
เขต 107 ชอืรา้นคา้ ทอียู ่ เบอรโ์ทรศพัท์
จ.กําแพงเพชร

2013-002 ศริชิยัโลหะกจิ 193-195-197 ถ.เจรญิสขุ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร  กําแพงเพชร 62000 (055) 711-051,712-116
2013-005 หา้งหุน้สว่นจํากัด กําแพงเพชรง่วนฮงหลี 1,3-5,7,9 ซอย 2 ถ.เจรญิสขุ  ต.ในเมอืง อ.เมอืง  กําแพงเพชร (055) 711-348,712-458
2013-012 พรเทพคา้วัสดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ)่ 9/3 ม.4 ถ.กําแพงเพชร-ทา่มะเขอื  ต.เทพนคร อ.เมอืง  กําแพงเพชร 62000 (055)729234,
2013-025 หา้งหุน้สว่นจํากัด ชาตรชีนิวัตรภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 315-317  ถ.เจรญิสขุ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร  กําแพงเพชร 62000 055-720715-6
2013-028 สนิสมบรูณ์คา้ไม ้ 98   ม.3  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบรุ ี กําแพงเพชร 62130 055-779311
2013-030 เจรญินครวัสดกุอ่สรา้ง 175/4   หมู3่  ต.เทพนคร  อ.เมอืงกําแพงเพชร  จ.กําแพงเพชร 62000 055-773548
2013-031 หา้งหุน้สว่นจํากัด โฮมอะโกรกําแพงเพชร (สํานักงานใหญ)่ 665/2   ถ.เจรญิสขุ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงกําแพงเพชร  จ.กําแพงเพชร 62000 055-773212
2013-036 ศรจัีกรวาลเพน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 6/6  ถ.เลยีงเมอืง  ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร  จ.กําแพงเพชร 62000 087-8164732
2013-038 สงิหโ์ตเฮง (สํานักงานใหญ)่ 8/4  หมูท่ ี8  ต.หนองปลงิ อ.เมอืง  จ.กําแพงเพชร 62000 089-6442442
2013-039 พรีะการคา้ (สํานักงานใหญ)่ 168 ม.7  ต.หนองปลงิ อ.เมอืงกําแพงเพชร  จ.กําแพงเพชร 083-6296844

จ.ชยันาท
2018-005 องึยุย่เซง้ 52/6-7 ถ.วงษ์โต  อ.เมอืง  ชยันาท (056) 411-016,   -
2018-008 ลอ้สวุรรณ(สํานักงานใหญ)่ 700 หมูท่ ี1  ต.หันคา  อ.หันคา  ชยันาท 056-451426-7
2018-011 บรษัิท ว ีเอส โฮมมารท์ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 393  หมูท่ ี5  ต.บา้นกลว้ย  อ.เมอืงชยันาท  จ.ชยันาท 17000 056-416032
2018-012 ซ.โลหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 213  หมู1่1  ต.หันคา  อ.หันคา  จ.ชยันาท 17130 056-451175
2018-013 โกตา 333 หมู3่  ต.หันคา  อ.หันคา  จ.ชยันาท 17130 056-422555
2018-014 หา้งหุน้สว่นสามัญ สดชนืพาณชิย(์2005) (สํานักงานใหญ)่ 212/5 ม.5 ถ.ชยันาท-สพุรรณบรุ ี ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง  จ.ชยันาท 17000 (056)411433,411534
2018-016 หา้งหุน้สว่นจํากัด บญุเหลอืหบีศพ (สํานักงานใหญ)่ 40 หมูท่ ี3  ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสงิห ์ จ.ชยันาท 17120 081-8107965
2018-018 ละออคา้วัสดกุอ่สรา้ง 138 ม.1  ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสงิห ์ จ.ชยันาท 056-461114
2018-019 รา้นเอกธนาวัสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 303/9 ม.5  ถ.พหลโยธนิ  ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืงชยันาท  จ.ชยันาท 082-7677636

