เรียน
ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาค
กลาง) จ.นครปฐม
หัวหนาที่ทําการไปรษณียหัวหิน
ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

หนวยงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)
จ.นครปฐม
ที่ทําการไปรษณียหัวหิน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ผูจัดการโรงงานน้ําตาลราชบุรี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชัฏปาหวาย
ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาดําเนินสะดวก
กรรมการผูจัดการ บริษัทนทลิน จํากัด
เจาหนาที่ขอมูล และบทโทรทัศน

โรงงานน้ําตาลราชบุรี
องคการบริหารสวนตําบลชัฏปาหวาย
ธนาคารออมสิน สาขาดําเนินสะดวก
บริษัท นทลิน จํากัด
บริษัทคอนสแตนทแอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

ปลัดเทศบาลตําบลชัฏปาหวาย
ผูจัดการกองบรรจุแตงตั้ง
ผูอํานวยการ องคการโทรศัพทจังหวัดราชบุรี
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
ผูบัญชาการเรือกจํากลางจังหวัดราชบุรี
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เตชอัมพรพาณิชย
จํากัด
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
คุณเสาวคนธ ขําดี

สํานักงานเทศบาลตําบลชัฏปาหวาย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
องคการโทรศัพท จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
เรือนจํากลางจังหวัดราชบุรี
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย จํากัด

ที่อยู
242/15 ถ. 25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
202 อาคารเลอคองคอรด ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
9 หมู 6 ต.เบิกไพร อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
90 ต.ปาหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
259 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
21/219 ถ.บางนา – ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
43 อาคารธนสาร ถ.เชียงใหม คลองสาน กรุงเทพฯ
10600
ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
89 ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ 10900
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
94 หมู 6 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
129 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

สํานักงานเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร
บริษัท บางแสนมารีน จํากัด

ถ.อูทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
289 ถ.โรงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร

เรียน
ผูจ ัดการแผนกฝกอบรม โรงแรมแชงกรี-ลา
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดราชบุรี
ผูชวยผูจัดการบริหารลูกคา ธนาคารกรุงไทย
(สาขาศรีสุริยวงศ)
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท บันดลอุตสาหกรรม
จํากัด

หนวยงาน
โรงแรมแชงกรี-ลา
สํานักงานการคาภายในจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ศรีสุริยวงศ
บริษัท บันดลอุตสาหกรรม จํากัด

ที่อยู
89 ถ.เจริญกรุง ซ.วัดสวนพลู บางรัก กรุงเทพฯ 10500
45 ถ.อําเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
282/19 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
11/1-13 ถ.งามวงศวาน ซ.พงเพชร 7 อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ผูอํานวยการสํานักขาว กรมประชาสัมพันธ

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง
11
กรมประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
สถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5
เรือนจํากลางคลองเปรม
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

236 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยราชบุรี
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5
ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรม
ผูจัดการ ธนาคารกรุงไทย
หัวหนาฝายบุคคล บริษัท เสริมสุข จํากัด
(มหาชน)
ปาไมจังหวัดราชบุรี
โทรศัพทจังหวัดราชบุรี

สํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี
สํานักงานองคการโทรศัพท จังหวัด
ราชบุรี

ถ.สมบูรณกุล ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
210 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
33/2 ถ.งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
95/1 ถ.อัมรินทร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
63 ถ.นนทบุรี – ปทุมธานี ต.บางแขยง อ.เมือง จ.
ปทุมธานี 12000
52 ถ.วรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร

เรียน
หนวยงาน
ผูจัดการสํานักงานบริการโทรศัพทจังหวัดราชบุรี สํานักงานองคการโทรศัพท จังหวัด
ราชบุรี
ผูชวยผูจัดการสาขา ธนาคารทหารไทย จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(มหาชน) สาขาราชบุรี
สาขาราชบุรี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เตชะอัมพรพาณิชย
บริษัทเตชอัมพรพาณิชย จํากัด
จํากัด
ผูอํานวยการฝายบุคคล บริษัทสตารไบรท เอ็น บริษัทสตารไบรท เอ็นเตอรเทนเมนท
เตอรเทนเมนท จํากัด
จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ชีวาศรม จํากัด
บริษัท ชีวาศรม จํากัด
ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี
ผูจัดการสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสวนผึ้ง
ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาจอมบึง
คุณโสภณ วรรณะ
หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ราชบุรี

