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ที ชือ-สกุล ประเภทวสิาหกจิ/ธุรกจิ ทีอยู่บริษัท/ห้าง/ร้าน เบอร์โทรศัพท์  ประเภทธุรกจิ

001 นายชยัวฒัน์  บุนะจินดา หา้งขายยาหมอไฝ 137-139 ถ.ชุมพล ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511252 ร้านขายยา

002 นายไพศาล  วนิชจกัร์วงศ์ บริษทั เอส.ที.ซี.ฟีด. จาํกดั 126/99  อาคารซีเอม็ทาวเวอร์ 

ถ.กรุงธน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10900

02-4397410 ธุรกิจมนัสาํปะหลงั

003

004 นายป้อง  ช่วยณรงค์ หจก.ช่วยณรงคฟ์าร์ม 36 ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-7826031 ฟาร์มไก่ไข่

005 นายกฤษดา  หยกอุบล บริษทั  โรงงานเกษตรพฒันา  ฉะเชิงเทรา  

จาํกดั

29/2 ม.1 ถ.สุวินทวงศ ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24000

038-593135 เครืองจกัรการเกษตร

006 นายรังสรรค ์โฆษิตวนิชพงศ์ บริษทั  แสงไทยบางปะกง  จาํกดั 82 ม.1 ถ.สุขุมวิท อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

24130

038-531955-9 โรงสีขา้ว

007 นายนิยมชยั  ชยัวฒัน์ บริษทั  ชยัวฒัน์คอนสตรักชนั  จาํกดั 1985/121 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

02-9413810-7 อสงัหาริมทรัพย์

008 พ.ท. บาํเพญ็  คชวฒัน์ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า 1110 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-9499123 โรงแรมทีพกั

009

010 นางภานิภคั วฒันพงษว์านิช บริษทั  โรงสีเตียใจฮ้ง  จาํกดั 7/2 ม.9 ต.บางขนาก อ.บางนาํเปรียว 

จ.ฉะเชิงเทรา 24150

038-595026 โรงสีขา้ว

011 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ สาํนกังานกฎหมายและบญัชีสุวินทวงศ์ 516-518 ถ.สุวินทวงศ ์ ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-516070-2 สาํนกังานบญัชี

012 นายปราโมท  ชูทบัทิม บริษทั  ปราโมทฟาร์มไก่ไข่  จาํกดั 39 ม.8 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-514104 ฟาร์มไก่ไข่

013 ดร.โอกาส  เตพละกุล บริษทั  อีซูซุแสงหงส์ลิซซิง  จาํกดั 106 ถ.ศุชประยรู ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-824054 ศนูยจ์าํหน่ายรถยนต์

014 นายอธิป  วฒันจึงโรจน์ ร้านโชคชยัสุขภณัฑ์ 129 ม.1 ต.พนมสารคาม 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-551029 จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง

015 นายธวชั  วฒักชยั บริษทั นาํมนัดาวพนม จาํกดั 654/5 ม.1 ต.พนมสารคาม 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-551027 ปัมนาํมนั

016 นายวฒันา  รัตนวงศ์ บริษทั วจันสุรัตน์ จาํกดั 65 ม.5 ต.โพรงอากาศ 

อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

038-581064 โรงสีขา้ว

017 นายชยัรัตน์  ตนัคงคารัตน์ ร้านตงัเซ่งจวั 206 ถ.มหาจกัรพรรดิ ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-515395 ร้านของฝาก

018 นายสุขุม  ตงักงพานิช หจก.  ชุนหลีแปดริว 55/59 ถ.มรุพงษ ์ ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-820750 ปัมนาํมนั

019 นายสุพฒัน์  ธนะพิงคพ์งษ์ บริษทั  ฉะเชิงเทรา  ฮอนดาร์คาร์ส  จาํกดั 345/1 ถ.เลียงเมือง ต.บางพระ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-821000-2 ศนูยจ์าํหน่ายรถยนต์

020 นายพลูศกัดิ  ตนัสิทธิพนัธ์ บริษทั  สรรพกิจธุรการ  จาํกดั 233/1-2 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง

 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-981777-85 สาํนกังานบญัชี

021 นายกงัวาล  ลีละพฒันา หจก.พฒันยนต์ 1133 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-551022 จาํหน่ายอะไหล่รถจกัรยาน

022

023 นายมาโนช  ชูทบัทิม ไก่เทพฟาร์ม 136 ม.2 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

24140

038-595444 ฟาร์มไก่ไข่

24140

024 นายสหธร  พึงชาญชยักุล บจ. เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัตรี 5/9-11-12 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.41 ต.บาง

สมคัร 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24180

038-538037-8 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก
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025

026 นายนิกร  จนัธรรมาพิทกัษ์ หจก. รุ่งพิทกัษปิ์โตรเลียม 123 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

24120

038-551650 ปัมนาํมนั

027 นายประวิทย ์ เตชะพตัราภรณ์ ร้านสยามยานยนต์ 1132 ม.1 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 038-551019 จาํหน่ายอะไหล่รถบรรทุก

028 นายทรงยศ  ยงศิริ บริษทั จิตสดใส ประถมชยั ไฮโดร เทค 

จาํกดั

111/1 ม.2 ถ.ฉช-บางปะกง ต.โสธร 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

038-514160 จาํหน่ายอุปกรณ์ปลกูผกั

ไฮโดโพริก

029 นายดาํรง  ลิขิตทรัพย์ L.K.S เรสซิเดนซ์ 83 ม.12 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

24180

089-8974452 บริการทีพกั

030 นายสุทธิพงศ ์ ชยักิตติภรณ์ บริษทั  สุทธิพงศค์า้วสัดุก่อสร้าง (072)  

จาํกดั

149 ม.12 ถ.บางนา-ตราด กม.44 ต.บางววั  

อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180

038-531977-8 คา้วสัดุก่อสร้าง

031 นายสมนึก  ทกัษิณา ร้านโชคชยั 97/18 ถ.ชุมพล ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 24000

038-511538 คา้ปลีก

032 นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิวฒันา บริษทั  นนทวี เรสซิเด๊นซ ์จาํกดั 808/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทบัยาว 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 12520

02-5431653 อสงัหาริมทรัพย์

033

034 นายไพศิลป์  วจโนภาส บริษทั จกัรพรรดิยานยนต ์จาํกดั 217/21-22 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511717 จาํหน่ายอุปกรณ์รถยนต์

035 ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ บริษทั  พวงทองสรรพสินคา้  จาํกดั 115 ม.1 ถ.พนมพฒันา อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-551182 คา้ปลีก

036 นายนิติ  งามสะอาด บริษทั  มธุรสเรือนแพ  จาํกดั 193/2 ถ.มรุพงษ ์ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511958 ร้านอาหาร

037 นายสราวุธ  เจริญพร ฟาร์มวนัดี 8 ม.1 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

038-595359 ฟาร์มไก่ไข่

038 นายชวัหลี  แซ่เอียว บจ.สหผลิตภนัฑ ์ การเกษตรแปดริว 97/16 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511344 ผลิตภณัฑก์ารเกษตร

039 นางสาวพรวิจิตร  วรศิลป์ ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนศรีวรการ 44 ถ.สรรคป์ระศาสน์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-511074 สถานศึกษา

040

041 นางบุญมี  ศรีสุข ร้านแม่บุญมี 39/4 ม.1 ต.ปากนาํ  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา 

24110

038-133174 ร้านของฝาก

042 นายมนสั  ตนังาม บริษทั  เอม็ เอน็ คอมพิวออฟเซท จาํกดั 488-490 ถ.ฉช.-บางปะกง  

ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 2400

038-515530 โรงพิมพ์

043 นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข บริษทั  จกัรพรรดิซาวด ์จาํกดั 10/16 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-511393 ประดบัยนต์

044 นายอาทิตย ์ สรวยสุวรรณ โรงแรมบางววัอินน์ 1/16 ม.1 ต.บางววั  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 24130

038-538184 โรงแรมทีพกั

045 นางสาวจารุณี  นิมเจริญวรรณ หจก. ก.เจริญวรรณพาณิชย์ 102/2 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-4933012 จาํหน่ายอุปกรณ์ช่าง

046 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร บริษทั  ผลไมแ้ปรรูปวรพร  จาํกดั 5 ม.7  ต.โสธร  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-812389 มะม่วงแปรรูป

047 นางสาวสุทธภา  แจง้ศรีสุข บริษทั ซิมยง่หลี ทิมเบอร์กรุ๊ป จาํกดั 26 ม.1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  

ต.คลองประเวศ  อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

038-511095 จาํหน่ายไมแ้ปรรูป

และวสัดุก่อสร้างต.คลองประเวศ  อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

24140

และวสัดุก่อสร้าง

048
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049 นายประจกัษ ์ ธนภูมิ บริษทั  เอม็  ดี เอก็ซ ์ จาํกดั มหาชน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี  กม.38  ต.หวั

