รำยชื่อเว็บไซต์ ที่ได้ รับเครื่องหมำยรับรองควำมน่ ำเชื่ อถือ DBD Verified ปี 2555 (62 เว็บไซต์ )
ลำดับ

เว็บไซต์

บริษัท/ห้ ำงหุ้นส่ วน

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

เลขที่ 6 ชั้น 3 ห้องซี10-ซี 14 , เอ315 ถ.บำงขุนเทียน แขวงบำง
เครื่ องดื่ม
บอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150

โทรศัพท์ (Tel)

02 899 8924

purichawon2003@gmail.com

0 2991 8600

0 2991 9707

sale@terminal.co.th,think@termin
al.co.th

จำหน่ ำยสิ นค้ำทำควำมสะอำด
เช่น กระดำษชำระ

02-490-1555, 02
463 9555

02-490-1687-9, 02 contact@cenclean.com,service@c
463 9595
enclean.com

จำหน่ ำยหมึกพิมพ์ ตลับหมึก

02 416 6967-8

02 416 6966

cos-shop@hotmail.com

จำหน่ ำยแปรงอุตสำหกรรม

0 2511 4108, 0
2511 4239

0 2511 4107

misterbrush@hotmail.com

0 2633 1957

info@mue-pro.com

02-643-8570

thada@tiga.co.th,info@tigatime.co
m

0 2316 1114, 0
2737 1500

cs@conexstore.com

www.aircraftcoffee.com

บริ ษทั ภูริชวัน จำกัด

2

www.audiocity2u.com

บริ ษทั เทอร์ มินอล โซลูชนั่ 100/85 ซอยสำยไหม 85 ถนนสำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำย
เครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์
จำกัด
ไหม กรุ งเทพฯ 10220

3

www.cenclean.com

บริ ษทั เซ็นเตอร์ คลีน จำกัด

4

www.cos-shop.com

บริ ษทั ซี .โอ.เอส.แอดวำนซ์ 407 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน
จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร 10150

5

www.misterbrush1.com

บริ ษทั มิสเตอร์ บรัช จำกัด

6

www.mue-pro.com

บริ ษทั โปรซี ต เทรนเนอร์ 618 ซอยแก้วฟ้ ำ ถนนสี่ พระยำ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก
บริ กำรจัดสัมมนำและฝึ กอบรม 0 2236 1253
จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร 10500

7

www.tigatime.com

บริ ษทั ทีไอจีเอ จำกัด

65/215-216 อำคำรชำนำญเพ็ญชำติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนพระรำม 9 ห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310

www.conexstore.com

บริ ษทั คอนเนกซ์ อิน
โนเวชัน่ จำกัด

จำหน่ ำยสิ นค้ำอุตสำหกรรม เช่น
เลขที่ 850/2 ซ.ลำดกระบัง 30/5 ถ.ลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง
0 2316 1133, 0
อุปกรณ์งำนช่ำงโลหะ ไฟฟ้ ำ
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
2316 1115
ก่อสร้ำง

8

92 ซอยลำดพร้ำว 38 ถนนลำดพร้ำวแขวงสำมเสนนอก เขต
ห้วยขวำง กทม. 10310

อีเมล์ (E-mail)

02 899 8955, 02
899 8995

1

188/9 ซอยพุทธบูชำ 36 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ
กรุ งเทพมหำนคร 10140

โทรสำร (fax)

จำหน่ ำยกำร์ ตนู ในรู ปแบบ
VCD/DVD

02-643-1855-9

1

9

www.kudson.com

บริ ษทั คัดสรรดอทคอม
จำกัด

8/3 ซอยสุ ขมุ วิท 65 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนำ กทม.
10110

ของเล่นและหนังสื อ

0 2726 9686-7

สิ นค้ำออนไลน์ เช่น กล้องวิดีโอ
หมึกพิมพ์เครื่ องพริ นเตอร์
02 344 9999
กระดำษพิมพ์ภำพ

0 2726 9689

services@kudson.com

10 www.canon.co.th

เลขที่ 98 อำคำร สำทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ ชั้น 21-24
บริ ษทั แคนนอน มำร์ เก็ตติ้ง
ถนนสำทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบำงรัก จังหวัด
(ไทยแลนด์) จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร 10500