จ.ตาก
2010-003 รา้นตากสนิคา้วัสดุ 87-89 ถนนจอมพล  อ.เมอืง  ตาก (055) 511-779,   -
2010-004 เชยพันธุพ์านชิ (สํานักงานใหญ)่ 562-566 ถ.ตากสนิ  ต.ระแหง อ.เมอืง  ตาก 63000 (055) 511-809 ,511-391
2010-023 ตากอะไหล ่2002 9/3 ถ.พหลโยธนิ  ต.เชยีงเงนิ อ.เมอืงตาก  ตาก 63000 (055)513400,512668
2010-025 รา้น กมิเฮงหล ี(สํานักงานใหญ)่ 159-161 ถ.จอมพล ต.ระแหง  อ.เมอืงตาก  ตาก 63000 055-512218
2010-027 หา้งหุน้สว่นจํากัด กรเีคหะภัณฑ์ 155  ต.แมบ่ะ  อ.แมส่อด  ตาก 63110 055-536303
2010-029 กัปตัน 4/5 ถ.ชดิลม  ต.แมส่อด อ.แมส่อด  ตาก 63110 055-544359
2010-034 อรุณีคอนกรตี 74/3  หมู9่  ต.ชอ่งแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก 63130 055-520064
2010-038 บรษัิท จ.เจรญิคา้วัสดกุอ่สรา้ง จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 1077,1077/1-4 หมูท่ ี1  ต.ทา่สายลวด อ.แมส่อด  จ. ตาก 63110 083-1645109
2010-039 วรีภัทรอะไหลย่นต ์ (สํานักงานใหญ)่ 117 ม.5  ต.ตากออก อ.บา้นตาก  จ.ตาก 63120 081-7573985,089-8605037
2010-040 อดุมสขุ (สํานักงานใหญ)่ 208/40-41 ถ.ศรพีานชิ  ต.แมส่อด อ.แมส่อด  จ.ตาก 63110 (055)535589, 01-6749472

จ.นครสวรรค์
2016-008 บรษัิท เจรญิภัณฑพ์าณชิย(์1984) จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 114-120 ถ.สวรรคว์ถิ ี ต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรค ์60000 (056) 212-298,214-505 314118-2
2016-012 รวมน๊อต 45/2-3 ถ.สวรรคว์ถิ ี อ.เมอืง  นครสวรรค์ (056) 212-276,   -
2016-018 รถยนตน์ครสวรรค(์สํานักงานใหญ)่ ค.46/2 ถ.ดาวดงึส ์ ต.ปากนําโพ อ.เมอืง  นครสวรรค์ (056) 225-080,   -
2016-020 ฮะหลี 9 ถ.อารักษ์  ต.ปากนําโพ  อ.เมอืง นครสวรรค ์60000 (056) 213-259,213-275   -01-88
2016-021 แสงรุ่งโรจน์(สํานักงานใหญ)่ 25 ถ.เทพสทิธชิยั  ต.ปากนําโพ อ.เมอืง  นครสวรรค ์60000 (056) 221-959,221-956
2016-026 แตฮ้งหลี 388-390 ถ.โกสยี ์ อ.เมอืง  นครสวรรค์ (056) 212-375
2016-028 หา้งหุน้สว่นจํากัด ตเีจรญิเพน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 394/15-17  ม.10 ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก  ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง นครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 (056)229-027
2016-036 สวรรคว์ถิอีะไหล่ 275/26 ถ.สวรรคว์ถิอีะไหล ่ อ.เมอืง  นครสวรรค์ (056)311088
2016-037 ชโรบลซัพพลาย 74 ม.9 ถ.สวรรคว์ถิ ี ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง  นครสวรรค ์60000 056-882190,081-5326612,228170
2016-041 ไพรัช เฟอรน์เิจอร์ 3/1 ม.9 ถ.นครสวรรค-์โกรกพระ  ต.ตะเคยีนเลอืน อ.เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรค์ (056)358053
2016-044 โรงงานอะไหลล่ําโพง 36/4 ม.1  ต.บงึเสนา อ.เมอืง  นครสวรรค ์60000 056-274048
2016-048 กจิไชย (สํานักงานใหญ)่ 2  ถ.สชุาดา  ต.ปากนําโพ  อ.เมอืง  นครสวรรค ์60000 056-314055
2016-053 ก.กจิเจรญิภัณฑ์ 36/6 ม.2  ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค ์60170 056-320389
2016-054 สสีมบรูณ์นครสวรรค.์ 282/1 หมูท่1ี0  ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 (056)310566,095-6356294
2016-055 บรษัิท เจรญิภัณฑโ์ฮมแอนดล์ฟิวงิเซ็นเตอร ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 26/10 ม10  ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 (056) 313330,313233
2016-056 หา้งหุน้สว่นจํากัด บกิ เค  แทรคเตอร ์(สํานักงานใหญ)่ 36 หมูท่ ี3  ต.ยา่นมัทร ีอ.พยหุะครี ี จ.นครสวรรค์ (056)247242,224721,226655
2016-057 กระจกสยาม 605/241  ม.10  ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์60000 056224374