สาํโรง  

อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 24190

038-575277-84 ใหบ้ริการระบบสาธรณูปโภค

050 นายสุทธา  พงษว์ิทยานุกฤต หจก.เกษตรมอเตอร์ 27/2-3 -4 ม.3  อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-511354 เครืองมือการเกษตร

051

052

053 นายคงศกัดิ  จิตตาณิชย์ บริษทั  จิตตานิช  แปดริว  จาํกดั 11 ถ.สุวินทวงศ ์ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-511286 จาํหน่ายไอศครีม

054 นายอานนท ์ เจริญรุ่งเรือง บริษทั  โตโยตา้ฉะเชิงเทรา ผูจ้าํหน่าย จาํกดั 98  ถ.ศุขประยรู  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-500999 จาํหน่ายรถยนต์

055

056 ว่าที  ร.ต.สุรพนัธ ์ เตไชยา บริษทั  ไชยาเทรดดิง  จาํกดั 4/19 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  

ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-515816-7 จาํหน่ายผา้

057 นายอุทยั  ศรีสาลีกุลรัตน์ บริษทั  อุดมสุขพืชผล  จาํกดั 20/2  ต.บางไผ ่ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 2400 038-583030 โรงสีขา้ว

058 นายชาลี  เจริญสุข หจก.แปดริวเจริญสุขคา้ไม้ 225 ม.5  ถ.ศุชประยรู  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-822953

038-822955

จาํหน่ายไมแ้ปรรูป

059 นายพสิษฐ ์ เดชกลูพรศิริ หจก. ธ.เจริญพรรุ่งเรือง 103-105 ถ.ไพบูลย ์ ต.บางคลา้  

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-541097 จาํหน่ายเครืองอุปโภคบริโภค

060 นายกรีฑา  ชูทบัทิม วนัเพญ็ฟาร์ม 26/3 ม.9 ต.โพรงอากาศ อ.บางนาํเปรียว 

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-595123 ฟาร์มไก่ไข่

061 นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์ เพชรบวัสุวรรณ 643 ถ.ศุขประยรู  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-981819

089-8341111

จาํหน่ายเครืองประดบัเพชร

062 นายวิชยั  ลีละกุลเกียรติชยั บริษทั  เกียรติชยัเอก็ตร้ามาร์ท  จาํกดั 21-23 ถ.วรรณยงิ  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  

24110

038-541130 จาํหน่ายเสือผา้

063 นายชวลิต  ตนัคงคารัตน์ ร้านตงัเซ่งจวั 40  ถ.บางคลา้-แปลงยาว  

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-541034 ร้านของฝาก

064 นายสุธี  กุลเกียรติประเสริฐ บจ. ตะวนัออกส่งเสริมการเกษตร 85 ถ.ไพบูลยว์ฒันา  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  

24110

038-541120 จาํหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

065 นายอาทร  ช่วยณรงค์ บริษทั  ช่วยเจริญเมทลัสตีล  จาํกดั 27/5  ม.5 ถ.เลียงเมือง  ต.บางพระ  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-821765 จาํหน่ายเหลก็

066 นายสนัติ  วิโรจน์บริสุทธิ ส.ศิริฟาร์ม 12/4 ม.3 ต.คลองประเวศ  อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-595048 ฟาร์มไก่ไข่

067

068 นายอธิวฒัน์  เลิศโรจนฉตัร หจก.เสียงชยัแอร์ 4 ถ.สวนสมเด็จ  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-815858 จาํหน่ายและติดตงั

เครืองปรับอากาศ

069 นายสญชยั  เกษมสวสัดิ ทนายความ 193/9  ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-512623 สาํนกังานทนายความ

070 นายสมนึก  นาํศรีเจริญสุข บริษทั  จกัรพรรดิซาวด ์ จาํกดั 10/16  ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-511393 ประดบัยนต์

071 นายสมชาติ  นาํศรีเจริญสุข บริษทั  สินธนะวิศว ์ จาํกดั 112/1  ม.10  ถ.สุวินทวงศ ์ ต.วงัตะเคียน  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-812587 ติดตงัอลมิูเนียม

072 นายณัฏฐ ์ กิตติกุล บริษทั  จิตรอนนัต ์ จาํกดั 34 ม.2  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24130 038-577002-3 บริการรถเช่า

073 นายณัฏฐชยั  อกัษรดิษฐ บริษทั  เอม็.เอส.เอส  เคเบิลทีวี  จาํกดั 191/78  ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-814598-9 เคเบิลทีวี 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

074

075 นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล บริษทัเค.ที.  ไทยโลคอลโพรดคัส์  จาํกดั 188/1 ม.1 ต.บางววั  

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24480

038-840980-6 ผลิตภณัฑไ์มแ้ปรรูป

ขนาดเลก็
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076 นายสมศกัดิ  สือสวสัดิวณิชย์ บริษทั อาหารดีมีคุณ จาํกดั 492/3 ถ.ศุภกิจ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-817862 สุกรแปรรูป

077 นางอญัชลี  วงศล์ดัดาวณัย์ บริษทั  กรีนเวย ์ คาร์โก ้ จาํกดั 31/38-39  ม.2  หมู่บา้นวงัธาราธานี  

ถ.สุขประยรู  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-822356 ธุรกิจส่วนตวั

078 นายไกพล  คชวฒัน์ หา้งสรรพสินคา้  ตะวนัออกคอมเพลก็ซ์ 55/1 ม.4  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

038-823174 หา้งสรรพสินคา้

079 นายบรรเทิง  แสงเนาวรัตน์ สวนอาหารบา้นนอ้ย 7 ม.5  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 038-820083 ร้านอาหาร

080 นางวรนิต  กตญาณ 31/231 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24000

061-9323556 ธุรกิจส่วนตวั

081 นางสาวพิมพช์นก  อินดี บริษทั  กรุงเทพประกนัชีวิต  จาํกดั 456 458  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-8618757 ประกนัชีวิต

082 นายสุพจน์  สือสวสัดิวณิช บริษทั  ง่วนลง้โภคภณัฑ ์ จาํกดั 48/1 ม.2   ต.บางไผ ่ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

038-583234 จาํหน่ายอาหารสตัว์

083 นายภาณุ  อาํนาจตระกลู หอ้งภาพ  โกลด ์ คลัเลอร์แลบ็ 107/7 ถ.มหาจกัรพรรดิ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24000

038-815449 รับถ่ายภาพ

084

085 นายสมนึก  พิริยะสุขสมบูรณ์ บริษทั ซี.ซี.ที.กล่องกระดาษ  (1997) จาํกดั 22/1  ม.9  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

081-6428557 ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ

086 นายสุรินทร์  อาคาํ บริษทั ที  เอช  เอเชียน  อินเตอร์เนชนัแนล 

 จาํกดั

25/2 ม.7  ต.ดอนฉิมพลี  อ.บางนาํเปรียว  

จ.ฉะเชิงเทรา  24150

038-585407 ส่งออกสินคา้

อุปโภคบริโภค

087

088

089 นางปราณี  แสงจนัทร์ กลุ่มสตรีดอกไมป้ระดิษฐแ์สงจนัทร์ 44/206 ม.14  ต.ศาลาแดง  อ.บางนาํเปรียว  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-7511248 ดอกไมป้ระดิษฐ์

090 นางสาวตติภรณ์  เตพละกุล บริษทั  เอส.เอช.โอ.  จาํกดั 106 ถ.ศุชประยรู ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-824054 ติดตงัตวัถงั

ต่อกะบะรถยนต์

091 นางอาภรณ์  วชัระ โรงแรมบางพระรีสอร์ท 2/2-4 ม.4 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี  

ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-6535567 โรงแรมทีพกั

092

093 นายฐิติกร  ประสานเหลืองวิไล บริษทั  ศรีสยามกลการ  จาํกดั 16 ม.13  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

038-981084 จาํหน่ายอะไหล่

รถยนตทุ์กชนิด

094 นายสุภร  ตนัเฮง SPN  พลาสติก 10 ม.2  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา  24120

081-8612981 รับซือของเก่า

095 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม บริษทั  ปราโมทฟาร์มไก่ไข่  จาํกดั 39 ม.8 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 081-8315246 ฟาร์มไก่ไข่

096

097 นายณรงคฤ์ทธิ เรียมศรี บจ.อาชิโมริ (ประเทศไทย) 89 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล ถ.บางนา 

ตราด กม.36

 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

038-571751 ชินส่วนประกอบ

อุตสาหกรรม

ออโตโมทีฟ

098 ดร.อรพินท ์ เสริมประภาศิลป์ บริษทั  เอส.พี.เอส.  อินเตอร์เทค 99 ม.2 ถ.สุวินทวงศ ์ ต.คลองนครเนืองเขต  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  2400

038-847730 เฟอร์นิเจอร์

099 นายนพดล  ยงศิริ โรงสียงไพบูลย์ 51/1 ม.5  ต.บา้นใหม่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

081-6324193 โรงสีขา้ว

24000

100 นายทรงภพ  ยงศิริ บจ.กบินทร์อินทรีย์ 70 ม.7 ต.ยา่นรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 081-4580175 จาํหน่ายเครืองมือการเกตร

101 นายอรรถพล  สิทธิโชคดี สิทธิโชคดีก่อสร้าง 35/6-7  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

081-9481241 รับเหมาก่อสร้าง
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102 นางสาวปัทมา  ริวเหลือง บริษทั  แคปปิตอล  ออโตลิส  จาํกดั 195-5 ม.7  ต.ท่าถ่าน  อ.พนมสารคาม  จ.