11 www.jidapaenter.com

บริ ษทั จิดำภำ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จำกัด

199/19 หมู่บำ้ นพำร์ คแกลเลอรี่ ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขต บริ กำรท่องเที่ยว และจองตัว๋
บำงเขน กรุ งเทพฯ 10230
เครื่ องบิน

0 2945 5901-2

0 2945 5903

jidapatravel@gmail.com

12 www.chattongthaisilk.com

บริ ษทั ฉัตรทองไหมไทย
จำกัด

78/1 ม.8 ต.เมืองปั ก อ.ปั กธงชัย จ.นครรำชสี มำ 30150

จำหน่ ำยผ้ำไหม

0 4428 4465

0 4428 4663, 0
4444 1146

chattong@gmail.com

13 www.ezy4party.com

บริ ษทั ซำทท์ อินเตอร์ -ซัพ 63/11 ซอยลำดพร้ำว 114 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขต
พลำย จำกัด
วังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

สิ นค้ำงำนปำร์ ต้ ี

0 2539 8593

0 2539 3077

marketing@ezy4party.com

14 www.servertoday.com

บริ ษทั เซิ ร์ฟเวอร์ทูเดย์
(ประเทศไทย) จำกัด

0-2195-7395-9

0-2195-7394

d.dujdao@servertoday.com,info@
servertoday.net

15 www.thaigolfnetwork.com

บริ ษทั ไทยกอล์ฟเน็ตเวิร์ค 299/124 ถนนสุ ทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วย
จำกัด
ขวำง กทม. 10310

กีฬำ และสันทนำกำร

0-2274-7252, 083
448 8805

0-2274-7253

tgnsupport@thaigolfnetwork.com

16 www.thaiware.com

บริ ษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิ
เคชัน่ จำกัด

69/6 อำคำรตั้งฮัว่ ปั ก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซ.ศึกษำวิทยำ ถ.สี ลม
แขวงสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500

ซอฟต์แวร์ ฮำร์ ดแวร์ สิ นค้ำไอที 02 635-0744

02 635-0745

webmaster@thaiware.com

17 www.nanmeebooks.com

บริ ษทั นำนมีบคุ๊ ส์ จำกัด

อำคำรนำนมีบคุ๊ ส์เฮ้ำส์ เลขที่ 11 ซอยสุ ขมุ วิท31 (สวัสดี)
คลองเตยเหนื อ วัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

จำหน่ ำยหนังสื อ

0 2662 0919

webmaster@nanmeebooks.com

111/128 หมู่ที่ 2 ถนนรำชพฤกษ์ ตำบลบำงรักน้อย อำเภอเมือง บริ กำรจดชื่ อโดเมน บริ กำร
จังหวัดนนทบุรี 11000
Web Hosting

0 2662 3000

02 344 9999 ต่อ
imd@cmt.canon.co.th
4150, 02 344 9961
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18 www.newsiam.net

บริ ษทั นิ วสยำมทัวร์ แอนด์ เลขที่ 28/5 ตรอกโรงไหม ถนนพระอำทิตย์ แขวงชนะสงครำม
บริ กำรจองห้องพัก
เซอร์ วิส จำกัด
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200

19 www.i-neotech.com

บริ ษทั นี โอไลเนอร์ ส
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

จำหน่ ำยกล้องดิจิตอล อุปกรณ์
466/31 ชั้น 5 อำคำรจี.พี.เฮ้ำส์ สำทร ซอยสวนพลู ถนนสำทร
086-999-4833, 02กำรถ่ำยภำพ ตูก้ นั ชื้น และ
0 2804 2251
ใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
804-2232
อุปกรณ์ไอที

neoliners@gmail.com,ineotechz@
gmail.com

20 www.bumq.com

บริ ษทั บัมคิว (ประเทศ
ไทย) จำกัด

51/3 อำคำรวิภำวดีทำวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 3 ถนนงำมวงศ์วำน
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900

