทพิย ์(สํานักงานใหญ่) 181/35 ม.6  ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่50000 053-854948,852468
2001-205บรษัิท ดงิโก(้นครพงิค)์ จํากดั (สํานักงานใหญ่) 371-372 ม.11  ต.สนันาเม็ง  อ.สนัทราย  เชยีงใหม ่50210 053-399240-1,399249-50
2001-210หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.เค.เอเชยีนเทรดแอนดเ์อ็กซป์อรต์ 39/169 หมู2่  ต.ตลาดขวญั อ.ดอยสะเก็ด  เชยีงใหม ่50220 053-039123
2001-212รา้นเอสซ ีฮารด์แวร์ 220 หมู6่  ต.หนองควาย  อ.หางดง  จ.เชยีงใหม ่50230 053-430550
2001-215บรษัิท โฮมมอลล ์จํากดั 333 หมูท่ ี6 ถนนวงแหวนรอบนอก ก.ม.27  ต.หนองจอ๊ม  อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม ่50210 053-014888,227777-8, 081-5510
2001-234เมอืงไทย เครอืงชงัตวงวดั เชยีงใหม่ 6/8  ซ.1  ถ.สามลา้น  ต.พระสงิห ์อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่50000 053-814214
2001-238บรษัิท เชยีงใหมว่สัด ุจํากดั (สํานักงานใหญ่) 61/2 หมู3่ ถ.ดอนจนั-นําพุรอ้น  ต.บวกคา้ง อ.สนักําแพง  จ.เชยีงใหม ่50130 053-446944,446945,446879
2001-241บรษัิท เชยีงใหมม่ายโฮม จํากดั(สํานักงานใหญ่) 115/2 หมูท่ ี3  ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่50000 052-081668-9

จ.นา่น
2004-008ศรอีดุม(สํานักงานใหญ่) 105/2 ถ.มหาวงศ ์ อ.เมอืง  น่าน 55000 (054) 710-596,   -
2004-014ศรอีดุมเพน้ท์ 14 ถ.เจา้ฟ้า  อ.เมอืง  น่าน (054)771-682
2004-016รา้นจวิการคา้ 18-18/1 ม.4 ถ.เจา้ฟ้า  ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา  น่าน 55110 (054)781781
2004-019แสงทองวสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 124 หมูท่ ี5  ต.เชยีงกลาง อ.เชยีงกลาง  จ.น่าน 55160 054-797075,01-4735050
2004-029ทพี ีเทเลคอม 2001 (สํานักงานใหญ่) 70/2 ม.2 ถ.วรนคร  ต.ท่าวงัผา อ.ท่าวงัผา  จ.น่าน 55140 054-799057,089-8522663
2004-031ศรสีมบูรณ์ 7/37-38 ถ.เจา้ฟ้า  ตในเวยีง อ.เมอืงน่าน  จ.น่าน 55000 095-8329578
2004-032รา้นทรัพยเ์พมิพูนคา้วสัด ุ(สํานักงานใหญ่) 173/8,137/9 ม.9  ต.แลย อ.ทุ่งชา้ง  จ.น่าน 55130 097-9514249
2004-033หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรสียามเพน้ท(์สํานักงานใหญ่) 148/4-148/5 ม.3  ต.บัว อ.บัว  จ.น่าน 55120 087-3056868
2004-034มายโฮม  (สํานักงานใหญ่) 570/4 ม.4 ถ.น่านพะเยา  ต.ไชยสถาน อ.เมอืงน่าน  จ.น่าน 55000 054-050238
2004-036ปิยาวฒัน์ 99  (สํานักงานใหญ่) 221/2 ม.6  ต.วรนคร อ.ปัว  จ.น่าน 55120 098-4315222