ฉะเชิงเทรา  24000

081-7624640 บริการสินเชือ

103 นายไชยา  สิทธิเจริญพร บริษทั  โรงสีขา้ววิวฒัน์  จาํกดั 31 ม.4  ต.ท่าไข่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 038-812083 โรงสีขา้ว

104 นางสาวสิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์ คลีนิกเอก็ซเรยแ์ลป็แปดริว 362 ถ.พานิช  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.

ฉะเชิงเทรา  24000

081-9454452 คลีนิกเอก็ซเรยแ์ลป็

105

106 นางขนัคาํ  ศรีวรรณ สุขสุพตัราการเกษตร 33/356  ม.1  ต.คลองประเวศ  อ.บา้นโพธิ  จ.

ฉะเชิงเทรา  24140

038-525709 ฟาร์มกุง้

107 นางสาวภาวริน  นอ้ยใจบุญ ร้านริน 15/2 ม.3  ต.โสธร  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-512534 ร้านของฝาก

108

109 นายเขมชาติ  พิลาพนัธเ์ดช บริษทันิชเชอิ  เทรดดิง  (ไทยแลนด)์  จาํกดั 33-39 ม.2  ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-

ตราด กม.35.5)  

ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24180

038-522000 พลาสติกยานยนต์

อุตสาหกรรม

110 นายโตริโอะ  คูโบ บริษทั  คาบิเทคไทย  จาํกดั 23/3 ม.9  ต.บางไผ ่ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

038-584408-14 ผลิตชินส่วนรถขุดตกั

111 นางปภาวิน  กุลเสวต หา้งหุน้ส่วนสามญัฟ้าแมนชนั 56/6/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางนาํเปรียว 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-515115 บริการทีพกั

112 นายสุนทร  กระตุฤกษ์ บริษทั  สยามไวท ์ อินดสัทรี  จาํกดั 33/1 ม.9  ต.คลองเปรง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-845872-5 ผลิตลวดเหลก็แรงดึงสูง

113 นายบญัฑิต  นอ้ยเจริญ สุขสุพตัราการเกษตร 33/356 ม.1  ต.คลองประเวศ  

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-525709 ฟาร์มกุง้

114

115 นายนริศ  ปุณยลิขิต บริษทั  ดกัคิง  จาํกดั 49/3 ม.2  ต.ดอนทราย  อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-824105 ผลิตภณัฑเ์ป็ดแปรรูป

116

117 นายประสิทธิ  ลาภพิทกัษม์งคล บริษทั  เฮงเทพราชคา้ไม ้ จาํกดั 36/1 ม.1 เทศบาลเทพราช ซ.9  ถ.อ่อนนุช-เทพ

ราช  

ต.เทพราช  อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-525682-4 จาํหน่ายไมแ้ปรรูป

118 นายสุเชน  ทวัทิพย์ สาํนกังานทนายความ 26 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

062-4925644 สาํนกังานทนายความ

119 นายเอกวิชญ ์ กุลเกียรติประเสริฐ บริษทั  อิสเทรินอินเตอร์เนชนัแนลเทรดดิง 

 จาํกดั

96/1/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.บางคลา้ 

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-541815 จาํหน่ายอาหารสตัว์

120 นายณรงค ์ องคว์ิเศษไพบูลย์ ร้านเบสทแ์อร์ 9/48-49 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-515227 จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้า

121

122 นางณัฐนนัท ์ กุลเกียรติประเสริฐ บริษทั  อิสเทรินอินเตอร์เนชนัแนลเทรดดิง 

 จาํกดั

96/1/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.บางคลา้ 

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-541815 จาํหน่ายอาหารสตัว์

123

124 นายสมควร  ศรีชยั หจก. สมควรอิงคเ์จ็ท 12 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-815585 รับติดตงัป้ายโฆษณา

125 นางขตัติยา  มาศอุดม ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  สาขา 191/74 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  038-514981 บริการทางการเงิน125 นางขตัติยา  มาศอุดม ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  สาขา

ฉะเชิงเทรา

191/74 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-514981 บริการทางการเงิน

126 นางพวงนอ้ย  คุม้แควน้ บริษทั  สยามแมค็โคร  จาํกดั  (มหาชน)  

สาขาฉะเชิงเทรา

21/4 ม.5 ต.วงัตะเคียน  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-515174-5 คา้ปลีก
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127 นายคมสนั วรรณีเวชศิลป์ บริษทั  พวงทองสรรพสินคา้  จาํกดั 115 ม.1 ถ.พนมพฒันา อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-551182 คา้ปลีก

128 นายภกัดี  ไทยสยาม บริษทั หมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ จาํกดั 109 ม.3  ต.บา้นซ่อง  อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา  24120

038-557081 ผลิตภณัฑสุ์กรแปรรูป

129

130

131 นายพลากร  โชคพิชิตชยั ร้านศิริพจน์พานิชย์ 50/1 ม.6  ต.เทพราช  

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-595277 คา้ปลีก

132

133 นายสิริชยั  วชัรีนนัท์ เจา้ของบรรณาธิการ หนงัสือพิมพ ์

"กา้วหนา้"

24 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์  ซอย 2 ต.บางคลา้  

อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-541662 สือสิงพิมพ์

134 นายเกรียงศกัดิ  คมัภีรัญย์ บริษทั พลอยใส เฮลทแ์คร์ จาํกดั 111 ถ.สุวรรณศร  ต.สระแกว้  

อ.เมือง  จ.สระแกว้  27000

037-241555 จาํหน่ายกาแฟ

135 นายวราวิช  ปานเทศ เรือนสมุนไพรสปา  และธรรมชาติบาํบดั 101 ซ.เรืองวุฒิ 3  ถ.เรืองวุฒิ  

ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-535523 สมุนไพรสปา  และ

ธรรมชาติบาํบดั

136

137

138 นายสุรพงศ ์ วิจิตรไพบูลยสุ์ข สินสมุทรฟาร์ม 442  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-822509 จาํหน่ายอุปกรณ์ประมง

139

140 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประโยชน์การเกษตร 16/2 ม.4 ต.เสมด็ใต ้ อ.บางคลา้  

จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-521414 จาํหน่ายอาหารปลา

 อาหารกุง้

141

142 3

143 นางสาววาสิณี  แจง้สุคนธ์ ร้านเนรัญชลาผลไมแ้ปรรูป 1/3 ม.3  ต.ปากนาํ  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  

24110

087-8272855 ผลไมแ้ปรรูป

144

145

146

147 นายเกรียงศกัดิ  บุญเกิดทรัพยสิ์น บริษทั เอแอนดพี์ อะกริ โปรดกัท ์กรุ๊ป 

จาํกดั

12/2 ม.8  ต.คลองหลวงแพ่ง  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-8061865 จาํหน่ายอาหาร

กระต่ายและหนู

148

149

150

151

152 นายอมัรินทร์  สินธารา ร้านกาํนนัอมัรินทร์  (จาํหน่ายอาหารกุง้) 53/1 ม.1 ต.บางกรูด  อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

086-1538180 จาํหน่ายอาหารกุง้

153 นายสายณัห์  เมฆโหรา บริษทั ศิริมงคลกลการ จาํกดั 27/7 ม.1 ต.บางกรูด  

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

081-9123093 ผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า

154

155 นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ บริษทั โรงสีเจริญทรัพย ์ จาํกดั 32 ม.5  ต.เทพราช  

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-595060 โรงสีขา้ว

156

157 นายบุญรักษ ์ พฒันยนิดี โรงงานเสน้หมีตราพระอาทิตย์ 5/1 ม.9  ต.ปากนาํ  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  038-541747 ผลิตและจาํหน่ายเสน้หมี157 นายบุญรักษ ์ พฒันยนิดี โรงงานเสน้หมีตราพระอาทิตย์ 5/1 ม.9  ต.ปากนาํ  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  

24110

038-541747 ผลิตและจาํหน่ายเสน้หมี

158

159
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160 นายวนัชยั  อเนกสุวรรณกุล คา้ขาย 61/7 ม.4  ต.เสมด็เหนือ  

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

086-8396845 คา้ขาย

161

162

163

164 นายสมควร  กิตยารักษ์ บริษทั เอส.เค.เค. พร็อพเพอตี  จาํกดั 93 ม.3 ต.หนองตีนนก 

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-891884 อสงัหาริมทรัพย์

165 นายวุฒิชยั เหลืองกาํเนิด โรงงานอึงอวัเชียง 27/6 ม.3 ต.วงัตะเคียน 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

