
รายงานสรปุรายละเอยีดบรษิทัในความดแูล
ศนูยป์ระสานงานการผลติและพฒันากาํลงัคนอาชวีศกึษา 

รายงานสถานประกอบการ/ บรษิทั ในความดแูลของ ภาคตะวนัออก / จนัทบรุ ี/ หจก.เอส-ว ีประดบัยนต์

ที� ชื�อ ที�อยู่ ประเภทธรุกจิ เบอร์
โทรศพัท์ อเีมล

1 ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ทา่ชา้ง 40/8 หมูท่ี� 7 หน่วยงานภาครัฐ 039-453341

2 บรษัิท ไทยยางยนต ์จํากดั 99/9 หมูท่ี� 11 จําหน่าย - เปลี�ยน ยางรถยนต์ 039-
373737-8

3 รา้นอูห่น่อยเซอรว์สิ 32 หมูท่ี� 14 ถนนตรรัีตน์ ซอ่มรถยนต์ 039-343848

4 โรงกลงึ ช. โภชน์ 1/2 ถนนจันทคามวถิี โรงกลงึ 039-302570

5 โรงเรยีนวดัหนองแหวน (วจิติรราษฎร์
บํารงุ) 1/3 หมูท่ี� 8 สถานศกึษา 039-398095

6 Precious roducts jewelry Co.ltd. 49/246-249 ถนนบางบอน 3 เครื�องประทบั

7 กมลการคา้ 11/1 ถนนเทศบาลสาย 4 ไสไมแ้ละเซาะรอ่งไม ้ 039-441243

8 กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรณค์ลอง
นารายณ์ 31/1 หมู1่ ถนนสขุมุวทิ ผลติหมชูะมวงบรรจกุระป๋อง

9 กาญจนลกัษณ์ 1/1 หมู6่ ถนนสขุมุวทิ ทําอฐิดนิเผา

10 กาญจนาพร หมู3่ ถนนรว่มจติพัฒนา-ทา่มว่ง ทํานํ�าตาลทรายแดง

11 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจังหวดัจันทบรุี 1166 ถนนทา่แฉลบ 039-302184

12 กจิเจรญิรวมชา่ง 13-13/1 ถนนสฤษดเิดช กลงึ เชื�อมสว่นประกอบหรอือปุกรณข์องเครื�องยนต์ 039-311663

13 ขนมจนีเจเ๊อ็ง 67/5 ซอยอมร ถนนทา่แฉลบ ทําเสน้ขนมจนี(จากอรอรณุ) 039-312887
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14 จันทบรุเีจพมีอเตอร์ 28 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถยนต์

15 จันทบรุเีบเกอรี� 75 ถนนสขุาภบิาล ทําขนมปัง 039-312937

16 จันทบรุเีมทลัชที 27/11 หมู5่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ทําวสัดมุงุหลงัคาและทําวงกบบานประต ูสําหรับอาคาร
โลหะ

17 จําปีพาณชิย์ 5 หมู7่ สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 2
เกวยีน/วนั)

18 จุม๋จิ�มนํ�าแข็งหลอด 767/5 ถนนทา่แฉลบ ผลตินํ�าแข็งกอ้นเล็ก 086-
3003900

19 จา๊บผลไมแ้ปรรปู 52/1 หมู1่2 ทําผลติภณัฑอ์าหารจากผลไม ้เชน่ ทเุรยีนกวน มงัคดุกวน
ทเุรยีนอบกรอบ และทเุรยีนกรอบอดัแทง่

20 ชยัพานชิ 26 หมู2่ สขีา้ว

21 ชาญวทิย์ 35/1 หมู6่ สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 2
เกวยีน/วนั)

22 ต.ไพศาล 937 ถนนทา่แฉลบ ทําผลติภณัฑค์อนกรตี 039-311088

23 ตน้หอม หมู6่ ขดุทรายในที�ดนิกรรมสทิธิ� โฉนดที�ดนิเลขที�
20663,20664,20665,20666

24 ทรัพยบ์รูพาคา้ไม ้ 2/9 หมู8่ ถนนสขุมุวทิ ทําวงกบและบานประต-ูหนา้ตา่ง จากไม ้และทํา
เฟอรน์เิจอรจ์ากไม ้

25 ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
กระแจะ หมูท่ี� 5 ถนนเฉลมิพบรูพาชลทศิ หน่วยงานภาครัฐ

26 ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ตะกาดเงา้ 56/5 หมูท่ี� 4 039-460171
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27 ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
เกาะเปรดิ 72 หมูท่ี� 5 ถนนเฉลมิบรูพาชลทศิ หน่วยงานภาครัฐ 039-444400

28 ที�วา่การอําเภอทา่ใหม่ 88 ถนนราชกจิ หน่วยงานภาครัฐ 039-431155

29 ทา่ทรายเทพประทาน โฉนดที�ดนิเลขที� 16085 หมู1่ ขดุดนิและทรายในที�ดนิกรรมสทิธิ� โฉนดที�ดนิเลขที� 16085

30 ธนวฒันก์ารชา่ง 5/9-10 ถนนสฤษดเิดช กลงึ-เชื�อมโลหะ 039-311133

31 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)
สาขาพลิ�ว 23 หมูท่ี� 5 089-

0944550

32 ธนาคารออมสนิ (สาขาทา่แฉลบ) 573 ถนนทา่แฉลบ การเงนิ 039-327238

33 ธนาภณัฑ์ 22/514 หมู1่ ถนนพระยาตรัง ผลตินํ�าหวาน 039-314186

34 ธรีะธญัญา 7/1 หมู1่ สขีา้ว

35 นางกหุลาบ รมิครีี 58/3 หมู2่ ทําวงกบ ประต ูหนา้ตา่งไม ้

36 นางซอ้น พรประศาสนส์ขุ 104 ถนน เทศบาลสาย 4 สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา

37 นางนุน รัตนัย 30 หมู4่ ถนนสขุมุวทิ สขีา้ว

38 นางประภา คณุรัตน์ 26 หมู3่ สขีา้ว

39 นางปะมวล เมธวนั 10/1 หมู6่ ซอยบา้นไรว่รรณ สขีาัว

40 นางวารนิ จันทรแ์สงศรี 18/4 หมู6่ ฆา่ไกแ่ละชาํแหละเนื�อไก่

41 นางสาวราวยี ์ปรุณะ หมู9่ ทําเครื�องเรอืนจากไม ้

42 นางสาวริ�วเพชร เกตทุอง 4/4 หมู1่ คมบางซอย 2 ฆา่และชาํแหละ่สตัวปี์ก เชน่ เป็ด, ไก่

43 นางสาวสกุฤตา กวนิธนาวรรณ 96/20 หมู1่0 การตม้ นึ�ง หรอือบพชื สมนุไพร 081-
9241260
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44 นางสาวอรณุรัตน ์อดุหนุน 29/4 หมู9่ ถนนพระบําราศนราดรู แปรรปูไมย้างพารา และไมท้ี�ปลกูขึ�นโดยเฉพาะ 13 ชนดิ
ตามมตคิณะรัฐมนตรเีพื�อจําหน่าย