จ.พจิติร
2014-011 พจิติรเพน้ท ์(สํานักงานใหญ)่) 20/38-40 ถ.คลองคะเชนทร ์ อ.เมอืง  พจิติร 66000 (056)612776
2014-014 บรษัิท ศรวีนชิย ์โฮลดงิ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 16/6  ถ.สระหลวง  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงพจิติร  พจิติร 66000 (056)615746
2014-016 หา้งหุน้สว่นจํากัด โชคการะยะกอ่สรา้ง(สํานักงานใหญ)่ 8/3   หมูท่ ี5  ต.บา้นนา   อ.วชริบารม ี จ.พจิติร 66140 056-692312-3, 086-9323239, 081
2014-021 สรุพงษ์คอนกรตี 123/2 ม. 4  ต.ทา่นัง อ.โพทะเล  จ.พจิติร 085-040650

จ.พษิณุโลก
2012-004 บรษัิท จตพุรพทิักษ์ จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 80/10-12 ถ.พระองคด์ํา  ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก 65000 (055) 303158,303159
2012-005 หา้งหุน้สว่นจํากัด รุ่งเสรวัีสด ุ(สํานักงานใหญ)่ 110/153-154 ถ.พระองคด์ํา  ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก 65000 (055)302450,302430
2012-013 พัฒนาคา้น๊อต (1999) (สํานักงานใหญ)่ 36/20-21 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  พษิณุโลก 65000 (055) 242-923,251-151
2012-017 รา้น ไพโรจน์โลหะกจิพษิณุโลก (สํานักงานใหญ)่ 111/11 ถ.มติรภาพ ม.4  ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก 65000 (055)223864-5 ,224140
2012-036 หา้งหุน้สว่นจํากัด เสาเอกซเีมนต ์(สํานักงานใหญ)่ 362 หมู ่3  ต.อรัญญกิ อ.เมอืงพษิณุโลก  พษิณุโลก 65000 (055)221921-25,259112,252807
2012-040 หา้งหุน้สว่นจํากัด ปีนังคา้วัสดกุอ่สรา้ง 1996 (สํานักงานใหญ)่ 691/116 ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก 65000 (055)212635-8
2012-042 เชาววั์สดุ 57/2   ม.4  ต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ  พษิณุโลก 65170 055-381078
2012-043 เอเซยีวัสด(ุสํานักงานใหญ)่ 348 หมู2่  ต.เนนิเพมิ  อ.นครไทย  พษิณุโลก 65120 055-363027
2012-051 หา้งหุน้สว่นจํากัด มัณฑนมหาสถาปนา (สํานักงานใหญ)่ 14/3 ม.3  ต.พลายชมุพล อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก 65000 083 622435

จ.สโุขทยั
2009-001 บรษัิท เตยีเปงเซง้ วัสด ุจํากัด (สํานักงานใหญ)่ 186/4-5  ม.7  ต. ธานี อ.เมอืงสโุขทัย  สโุขทัย 64000 055-611261,612184,611477
2009-002 ช.วศิวกจิกอ่สรา้ง 198-200 ถ.จรดวถิถี่อง ต.ธานี  อ.เมอืง  สโุขทัย 64000 (055) 611-683,612-225   -
2009-007 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอยีมหลวัีสดกุอ่สรา้ง (สํานักงานใหญ)่ 130/24 ซ.1-7,9-10 ถ.ศรสีัชนาลัย  ต.เมอืงสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย 64110 0(055)643472-3
2009-008 หา้งหุน้สว่นจํากัด คลองโพวานชิ(สํานักงานใหญ)่ 35/11 หมูท่ ี12  ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง  จ.สโุขทัย 64000 (055) 611-854,612-334
2009-023 กมิเลยีงฮวด 147-149 ม.2  ต.คลองตาล อ.ศรสีําโรง  สโุขทัย (055)681121
2009-037 หา้งหุน้สว่นจํากัด สพีสิธิฎ ์(สํานักงานใหญ)่ 120/5 ซอย1-7,9-10 ถนนศรสีัชนาลัย  ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  สโุขทัย 64110 055-643172
2009-042 นายสรุคณุ เกง่ระดมกจิ 99 ม.3  ต.หนองออ้ อ.ศรสีัชนาลัย  จ.สโุขทัย 64130 055-672499

จ.อุทยัธาน ี
2017-004 ศรทีนเพน้ท์ 166  หมูท่3ี  ต.นําซมึ อ.เมอืงอทัุยธานี  จ.อทัุยธานี 61000 056-970255

แมส่อด
2010-041 หา้งหุน้สว่นจํากัด แมส่อดวัฒนาคา้ซเีมนต ์(สํานักงานใหญ)่ 86/3 ถนนสายเอเซยี  ต.แมส่อด อ.แมส่อด  จ.ตาก 63110 081-7076973