ที่อยู
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
319/1 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
129 ถ.เพชรเกษม ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
1899 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
73/4 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
771100
207 ถ.วรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
18 หมู 1 ถ.ราชบุรี – สวนผึ้ง ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี 70180
57 หมู 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
สวนผึ้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
สาขาจอมบึง
บริษัท โอเรียนเทล – เวสเทิรน –
119/138-9 หมู 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.
โปรโมชั่น จํากัด
สมุทรปราการ 10130
สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000

โทร

เรียน
ผูจัดการฝายบัญชี บริษัทนิปปอน เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการโครงการธุรกิจเดินเครื่อง และ
บํารุงรักษาประจําโรงไฟฟาราชบุรี จํากัด
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี
ผูจัดการโรงงาน บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม
จํากัด
แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี

หนวยงาน
ที่อยู
บริษัทนิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) 3195/16 ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ
จํากัด
10110
บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด
128 หมู 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี
บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม
จังหวัดราชบุรี
รองผูจัดการทั่วไป บริษัทหางสรรพสินคาโรบิน บริษัทหางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด
สัน จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
ผูจัดการทั่วไป บริษัทมุมกลอง จํากัด
บริษัท มุมกลอง จํากัด
ผูจัดการ บริษัท บางกอกอินเตอรคอนติเนน
ตอลโฮเต็ลส จํากัด
ขนสงจังหวัดนครราชสีมา
เลขาธิการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
คุณวิไล เพ็งพิญ

บริษัท บางกอกอินเตอรคอนติเนนตอล
โฮเต็ลส จํากัด
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
(แหงที่ 2)
สํานักพระราชวัง
สํานักงานบริการโทรศัพทจอมบึง

ถ.อําเภอ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
84/2 ต.บางโทริด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
65/212 ถ.คฑาธร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
265 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
625 อาคารทัศนียา ชั้น 10 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชา
อุทิศ วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
989 ชั้น 7 อาคารสยามทาวเวอร ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
ถ.สรุนารายณ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
ถ.หนาพระราม พระนคร กรุงเทพฯ 10120
38/2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทร

เรียน
ผูบังคับการกองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
รองผูจัดการฝายบุคคล และธุรการ บริษัท ซี.พี.
พลาซา จํากัด
ประมงจังหวัดราชบุรี
ผูจัดการฝายบุคคล โรงแรม เฟลิกซ ริเวอรแคว
กาญจนบุรี
ปลัดเทศบาลตําบลชัฏปาหวาย
ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา แผนก
นวัตกรรม
ผูจัดการสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขามหาชัย
ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง
ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท ราชบุรีเซ็นเตอร
จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร
จํากัด
ผูจัดการโครงการธุรกิจเดินเครื่อง และ
บํารุงรักษาประจําโรงไฟฟา บริษัทผลิตไฟฟา
ราชบุรี จํากัด

หนวยงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 2

ที่อยู
ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ซี.พี. พลาซา จํากัด

1 อาคารฟอรจูนทาวน ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
10320
399 ถ.ยุติธรรม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
9/1 หมู 3 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี
โรงแรม เฟลิกซ ริเวอรแคว กาญจนบุรี
สํานักงานเทศบาลตําบลชัฏปาหวาย
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา แผนก
นวัตกรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขามหาชัย
ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง
บริษัท ราชบุรีเซ็นเตอร จํากัด

ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซือ่ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร จํากัด

88 หมู 2 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140

229/3 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
11 ถ.คฑาธร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โครงการธุรกิจเดินเครื่อง และบํารุงรักษา 128 หมู 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ประจําโรงไฟฟา บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี
จํากัด

โทร

เรียน
ผูจัดการฝายบุคคล บมจ.บิ๊กซี นครปฐม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโพหัก

หนวยงาน
บมจ.บิ๊กซี นครปฐม
สํานักงานเทศบาลตําบลโพหัก

ผูอํานวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดราชบุรี
หัวหนาฝายบุคคล บริษัท วงศไพฑูรย กรุป
จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล Ranantara
Resort & Spa Hua-Hin
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนออเงิน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จ.ราชบุรี
บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด
(มหาชน)
Ranantara Resort & Spa Hua-Hin

ผูจัดการ บริษัท ภูมิรังสี จํากัด
ผูอํานวยการสํานักงานเขตหนองแขม
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทไทยอุตสาหกรรม
น้ําตาล จํากัด
ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด ชาญยุทธวัสดุภัณฑ
(สาขา 2)