45 นางสนุยี ์ชลนกิร 89/40 หมู2่ ทํามนัเสน้ 039-311907

46 นางสรุยี ์ชลนกิร หมู ่14 ทํามนัเสน้

47 นามประดษิฐ์ 32/2 หมู4่ ถนนขลงุ-พลิ�ว สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา

48 นายกติต ิหอ่กาญจนา 16/1 หมู9่ ถนนญาณวโิรจน์ ซอ่มเครื�องยนต์

49 นายขจร ศริอิอ่น 25 หมู3่ ซอยวดัเนนิสงู สกดันํ�ามนัจากไมก้ฤษณาและบดชิ�นไมก้ฤษณา

50 นายขจติ กจิเจรญิชยั 421-422 หมุ1่4 ถนนสขุมุวทิ ปะยาง-ตั �งศนูยถ์ว่งลอ้รถยนต์

51 นายขวญัเมอืง บํารงุพนชิถาวร 12 ขดุดนิในที�ดนิกรรมสทิธิ�โฉนดที�ดนิเลขที� 17701

52 นายจรวย พงษ์ชพี 25 ถนนเทศบาลสาย 7 ทําผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เชน่ หวัฉีดนํ�าตน้ไม ้ 039-441194

53 นายจํานงค ์เต็มปรชีา 27/4 หมู2่ ถนนญาณวโิรจน์ เคาะ พน่สรีถยนต์

54 นายชวลติ ศรสีวสัดิ� โฉนดที�ดนิเลขที� 45630 หมู9่ ขดุดนิและทรายในที�ดนิกรรมสทิธิ� โฉนดที�ดนิเลขที� 46125
46126 และ45630

55 นายทนง ชยัทศัน์ หมู6่ ขดุทราย ในที�ดนิกรรมสทิธิ� นส.3ก เลขที� 853 0861122277

56 นายทนง ทองกิ�งแกว้ 50 หมู5่ ผลติพชื ผัก ผลไม ้และปลาบรรจกุระป๋อง ผลติสบัปะรด
กระป๋อง 09-9365685

57 นายทมิ บญุโกย 45 หมู3่ สขีา้ว

58 นายธวุชติ เพาะปลกู หมู7่ ซอยบา้นขอม 5 ถนนบา้น
ขอม ซอ่มรถยนต์

59 นายนอ้ม ชาวไชย 40 หมู5่ สขีา้ว

60 นายบญุชบุ มตุยิารมย์ 3/6-7 ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถยนต์ 039-441363
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61 นายประดษิฐ ์มะลผิล 25/1 หมู5่ สขีา้ว

62 นายประมลู เกดิมงคล 81/1 หมู1่ ถนนญาณวโิรจน์ สขีา้ว

63 นายประยรู ปลายเนนิ 16/1 หมู8่ สขีา้ว (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 6 เกวยีน/วนั)

64 นายประสทิธิ� คชาบาล หมู1่ ถนนสขุมุวทิ ทํามนัเสน้

65 นายปราโมทย ์สขุาชวีะ 351 ถนนทา่แฉลบ ต.ตลาด
อ.เมอืงจันทบรุ ีจ.จันทบรุ ี22000 ซอ่มรถยนต์ 039-312456

66 นายพสิจูน ์นยิตุรานนท์ 1/19 ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มเครื�องยนต์

67 นายมนตช์ยั นาคจนิดา หมู6่ ทําอฐิดนิเผา 039-442337

68 นายรัชพล ครเูจรญิกจิ 17/4 หมู3่ ถนนสขุมุวทิ ทําเสน้กว๋ยเตี�ยว

69 นายรอ้ย ใจสทุธิ 42/1 หมู4่ สขีา้ว กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 2 เกวยีน/วนั

70 นายวรวทิย ์ตั �งฐานสมัมา 54 หมู8่ ถนนสขุมุวทิ ทําวงกบประต,ู หนา้ตา่ง จากไม ้

71 นายวงั ตวนัโน 22 หมู2่ สขีา้ว

72 นายวทิยา เจรญิเมอืง 19/6 หมู2่ ทําวงกบประต ูหนา้ตา่ง บานประต ูบานหนา้ตา่งไม ้และทํา
เครื�องเรอืนไม ้

73 นายศกัดิ�ชยั สมยัมงคล 19/8 หมู4่ รักศกัดิ�ชมลู ซอย 4
ถนนรักศกัดิ�ชมลู

แปรรปูไมย้างพารา และไมท้ี�ปลกูขึ�นโดยเฉพาะ 13 ชนดิ
ตามมตคิณะรัฐมนตรเีพื�อจําหน่าย

74 นายสปัน ธนาพาณชิย์ หมู2่ การขดุหรอืลอก กรวด ทราย หรอืดนิ ในที�ดนิกรรมสทิธิ�
น.ส. 3ก เลขที� 955 , 956 ,727

75 นายสมจติต ์นาคสกลุ หมู8่ สขีา้ว (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 4 เกวยีน/วนั)

76 นายสมพงษ์ อนิทรักษา หมู7่ สขีา้ว กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 4 เกวยีน/วนั

77 นายสวสัดิ� ทองเปรม 29 หมู5่ สขีา้ว
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78 นายสวาส ชาํหา้น 5/1 หมู7่ สขีา้ว กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 2 เกวยีน/วนั

79 นายสหพล วลิยัรัตน์
โฉนดที�ดนิเลขที�
26465,26466,26467,26469,26470
หมู9่

ขดุ รอ่น และคดัขนาดทรายบก

80 นายสาทศิ ทองอว่ม โฉนดที�ดนิเลขที� 26468 และ
นส.3กเลขที� 2102 หมู9่ ขดุ รอ่น และคดัขนาดทรายบก

81 นายอนันต ์เสนา 27/8 หมู7่ ถนนญาณวโิรจน์ เจยีรนัยพลอย 01-2394692

82 นายอนุวฒัน ์อานามวฒัน์ 50/4 หมู1่3 ถนนสขุมุวทิ ทําวงกบและบานประต-ูหนา้ตา่งจากไม ้และ เลื�อย ไส
ซอย เซาะรอ่งไม ้

081-
4568442

83 นายอทุาน ชนิประกาย 70/19 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถแทรคเตอร์ 039-327167

84 นายเชน ทองอยู่ 36/6 หมุ4่ ทําวงกบและบานประตหูนา้ตา่ง และทําเครื�องเรอืนจากไม ้

85 นายเรยีม ศริภิทัตร์ 18 หมู8่ สขีา้ว กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 3 เกวยีน/วนั

86 นายโอภาศ วเิชยีรฉันท์ ถนนเทศบาลสาย 5 ซอ่มเครื�องยนต์ 039-441737

87 นายใจหาญ กา้งกอน 30/146 หมู7่ การตดั เจยีระไน หรอืขดัเพชร พลอย หรอือญัมณี

88 นําเจรญิ 38/1-2 ถนนสขุมุวทิ ทําโครงหลงัคา-เบาะรถยนต์

89 นํ�าตาลหนองบวั 7/1 หมู6่ ซอยธนเกยีรต3ิ ถนนกมล
วาปี ผลตินํ�าตาลทรายแดง 039450127