166 ดร.วารีรัตน์  อคัรธรรม บริษทั ไทรเดน้ท ์ สตีล จาํกดั 8/1 ม.4  ต.ศาลาแดง  

อ.บางนาํปรียว  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

096-9243368 เศษเหลก็เศษ

โลหะครบวงจร

167 นายเนตรชยั  อกัษรดิษฐ บริษทั เอม็ เอส เอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จาํกดั 191/78 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-814598 เคเบิลทีวี 

168 นายอลงกต  พิทยานุคุณ 65/3 ม.12  ต.บางตีนเป็ด  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-824182-6 ธูรกิจส่วนตวั

169 นายธีรยทุธ  โพนคาํ บริษทั เจ.เอม็ พนมคอนกรีตอดัแรง 1989 

จาํกดั

44/1-2  ม.1 ต.พนมสารคาม 

อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120

038-551039 เสาเข็ม คอนกรีต

ผสมเสร็จ

170 นางสาวกลัยาพร  วฒันจึงโรจน์ ร้านโชคชยัสุขภณัฑ์ 129/11-14 ม.4  อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา  24120

038-551029 จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง

171 นายไพศาล  ชาญวิวฒันา บริษทั อีซีโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 36 ม.4 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24180

038-595988 ผลิตนาํยาลา้งเครืองจกัร

172 นายชานนท ์ อน้ไชยา หจก.ไชยชานน 666/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

085-0895599 จาํหน่ายรถยนต์

173 นางภรณี  อุปพทัธวาณิชย์ สุน หมเูดง้ 217/29-30 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

086-3556261 ร้านอาหาร

174 คุณพฒัน์ชานนท ์ รุ่งวิทยาธิวฒัน์ บริษทั ชุมแสงไทยโกลดไ์รซ ์ จาํกดั 89 หมู่ 12 ต.ศาลาแดง  อ.บางนาํเปรียว  

จ.ฉะเชิงเทรา  24150

02-9882005 โรงสีขา้ว

175 คุณครองทรัพย ์ ดว้งเงิน บริษทั  อินฟินิทลิ จาํกดั 31/5 ม.4 ต.หนองบวั  อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

080-5587106 ส่งออกสินคา้อุปโภค

176 คุณปิยะพร  ตนัคงคารัตน์ บริษทั ที ไทม ์สตอรี จาํกดั 208-210 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  

ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-515444 อาหารและทีพกั

177

178

179

180

181

182

183 นางรัชนี  วโรกร บริษทั อุดมชลจร  จาํกดั 28/2 ม.1  ต.คลองอุดมชลจร ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

098-8892151 เจลลา้งมือ

184 นายอนนัตภูมิ  มณัฑะจิตร บริษทั พี เอม็ เอ พี อาร์ จาํกดั 15 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-845960-2 โกดงัใหเ้ช่า

185 นายสุพจน์  ภทัรจรรยานุกุล บริษทั ไทยลีลาการเกษตร จาํกดั 1/9 ม.1 ต.พิมพา  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24180

038-522409-10 ข่าวสารส่งออก

จ.ฉะเชิงเทรา  24180

186

187 นางสุรวดี  เป้าเปียมทรัพย์ บริษทั บา้นเปียมทรัพย ์จาํกดั 256-258 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางนาํเปรียว  

ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-8637377 อสงัหาริมทรัพย์
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188 นางสาวสุกญัญา  อ่อนละมลู บริษทั ศิรินนท ์(2536)  จาํกดั 164 ถ.เอมอรอุทิศ 1  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

092-2997988 สมัปทานรถ

189 นางสุนนัทา วงศส์มบูรณ์ บจ.ตน้ปาลม์ รีสอร์ท 215 ม.8 ต.แปลยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

24190

089-7741719 บริการทีพกั

190 นางสาววรวี  วีระวรรณ บริษทั รีซอร์สเซส  แมนเนจเมน้ แอนด ์

ซพัพลาย จาํกดั

38/289 ม.4 ต.ท่าไข่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

บริการใหค้าํปรึกษา

ระบบงานบุคคล

191

192 นางสาวภรมณี  แพงไทยสงค์ พฒันกิจออโตแ้มกซ ์2 447-449 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-824557 จาํหน่ายแมกซ์

และยางรถยนต์

193 นางชุติมณน์  ศรีวรรณ ชุติมณน์ฟาร์ม 35/3 ม.1  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

081-9454908 ฟาร์มกุง้

194 นายรัฐพล  กาญจนมณี หา้งทองกาญจนมณี 3 ซอย 1 ถ.ฤทธิประศาสน์  ต.บางคลา้  

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

038-541233 จาํหน่ายทองรูปพรรณ

195 นางโสภิต  สิตรานนท์ บริษทั  กอบสุขพฒันา จาํกดั 50/2 ม.6  ต.เสมด็เหนือ  

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา  24110

098-5569595 รับเหมาก่อสร้าง

196

197 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร บริษทั แกว้เมืองเพชรขนส่ง และการโยธา 

จาํกดั

330 ถ.พระยาศรีสุนทร  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-8611187 บริการรถบรรทุก

198 นางบุญเรือน  แม่นมนั บริษทั โคโตบูกิ  พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 23 ซอยสุขุมวิท 35 แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา  กรุงเทพฯ

02-2604800 อสงัหาริมทรัพย์

199 นายนิทศัน์  เทพรส ร้านนิทศัน์ 60/3 ถ.สรรคป์ระศาสน์ ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

จาํหน่ายนาํแข็ง

200

201 นายภานุ  นาํศรีเจริญสุข บริษทั จกัรพรรดิซาวน์ จาํกดั 10/16 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  

ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-511393 ประดบัยนต์

202

203 นายจิรวฒัน์  คมัภีรัญย์ บริษทั พลอยใส เฮลทแ์คร์ จาํกดั 111 ถ.สุวรรณศร  ต.สระแกว้  

อ.เมือง  จ.สระแกว้  27000

02-1871177 จาํหน่ายกาแฟ

204

205 นายอโณทยั  ดวงดารา จาํหน่ายโทรศพัท์ 89/90 ม.12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 24000

087-4855957 จาํหน่ายโทรศพัท์

206 นายเอกรัฐ  สมนัตรัฐ บรัษทั เอกธิดา จาํกดั 28/2 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

098-8892151 อสงัหาริมทรัพย์

207

208

209

210 นายกฤษดา มหาวิริโยทยั 19/2 ม.10 ต.บางแกว้  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

094-8694141 ธูรกิจส่วนตวั

211 นางวิกางอร  เสาธงไชยคง เจริญวาทะสิน  การบญัชี 69/9 ม.4  ต.สิบเอด็ศอก 

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-588559 สาํนกังานบญัชี

212 นางสาวอรวรรณ  แสงเลิศรัตนกุล บริษทั ฮีโค่ฟอร์ส จาํกดั 16/41 ม.2  ต.คลองนา  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

24000

ซ่อมท่อในโรงงาน

อุตสาหกรรม

213 นางสาวสดใส  อศัวตมางกรู บจ.สนง. นพชยั - อยัรัฐ กฎหมาย และการ

บญัชี

29/8 ถ.เอกชน  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

สาํนกังานบญัชี

บญัชี อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

214

215

216
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217 นายอาจณรงค ์ สุขมนัคง บจก.อุดมศกัดิ  ฟาร์มเซ็นเตอร์ แอนด์

เซอร์วิส

63 ม.3 ม.3 ต.บา้นซ่อง  อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา  24120

084-1234149 จาํหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม

218

219 นางสาวธนิการณ์  เสาธงไชยคง บริษทั โกลด ์คอสมิค จาํกดั 69/4 ม.4 ต.สิบเอด็ศอก  อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-587888 รับทาํบญัชี

220 นางสาวขวญัธิดาณ์ เสาธงไชยคง บริษทั โกลด ์คอสมิค จาํกดั 69/4 ม.4 ต.สิบเอด็ศอก  อ.บา้นโพธิ  

จ.ฉะเชิงเทรา  24140

038-587888 รับทาํบญัชี

221 นายพิพฒัน์ หวงเจริญกุล บริษทั ฟงซนั พรินติง จาํกดั 78 ม.2  ต.บางววั  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24180

038-540299 โรงพิมพ์

222 นายภูมพฒัน์  สนัทดัคา้ บริษทั สนัทดั (2011) จาํกดั 100 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

089-4945555 ขนส่งภสัดุภณัฑ์

223

224 นายอาทร  ผดุงเจริญ 65/66 ม.6 ต.ท่าขา้ม  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24130

081-4293513 การเกษตร

225 นายจิตรกร  เผด็จศึก บริษทั จิตรกร ขนส่ง จาํกดั 32/2 ม.5  ต.บางพระ  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-517294 โลจิสติกส์

226

227 นายวฒันา  สุขโภชน์ บริษทั ส.วฒันาพนมคอนสตรัคชนั จาํกดั 196 ม.3  ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา  24120

038-551736 โลจิสติกส์

228 นางสาวเกสรี  สิมะรัตนมงคล บริษทั เอส อาร์ ซี โลจิสติกส์ จาํกดั 106 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 038-821994 โลจิสติกส์