สํานักงานเคหะชุมชนออเงิน การเคหะ
แหงชาติ
บริษัท ภูมิรังสี จํากัด

ที่อยู
754 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
110/4 หมู 3 ถ.หัวโพ – โพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.
ราชบุรี 70160
138 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
70/19 หมู 6 ถ.เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
43/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

สํานักงานเขตหนองแขม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

180 หมู 2 ถ.รัตนโกสินทรสมโภช แขวงออเงิน เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ 10220
406 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
28 หนองคาพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด

99 หมู 9 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

หางหุนสวนจํากัด ชาญยุทธวัสดุภัณฑ
(สาขา 2)

91/3 ถ.ปนเกลา – นครชัยศรี ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม 73120

โทร

เรียน
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เรืองวาอินดัสตรี้
จํากัด
มีเดีย ซุปเปอรไวเซอร บริษัท โซนี่มิวสิก บีอีซี
เทโรเอนเตอรเทนเมนท จํากัด
ขนสงจังหวัดราชบุรี
หัวหนาพัฒนาการชุมชนอําเภอบานโปง
หัวหนาฝายการเงิน สํานักงานสรรพากรจังหวัด
นครปฐม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสวนผึ้ง
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท รีเอเยน เคมีเคิล
อินดัสทรี จํากัด
ผูจัดการฝายการเงิน พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย

หนวยงาน
บริษัท เรืองวาอินดัสตรี้ จํากัด
บริษัท โซนี่มิวสิก บีอีซีเทโรเอนเตอรเท
นเมนท จํากัด
สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี
สํานักงานพัฒนาชุมชน ที่วาการอําเภอ
บานโปง
สํานักงานสรรพากรจังหวัดนครปฐม

ที่อยู
5/9-11 ถ.บางนา – ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา
598 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สํานักงานเทศบาลตําบลสวนผึ้ง
บริษัท รีเอเยน เคมีเคิล อินดัสทรี จํากัด

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
86 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย

43/2 หมู 1 ถ.บรมราชินี ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม 73120
1 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.19 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Producer รายการเพื่อการทองเที่ยวผานดาวเทียม Rnt Television
Rnt Television
กรรมการผูจัดการ บริษัท บรอดคาซท ไทย เทเล บริษทั บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น จํากัด
วิชั่น จํากัด
ผูจัดการ บริษัทจอมบึงคอมพิวเตอร จํากัด
บริษทั จอมบึงคอมพิวเตอร จํากัด

55 อาคารเดลตาเฮาส ถ.เทียนรวมมิตร หวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
159/24 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร

เรียน
ผูอํานวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดราชบุรี
ผูจัดการสวนบริหารสํานักงาน บริษัทผลิตไฟฟา
ราชบุรี จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท อาร.เอส. เทเล
วิชั่น จํากัด
ผูจัดการ บริษัท วี.เอส.เอ็ม.เทค คอนสตรัคชั่น
จํากัด
ผูจัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาปากทอ
สมุหบัญชี บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
ผูจัดการศูนยปฏิบัติการระบบทอเขต 5
นายอําเภอสวนผึ้ง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลบานคา
ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี

หนวยงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี
บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด

ที่อยู
ถ.เสือปา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด

419/2 ถ.ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วี.เอส.เอ็ม.เทค คอนสตรัคชั่น
จํากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาปากทอ
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) สาขาจอมบึง
ศูนยปฏิบัติการระบบทอเขต 5
ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
องคการบริหารสวนตําบลบานคา

111/57 ถ.แสงชูโต ต.ทาลอ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
71000
ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70180

สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี

คุณอาณัติ ศรีรัตนสุทธิกุล

องคการบริหารสวนตําบลปาหวาย

เขตการศึกษา 5 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี 70000
90 ต.ปาหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

128 หมู 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

228 หมู 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
111 หมู 7 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
ต.บานคา กิ่ง อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180

โทร

เรียน
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทลักกี้ ยูเนียน ฟูด
จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท กรังดปรีซ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด
หัวหนาฝายกิจการพิเศษอําเภอสวนผึ้ง
คุณมธุรดา ทวินันท
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
เจาหนาที่ฝายกิจการสาธารณะประโยชน
โรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้
โทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม

หนวยงาน
บริษัทลักกี้ ยูเนียน ฟูด จํากัด

ที่อยู
1/74-75 หมู 2 ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง
Extender Creation
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