90 บ.ดนิทอง 43/1 หมู6่ ทําอฐิดนิเผา

91 บรรหาร 62/9 หมู1่1 ซอยเพชรดาวเรอืง
ถนนสขุมุวทิ

การตดั เจยีระไนหรอืขดัเพชร พลอย หรอือญัมณี การเผา
หรอือบพลอยหรอือญัมณีอื�น ๆ

92 บรษัิท choksomrit Design จํากดั 13/2 หมูท่ี� 3 ตําบลเกาะขวาง 099-
2879456
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93 บรษัิท กนกพร การชา่ง จํากดั 443/1 หมูท่ี� 14 การกอ่สรา้ง 081-
8652422

94 บรษัิท กนกพรการชา่ง 1922 จํากดั 439/1 หมูท่ี� 14 ถนนสขุมุวทิ 039-
4367956

95 บรษัิท กระเบื�องเคลอืบแสงจันทร์
จํากดั 24/8 หมู3่ ถนนสายทา่แฉลบ ผลติกระเบื�องเคลอืบสี 039-313899

96 บรษัิท กรงุสยาม ประเมนิคา่ทรัพยส์นิ
จํากดั 12/3 ถนนชวนะอทุศิ 11 086-

3786308

97 บรษัิท กฤษณา พนาสนิ จํากดั 59/1 หมู8่ ซอยดาวเรอืง 3 สกดันํ�ามนัจากไมก้ฤษณา ซอยไมแ้ละบดชิ�นไมก้ฤษณา

98 บรษัิท กลนุารถ แกรนด ์จํากดั 20 หมู7่ ผลติผลไมแ้ปรรปู เชน่ ทเุรยีนทอด กวน อบกรอบ 039-441888

99 บรษัิท กวางทองคอนกรตี จํากดั 17/6 หมู3่ ถนนสขุมุวทิ ผลติคอนกรตีบล็อค ทําผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสร็จ ผลติ
แผน่พื�นคอนกรตีสําเร็จ ผลติทอ่คอนกรตีอดัแรง 039-363602

100 บรษัิท กมัพล เพาเวอรไ์ลน ์จํากดั 1/241 หมูท่ี� 2 039-471728

101 บรษัิท คลงัเกษตร อคีวปิเมน้ท ์จํากดั 101 หมูท่ี� 3

102 บรษัิท คโูบตา้ จันทบรุ ีจํากดั 17/11-2 หมูท่ี� 11 ถนนสขุมุวทิ 039-419001

103 บรษัิท ค็อกพทิหมวยออโตไ้ทร์
จํากดั 27/22 หมูท่ี� 3 จําหน่าย - เปลี�ยน ยางรถยนต์

104 บรษัิท จันทบรุ ีพาราแฟคตอรี� 1992
จํากดั 45/2 หมู7่ แปรรปูไมย้างพารา อดันํ�ายา และอบไมย้างพารา 039-312688

105 บรษัิท จันทบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ
จํากดั 187 หมูท่ี� 4 ถนนตรรัีตน์ จําหน่าย - ซอ่มรถยนต์

106 บรษัิท จันทบรุ ีเจ.พ.ี มอเตอร ์จํากดั 28/11 หมูท่ี� 11
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107 บรษัิท จันทบรุ ีเอส.เค.เซน็เตอร์
จํากดั 80-84 หมูท่ี� 6 ถนนตรรัีตน์ ซอ่มรถยนต์ 039-341625

108 บรษัิท จันทบรุ ีโกลบอลฟู้ดส ์จํากดั 88/1 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ การถนอม ผัก พชื และผลไม ้โดยทําใหเ้ยอืกแข็งฉับพลนั
หรอืเหอืดแหง้และทําใหส้กุดว้ยความรอ้น 039-418735

109 บรษัิท จันทบรุปิียะมอเตอร ์จํากดั 36/69 หมูท่ี� 4 จําหน่าย - ซอ่มรถจักรยานยนต์ 039-311784

110 บรษัิท จันทบรุผีลติผลเครื�องดื�ม
จํากดั

27/4 หมู1่5 ซอยเทศบาล 5/1 ถนน
เทศบาล 5

ผลตินํ�าผลไมบ้รรจภุาชนะที�ผนกึและอากาศเขา้ไมไ่ด ้เชน่
นํ�าสํารองบรรจกุระป๋อง-บรรจถุว้ย

111
บรษัิท ช.การชา่ง จํากดั โครงการ
กอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ชว่งชมุทางถนน
จริะ – ขอนแกน่

466 หมูท่ี� 10 063-
7120048

112 บรษัิท ชยัณรงคจั์นทบรุ(ี1993) จํากดั 30/30 หมู3่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มและพน่สรีถยนต์ 039-321797

113 บรษัิท ซงัโกะ ไดคาซติ�ง
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

3/14 หมูท่ี� 2 ถนนสวน
อตุสาหกรรมโรจนะ 033-010701

114 บรษัิท ซทีวี ีคอรป์อเรชั�น จํากดั 39/38-39 ถนนศรจัีนทร์ 039-311749

115 บรษัิท ฐติพิงค ์ออโตพ้ารท์ จํากดั 68/13 หมูท่ี� 11 ถนนสขุมุวทิ จําหน่าย - ซอ่มรถยนต์ 039-418880

116 บรษัิท ฐติพิงศ ์รเีทล จํากดั (เซเ่วน่
ตลาดเจรญิสขุ) 98 หมูท่ี� 8 ถนนพระยาตรัง 083-

1914645

117 บรษัิท ดานลิี� นคิมอตุสาหกรรม อสี
เทริน์ จํากดั 64/201 หมูท่ี� 4

038-
955888-
2306

118 บรษัิท ดาวรุง่ & ชา่งเอก จวิเวอรี� 247 ถนนศรจัีนทร์ เครื�องประดบั 081-
8656924

119 บรษัิท ตลาดไทยพชืผล จํากดั 48-50 ถนนเทศบาลสาย 1 ทําเครื�องปรงุรส เชน่ นํ�ามะขามเปรี�ยวเขม้ขน้
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120 บรษัิท ทรัพยป์ระมลู 2014 จํากดั 20/22 หมูท่ี� 1 ถนนสขุมุวทิ 086-
3916445

121 บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) สาขา
จันทบรุี 35 ถนนพระยาตรัง 039-321111

122 บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) สาขา
จันทบรุี 35 ถนนพระยาตรัง

123 บรษัิท นคิตั �น ประเทศไทย จํากดั 700/44 หมูท่ี� 6 ถนนบางนา-ตราด 038-
743486-9