สื่ อโฆษณำทำงอินเทอร์ เน็ต

02-561-5516

02-561-5364

info@bumq.com,visarut@bumq.c
om

157 ถ.รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400

ทันตกรรม และจำหน่ำย เจ
ลฟอกสี ฟัน น้ ำยำบ้วนปำก
ไหมขัดฟั นทำงออนไลน์

0 2692 4433

0 2248 6196

contact@bangkokdentalcenter.com

442 ถนนรำมคำแหง แขวงสะพำนสู ง เขตสะพำนสู ง
กรุ งเทพมหำนคร 10240

สิ นค้ำแฟชัน่ เครื่ องสำอำง และ
0 2917 0000
ของใช้ในบ้ำน

0 2917 1066, 02
517 1515

rojjana_a@mistine.co.th,
info@friday.co.th

บริ ษทั บำงกอก อินเตอร์
www.bangkokdentalcenter.
21
เนชัน่ แนล เดนทัล เซ็น
com
เตอร์ จำกัด
22

www.catalogfridayonline.c บริ ษทั เบทเตอร์เวย์
om
(ประเทศไทย) จำกัด

0-2629-2424 , 0
2629 0101

0-2629-3344, 0
2629 3003

monchai@newsiam.net,jew_valent
ine@hotmail.com

23 www.best2home.com

บริ ษทั เบสท์ทู โฮม จำกัด

69/21 อำคำรพันธุ์ทิพย์พลำซ่ ำ งำมวงศ์วำน ม.2 ถ.งำมวงศ์วำน จำหน่ ำยกล้องดิจิตอล และ
ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11110
อุปกรณ์กล้องดิจิตอล

24 www.basicholiday.com

บริ ษทั เบสิ ก ฮอลิเดย์ จำกัด

125/8 หมู่ที่ 3 ถ.บ้ำนกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลรำช อ.บำงบัวทอง
0 2979 9965, 0
รับผลิตของที่ระลึก ของชำร่ วย
จ.นนทบุรี 11110
2979 9968

0 2979 9993

25 www.goodchoiz.com

บริ ษทั พันธวณิ ช จำกัด

1168/94 ชั้น 31 อำคำรลุมพินี ทำวเวอร์ ถ.พระรำม 4 แขวงทุ่ง
0 2689 4343, 0
อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สำนักงำน
มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
2689 4200

0 2679 7474, 0 267
Sales@goodchoiz.com
99263

26 www.pantavanij.com

บริ ษทั พันธวณิ ช จำกัด

1168/94 ชั้น 31 อำคำรลุมพินี ทำวเวอร์ ถ.พระรำม 4 แขวงทุ่ง ตลำดกลำงพำณิ ชย์
มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
อิเล็กทรอนิ กส์

0 2679 7474, 0 267
emarketplace@pantavanij.com
99263

02 5822 534-6

0 2689 4200

02 5822 534-6 ต่อ
info@best2home.com
18

basicholiday@gmail.com

3

27 www.greenshopcafe.com

บริ ษทั พิกเซล แพลนเน็ต
ดีไซน์ จำกัด

592/77 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บวั เขตลำดพร้ำว
กรุ งเทพมหำนคร 10230

สิ นค้ำออร์ แกนิ ก สิ นค้ำเพื่อ
สุ ขภำพ

02-570 2146

02-197 8437

info@greenshopcafe.com

28 www.instrument.in.th

บริ ษทั พีทีเอส คอมบิเนชัน่
315/116 หมู่3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
จำกัด

เครื่ องมือวัดทำงอุตสำหกรรม

02 501 5677

02 501 5357

support@pts.in.th,penpimol@gma
il.com

29 www.paysbuy.com

บริ ษทั เพย์สบำย จำกัด

เลขที่ 319 อำคำรจัตรุ ัสจำมจุรี ชั้น 36 ถนนพญำไท แขวงปทุม
บริ กำรชำระเงินออนไลน์
วัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330

02-160-5463-5

02-160-5462 , 02
612 9350

marketing@paysbuy.com

30 www.billioncoffees.com

บริ ษทั ภูริชวัน จำกัด

เลขที่ 6 ชั้น 3 ห้องซี10-ซี 14 , เอ315 ถ.บำงขุนเทียน แขวงบำง
เครื่ องดื่ม
บอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150