4/299 หมู 5 ถ.ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพฯ
10220
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
104/29 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
202 อาคารเลอคองคอรด ถ.รัชดา หวยขวาง กรุงเทพฯ
10300
78 ทําเนียบรัฐบาล ถ.ราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ
10300

ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทกังวาลเท็กซไทล
จํากัด
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน สาขาปากทอ
ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จังหวัดราชบุรี

บริษัทกังวาลเท็กซไทล จํากัด

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
โรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้โรงไฟฟาไตรเอน
เนอจี้
องคการโทรศัพทจังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารออมสิน สาขาปากทอ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จังหวัดราชบุรี

39 หมู 5 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
173 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
114 หมู 4 ถ.เพชรเกษมสายเกา ต.บานฆอง อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120
ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
241/21 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร

เรียน
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
ผูอํานวยการฝายบุคคล การทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย
หัวหนาสํานักงานกลางสาขาราชบุรี บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทหัวชาง เอนเตอรเทน
เมนต จํากัด
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) รักษา
ราชการแทนนายอําเภอบางแพ
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทเกียรติปภา จํากัด

หนวยงาน
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดราชบุรี
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย

ที่อยู
128 หมู 10 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
171 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10210

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

182/36-37 ถ.ศรีสุริยวงศ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

บริษัทหัวชาง เอนเตอรเทนเมนต จํากัด

20/23 ถ.สมบูรณกุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ที่วาการอําเภอบางแพ

อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

บริษัทเกียรติปภา จํากัด

ผูจัดการ บริษัท นรสิงหทรัพย จํากัด

บริษัท นรสิงหทรัพย จํากัด

ผูจัดการฝายบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอจอมบึง
ขนสงจังหวัดราชบุรี

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอจอมบึง

ผูอํานวยการสํานักไปรษณียเขต 7
หัวหนาไปรษณียอําเภอสวนผึ้ง

สํานักไปรษณียเขต 7 จ.ราชบุรี
ที่ทําการไปรษณียอําเภอสวนผึ้ง

2 หมู 12 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 70540
1240/49 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
156 หมู 13 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี 70150
77 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
456 หมู 1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี

โทร

0-2312-4438-40
ตอ 112
0-3482-0334, 01736-9656
0-3226-1186
0-3233-6009
0-3239-5148

เรียน
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชบุรี
ผูจัดการรานควิ๊กปริ้นท
ผูจัดการฝายบัญชี และการเงิน บริษัท ไทยแอ็ด
วานซฟูด จํากัด
คุณชํานาญ อัครไพศาลกุล
คุณสุนทร นกทอง

หนวยงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ราชบุรี
รานควิ๊กปริ้นท
บริษัท ไทยแอ็ดวานซฟูด จํากัด

นายอําเภอปากทอ

หจก.โรงสีไฟมิตรนําชัย
สหกรณออมทรัพยกลุมเยื่อและกระดาษ
จํากัด
ที่วาการอําเภอปากทอ

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน สาขาปราณบุรี

ธนาคารออมสิน สาขาปราณบุรี

หัวหนาสํานักงานไปรษณียอําเภอบานโปง
ผูอํานวยการสํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคม
เขตตะวันตก
หัวหนาที่ทําการไปรษณียราชบุรี

ที่ทําการไปรษณีย อําเภอบานโปง
สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขต
ตะวันตก
ที่ทําการไปรษณียอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี
สํานักงานเทศบาลตําบลทายาง

นายกเทศมนตรีตําบลทายาง

ที่อยู
95/1 ถ.อัมรินทร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร
0-3233-7146

265 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
252/25-26 ซ.จุฬา 28 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
755 หมู 5 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี 72170
19 หมู 19 ถ.แสงชูโต ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี
70110
ถ.ปากทอ-สมุทรสงคราม ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี
70140
262/2 ถ.เพชรเกษม ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ
อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
162 หมู 4 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3231-0929
0-2215-2959-68

2 ถ.สมุทรศักดารักษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130

-

0-3559-1162-3
0-3234-4984
0-3228-1261
0-3262-1441, 03262-2133
-

-

เรียน
หัวหนาฝายบุคคล บริษัท แคล-คอมพ
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการทั่วไป บริษัท ราชบุรีนันทพลชัย จํากัด

หนวยงาน
บริษัท แคล-คอมพ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชบุรีนันทพลชัย จํากัด

คุณธีรวุฒิ ตันศิริมาศ

บริษัท ชีวนที จํากัด

ผูชวยผูจัดการรักษาการผูจัดการ สหกรณออม
ทรัพยสํานักงานชลประทานที่ 10 จํากัด
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมืองราช

สหกรณออมทรัพยสํานักงานชลประทาน
ที่ 10 จํากัด
โรงพยาบาลเมืองราช

คุณประนอม คงรอด

บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จํากัด

ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท แคล-คอมพ
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)
หัวหนาบริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัด
ศรีสะเกษ
นายทัศนัย ลําสมุทร

บริษัท แคล-คอมพ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหนาไปรษณียจังหวัดราชบุรี

ที่ทําการไปรษณียจังหวัดราชบุรี

หจก.ภาคอิสาณศรีสะเกษ (ตังปก)

ที่อยู
138 หมู 4 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
76140
281/9-11 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
451-457 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
ถ.แสงชูโต ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110

โทร
0-3244-7766 ตอ
5903, 5914
0-3231-9880 ตอ
107
0-3232-8031-2

59/3 ถ.เพชรเกษมสายเกา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
99 หมู 9 ถ.โพธาราม-เขาชองพราน ต.ทาชุมพล อ.โพ
ธาราม จ.ราชบุรี 70120
138 หมู 4 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
76140
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

0-3232-2274-80
ตอ 216
0-3235-9861-6

-

0-3244-7766 ตอ
5903, 5914
0-4561-1535

2/15 หมู 6 ถ.กันทราลักษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะ 0-4561-1501, 0เกษ 33000
4561-2045
2 ถ.สมุทรศักดารักษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000

เรียน
ผูจัดการศูนยบริการ บริษัท ที.เอส.ที. เมอรเซ
เคส เบนซ จํากัด
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดราชบุรี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย
ซีมิกโก
ผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี
ผูจัดการ บริษัท ธนาการกิจไพศาล จํากัด
หัวหนาฝายการตลาด บริษัท ซี.อาร. ราชบุรี
(ประเทศไทย) จํากัด
ประธานสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ราชบุรี จํากัด
ผูจัดการ บริษัท เตชอัมพรพาณิชย จํากัด
ประธานองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง
พันตํารวจเอกฉัตรชัย เสือสมิง
คุณวิเชียร พลวัฒนสุข

หนวยงาน
บริษัท ที.เอส.ที. เมอรเซเคส เบนซ
จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดราชบุรี
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ซีมิกโก

ที่อยู
95 หมู 5 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

โทร
-

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ถ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
287 ชั้น 15 อาคารลิเบอรตี้ สแควร ถ.สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ถ.สมบูรณกุล ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3232-7440

บริษัท ธนาการกิจไพศาล จํากัด
บริษัท ซี.อาร. ราชบุรี (ประเทศไทย)
จํากัด
สหกรณการเกษตรเพื่อตลาดลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (สาขาจอมบึง)
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย จํากัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอสวนผึ้ง
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ)

105 ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
265 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3231-0831

ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

-

129 หมู 1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
119 หมู 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

0-3223-2051
0-3238-9038-9,
0-3238-9234-5,
0-3234-0249-50

0-3232-1914-5

เรียน
หนวยงาน
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
คุณโกสินทร ไพศาลศิลป
ผูจัดการ รานสหกรณไทยออยล จํากัด
อธิการบดี โรงเรียนวรมงคล

บริษัท โตโยตาพัทลุง (1988) จํากัด
รานสหกรณไทยออยล จํากัด
โรงเรียนวรมงคล

คุณวัฒนา บูรณะธนัง
คุณอนันต พันธทิพยศักดิ์
ผูจัดการ บริษัท ชีวนที จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล โรงแรมเอเซีย แอรพอรต

ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง
บริษัท ปานไทยการโยธา จํากัด
บริษัท ชีวนที จํากัด
โรงแรมเอเซีย แอรพอรต

นายอําเภอจอมบึง
คุณอํานาจ แสงเงื่อน
ผูจัดการ บริษัท บี.ซี.เอ. ประเมินราคา จํากัด

ที่วาการอําเภอจอมบึง
หางสรรพสินคาโรบินสัน – เมธาวลัย
จังหวัดราชบุรี
บริษัท บี.ซี.เอ. ประเมินราคา จํากัด