124 บรษัิท นวิแทรเวลิบชี จํากดั 99 หมูท่ี� 6 สถานที�พัก 080-
1001614

125 บรษัิท นํ�าแข็งขลงุ จํากดั 10/8 ถนนสายตรอกนอง ทํานํ�าแข็งซอง ไดว้นัละ 935 ซอง ทํานํ�าแข็งกอ้นเล็ก ได
วนัละ 15 ต 039-441613

126 บรษัิท บรดิจสโตน เมตลัฟา
(ประเทศไทย) จํากดั 700/622 หมูท่ี� 4 038-930300

127 บรษัิท บซิเินส แอพพลเิคชั�น ซสี
เต็ม จํากดั

37/121 หมูท่ี� 4 ถนนเลยีบคลอง
สาม 02-8340886

128 บรษัิท บทิไวส้ ์(ประเทศไทย) จํากดั 25/12 กม.12 หมูท่ี� 20 ถนน
เทพารักษ์ 02-3129958

129 บรษัิท บิ�กแพค จํากดั 5 หมู7่ ทําขวดพลาสตกิ 01-9301757

130 บรษัิท บเีรยีก ดไีซนแ์อนดค์อน
สตรัคชั�น จํากดั 83/15-83/16 หมูท่ี� 7 039-460540

131 บรษัิท บา้นนายชา่ง โฮม กรุป๊ จํากดั 3/101 หมูท่ี� 9 จําหน่ายอปุกรณก์อ่สรา้ง 039-605565

132 บรษัิท บา้นโป่งอนิเจยีเนริ�ง จํากดั 21/1 หมูท่ี� 1 ถนนหวัโพ-บา้นสงิห์ 032-
383171-2
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133
บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) สวน
สมนุไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมุารี

7 ถนนทางหลวงระยอง สาย3691

134 บรษัิท ประชากจิมอเตอรเ์ซลล์ 50/11 หมูท่ี� 2 จําหน่ายรถยนต์
039-
336084-8
ตอ่ 154

135 บรษัิท พลสริเิกยีรต ิจํากดั 34/5 หมู1่2 ถนนสายรมินํ�า ไส ซอย ทําวงกบ บานประต-ูหนา้ตา่งไม ้ 039-312139

136 บรษัิท พลอยสยาม จํากดั 26-28-30 เจยีรนัยพลอย 039-
321190-1

137 บรษัิท พ ีดบับลวิ เค จวิเวลรี� จํากดั 23/2,23/21 หมู7่ ถนนญาณวโิรจน์ ผลติและสง่ออกเครื�องประดบัอญัมณี

138 บรษัิท พ.ีแอล.ซเีมนต ์จํากดั 888 หมู1่3 ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ

139 บรษัิท พเีอ็มเอส ออโต ้การันต ีจํากดั 50/22 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ปะผ ุเคาะ และพน่สยีานพาหนะที�ขบัเคลื�อนดว้ย
เครื�องยนต์ 0898332548

140 บรษัิท มาสดา้ มหาราช จํากดั 31/54 หมู7่ ถนนญาณวโิรจน์ ซอ่มรถยนต์

141 บรษัิท มาสเตอร ์- แพ็ค เอเชยี จํากดั 2/7 ถนนหว้ยโป่ง 038-692477

142 บรษัิท มติซยุ สยามคอมโพเนนทส์
จํากดั 60/8 หมูท่ี� 3 038-627800

143 บรษัิท มติซจัูนทบรุ ีจํากดั (สาขา
ทา่ใหม)่ 69 หมูท่ี� 7 ถนนสขุมุวทิ

144 บรษัิท มติซจัูนทบรุ ีจํากดั (สาขา
พลบัพลา) 21/12 หมูท่ี� 11 ถนนสขุมุวทิ จําหน่าย - ซอ่มรถยนต์ 039-355211

145 บรษัิท มดี ีฟู้ด (ประเทศไทย) จํากดั 17/18 หมู3่ ถนนสขุมุวทิ ผลติเสน้กว๋ยเตี�ยว 0614616699
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146 บรษัิท ยนูมิติเอ็นจเินยีริ�ง จํากดั
(มหาชน) 10/7-8 หมูท่ี� 3 ถนนชลบรุี 038-485565

147 บรษัิท ระยองรัตนเซอรว์สิ แอนด ์ไฮ
ดรอลคิ จํากดั

88/8 ถนนทางหลวงแผน่ดนิสาย
36 038-952021

148 บรษัิท วาย เค การาจ จํากดั 98/1 หมู1่4 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์

149 บรษัิท ว ีอาร ์ท ีออโตโมบลิส ์จํากดั
(ฟอรด์เอก จันทบรุ)ี 12/17 หมูท่ี� 14 ถนนตรรัีตน์ จําหน่าย - ซอ่มรถยนต์ 039-303497

150 บรษัิท สยามคารเ์ซอรว์สิ จํากดั 80-84 หมู6่ ถนนตรรัีตน์ เคาะพน่สรีถยนต์

151 บรษัิท สยามนสิสนั สอยดาว จันทบู
รณ ์จํากดั 2 หมู3่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มรถยนต์

152 บรษัิท สยามเดลมองเต ้จํากดั 64/2 หมูท่ี� 5 039-619091

153 บรษัิท สยามแม็คโคร จํากดั
(มหาชน) สาขาจันทบรุี 21/11 หมูท่ี� 11 รา้นคา้ขายปลกี-ขายสง่ 039-

801461-73

154 บรษัิท สยามโปรฟรตุส ์จํากดั 9/6 หมู1่ ซอยหนองสะเดา ผลตินํ�าผลไมแ้ละพชืผักบรรจขุวดผนกึฝาอากาศเขา้ไมไ่ด ้

155 บรษัิท สหวศิวกอ่สรา้ง จํากดั หมู1่4 ถนนสขุมุวทิ ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ (กําลงัการผลติ 60 ลกูบาศกเ์มตร/
ชม.)

156 บรษัิท สหวศิวกอ่สรา้ง จํากดั 36 หมู7่ ถนน สขุมุวทิ ผลติแอลฟัลทต์กิคอนกรตี (กําลงัการผลติ 160ตนั/ชม.) 039-368238

157 บรษัิท สงิหจั์นทบรุ ีจํากดั 47/8 หมูท่ี� 1 จําหน่ายนํ�าดื�ม 092-
2345688

158 บรษัิท สงิหอํ์านวย ฟู้ดส ์จํากดั 111 หมู1่3 ชาํแหละ แกะลา้งสตัวนํ์�า และแชแ่ข็งสตัวนํ์�า เชน่ กุง้สด
แชแ่ข็ง

159 บรษัิท สปุราณี กรุป๊ จํากดั 20 ถนนแผน่ดนิทอง 1 การอดักระดาษหรอืกระดาษแข็งเป็นกอ้นเพื�อ
จําหน่าย (ซื�อ-ขายของเกา่)
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160 บรษัิท หมงิ ชา่น ถงั (ประเทศไทย)
จํากดั 19/9 หมู1่ ทําหอ้งเย็นและถนอมพชื ผัก หรอืผลไม ้โดยวธิกีารทําให ้