จ.พะเยา
2003-003รา้นราม 91/1  ถ.พะเยา-ป่าแดด  ต.ท่าวงัทอง  อ.เมอืงพะเยา  จ.พะเยา 56000 (054) 431-055,481-500   -
2003-012สงิหท์องพะเยา 136 ม.3 ต.ดงเจน อ.เมอืงพะเยา    พะเยา (054)422456,522628 (01)952346
2003-021รา้น คละพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ 213 หมูท่ ี8  ต.หยว่น อ.เชยีงคํา  จ.พะเยา 56110 (054)451426,416825
2003-028รา้น ธนาทรัพย ์(สํานักงานใหญ่) 15/1 หมู7่  ต.หว้ยขา้วกํา  อ.จนุ  จ.พะเยา 56150 (054)420515,420514
2003-032หา้งหุน้สว่นจํากดั นําทองวสัด ุ(สํานักงานใหญ่) 258 หมูท่ ี4  ต.ดอนศรชีมุ อ.ดอกคําใต ้ จ.พะเยา 56120 054-418613

จ.แพร่
2005-033ส.รุ่งเรอืงกอ่สรา้ง 400/210-211 ม.9  ต.นาจกัร อ.เมอืงแพร่  จ.แพร่ 54000 054-522626

จ.ลําปาง
2006-002ลําปางโชคชยั (สํานักงานใหญ่) 498/1-2 ถ.ประสานไมตร ี ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง  ลําปาง 52000 (054) 226-213,217-213,
2006-003บรษัิท สหภณัฑเ์คหะกจิ จํากดั 152/2 ถ.พหลโยธนิ ต.สวนตอก  อ.เมอืง  ลําปาง 52000 (054)227777,227888
2006-005บรษัิท อวิหลพีาณิชย ์จํากดั 276/22 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย๋  อ.เมอืง  ลําปาง 52100 (054) 226-444-9,221-809
2006-007ลเีคหะภณัฑ ์(สํานักงานใหญ่) 199/12 ถ.พหลโยธนิ ต.หวัเวยีง  อ.เมอืง  ลําปาง 52000 (054) 224-449,   -
2006-035ชนิภทัร วสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 1/5 หมู1่6  ต.บา้นเสด็จ  อ.เมอืง  จ.ลําปาง 52000 (01)9527276
2006-050หา้งหุน้สว่นจํากดั ลําปางอสิระวสัดกุอ่สรา้ง(สํานักงานใหญ่) 496 ม.7 ถ.ลําปาง-แมพ่ระ  ต.พระบาท  อ.เมอืง  ลําปาง 52000 (054)226496,227597
2006-055ลมิเกยีรตไิพรัตน์ (สํานักงานใหญ่) 142/3-4-5 ถ.พหลโยธนิ  ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง  จ.ลําปาง 52100 054-221362,325213
2006-056หา้งหุน้สว่นจํากดั  เตก๊หมง  (สํานักงานใหญ่) 138/15 ถ.พหลโยธนิ  ต.สวนดอก อ.เมอืง  ลําปาง 52100 (054)054-217067,217667
2006-065หา้งหุน้สว่นจํากดั เถนิธรีะวสัดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ่) 198 หมูท่ ี6  ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ  จ.ลําปาง 52160 (054)291122
2006-066นศิาภณัฑ.์ 747 ถ.ลําปาง-แจห้ม่  อ.เมอืง  ลําปาง (054)218-757

จ.ลําพนู
2007-009เกยีรตคิณุการคา้ (สํานักงานใหญ่) 201 หมูท่ ี6 ถ.รมิปิง-ป่าเห็ว  ต.รมิปิง อ.เมอืงลําพูน  จ.ลําพูน 51000 053-000136

จ.อตุรดติถ์
2011-018พชิยัพานชิ 142/3  ต.คอรุม  อ.พชิยั  จ.อตุรดติถ ์53120 055-421117
2011-029บรษัิท ไตร เอส. คอรป์อเรชนั จํากดั (สํานักงานใหญ่) 97/15 หมูท่ ี4  ต.แสนตอ  อ.นําปาด  จ.อตุรดติถ ์53110 092-2766365
2011-030หา้งหุน้สว่นจํากดั อตุรดติถอ์ูบ่างกอกยนต์ 110 หมูท่ ี3  ต.ป่าเซา่ อ.เมอืงอตุรดติถ ์ จ.อตุรดติถ ์53000 055-413015,0882781405,08240456
2800-051บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั (มหาชน)สาขา ประจวบครีขีนัธ์ 1/2 ถ.เพชรเกษม  ต.ประจวบครีขีนัธ ์อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000