ผูจัดการ บริษัท คณารักษลิสซิ่ง (1999) จํากัด

บริษัท คณารักษลิสซิ่ง (1999) จํากัด

เจาหนาที่ฝายปกครอง ที่วาการอําเภอเมือง

ที่วาการอําเภอเมือง

ที่อยู
243 ถ.อูทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร
0-3451-2555, 03462-1141
53 หมู 1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
0-7461-2673-6
99/99 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
0-3831-3328
285/2 ถ.สาธุประดิษฐ ซ.วัดโพธิ์แมน ชองนนทรี ยานาวา 0-2211-7686, 0กรุงเทพฯ 10120
2274-1335
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
0-3239-5156
99 หมู 14 ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3421-1808
151 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3232-8031
99/2 หมู 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 0-2992-6999
12130
ถ.ราชบุรี – จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3231-0831-40
976/10 ถ.พระราม 9 ซ.แสงแจม บางกะป หวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
1/35-36 ถ.สมบูรณกุล ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-2641-5265
0-3232-5111 03232-7555
-

เรียน
นายอําเภอจอมบึง

หนวยงาน
ที่วาการอําเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

หัวหนาฝายบุคคล บริษัท แคล-คอมพ
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการ บริษัท นันยางเท็กซไทล จํากัด

บริษัท แคล-คอมพ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท นันยางเท็กซไทล จํากัด

ประธานกรรมการสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ) จํากัด
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัทบิ๊กซี สาขา
เพชรบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยราชบุรี

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี (ในพระ
บรมราชูปถัมภ) จํากัด
บริษัท บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี

ที่อยู
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
70150
60/8 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.
สมุทรสาคร 74110
89 หมู 11 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
119 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
70120
130 หมู 1 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โรงพยาบาลศูนยราชบุรี

85/1 ถ.สมบูรณกุล ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ผูจัดการตรวจสอบ-งานบุคคล บริษัท ไมดา
แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด

311/1-4 หมู 3 ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ไมดา แอสเช็ท
จํากัด

บริษัท ไมดา แอสเช็ท จํากัด

311/1-4 หมู 3 ต. ลําพยา อ. เมือง จ.นครปฐม

ประธานองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง

สํานักงานองคการสวนบริหารตําบลหวย
โรง

หมูที่ 1 ต.หวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140

โทร
0-3447-2000-5
0-2811-9700
0-3238-9038-9
0-3245-4555 ตอ
2
0-3232-7999 ตอ
1245
0-3421-7851, 03425-4829, 01349-7148
034-217851 ,
254829 , 013497148
0-3244-7734

เรียน
หัวหนาฝายบุคคล บริษัท โอลีน จํากัด
หัวหนาที่ทําการไปรษณียเขต 7 ราชบุรี
หัวหนาหนวยงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
หัวหนาหนวยงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
อธิบดีกรมสรรพสามิต
คุณบุญยิ่ง นิติกาญจนา
ผูอํานวยการองคการคาของคุรุสภา
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดราชบุรี
ผูจัดการ รานเออบันเทเลคอม

หนวยงาน
บริษัท โอลีน จํากัด

ที่อยู
โทร
64 หมู 6 ถ.พระรามที่ 2 กม.42 ต.บางโพธิ์รัก อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
สํานักไปรษณียเขต 7 ราชบุรี
ถ.เพรชเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3233-6009
ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัด 20/35 ถ.อุดมศิริ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ราชบุรี
ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัด 20/35 ถ.อุดมศิริ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ราชบุรี
กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครชัยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2241-5600-19
บริษัท ในเครือกาญจนากรุป จํากัด
297 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3232-2217-8
โรงพิมพคุรุสภา
2249 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
0-2538-3033
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ถ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
0-3232-7440
ประจําจังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
รานเออบันเทเลคอม
92/2 ถ.กระจางวัฒนา ซ.วักสิเภ ต.บานโปง อ.บานโปง 0-3222-1901
จ.ราชบุรี 70110
สํานักการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบาน 22/71 หมู 4 ต.ปากแรกต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
โปง
โรงแรม โซฟเทล เซ็นทรัล หัวหิน
1 ถ.ดําเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
0-3251-2021

ผูจัดการฝายบุคคล สํานักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอบานโปง
ผูจัดการฝายบุคคล โรงแรม โซฟเทล เซ็นทรัล
หัวหิน
เจาหนาที่ธุรการ 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

237 ถ. พิทักษชาติ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.