02 899 8955, 02
899 8995

02 899 8924, 02
899 4767

purichawon2003@gmail.com

31 www.purichawon.com

บริ ษทั ภูริชวัน จำกัด

เลขที่ 6 ชั้น 3 ห้องซี10-ซี 14 , เอ315 ถ.บำงขุนเทียน แขวงบำง เปิ ดร้ำนกำแฟ และขำยส่ งเมล็ด 02 899 8955, 02
บอน เขตบำงบอน กรุ งเทพฯ 10150
กำแฟสด เครื่ องชงกำแฟ
899 8995

02 899 8924

purichawon2003@gmail.com

32 www.multiplustravel.com

บริ ษทั มัลติพลัส แทรเวิล
จำกัด

2/72 ซอยเพชรเกษม 114 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู
เขตหนองแขม กรุ งเทพมหำนคร 10160

บริ กำรท่องเที่ยว และจองตัว๋
เครื่ องบิน

02 800 6730-3

02 800 6734

booking@multiplustravel.com

33 www.moongpattana.com

บริ ษทั มุ่งพัฒนำ อินเตอร์
แนชชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)

32 ซอยบำงนำ-ตรำด 25 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขต
บำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260

ผลิตภัณฑ์ของแม่และเด็ก

02 361-9009

0-2361-9024 - 6, 0chamnarn@moongpattana.com
2361-9028

34 www.measure1.co.th

บริ ษทั เมเชอร์ วัน
เทคโนโลยี จำกัด

19/7 หมู่ 3 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000

เครื่ องมือวัดทำงอุตสำหกรรม

0 3488 1240

0 3488 1243-4

info@measure1.co.th

35 www.miracomputers.com

บริ ษทั ไมร่ ำคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

509, 511 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุ งเทพมหำนคร 10230

จำหน่ ำยคอมพิวเตอร์ ฮำร์ ดแวร์
0 2943 0180-9
และซอฟแวร์

0 2519 2825

niramol@miracomputers.com,
dulwadee@miracomputers.com

36 www.pantipcity.com

บริ ษทั ไมร่ ำคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

509, 511 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุ งเทพมหำนคร 10230

จำหน่ ำยสิ นค้ำไอที คอมพิวเตอร์
0 2943 0180-9
และอื่นๆ

0 2519 2825

pantipcity@hotmail.co.th
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37 www.complexion.co.th

บริ ษทั ยูโรเอเชีย อินเตอร์
เทรด จำกัด

805 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กรุ งเทพมหำนคร 10160

จำหน่ ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
02 801 5840, 02
เช่น กล้องวงจรปิ ด ชุดสัญญำณ
801 5120
กันขโมย

02 801 5473

saree@complexion.co.th

38 www.readyplanet.com

บริ ษทั เรดดี้แพลนเน็ต
จำกัด

202 อำคำรเลอคองคอร์ ด ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

บริ กำรเว็บไซต์สำเร็ จรู ป จด
โดเมนเนม

02 627 7900

02 627 7901

info@readyplanet.com

39 www.warf.com

บริ ษทั วำร์ ฟ คอร์ ปอเรชัน่ 150/24 หมู่ที่ 3 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.
จำกัด
สมุทรปรำกำร 10540

จำหน่ ำยสิ นค้ำอิเล็กทรอนิ กส์
เช่น แผงวงจรไฟฟ้ ำ

0 2751 5527-28

0 2751 5529

anuwat@warf.com

40 www.vpoolshop.com

บริ ษทั วี พูล ชอป จำกัด

43 ซอยลำดปลำเค้ำ 36 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บวั เขต
ลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร 10230

จำหน่ ำยอุปกรณ์สระว่ำยน้ ำ

02 940 3046-7

02 940 3048

c_viriyapan@yahoo.com

41 www.verasu.com

บริ ษทั วีรสุ รี เทล จำกัด

83/7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

จำหน่ ำยเครื่ องครัวและ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ

0 2254 8100-8

0 2254 8109

askverasu@verasu.com,watha@@
verasu.com

42 www.siaminterhost.com

บริ ษทั เว็บ เอ็คซเพิร์ท จำกัด

1518/5 อำคำรเซี ยะชุน ชั้น 4 ถนนประชำรำษฏร์ 1 แขวงวงศ์
สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร 10800