เยอืกแข็ง

161 บรษัิท หลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั
(มหาชน) 319 ถนนพญาไท 02-6848753

162 บรษัิท ออล เนเชอรัล ฟู้ดส ์จํากดั 17/18 หมู3่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ผลตินํ�าผลไมบ้รรจกุระป๋อง

163 บรษัิท อาร.์ เอส. การาจ(2007) จํากดั 99 หมู1่ ถนนพระยาตรัง ปะผ ุเคาะพน่สรีถยนต์

164 บรษัิท อารท์ซี ีโกลเดน้ เพลส จํากดั 47/1 หมู4่ ผลติผลไมอ้บแหง้ 090-
6366656

165 บรษัิท อตุสาหกรรมยางตะวนัออก
จํากดั 36 หมู5่ ถนนสขุมุวทิ ทํายางแผน่รมควนั

166 บรษัิท ฮอนดา้ เอ็ม.ซ.ีเรซซิ�ง จํากดั 42/9 หมูท่ี� 6 ถนนตรรัีตน์ จําหน่าย - ซอ่มรถจักรยานยนต์ 039-321590

167 บรษัิท ฮั�วเสง็กลการ จํากดั (รา้น
นอก) 61/6 หมูท่ี� 14 ถนนสขุมุวทิ 081-

7158720

168 บรษัิท เคเบลิ ทวี ีจันทบรุ ีจํากดั 49 หมูท่ี� 1 ถนนทา่แฉลบ 039-311749

169 บรษัิท เคเอเอฟ อมิพอรต์ แอนด์
เอ็กซพ์อรต์ จํากดั 8/9 หมู3่ คดัขนาดผลไม ้

170 บรษัิท เจมสไ์อแมค จํากดั 23/999 หมูท่ี� 7 ถนนญาณสโิรจน์ เครื�องประดบั 039-328307

171 บรษัิท เจมสไ์อแมค จํากดั 48/42 หมู1่1 การทําเครื�องประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไขม่กุ ทองคํา
ทองขาว เงนิ นาก หรอือญัมณี

172 บรษัิท เจมสไ์อแมค จํากดั 23/998 หมู7่ ถนนญาณวโิรจน์ การทําเครื�องประดบั โดยใชเ้พชร พลอย ไขม่กุ ทองคํา
ทองคําขาวเงนินาก หรอือญัมณี 039-328308

173 บรษัิท เดอะเบสทว์นั อเิล็คทรคิ ซติี�
จํากดั 4/1 ถนนพระยาตรัง จําหน่ายอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์ 039-301442
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174 บรษัิท เนเซอร ์วอลล ์จํากดั
(สํานักงานใหญ)่ 393-394 หมูท่ี� 4 ถนนรม่เกลา้ 02-1016396

175 บรษัิท เปี� ยกจังเกิ�ล ออฟโรด จํากดั 112/5 ถนนบา้นบงึ - แกลง 038-675096

176 บรษัิท เป็นเงนิฟิดมลิล ์จํากดั 333 หมู1่3 ผลติอาหารสตัว์ 089-
7822877

177 บรษัิท เหลอืงจันทน์คร จํากดั 38 หมู1่1 ถนนสนุทรธรรม ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ 039-
354711-3

178 บรษัิท เอม ไทย อนิเตอรเ์ทรด
(2001) จํากดั 81/10 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ผลติผลไมอ้บแหง้และทําหอ้งเย็น

039-419157
/ 081-
7647045

179 บรษัิท เอสไอด ีกรุป๊ส ์จํากดั 103 ถนนศรนีวดติถ์ ซอ่มเครื�องปรับอากาศ 080-
9088823

180 บรษัิท เอ็กซเปิรต์ เจมส ์แมนูแฟคเจ
อริ�ง จํากดั 17/9 ซอยศรจัีนทร ์3 ถนนศรจัีนทร์ การตดั เจยีระไนหรอืขดัพลอย หรอือญัมณี 039-303318

181 บรษัิท เอ็น เอส เค แบริ�งส์
(ประเทศไทย) จํากดั 700/430 038-

454010-6

182 บรษัิท เอ็นดบับลวิเค คอนสตรัคชั�น
แอนด ์เอ็นจเีนยีริ�ง จํากดั 33/2 หมูท่ี� 6

183 บรษัิท แอดไวซไ์อท ีอนิฟินทิ จํากดั
(สาขาจันทบรุ)ี 51 ถนนมหาราช

184 บรษัิท แอรโ์รคลาส จํากดั 111/1 หมูท่ี� 2 038-
893599-604

185 บรษัิท โชคสมัฤทธิ� ยอดการกอ่สรา้ง
จํากดั 13/2 หมูท่ี� 3 099-

2879456
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186 บรษัิท โตโยตา้ สมาย จํากดั 99 หมู5่ จําหน่ายรถยนต ์ซอ่มรถยนต์ 039-426999

187 บรษัิท โทรทศันบ์รกิาร จันทบรุ ีจํากดั 15/66-69 ถนนเทศบาล 2 039-319888

188 บรษัิท โยธนิ อซีี� โซลชูั�น จํากดั 63/1 หมูท่ี� 3 099-
0900390

189 บรษัิท ไพรัชวทิยกุรุป๊ จํากดั 15/9 ถนนรัตตะรมยรั์งสรรค์ จําหน่าย - ซอ่มเครื�องใชไ้ฟฟ้า 039-441787

190 บรษัิท ไฮควิคอมพวิเตอร ์จันทบรุี
จํากดั 34/1-2 ถนนเทศบาล 098-

7829539

191 บรษัิทตากสนิการบญัช ีจํากดั 27/1 ถนนทา่หลวง 039-312367

192 บรษัิทรักษ์สอบบญัช ีจํากดั สาขา
จันทบรุี 1 ถนนพระยาตรัง 038-

8246539

193 บรษัิทเมอืงจันทก์ารบญัชแีละภาษี
อากร จํากดั 64/1 ถนนสฤษดเิดช

194 บรษัิทโตโยตา้ สาขานายายอาม

195 บรษัิทไนซ ์แอพพาเรล จํากดั 500 หมูท่ี� 2 ถนนงามวงศว์าน 02-
-5801643

196 บะหมี�สมบรูณ์ 60/4 หมู1่2 ผลติเสน้บะหมี�และแผน่เกี�ยวจากแป้ง

197 บ-ีควกิ สาขาโฮมโปร จันทบรุี 21/20 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ศนูยบ์รกิารซอ่มแซมรถยนต์

198 บอ่ทรายไสว หมู1่ ขดุดนิและทรายในที�ดนิกรรมสทิธิ�

199 บา้นนํ�าไทยมารเ์กต็ติ�ง 28/2 หมู9่ ผลติเครื�องดื�มจากพชื ผัก ผลไม ้บรรจขุวดผนกึฝาอากาศ
เขา้ไมไ่ด ้