-

เรียน
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี คายภานุรังษี
สวนที่ 1
หัวหนาโครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาราชบุรีฝง
ขวา
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัทผลิตไฟฟา
ราชบุรี จํากัด
ผูจัดการแผนกโทรคมนาคม บริษัท ท.ศ.ท. คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท พี เอ เอ็ม เทรดดิ้ง
จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห
(สาขาประจวบคีรีขันธ)
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เตชอัมพรพาณิชย
จํากัด สาขาบางแพ (สํานักงานใหญ)
ผูจัดการฝายบุคคล โรงแรมโกลเดนซิตี้
ผูจัดการแผนกบุคคล บริษัท สงวนวงษ
อุตสาหกรรม จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท อริยะมอเตอร
หาดใหญ จํากัด

หนวยงาน
คาย ภานุรังษี สวนที่ 1
โครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาราชบุรีฝง
ขวา
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด
บริษัท ท.ศ.ท. คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พี เอ เอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห (สาขา
ประจวบคีรีขันธ)
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย จํากัด สาขา
บางแพ (สํานักงานใหญ)
โรงแรมโกลเดนซิตี้
บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท อริยะมอเตอรหาดใหญ จํากัด

ที่อยู
ประจวบคีรีขันธ 77000
157/80 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
179 หมู 7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร
0-3233-7014
0-3232-5799

128 หมู 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
158/1 ถ.ศรีสุริยวงศ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3232-5921-3

54 หมู 6 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.บานปรก อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
49 ถ.ประจวบฯ ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ 77000
129 หมู 1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

0-3475-1400

76/1 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
120 หมู 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
456/4 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

0-3231-7140

0-3255-1115-20
0-3234-0275-9

0-7423-5710-2

เรียน
ผูจัดการ ศูนยปฏิบัติการระบบทอเขต 5
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซี แอนด ไอ เอนจิ
เนียริ่ง จํากัด
ประธานองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง
ผูอํานวยการ โรงเรียนพงษภิญโญเทคโนโลยี
ขอนแกน
ผูชวยผูจัดการ สํานักงานตรวจสอบบัญชี เอ็ม.
เอ.ที. โปรเฟสชั่นแนลกรุป
ผูอํานวยการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัดราชบุรี
เจากรมทหารชาง
ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท เกียรติศิริ ฮอนดา
คาร ราชบุรี จํากัด
ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาจอมบึง
ผูจัดการฝายบุคคล หางหุนสวนจํากัดสมภพ
พลาซา
ผูจัดการฝายบุคคล TIC.Modvl.ar.system
Co.,Ltd.
ผูจัดการโครงการธุรกิจเดินเครื่อง และ

หนวยงาน
ศูนยปฏิบัติการระบบทอเขต 5
บริษัท ซี แอนด ไอ เอนจิเนียริ่ง จํากัด

ที่อยู
111 หมู 7 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
83 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.พัฒนเวศน คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 70110
องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง
158 ถ.เพชรเกษม ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
โรงเรียนพงษภิญโญเทคโนโลยี ขอนแกน 167 ถ.มะลิวัลย ซ.วัดปาชัยวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแกน 40000
สํานักงานตรวจสอบบัญชี เอ็ม.เอ.ที. โปร 22 ถ.เพชรเกษม ซ.1013 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
เฟสชั่นแนลกรุป
สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี
45 ถ.อําเภอ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
สํานักงานการคาภายในจังหวัดราชบุรี
ถ.อําเภอ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คายภาณุรังสี สวนที่ 1 ราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70150
บริษัท เกียรติศิริ ฮอนดา คาร ราชบุรี
72 หมู 5 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี
จํากัด
70000
ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง
225 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
หางหุนสวนจํากัดสมภพพลาซา
91/10 หมู 8 ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร
0-3231-7371
0-2711-7130

TIC. Modvl. ar. system Co., Ltd.