229 นายธนเดช  จดัพิทยานุภาพ หจก. โชคปรีชา  การโยธา 152/2 ม.2 ต.เขาหินซอ้น  อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา  24120

083-5729191 โลจิสติกส์

230

231 นายพีรภคั  สิมะรัตนมงคล ส.รัตนชยั ขนส่ง จาํกดั 106 ม.7 ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 038-821994 โลจิสติกส์

232

233

234 นายสมัฤทธิ  ลาํเลิศ โรงพิมพ ์ไอทีเอส ออฟเซท 16/13 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

086-8331848 โรงพิมพ์

235 นายสุพจน์ มรุพงศธ์ร บจ.เอส ดบับลิว เอน็จิริง (ประเทศไทย) 5/3 ม.9 ถ.บางนาตราด ต.บางสมคัร 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

081-8245449 ผลิตชินส่วนแอร์

236 นายยทุธนา  มาตเจือ หจก. เจ ที โกลม์อล โลจิสติกส์ 84/62 ถ.มหาจกัรพรรดิ  ต.หนา้เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-818215 โลจิสติกส์

237 นางสุนีย ์ อินฉตัร SUNRISE  LAGOON  GOFT 208 ม.5  ต.ท่าทองหลาง  อ.บางคลา้  

จ.ฉะเชิงเทรา  24110

081-7542360 โรงแรมทีพกั

238 นางสาวกิตติยา  เป้าเปียมทรัพย์ บริษทั เป้าเปียมทรัพย ์จาํกดั 256-258 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางนาํเปรียว  

ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

084-5635050 อสงัหาริมทรัพย์

239 นายณพฒัน์ บุญช่วย ร้านอาหาร  ปูกรรเชียง 25/1/1 ม.1  ต.คลองนา  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 24000

086-8160417 ร้านอาหาร

240 นายประดิษฐ ์ ทาคาํมา บริษทั เทียน เหยยีน แมชีนเนอรี เอม็เอฟจี 

(ประเทศไทย) จาํกดั

35 ม.2  ต.หนองจอก  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24130

038-577940 ผลิตและจาํหน่ายโซ่

241 นางเหม่ จู เฉิน บริษทั ฟงซนั พรินติง จาํกดั 78 ม.2 ถ.จรัลยานนท ์ ต.บางววั  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24180

038-540299 ผลิตเอกสารคู่มือต่างๆ

242 นางวราภรณ์  สุนทรโชติ ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน) สาขา

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

78 ม.1 ต.หอมศีล  อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24130

038-571822 บริการทางการเงิน

243243

244 ผูจ้ดัการทวัไป บริษทั อาร์เอสย ูเมดลั รีสอร์ท แอนด ์สปา 

จาํกดั

5/2 ม.1  ต.คลองนา  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-823317 โรงแรมทีพกั

245
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246 นางวรัญญา ธนวรางกรู My Mellow 98/29 ถ.ศุขประยรู  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

 081-5904990 ของฝาก

247 นายกิตติณัฐ  ณพิชญว์ิโรตม์ บริษทั บริดจ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 114/51 ซ.นาวงประชาพฒันา  แขวงสีสนั  

เขตดอนเมือง  10210

081-4477444 คา้ขายทีดิน

248 นายจกัรกฤช  ศิริกตัรราภรณ์ บริษทั การ์เดน้วิว เทอร์เรส จาํกดั 39/13-16 ซ.สวนพล ู ถ.สาทร  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ  เขตสาธร  จ.กรุงเทพมหานคร  10120

02-2870088 อสงัหาริมทรัพย์

249 นายศิวชัญ ์ วงศว์านรุ่งเรือง บริษทั เดซี ฟู้ ดส์ แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 93/9-10 ถ.ศุขประยรู  ต.หนา้เมือง  

ต.หนา้เมือง    จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-512890 ร้านอาหาร

250 นางสาววิสา  อศัวุตมางกรู บริการดา้นการบญัชี 28/2 ถ.ศุภกิจ ต.หนา้เมือง               

อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-6505915 สาํนกังานบญัชี

251 นายกิตติ อศัวุตมากรู บริการดา้นกฎหมาย และภาษีอากร 28/1 ถ.ศุภกิจ ต.หนา้เมือง อ.เมือง   

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-8617830 สาํนกังานบญัชี

252 นางสาวจารุวรรณ  ศิริพรมพิศาล 44 ม.2 ต.สนามจนัทร์ อ.บา้นโพธิ   

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-7234363 โรงแรมทีพกั

253 นายสุขโข  อศัวุตมากรู ร้านกิจเจริญ 93/9-10 ถ.ศุขประยรู  ต.หนา้เมือง  ต.หนา้เมือง

   จ.ฉะเชิงเทรา  24000

086-1479797 คา้ขาย

254 นางสาวพชันิภา  มณีโชติ บจก. ไฮกู๊ดส์ โปรดกัท์ 138 ม.2 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

24140

061-9459456 อาหารเสริมสุขภาพ

255 นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร บริษทั มิตซู บีเอน็ที จาํกดั 99/1 ม.2   ต.บางสมคัร  ต.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา  24130

086-1106555 จาํหน่ายรถยนต์

256 นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร บริษทั เฮอริเทจ ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั 538  ถ.ฉะเชิงเทรา- บางปะกง ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24130

086-1106555 จาํหน่ายรถยนต์

257 นายปุญญพฒัน  พงษพ์ฒันาพนิต บริษทั จิระภา  ไก่หมุน จาํกดั 31/1/1 ม.3 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24000

089-2101555 จาํหน่ายไก่หมุน

258

259 นางสุรีย ์ ชูฤทธิ บริษทั อมัรัตน์  โปรดกัส์ จาํกดั 37 ม.5 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

24000

062-8817060 ผลิตภณ์ัการเกษตรอบแหง้

260

261

262

263

264 นายสมชัญ ์ ยงศิริ บริษทั ไทยอกริ อินเตอร์เทรด จาํกดั 23/2 ม.2 ต.บางขวญั อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24000

085-9143022 จาํหน่ายสินคา้เกษตร

265 นายเฑียร  คุมพล บริษทั โตโยตรอน มอเตอร์ จาํกดั 64 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10510

02-9185508 จาํหน่ายจกัรยานยนต์

ไฟฟ้า

266 นายวสนัต ์ วโรกร บริษทั เอม็ จี บูรพา จาํกดั 88 ม.6 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-812567 จาํหน่ายรถยนต์

267 นายเฉลิง  จูจาํรัส บริษทั 3 ณัฐLPG และ 3 ณัฐแก๊ส 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง              

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-8646353 ปัมนาํมนั

268 นายฉตัธาร อกัษรดิษฐ บจ. เอม็เอสเอส เคเบิล เน๊ตเวิร์ก 332 334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี         

ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

02-5673711  เคเบิล เน๊ตเวิร์ก

269 นายฐิติพงศ ์ อกัษรดิษฐ บจ. เอม็เอสเอส เคเบิล เน๊ตเวิร์ก 332 334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี  2         

ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

02-5673711  เคเบิล เน๊ตเวิร์ก

270 นายพิทยา ธนาดาํรงศกัดิ บริษทั ยไูนเต็ต ออโต ้จาํกดั 44 ถ.ศิวานนท ์ต.บางกระสอ 

อ.เมือง จ.นนทบุรีอ.เมือง จ.นนทบุรี

271 นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย์ พรภิรมยฟ์าร์ม 25/1 ม 10 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

085-3888444 ฟาร์มสุกร

272
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273 นางชุติมา  ปินเจริญ บริษทั บางปะกงเวชกิจ 185/1 ม.1 ต.บางววั อ.บางปะกง       

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

038-500300 สถานพยาบาล

274 นายธนนัชยั  ศรีเกษ แม่เอียดปลาสม้ 17/2 ม.2 ต.บางเตย อ.เมือง                   

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

061-7892989 จาํหน่ายปลาสม้

275

9 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่  อ.เมือง                   

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ร้านกาแฟ

277 นายเศรษฐวสัส ตนัสุวรรณรัตน์ เรือนคาํอร่อย 65/4 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 2400

096-5900536 ร้านอาหาร

278 นางสาวธวิยา สุดใจ บริษทั ช่วยเจริญเมทลัสตีล จาํกดั 27/5 ม.5 ถ.เลียงเมือง ต.บางพระ      

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-3642748 จาํหน่ายเหลก็

280 นายภทัรพล  โรจนภานุกร บริษทั หา้งเพชรทองเตียเซ่งเฮง เยาราช 

จาํกดั

637-639 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

083-7693512 จาํหน่ายทองรูปพรรณ

97/9 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง ร้านกาแฟ

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

605/2 ถ.ศุขประยรู ต.บางตีนเป็ด ร้านของฝาก

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

360 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง นาํเขา้ส่งออก

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

285 นางสาววิมลิน  เฉลิมพร ร้านบา้นเพิมบุญ 3/108 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่ 

ต.หนา้เมืองอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

099-4214921 ร้านอาหาร

287 นางสาวเพราพิลาส  พุทธา บริษทั สดวก ทรัพยซ์พัพลาย จาํกดั 88 ม.5 ต.คลองนา 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