เว็บโฮสติ้ง จดโดเมน ออกแบบ
0-2912-2558 - 64
เว็บ

0-2912-2565

passaraporn@webexperts.co.th,ars
ira@webexperts.co.th

43 www.chuanteaw.com

บริ ษทั ศริ น แทรเวล กรุ๊ ป
เซอร์ วิส จำกัด

2034/30 อำคำรอิตลั ไทยทำวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

บริ กำรท่องเที่ยว จองโรงแรม
และจองตัว๋ เครื่ องบิน

0 2716 1004 - 5

0 2716 1003

sarinchuanteaw@yahoo.com,chua
nteaw@hotmail.com,infosarin@ch
uanteaw.com

44 www.buxaway.com

บริ ษทั สถำพร มำเก็ตติ้ง
จำกัด

59/2 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุครสำคร
74000

ยำจุดกันยุงสำหรับสุ นขั

0 3482 3422

0 3482 4659

webmaster@buxaway.com,webma
ster@sathaporn.co.th

45 www.lawyercluster.co.th

บริ ษทั สำนักกฎหมำยลอว์ 268/88 หมูบ่ ำ้ นพัฒนำสิ ริ-เดอะไพร์ ค ถนนเลียบคลองสอง
เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด
แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุ งเทพฯ 10510

กำรเงิน กฎหมำย และบัญชี

(+66)0 2183 0166 (+66)0 2183 0166

46 www.officemate.co.th

บริ ษทั ออฟฟิ ศเมท จำกัด
(มหำชน)

อำคำรอุ่นใจ เลขที่ 24 ซอยอ่อนนุ ช 66/1 แขวงสวนหลวง เขต
ขำยปลีกสิ นค้ำออนไลน์
สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250

0 2739 5555

0 2721 3003, 0
2721 1717

khomson@lawyercluster.co.th,mr.
khomson@gmail.com

contact@officemate.co.th
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47 www.engtest.net

บริ ษทั อิงลิซออนไลน์ จำกัด

48/294 ซ.รำมคำแหง 104 ถ.รำมคำแหง แขวงสะพำนสู ง เขต
สะพำนสู ง กรุ งเทพฯ 10240

48 www.imallbaby.com

บริ ษทั อินสตำร์ คอร์ ป
จำกัด

333 อำคำรเล้ำเป้ งง้วน 1 ชั้น 16 ห้อง บี 3 ซอยเฉยพ่วง ถนน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เช่น ยำสี
0 2618 8791
วิภำวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900 ฟั น แปรงสี ฟัน สบู่ สำหรับเด็ก

49 www.edcbooking.com

บริ ษทั อีดีซี ทรำเวิล พลัส 173 ซ.รำมคำแหง 60 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำง
จำกัด
กะปิ กทม. 10240

บริ กำรท่องเที่ยว จองตัว๋
เครื่ องบิน โรงแรม

บริ ษทั อีดีซี ทรำเวิล พลัส 173 ซ.รำมคำแหง 60 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำง
50 www.thaitickettravel.com
จำกัด
กะปิ กทม. 10240

บริ กำรท่องเที่ยว จองตัว๋
เครื่ องบิน โรงแรม

เรี ยนภำษำอังกฤษออนไลน์

0 2729 8404, 02373-1115

0 2729 8311

engtest_eol@hotmail.com

0 2618 8792

imallbaby@gmail.com

0 2735 2345

info@edcbooking.com,kanit@edcbooking.c
om

0 2735 0909

0 2735 2345

info@edcbooking.com,kanit@edcbooking.c
om

0 2735 0909

51 www.exoticontour.com

บริ ษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ 3104/16 - 17 ซอยลำดพร้ำว 130 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่
บริ กำรท่องเที่ยว
จำกัด
เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