0-34431-3187-8,
0-34811-9770-1
0-3236-5581

101/82 หมู 12 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไรขิง อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73210
โครงการธุรกิจเดินเครื่อง และบํารุงรักษา 128 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3237-6120
0-4333-3369-70
0-7434-4088-89,
0-7434-4965
0-3233-8995
0-3232-7647
0-3233-7014
0-3231-7032-4
0-3226-1241
0-2811-4121-8

เรียน
บํารุงรักษาประจําโรงไฟฟา บริษัทผลิตไฟฟา
ราชบุรี จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด

หนวยงาน
ที่อยู
ประจําโรงไฟฟา บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี
จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
222 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผูอํานวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาราชบุรี
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา
ประธาน บริษัทเวอรดิสคอปเวอรรี่ แทรเวล
เน็ทเวอค จํากัด
ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคดอนไผ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาราชบุรี
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) สาขานครราชสีมา
บริษัทเวอรดิสคอปเวอรรี่ แทรเวล เน็ท
เวอค จํากัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคาธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
การไฟฟาสวนภูมิภาคดอนไผ

ผูอํานวยการ โรงพยาบาลเมืองราช

โรงพยาบาลเมืองราช

ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท เชสเตอรกูด จํากัด

บริษัท เชสเตอรกูด จํากัด

ผูจัดการทั่วไป บริษัท บานโปงโครเมี่ยม จํากัด บริษัท บานโปงโครเมี่ยม จํากัด

ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
118 ถ.มิตรภาพหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000
88 ตึก SSP ทาวเวอร 3 ชั้น 12 หอง B.01 ถ.สีลม บาง
รัก กรุงเทพฯ 10150
241/21 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
200 หมู 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70130
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเกา ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10320
14/2 หมู 11 ถ.สันติสุข ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี
70110

โทร

0-2513-9898 ตอ
232
0-3232-1389
0-4429-5050 ตอ
2314
0-2634-2290, 02634-2288-89
0-3232-2105
0-3224-1268
0-3232-2274
0-2641-1333 ตอ
245
0-3222-1247

เรียน
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท แคลคอมพ
อิเล็คทรอนิค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท กังวาลเท็กซไทล
จํากัด
ผูจัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาจอมบึง
ผูจัดการฝายบุคคล หางสรรพสินคาฟวเจอร
พารค บางแค
หัวหนาฝายบุคคล-ธุรการ บริษัท ดีเอ็มคอนเทน
เนอร จํากัด
หัวหนาแผนกบัญชี บริษัท มาสเตอรพีซ การ
เมนทแอนดเท็กซไทล จํากัด
ผูจัดการแผนกบุคคล บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว
จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทพงษไพบูลย ไฮ-เทค
จํากัด
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด

หนวยงาน
บริษัท แคลคอมพ อิเล็คทรอนิค
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท กังวาลเท็กซไทล จํากัด

ที่อยู
138 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
76140
144 หมู 4 ถ.เพชรเกษมเดิม ต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี 70120
57 หมู 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทร
0-3244-7756-67

บริษัท มาสเตอรพีซ การเมนทแอนด
เท็กซไทล จํากัด
บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด

0-3226-1170, 03226-1174
110 หมู 9 ถ.เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
0-2455-0173, 010160
2455-0174-5
33/4 ถ.พระรามที่ 2 ซ.บางโทรัด ต.บางโทรัด อ.เมือง จ. 0-3483-9451
สมุทรสาคร 7400
57/11-13 หมู 6 ถ.พระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน
0-2595-7338-42
กรุงเทพฯ 10150
80/3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
0-3236-8181

บริษัทพงษไพบูลย ไฮ-เทค จํากัด

261 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

0-3231-0098

บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด

8 หมู 3 ถ.ทรงพล ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี
70110
123-131 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000

0-3220-1403-4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาจอมบึง
หางสรรพสินคาฟวเจอร พารค บางแค
บริษัท ดีเอ็มคอนเทนเนอร จํากัด

กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮอนดาราชบุรี จํากัด บริษัท ฮอนดาราชบุรี จํากัด

0-3223-1994-6

0-3232-3235

เรียน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลจอมบึง
สํานักงานเขตการสื่อสารโทรคมนาคม (เขต
ตะวันตก)
คุณจิตติมา แซตั้ง
กรรมการ บริษัทฐานธุรกิจการบัญชี และ
กฎหมายภาษีอากร จํากัด
ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเขายอย
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

หนวยงาน
สํานักงานเทศบาลตําบลจอมบึง
การสื่อสารโทรคมนาคม (เขตตะวันตก)

ที่อยู
320/4 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
162 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

บริษัท ราชบุรียานยนต จํากัด
บริษัทฐานธุรกิจการบัญชี และกฎหมาย
ภาษีอากร จํากัด
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเขายอย
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

26/1-3 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 59/32 หมู 4 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3239-1306
135 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140
83 หมู 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร
0-3232-8291

0-3483-9913