098-2265991 ซือมาขายไป และส่งออก

288 นางสาวศศิธร เผด็จศึก บริษทั จิตรกร เสริมทรัพย ์ลิสซิง จาํกดั 32 ม.5 ถ.บายพาส ต.บางพระอ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 24000

082-4834408 บริการทางการเงิน

289

290

291

292 นายทองต่อ  ไวยสนิท 107/41 หมู่บา้นปัญญา ถ.บางคลา้-แปลงยาว 

ต.บางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110

089-2537166 ขนมไทยโบราณ

293 นายรุ่งวุฒิเจิมภกัดี บริษทั เอส วาย เค เอน็จิเนียริง จาํกดั 54 ม.9 ต.บางไผอ่.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 089-5415416 รับเหมาทวัไป

294 ว่าที ร้อยโท สมศกัดิ  ยคุขะระ บริษทั รักษาความปลอดภยั เจ โอ ยคุขะระ

 จาํกดั

86/1 ถ.มหาจกัรพรรดิ ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

098-9599919 รักษาความปลอดภยั

295 นายชชัวาล  แซ่ตงั บริษทั รักษาความปลอดภยั เอม็ทู จี จาํกดั 151 ถ.ชุมพล ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-9837224 รักษาความปลอดภยั

297 นายประทีบ ทิมชืน บริษทั ป ประทีบ ก่อสร้าง จาํกดั 799 ม.9 ต.หวัสาํโรง อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 21460

081-3772483 รับเหมาก่อสร้าง

298 นางภทัร์มณฉตัร เกศดีบริบูรณ์ บริษทั ไอบุญศิลป์  จาํกดั 181/3 ต.หนา้เมือง อ.เมือง 095-5624592 รับปักเสือผา้

098-9161426

086-0077669

279

094-7896588

092-6824222

283 นายโชติอนนัต ์ ปินกานนัต์ ขนมบา้นอุ๋ม

284 นางสาวเกศินี เจียรวงศส์กุล บริษทั ทีดีเอส (ไทยแลนด)์ จาํกดั

282 นายอิสระ  อินทรสูต ท่าขา้มกาแฟ

281

276 นายอรรถวุฒิ แกว้ละมลู ร้านกาแฟบา้นปลาชุม

286

296

298 นางภทัร์มณฉตัร เกศดีบริบูรณ์ บริษทั ไอบุญศิลป์  จาํกดั 181/3 ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

095-5624592 รับปักเสือผา้

299 นายวนิชยโ์สวนะปรีชา 21/1 ม.5 ต.คลองจุกกระเชอ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-3733070 ผลิตภณัฑป์ลาแดดเดียว
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300 นางสาววญัเพญ็ ชินโย หจก.วงัอู่ คอนกรีต 24/1 ม.5 ต.แหลมประดู่ อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ขายปลีกและ

ขายส่งเสาเข็ม

301 นางผกาภรณ์  ใตห้ลา้สถาพร บริษทั สนามชยัเสาเขม้ จาํกดั 89/101 ม.2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ

 10510

081-8292911 จาํหน่ายเสาเข็ม

302 นายพรพยนต ์ ศรีเรืองกิจ บริษทั แชร์เมคเกอร์ จาํกดั 111 ม.2 ต.ตอนทราย อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

038-588450-4 เฟอร์นิเจอร์

303 นายอาทร  เสริมศกัดิศศิธร บริษทั จีที ออ้โตค้าร์ จาํกดั 99 ม.2 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

083-8233333 จาํหน่ายรถยนต์

304 นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล วิชาญโปรโมชนั 80/5 ม.2 ต.ท่าพลบั อ.บา้นโพธิ

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

089-8908692 จดัตลาดนดั

305 นางปุณณดา  กอ้งวรกิตติ ร้านขา้วทองโชคลาภ 37/2 ม.2 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

090-1232362 จาํหน่ายขา้วสาร

306 นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา 59 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคามจ.

ฉะเชิงเทรา 24120

081-7354455 ผลิตนาํมนัพืช

307

310 นายนเรนทร์  เหรียญทอง 16-18 ถ.ไพบูรยว์ฒันา ต.บางคลา้

อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110

085-5595559 อสงัหาริมทรัพย์

311

312 นางสาวปคุณา  บุญก่อเกือ บา้นสวนเมร่อน อ.บา้นโพธิ 77/1 ม.1 ต.ท่าพลบั อ.บา้นโพธิ

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

082-4708973 จาํหน่ายเมร่อน

313 นางประภา  ศิริโสดา ร้านกอ้นแกว้คา้วสัดุก่อสร้าง 15/1 ต.กอ้นแกว้ อ.คลองเขือน

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

081-9299392 จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง

314 นายประชา คลา้ยสิงห์ POP คา้ของเก่า 10/19 ถ.ศรีโสธรตดัใหม่ ต.หนา้เมืองอ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-6999786 รับซือของเก่า

315

316 นางสาวพชัราพรรณ เจริญกิ

ตินนัต์

หจก. พ.ประดบัเพชร 386 ม.8 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.

ฉะเชิงเทรา 24160

081-4101764 รับเหมาก่อสร้าง

317 นางสาวทองกอ้น วชิระสกุล บริษทั ทองกอ้น จาํกดั 28/26 ม.1 ท่าทองหลานหลาง 

อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110

038-088164 จาํหน่ายส่งออกนาํมนัมะพร้าวสกดัเยน็

318 นายปราการ ปินเจริญ โรงเบียร์แปดริว 245/3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

062-6546454 ร้านอาหาร

319

320 นางสาวกมวรรณ อาริยวฒัน์ Jk living hotel and service apartment 72/3-4 ถ.ประชาสรรค ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-1588228 บริการทีพกั

321 นางสาวเจนจิรา ปัณญาชีวะ Arista café 72/3-8 ถ.ประชาสรรค ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

095-6938878 ร้านกาแฟ

322 นายภาณุพงศ ์เนตรอาํพร บจ.ทเวนตีวนั ดีเวลลอปเมน้ท์ 92/4 ถ.มหาจกัพรรดิ ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

095-5742590 จาํหน่ายป้ายโฆษณา

323 นายศุภณัฐ เจียบนา บริษทั แอมโกเ้วท จาํกดั 455/50 BIZ พฒันาการ-อ่อนนุช ถ.พฒันาการ 

ประเวศ ประเวศ กทม.10250

081-9063737 จาํหน่ายยา

และอาหารสตัว์

324

309

308

324

325 นายราชวตัร กลดัสมบติั ร้านอาหารชยัครับ 55/48 ถ.ประชาสรรค ์ซ.ประชาสรรค ์1/7 

ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

087-9406160 ร้านอาหาร

326
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327

328 นายพงศธ์ร  เผา่บรรจง บริษทั โรงไมซิ้มยง่หลี จาํกดั 31/3 ม.6 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ 089-5599356 จาํหน่ายไมแ้ปรรูป

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

329 นางสาวนนัวนัทน์  ซนัฮีม หจก.เอน็ แอล ดี เอน็จิเนียริง 5/32/1 ม.6 ต.โสธร อ.เมือง 094-5565363 ผลิตภณ์ัโลหะสาํเร็จรูป

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

330 นางพิมพา  อินทราเวียง พี พี ฟาร์ม 66 ม.8 ต.ท่าสะอา้น อ.บางปะกง                      

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ฟาร์มกุง้

331 ดร.อธิวฒัน์  พุทธะวรรณพงศ์ 20 ม.2 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว                      

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

081-6158989 รับซือ ฝากขายทีดิน

332 นางสิริกร ชูแจ่ม หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โสธร อู่ทอง พลาสติก 106/4 ม.5 ต.สิบเอด็ศอก 

อ.บา้นโพธิ   จ.ฉะเชิงเทรา 24140

เมลด็พลาสติกรีไชเคิล

333 นางสาวมนสันนัท ์ ชยัคา เอส ที ร่มเกลา้ ปิโตรเลียม 179 ถ.ร่มเกลา้ แสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร

089-61999990 ปัมนาํมนั

334 นางสาวอจัจิมารักษ ์ ส่องแสง

จนัทร์

บริษทั เสือ ออร์กไนทเ์ซอร์ จาํกดั 28 ถ.ศรีสมุทร ซ.1 ต.ปากนาํ

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

062-6545545 รับจดังาน

335 นายอดิพฒัน์  ศิลาสุวรรณ บริษทั เจ พี จี เทคโนโลย ีจาํกดั 1 ซ.พาณิชยก์ารธนบุรี 28 แยก 2

แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600

063-5965965 ปัมลมอุตสาหกรรม

336 นายจุมพล  โชคธีระวรชยั บริษทั เจ พี จี เทคโนโลย ีจาํกดั 1 ซ.พาณิชยก์ารธนบุรี 28 แยก 2 062-9459655 ปัมลมอุตสาหกรรม

แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600

337 นายวรภพ  จนัทร์เจริญสุข พฒันกิจออโตแ้มก็ซ์ 447-449 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง 086-5126438 จาํหน่ายยางและแมก็ซร์ถยนต์

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

338 นางพิชชาภสัร์  เลิศพงศโ์ฆษิต บริษทั พี. เจ. กรีนพาร์ค จาํกดั 33/88 ม.9 ถ.บางนาตราด กม.39 ต.บางววั 

อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130

099-0046365 อสงัหาริมทรัพย์

339

340 นางวาริส แกว้ภกัดี กรีนวิลล ์ฟาร์มคาเฟ่ 82/9 ม.4 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคลา้ 061-8288880 ร้านอาหาร

จ.ฉะเชิงเทรา 24110

341 นางสาวอญัชลี ฤทธิกุล  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส พี เอน็ อควาติก 16/1 ม.3 ต.โสธร อ.เมือง 038-514823 ขายอุปกรณ์ประมง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

342 นางพรรณสิริ อึงเจริญ บริษทั บา้นร้อยชงั จาํกดั 40 ม.8 ต.บางไผ ่อ.เมือง                                 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

094-2893642 ไอศกรีม

343 นายพิพฒัน์ เลิศพิชิตกุล 9/2 ม.2 ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธิ 092-9745545 ฟาร์มกุง้

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

344 นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล สวนมะพร้าวนาํหอมลุงแดง 14/1 ม.6 ต.สาวชะโงก อ.บางคลา้  

จ.ฉะเชิงเทรา 24110

081-8618470 สถานทีท่องเทียว

345 นางภคัชญัญา ศรีชวนะ ทิพยท์อฝัน 5 ม.2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง                               

 จ.ฉะเชิงเทรา 24000

087-1466955 นาํสมุนไพร

346 นายเชาวลิต ตรีกานนท์ หา้งหุน้ส่วน วฒันะกิจการ 229 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

085-0960969 ซ่อมสร้างรถบรรทุก

347 นายจารุเดช กระเช่าทอง โสธรบุรีคลินิก การแพทยแ์ผนไทย-จีน 337 ถ.มหาจกัรพรรดิ ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

088-9636195 สถานพยาบาล

348 นายวีระพงษ ์เพ่งวาณิชย์ โรงพยาลบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 29 ถ.สุวินทวงศ ์ต.หนา้เมือง 081-8612191 สถานพยาบาล348 นายวีระพงษ ์เพ่งวาณิชย์ โรงพยาลบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 29 ถ.สุวินทวงศ ์ต.หนา้เมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-8612191 สถานพยาบาล

349 นางสาวจิรภา กิงรัตน์ หจก.ทีที เมทลัชีท 55/192 ม.3 ต.บางตีนเป็ด 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-8141049 ผลิตหลงัเมทลัชีท
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350 นายธวชัชยั เรืองสวสัดิ RT เรืองสวสัดิซพัพลาย 30/1 ม.2 ต.บางพระ อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-8367614 คา้วสัดุก่อสร้าง

351 นายชาตรี เอียมพิทกัษพ์ร ร้าน T&A เซอร์วิส บอดีพาร์ท 26/44 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

038-514546 จาํหน่ายอุปกรณ์รถยนต์

352 นายคมปกรณ์ มนัยงิ บริษทั วงศธ์นภสั จาํกดั 29/2 ม.2 ต.บางพระ อ.เมือง          

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-3943852 คา้ปลีก

353

354 นายมงคล ดาํรงคสุ์ทธิพงศ์ มงคลการไฟฟ้า 24/17 ม.6 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.บางพระ

 อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130

081-7131890 จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้า

355 นายสุรัตน์ จรกรรณ บริษทั ไผบ่รูพา จาํกดั 39/3  ม.3 ต.หวัไทร อ.บางคลา้ 088-3337505 ผลิตตะเกียบ ไมเ้สียบอาหาร 

จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ไมจิ้มฟัน

356 นายนพพนธิ ธญัพฒัน์ธนากุล ทิพวารินตฟ์าร์ม 13/1 ม.8 ต.ท่าสะอา้น อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

081-9444695 ฟาร์มกุง้

357 นายอนุชิต  จนัทร์ไชย ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา 106/3 ถ.มหาจกัรพรรดิ   ต.หนา้เมือง     

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

038-512075 บริการทางการเงิน

358 นางกมลวรรณ ศิริโสดา บริษทั กิจพิพฒัน์คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั 83/4 ม.10 ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-3271529 คา้วสัดุก่อสร้าง

359 นายพงศ ์บุนนาค บริษทั ด.บุนนาค เพลทติง 1999 อก. จาํกดั 29 ม.8 ต.ท่าไข่ อ.เมือง                                   

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-6920909 ชุบเคลือบผวิโลหะ

ชินส่วนรถยนต์

360

361 ส.อ.ธนะสิทธ ์อริยฐานมานนท์ 94/10 ม.2 ต.โสธร อ.เมือง อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-7612219 บริการรถแมค็โคร

362 นายธวชั  ทองคาํ ธนาคารออมสิน 106/3 ชนัที 4 ถ.มหาจกัรพรรดิ                    ต.

หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038- 512075 บริการทางการเงิน

363

364 นายฟาห์เรทติน เดมีร์ บริษทั เมริเดียน จาํกดั 1 ม.6 ถ.สุวินทวงศ ์ต.วงัตะเคียน อ.เมือง       

จ.ฉะเชิงเทรา  24000

081-3566478 เฟอร์นิเจอร์

365 นายนภดล  วุฒิตนัติศีล ร้านอาหารบอส 44/1/28 ต.คลองนา อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา24000

081-8429705 ร้านอาหาร

366 นางกรนนัท ์ สุคนธฤ์ทธิกร บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั 

(มหาชน)

105 ม.3  ถนนบางนา-ตราด กม.52 

ต.ท่าขา้มอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

085-2532442 อสงัหาริมทรัพย์

367 นางสมลกัษ ์ พิทยาพงศพ์ร บริษทั เอม็ เอส เอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค  จาํกดั 500/38 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 086-3107082 เคเบิล เน็ตเวิร์ค 

368 นางสาวธานิกา จินตนะพนัธ์ บริษทั อิมเพรส เอทานอล จาํกดั 279 หมู่ที 13 ต.เขาหินซอ้น 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

038-088130-6 ผลิตเอทานอล

369 นางสาว ณัฐฐานุช  ศรีอุดมศิลป์ บริษทั ตน้ปาลม์ รีสอร์ท จาํกดั 215 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

098-2482558 บริการทีพกั

370 นายกิตติพรรธ  เป้าเปียมทรัพย์ บริษทั ตน้ปาลม์ รีสอร์ท จาํกดั 215 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

098-2482558 บริการทีพกั

371 นายณกรม เจียรปิติภทัร บริษทั บงักิ น โคซาคุ  จาํกดั 109 ต. หวัสาํโรง อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

092-6645987 ขึนรูปโลหะแผน่

372 นางสาวผกาลี ใตห้ลา้สถาพร บริษทั สนามชยัเสาเข็ม จาํกดั 89-101 ม.2 แขวง แสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10510

02-9194648 จาํหน่ายเสาเข็ม

373 นางสาวสุชนิตน์  พานรัตตินนท์ บริษทั ซิโนไทย อะกริคลัเจอร์ ดีเวลลอเมน้

 จาํกดั

 64/1 ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ 

จ.ฉะเชิงเทรา 24110

089-7992215 นาํเขา้ส่งออกสินคา้เกษตร

 จาํกดั จ.ฉะเชิงเทรา 24110

374 นายบุญเลิศ ชดชอ้ย บริษทั ซี.ซี.ออโตพาร์ท จาํกดั 29 ม.8 ต.ศาลาแดง อ.บางนาํเปรียว จ.