200 ป.วจิติรเซอรว์สิ (2001) 41-41/1 ถนนสฤษดเิดช ปะยางและถว่งลอ้รถยนต์ 039-311484

201 ประกอบการชา่ง 12/7 หมู3่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มเครื�องยนต์
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202 ประยรูการชา่ง 89 หมู1่1 ซอ่มเครื�องยนต์

203 ประลองการชา่ง 3/2 หมู2่ ถนนรมินํ�า ซอ่มเครื�องยนต์

204 ประสทิธิ�ยนต์ 125 หมู7่ ถนน สขุมุวทิ-แหลมสงิห์
ผลติสว่นประกอบหรอือปุกรณข์องเครื�องจักรสําหรับใชใ้น
การกสกิรรมหรอืการเลี�ยงสตัว ์เชน่ สว่นประกอบของ
เครื�องกงัหนัตนํี�าในบอ่เลี�ยงกุง้ เป็นตน้

205 ปากแซงแทร็คเตอร์ 70/19 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถแทรคเตอร์ 039-327167

206 ฝั�งเซอรว์สิ 3/18 หมู1่0
ประกอบดดัแปลงหรอืซอ่มแซมเครื�องยนต ์เครื�องกงัหนั
และรวมถงึสว่นประกอบหรอือปุกรณข์องเครื�องยนต ์หรอื
เครื�องกงัหนั

207 พงษ์ประเสรฐิ หมู1่1 สขีา้ว

208 พรชยัไนแองการา่ 27/28 ถนนทา่หลวง ทํานํ�าดื�ม

209 พรประเสรฐิ 13/4 หมู8่ เคาะพน่สรีถยนต์

210 พรมลขิติ หมู8่ สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 3
เกวยีน/วนั)

211 พรสวรรคก์ารพมิพ์ 156 ถนนสขุาภบิาล พมิพห์นังสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพ์ 0311290

212 พรเจรญิการชา่ง 67/3 หมู1่ ถนนรมินํ�า ซอ่มรถยนต์ 039-312921

213 พลิ�วคารแ์คร์ 16/1 หมู1่2 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์ 01-3270946

214 พัฒนาดเีซล 18/3 หมู5่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มเครื�องยนตด์เีซล

215 พเิชฐการชา่ง 36/10 หมู4่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มเครื�องยนต์ 039-321792

216 มณเฑยีรทอง 32/1 หมู1่ ถนนพระยาตรัง ซอ่มรถแทรกเตอร์ 039-
3270100
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217 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 41 หมูท่ี� 5 ถนนรักศกัดิ�มลู สถานศกึษา 039-319111

218 มะกอกพานชิย์ 12/1 หมุ3่ สขีา้ว (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 6 เกวยีน/วนั)

219 มสิเตอรไ์อซ์ 101/333 หมู1่0 ซอยพระยาตรัง 9
ถนนพระยาตรัง ผลตินํ�าแข็งกอ้นเล็ก 086-

3230872

220 ยงสนิการยาง 233-234 หมู9่ ซอยบา้นวดัจันทร์
ถนนรมินํ�า ปะยางและดดัแปลงกะทะลอ้รถยนต์ 039-321753

221 ยง่ฮะ 77/1 หมู1่2 ถนนจันทบรุ-ีอ.มะขาม ทําเตาดนิเผา

222 รุง่วฒันายนต์ 99/9 หมู1่3 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์

223 รา้น KC MOTOR (ชา่งชรนิทร์
เกาะตะเคยีน) 38/18 หมทูี� 8 080-

6429191

224 รา้น S.K. PHONE ล็อค B1 ถนนมหาราช จําหน่าย - ซอ่มโทรศพัท์ 065-
2499126

225 รา้น TPM MOTOR 30/10 ถนนเทศบาลสาย 3 ซอ่มเครื�องปรับอากาศ 039-432219

226 รา้น น.วฒันาอลมูเินยีม 53/24-25 หมูท่ี� 2 ถนนโรงนํ�าแข็ง 063-
6628945

227 รา้น อ.การชา่ง 37/131 หมูท่ี� 6 087-
1457530

228 รา้น เอ็มซ ีเมเจอเนริ�ง 50/2 ถนนรําไพ 039-601371

229 รา้นคา้สหกรณ ์วทิยาลยัเทคนคิ
จันทบรุี 44/3 ถนนจันทคามวถิี สถานศกึษา 039-311198

230 รา้นจันทบรุ ีสแตนเลส 30/20 หมูท่ี� 3 039-324366

231 รา้นชา่งวรแสตนเลส 26/7 หมูท่ี� 3 ถนนทา่แฉลบ 081-
3445146
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232 รา้นชา่งหนุ่ม รางนํ�าฝน งานเหล็ก/แส
ตนเลส 54/6 หมูท่ี� 2

233 รา้นชา่งหมอ่งโทรทศัน์ 22/144 หมูท่ี� 7 ตําบลจันทนมิติ ซอ่มอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์ 089-
8863086

234 รา้นชา่งเอกไฟฟ้า 255/30 หมูท่ี� 1 ซอ่มเครื�องใชไ้ฟฟ้า 084-
3447656

235 รา้นชา่งเอยีด 84/129 หมูท่ี� 2 ถนนรักศกัดิ�ชมลู 081-
9492167

236 รา้นชา่งโต เอ ออโตเ้ทค 31/53 หมูท่ี� 7 089-
2525732

237 รา้นธงชยัออโตเ้ทค 11/18 หมูท่ี� 9 จําหน่าย - เปลี�ยน ยางรถยนต์

238 รา้นธรีภทัรรับเหมาเดนิไฟฟ้าภายใน
- ภายนอก 5/2 หมูท่ี� 6 084-

3500660

239 รา้นนายพชิติ ไชยลาม (รา้นรับเหมา
ตดิตั �งไฟฟ้าภายใน) 7 ถนนศรจัีนทร์ 081-

9405603

240 รา้นนายวรีะ สขุศลิป์ (รา้นรับเหมาตดิ
ตั �งไฟฟ้าภายใน) 59/1 ถนนเทศบาลสาย 3 081-

3776193

241 รา้นนาวาอเิล็กทรอนกิส์ 10/12 หมูท่ี� 5 จําหน่ายอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์ 087-
0242192

242 รา้นนาวนิการชา่ง 21/32 หมูท่ี� 3 โรงกลงึ 081-
8633689

243 รา้นปซูาวด์ 20/50 หมทูี� 11 086-
5643545

244 รา้นพันธเ์จรญิ เซอรว์สิ 333/7 หมูท่ี� 2 089-
6015467
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245 รา้นมานพแอร์ ถนนจันทคามวถิี ซอ่มเครื�องปรับอากาศ

246 รา้นศรสีวสัดิ� หมูท่ี� 6 089-
8325495

247 รา้นสมทรงตูเ้ย็นบรกิาร (ณรงคช์ยั สุ
ภานันท)์ 12/3 หมูท่ี� 8 ถนนทา่แฉลบ 096-

6982564

248 รา้นสําเรงิแอร์ 48 ม.1 ต.แสลง อ.เมอืง จ.จันทบรุี จําหน่าย-ซอ่ม เครื�องปรับอากาศ