02 769 8141-3

02 769 8144

webmaster@exoticontour.com,
game-exotic@hotmail.com

52 www.blissbearclub.com

บริ ษทั เอช แอนด์ บี
อินเตอร์ เท็กซ์ จำกัด

522/215 ซ.สำธุประดิษฐ์ 34 ถ.สำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง
จำหน่ ำยตุก๊ ตำหมี
เขตยำนนำวำ กรุ งเทพฯ 10120

02-294-8870-4

02-294-2443, 02
683 7475

blissbearclub@hotmail.com

53 www.asiatravel.com

บริ ษทั เอที เน็ทเวิร์ค จำกัด

1168/44 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระรำม 4 แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120

0 2677 6240 - 5

0 2677 6246 -7

pat@asiatravel.com,aeed@asiatrav
el.com

54 www.tourandservice.com

บริ ษทั เอ็ม. โอ. ทัวร์แอนด์
7/218 หมู่ 5 ตำบลบ้ำนฉำง อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130 บริ กำรท่องเที่ยว
เซอร์ วิส จำกัด

038 604 808, 085
163 5888

0 3869 5398

tourandservice@gmail.com

55 www.proplugin.com

บริ ษทั เอส.ดี.เค.เทคโนโลยี
671/4 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
อินโนเวชัน่ จำกัด

เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง และ
อุปกรณ์ Gadget

02-983-7478 ,02511-0334

02-938-5375

info@proplugin.com,tech@proplu
gin.com

56 www.sanookgadget.com

บริ ษทั เอส.ดี.เค.เทคโนโลยี
671/4 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
อินโนเวชัน่ จำกัด

อุปกรณ์ อะไหล่

02-983-7478, 02511-0334

02-938-5375

info@sanookgadget.com,tech@pr
oplugin.com

บริ กำรท่องเที่ยว และจองตัว๋
เครื่ องบิน
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57 www.startmaterial.com

บริ ษทั เอสที อำร์ ท แมทที 1148/12-15 ถนนริ มทำงรถไฟ แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กทม.
เครื่ องมือเครื่ องใช้อุตสำหกรรม 0 2891 3134-5
เรี ยล จำกัด
10600

0 2891 3355

nutthames@gmail.com,startmaterial@hotmail.com

58 www.japanonsales.com

บริ ษทั แอคคอร์ ด ทรำเวิล 138 อำคำร บุญมิตร ชั้น 8 ห้อง 8 บี ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์
เซอร์ วิส จำกัด
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500

บริ กำรท่องเที่ยว เช่น จอง Japan
Rail Pass จองทัวร์ ขบั รถใน
0 2234 9595
ญี่ปุ่น

0 2234 9595

accordjr@yahoo.com

59 www.ayara1656.com

บริ ษทั ไอยรำ เดคคอร์
เรชัน่ ไลน์ 1656 จำกัด

41/104 ม.4 ซอยโรงสี เอกไรซ์ ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำง บริ กำรตกแต่งห้องครัว และชุด
0 2157 5842
บัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ครัวสิ นค้ำสำเร็ จรู ป

0 2157 5830

onrasa@hotmail.com,Ayara1656
@hotmail.com

60 www.hwhshopping.com

บริ ษทั ฮำร์ ดแวร์ เฮ้ำส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 383 ซอยศูนย์วิจยั 4 (พระรำม 9 ซอย 13) ถนนพระรำม 9
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต 0-2685-8800
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310

0-2685-8897-9

e-commerce@hwhinter.com

61 www.happymailtravel.com

บริ ษทั แฮปปี้ เมลล์ ทรำเวล
บริ กำรท่องเที่ยว จองตัว๋
21/158 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
จำกัด
เครื่ องบิน โรงแรม

02 954 9800

02 589 1705

info@happymailtravel.com

62 www.cjnutty.com

ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด ซี .เจ.เจน 1/35 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน อุปกรณ์ภำยในห้องน้ ำ เช่น
เนอรัล ซัพพลำย
จ.นครปฐม 73220
ฝักบัว, สำยชำระ และก๊อกน้ ำ

0 2441 5062

0 2441 5063

cjwichai@gmail.com,cjwichai@ho
tmail.com
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