ฉะเชิงเทรา 24000

02-98823345 โรงงานอุตสาหกรรม

375 นางสาวกุลพรภทัร์ วงศม์าจารภิญญาบริษทั ดบัเบิลพี แลนด ์จาํกดั 88/8 ม.7 ต.เขาดิน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 090-2915978 คา้ทีและจดัสรรทีดิน
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376 นายชยัฤกษ ์ลิมปวฒันศิริ บจก. โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา 88/122-123 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

033-050600 สถานพยาบาล

377 นายปัญญา ศรีดี บจก.สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล 39/1 ม.1 ถนนบางประกง-ฉะเชิงเทรา 

ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

038-5772669 ผลิตสายไฟฟ้า

378 พนัตาํรวจเอกนิพนธ ์คลา้ยสิงห์ ร้านอาหารบา้นเบญฯ 19/6  ม.4 ต.บางพระ อ.เมือง  

จ.ฉะเชิเทรา 24000

065-4639654 ร้านอาหาร

379 นางสาวปิยะวดี แกว้กาํเนิด บริษทั 8ริว สมาร์ท จาํกดั 74/46 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

062-7053838 บริการโทรศพัทเ์ครือข่าย

380 นายภูมพฒัน์ ปรางทอง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ออนติมาร์คส (เอเชีย) 93/31 ต.หอมศีล อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ผลิตกระบะไฟฟ้า

381 นายกมลชนก วิศิษฐสิง เดวา ฉะเชิงเทรา 78 ม.3 ต.คลองเขือน อ.คลองเขือน 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

065-5254359 บริการทีพกั

382 นายอภิสิทธิ วรปรัชญา บริษทั บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี จาํกดั 777 ม.9 ต.หวัสาํโรง อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

082-3597959 ริไซเคิลยางรถยนต์

383 นายวชิรศกัดิ  อรรจนานนท์ บริษทั ชาลี เอสพีซี จาํกดั 62 ม.3 ต.หนองตีนนก อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

038-588655 ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี

384 นายทวี ไพยนตว์ิจิตร บริษทั กิจทวีการโยธา จาํกดั 166 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

038-551216 รับเหมาก่อสร้าง

385 นายชยัพร โสธรนพบุตร บริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกดั 5 ถ.สุวินทวงศ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

089-770626 มะม่วงแปรรูป

386 นางสาวหงษว์ดี กงทอง บริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกดั 6 ถ.สุวินทวงศ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

089-7222393 มะม่วงแปรรูป

387

388 นายนครินทร์ บุญรอด เพียว ออร์แกนิค ฟาร์ม 105 ม.2 ต.แหลมประดู่ อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

084-6764884 ฟาร์ม

389 นายชนนัธร โรจนภานุกร หา้งเพชรทองเต่ยเซ่งเฮง 637-639 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

089-4082293 จาํหน่ายทองรูปพรรณ

390 นายวิธาน นยันานนท์ คลินิกทนัตกรรมบา้นริมนาํ 119-121 ถ.พานิช ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

089-7655353 คลินิกทนัตกรรม

391 นายเจนภพ แจ่มไพบูลย์ บริษทั แจ่มไพบูรณ์แก๊ส จาํกดั 1 ม.7 ต.บางขนาก อ.บางนาํเปรียว 

จ.ฉะเชิงเทรา 24150

085-1222242 โรงงานบรรจุแก๊ส

392

393 นายอิสระ พงศ ์กุลวิเชียร หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เจ.ฮาร์แวร์ 288-929 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

081-2538984 ขายวสัดุก่อสร้าง

394 นายพีระพงษ ์เตรียมประสิทธิ ธุรกิจอู่ซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ 38 ม.12 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 942-636355 อู่ซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์

395 นายอนุสรณ์ เผด็จศึก บริษทั  จิดรกร เสริมทรัพยลิ์สซิง จาํกดั 32/2 ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

084-8655667 บริการสินเชือ

396 นายวรัญ ู โทณะวณิ มินิมรู่าห์ฟาร์ม 79/ ม.4 ต.สิบเอด็ศอก 

อ.บา้นโพธ ์จ.ฉะเชิงเทรา

081-8192819 สถานท่องเทียว

397 นายอุดมศกัดิ ผโลทยันภา ธงชยั 7 (รับซือ-ขายฝาก) 191/18 ถ.มหาจกัรพรรค ์ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

086-3171455 รับซือ-ขายฝาก

398 นายธเนศ สีมาเอกรัตน์ เอกรัตน์ฟาร์ม 24 ม.10 ถบางคลา้-แปลงยาว ต.แปลงยาว 

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

081-6685854 ฟาร์มสุกร

399 นางสาวสรางสุดา กอหา บริษทั  เจ ที เอเชีย จาํกดั 14/2 ม.8 ต.วงัตะเคียน อ.เมือง 038-590766 โลจิสติกส์ นาํเขา้ ส่งออก399 นางสาวสรางสุดา กอหา บริษทั  เจ ที เอเชีย จาํกดั 14/2 ม.8 ต.วงัตะเคียน อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-590766 โลจิสติกส์ นาํเขา้ ส่งออก

400 นายลี ยองฮุย บริษทั เอฟเวอร์โกรวิง รีไซคลิง (ประเทศ

ไทย)จาํกดั

879 ม.9 ต.หวัสาํโรง อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา 24190

089-4990791 ผลิตภณัฑส์งักะสีออกไซด์
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401 นายมนฑล อยูเ่ป็นสุข ครัวอิมสุข 32/3 ม.3 ต.คลองจุกกระเชอ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

062-3322422 ร้านอาหาร

402 นายธีระวฒัน์ กาญจนเรืองกิต บริษทั พนธศ์รี (1999) จาํกดั 322-324-326 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 

ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-813777 จาํหน่าเครืองใชไ้ฟฟ้า

403 นายธาดา อมรรัตนาชยั ร้านก๊วก สายมีน 12/1 ม.6 ต.วงัตะเคียน 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

081-9830396 ร้านอาหาร

404 นายชมพ ู กลินภู่ บริษทั ดบัเบิล พี แลนด ์จาํกดั 88/8 ม.7 ต.เขาดิน อ.บางปะกง 081-9308844 คา้ทีและจดัสรรทีดิน

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

405 นายธีรภทัร์ ทองสร้อย บริษทั บา้นโพธิกสิกรรม จาํกดั 27/1 ม.5 ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ 081-7532150 โรงสีขา้ว

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

406 นายสุพฒัน์ชยั  พรสิริพชัร์ บริษทั ทีพีที เอเชียกรุ๊ป จาํกดั 36/5 ม.1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา   24000

038-090778 โลจิสติกส์ 

407

408

409 นายชยพล  ทองอ่อน วีค เอนไวไฟ 70/10/4 ถ.บางคลา้-แปลงยาว อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา 24110

081-6892580 ระบบ ไอที

410

411

412 นายสหชล พึงชาญชยักุล บริษทั เรืองวาสแตนดาร์ดอินดสัตรี จาํกดั 5/9-11-12 ม.7 หมู่บา้นคลองนาํเค็ม 

ถนนบางนา-ตราด กม.41  ต.บางสมคัร 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24130

092-9595156 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก

413 นายนพชัรนนัท ์ ทตัติยกุล โรงแรม ที วินเทจ 86/6 ม.1 ต.ท่าทองหลาง 

อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา

086-3693204 บริการทีพกั

414 นางสาววรัญรัตน์ ศิรินภารัตน์ ร้านเพชรบวัสุวรรณ 643 ถ.ศุขประยรู ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

080-8257999 จาํหน่ายเพชร

415 นางสาวศุภรัตน์  สุรธรรมานนัท์ โรเซ็ตตา้ 30/22 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 095-1969629 ร้านกาแฟ

416 นางสาวศรุตยา  แกว้เมืองเพชร บริษทั แกว้เมืองเพชร ขนส่งและการโยธา จาํกดั330 ถ.พระยาศรีสุนทร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 24000

083-0076484 ขนส่งโยธา

417 นายศุภณัฐ  จิตพิทยานุภาพ บริษทั ศิริธารา แลนด ์แอนด ์เฮา้ จาํกดั 555/5 ม.2 ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

092-0255999 อสงัหาริมทรัพย์

418 นางสาวธรรมภรณ์  โตนิติวงศ์ บริษทั สยามคริสตลัไรซ ์จาํกดั 36/1-3 หมู่ 6 ต.บางขนาก อ.บางนาํเปรียว 

จ. ฉะเชิงเทรา 24150

092-3812291 โรงสีขา้ว และสกดันาํมนั

ลาํขา้ว  และนาํมนัเมลด็

ในปาลม์

419 นายฐิติพงษ ์ จรัสศรีวิไล หง้หุน้ส่วนจาํกดั พงษพ์นัธ ์เทรดดิง 88 หมู่ 12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 

จ.ฉะเชิงเทรา

093-6855443 บรรจุภณัฑก์ระดาษลกูฟกู

420 นายชวลิต พิริยะสุขสมบูรณ์ บริษทั ซี.ซี.ซี กรุ๊ป (1997) จาํกดั 22/4 ม.9 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 086-8990007 จาํหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง

ภายในบา้น

421 นายฉตัรชยั  พิริยะสุขสมบูรณ์ ซี.ซี.ที.ฟิสเนส 22/4 ม.9 ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

089-7507380 นาํเขา้และจดัจาํหน่าย

เครืองออกกาํลงักาย

422 นางสาวกาญจนาพิมล  กณัหาชาลี ซินเดลล่าคลินิก 969/6 ถ.เทพคุณากร ต.หนา้เมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

06-1670-2046 เสริมความงาม

423 นางสาววจีทิพย ์นพจาํรูญศรี บริษทั 357 แจ่มไพบูลย ์จาํกดั 109/3 หมู่ที 2 ตาํบลดอนทราย 

อาํเภอบา้นโพธิ ฉะเชิงเทรา

089-8906906 ปัมนาํมนั

อาํเภอบา้นโพธิ ฉะเชิงเทรา

424 นางสาวสุดฤทยั  นพจาํรูญศรี บริษทั 357 แจ่มไพบูลย ์จาํกดั 109/3 หมู่ 2 ตาํบล ดอนทราย 

อาํเภอ บา้นโพธิ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา

064-4641463 ปัมนาํมนั