249 รา้นสขุเจรญิการพมิพ์ 272/274 ถนนเทศบาลสาย 1 039-441040

250 รา้นออโต ้เทคนคิ (ชา่งเปิ�ล) 164/1 หมูท่ี� 4 087-
1059707

251 รา้นอสีเทริน์ เซอรว์สิ คอมพวิเตอร์ 979/5 ถนนทา่แฉลบ ซอ่มคอมพวิเตอร์ 081-
7797775

252 รา้นอดุมการไฟฟ้า 8 หมูท่ี� 1 089-
0921753

253 รา้นอู ่ส.จันทบรุ ีการาจ 104/28 หมูท่ี� 10 083-
4156333

254 รา้นอูก่วงซนิเซอรว์สิ 46/21

255 รา้นอูค่ณาญาติ 32/4 หมูท่ี� 2 อูซ่อ่มรถ 039-426233

256 รา้นอูช่า่งจงเหล็กดดัสแตนเลส 88/61 หมูท่ี� 8 ถนนเจรญิสขุ 7 081-
0013920

257 รา้นอูช่า่งพร ออโตแ้กส๊ (บางกะจะ) 109/2 หมูท่ี� 4 ถนนศรรีองเมอืง 088-
5781550

258 รา้นอูช่า่งภพ 70/10 หมูท่ี� 11 ซอ่มรถยนต์ 061-
1917356
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259 รา้นอูช่า่งสทิธิ� จันทบรุี 24/63 หมูท่ี� 7 ถนนญาณวโิรจน์ ซอ่มรถยนต์ 081-
2448582

260 รา้นอูช่า่งหนุ่ม 203/9 หมูท่ี� 4 ซอ่มรถยนต์ 039-607070

261 รา้นอูช่า่งหลวย 29/49 หมูท่ี� 5 084-
3603457

262 รา้นอูช่า่งอา่ง 9/8 หมูท่ี� 13

263 รา้นอูป่ระลองการชา่ง 3/2 ถนนรมินํ�า โรงกลงึ

264 รา้นอูพ่พีลูมอเตอร์ 37/99 หมูท่ี� 1 ถนนตากสนิ 7 039-609859

265 รา้นอูม่ณฑล เทตเตอร์ 107 หมูท่ี� 4 039-980487

266 รา้นอูม่ณเฑยีรทอง 30/2 หมูท่ี� 1 โรงกลงึ 039-325187

267 รา้นอูศ่รรีุง่เรอืง การชา่ง 22/11 หมูท่ี� 4 ถนนรักศกัดิ�มลู โรงกลงึ 089-
0968030

268 รา้นอูส่มบรูณ์ 102 หมูท่ี� 7 089-
5449192

269 รา้นอูส่มัพันธ ์เซอรว์สิ 76/64 หมูท่ี� 8 087-
0574739

270 รา้นอูอ่อ๊ดทา่ใหม่ 7/2 ถนนนายอําเภอ ซอ่มรถจักรยานยนต์ 096-
5096483

271 รา้นอูอ่อ๊ดบรกิาร 97/14 หมูท่ี� 10 ซอ่มรถจักรยานยนต์ 084-
6119613

272 รา้นอูเ่กยีรตกิารชา่ง 62 หมูท่ี� 10 ซอยวดัดาวเรอืง ซอ่มและเคาะพน่สรีถยนต์ 095-
3979936

273 รา้นอูเ่จรญิยนต ์(ชา่งเลี�ยบ) 52 หมูท่ี� 1 ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถจักรยานยนต์ 039-443239
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274 รา้นอูโ่อต๊การยนต์ 124 หมูท่ี� 6 090-
2815268

275 รา้นเจก๊คารค์ลนีคิ 65/1 หมูท่ี� 7 089-
8314080

276 รา้นเซเวน่ - อเีลฟเวน่ (สาขาปากนํ�า
แขมหนู) หมูท่ี� 9

277 รา้นเปาการชา่ง จันทบรุี 26/1 หมูท่ี� 10 ถนนพระยาตรัง โรงกลงึ 089-
7476556

278 รา้นเพชรไดนาโม

279 รา้นเรอืงชยัโชค 32/1 หมูท่ี� 6 093-
9569013

280 รา้นเล็กไดนาโม 31/48 หมูท่ี� 5 ถนนรักษ์ศกัดิ�ชมลู 081-
1071904

281 รา้นเหล็กเจเ๊บี�ยว 1/5 หมู1่0 ถนนสาย อบต.คมบาง ทํามุง้ลวด-เหล็กดดัประต-ูหนา้ตา่ง และสว่นประกอบของ
อาคารจากโลหะ

282 รา้นเอวเีทคนคิ 949 ถนนทา่แฉลบ 081-
7447416

283 รา้นแสตมป์เวดดิ�ง แอนด ์ออแกนไน
เซอร์ 7/1-2 ถนนเทศบาล 2 ออแกนไนเซอร ์จัดการงานแตง่งาน 081-

6500837

284 รา้นโกเมน ณชิาภา เจรญิรปู 40/14 หมูท่ี� 1 เครื�องประดบั

285 รา้นโรงกลงึวฑิรูการชา่ง 454-455 หมูท่ี� 14 ถนนสขุมุวทิ โรงกลงึ 081-
9835865

286 รา้นใหญก่ารยาง 30/31 หมู3่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ปะยาง ตั �งศนูย ์ถว่งลอ้รถยนต์
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287 ลกูชิ�นหมนูายพร 90/3 ซอยครสิตอ์ดุม ถนนเทศบาล
สาย2 ทําลกูชิ�น

288 วงษ์พาณชิย ์สาขาทา่ชา้ง 22/78 หมู4่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู คดัแยกวสัดทุี�ไมใ่ชแ้ลว้ที�ไมเ่ป็นของเสยีอนัตราย 039 325788

289 วรรณรัตนว์สัดุ
16/2 หมู9่ ถนนญาณวโิรจน์
ต.เกาะขวาง อ.เมอืงจันทบรุี
จ.จันทบรุ ี22000

ทําวงกบประต-ูหนา้ตา่งจากไมแ้ละเลื�อยไส ซอย เซาะรอ่ง
ไม ้

290 วชิยัยนต์ 89/32 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถยนต์

291 วทิยาลยันาฏศลิปจันทบรุี 62 ถนนชวนอทุศิ สถานศกึษา 039-322034

292 วทิยาลยัพระปกเกลา้จันทบรุี 36 ถนนเลยีบเนนิ สถานศกึษา

293 ศรพีทิกัษ์จันทบรุ(ี1993) 41/2 หมู1่3 ทําผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เชน่ ขวดนํ�าดื�ม

294 ศรรีุง่เรอืงการชา่ง 22/11 หมู4่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู กลงึและเชื�อมโลหะ

295 ศาลจังหวดัจันทบรุี 13 ถนนทา่หลวง หน่วยงานภาครัฐ 039-301823

296 ศนูยบ์รกิารเทคนคิสื�อสาร 2 จันทบรุี ถนนทา่หลวง 095-
2854934

297 ศนูยร์วมชา่งและอะไหลเ่ชี�ยวชาญ
เซอรว์สิ 61 ถนนมหาราช จําหน่ายอะไหลเ่ครื�องใชไ้ฟฟ้า 039-314699

298 ศนูยว์ทิยพัฒนา มหาวทิยาลยั
สโุขทยัธรรมาธริาช จังหวดัจันทบรุี หมูท่ี� 1 ถนนจันทบรุ-ีสระแกว้

299 ส.ซเีมนตบ์ลอ๊ก 17 หมู1่ ถนนสขุมุวทิ ทําผลติภณัฑค์อนกรตี เชน่ คอนกรตีบลอ๊ก

300 ส.บํารงุยนต์ 68 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ซอ่มเครื�องยนต์

301 สงวนสนิ 61 หมู4่ ทําปลาป่น 081-
3211042
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302 สงัดการชา่ง 23/83 หมู7่ ถนนตรรัีตน์ กลงึ ควา้น กดั ไส เจยีน และเชื�อมโลหะทั�วไป

303 สถานรีไีซเคลิวงษ์พาณชิยจั์นทบรุี 29/12 หมู7่ คดัแยกวสัดทุี�ไมใ่ชแ้ลว้ที�ไมเ่ป็นของเสยีอนัตราย 086-
3946522

304 สวสัดกีารชา่ง 67 หมู7่ ซอ่มรถจักรยานยนต์

305 สหกรณก์องทนุสวนยางวงัสรรพรส
จํากดั 18/2 หมู1่ ทํายางแผน่ดบิ, ทํายางแผน่ผึ�งแหง้/รมควนั, ทํายางเครป

306 สหกรณก์ารเกษตรเมอืงจันทบรุี
จํากดั 52 หมู9่ ถนนสขุมุวทิ แชแ่ข็งผลไมแ้ละเกบ็รักษาผลไม ้ 039-323341

307 สหกรณเ์ครดติยเูนี�ยนเมอืงจันท์
จํากดั 52/4 ถนนจันทคามวถิี 039-372295

308 สหชยั 19/3 หมู1่0 สขีา้ว กําลงัสสีสูดุของรา้นสขีา้ว 3 เกวยีน/วนั

309 สอิ�งการชา่ง 11/4 ถนนสายขลงุ-มะขาม ซอ่มเครื�องยนต์ 039-441744

310 สงัฆกจิ 35 หมู4่ ถนนสขุมุวทิ สขีา้ว

311 สํานักงาน ซ ีเจ โอ การบญัชี 81/10 ถนนมหาราช 086-
4954157

312 สํานักงานขนสง่จังหวดัจันทบรุี 1212/31 ถนนทา่แฉลบ-จันทบรุี หน่วยงานภาครัฐ 039-311187

313 สํานักงานตรวจบญัชสีหกรณจั์งหวดั
จันทบรุี 5 ถนนตากสนิ 039-321184

314 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดั
จันทบรุี 151 หมูท่ี� 1 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ หน่วยงานภาครัฐ 061-

9424653

315 สํานักงานบรกิารลกูคา้ กสท จันทบรุี 8 ถนนมหาราช 039-609101

316 สํานักงานบรูพา การบญัชี 181/13 หมูท่ี� 4 039-344101
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317 สํานักงานบรูพาการบญัช ี(รมินํ�า) 177/1 ถนนสขุาภบิาล 039-328292

318 สํานักงานพาณชิยจั์งหวดัจันทบรุี 1162/2 ถนนตากสนิ หน่วยงานภาครัฐ 039-327817

319 สํานักงานภมี ทนายความ 89 หมูท่ี� 8 ถนนวดัพกิลุรังสรรค์

320 สํานักงานศกึษาธกิารจังหวดัจันทบรุี 3 ถนนตากสนิ หน่วยงานภาครัฐ

321 สํานักงานอานัฐ นรากร การบญัชี
และทนายความ 26/56 หมูท่ี� 1 039-311618

322 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถม
ศกึษาจันทบรุ ีเขต 2 1053 ถนนทา่แฉลบ หน่วยงานภาครัฐ 099-

0452061

323 สํานักงานเทศบาลตําบลจันนมิติ 2 หมูท่ี� 4 หน่วยงานภาครัฐ 039-311073

324 สํานักงานเทศบาลตําบลบางกะจะ 222 หมูท่ี� 3 ถนนจันทบรุ-ีทา่แฉลบ หน่วยงานภาครัฐ 039-
391516-11

325 สํานักงานเทศบาลตําบลปัถวี 80 หมูท่ี� 5

326 สํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ�า
แหลมสงิห์ 111 หมูท่ี� 11 หน่วยงานภาครัฐ 039-499555

327 สํานักงานเทศบาลตําบลพลบัพลา 9/9 หมูท่ี� 9 หน่วยงานภาครัฐ 039-419017

328 สํานักงานเทศบาลตําบลพลบัพลา
นารายณ์ 9 หมูท่ี� 14 ตําบลคลองนารายณ์ 039-418498

329 สํานักงานเทศบาลตําบลพลิ�ว 8/6 หมูท่ี� 7 หน่วยงานภาครัฐ 039-434310

330 สํานักงานเทศบาลตําบลมะขามเมอืง
ใหม่ 225/17 หมูท่ี� 1 039-

3895347

331 สํานักงานเทศบาลตําบลวนัยาว 47 หมูท่ี� 5 ถนนสขุมุวทิ - ตราด หน่วยงานภาครัฐ 089-
2450199
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332 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะขวาง 999 หมูท่ี� 9 หน่วยงานภาครัฐ 039-460291

333 สํานักงานเทศบาลเมอืงจันทนมิติ 999 หมูท่ี� 4 ถนนจันทนมิติ 039-311073

334 สํานักงานเทศบาลเมอืงจันทบรุี 39 ถนนเลยีบเนนิ หน่วยงานภาครัฐ 039-313669

335 สํานักงานเทศบาลเมอืงทา่ชา้ง 55 หมูท่ี� 9 หน่วยงานภาครัฐ

336 สํานักงานเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ 9 ถนนเมอืงใหมม่าบตาพดุ 7 038-
685562-6

337 สํานักงานเพอรเ์ฟค การบญัชี 29/70-71 ถนนพระยาตรัง 094-
7078982

338 สํานักงานเรอืงโรจน ์การบญัชี 2 ถนนจันทรังษี 039-351329

339 สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืง
จังหวดัจันทบรุี 108/1 ถนนสฤษดเิดช หน่วยงานภาครัฐ 039-321699

340 สงิหช์าํนาญ 99/3 หมู1่ ถนนสวสัดชิยั-อา่ว
กระทงิ ซอ่มแซม ทาส ีตอกหมนัเรอืประมง 039-399049

341 สงิหอํ์านวยผลไมไ้ทย 40 หมู9่ ซอยเทศบาล 3 ถนน
สขุมุวทิ-แหลมสงิห์

ทําเครื�องดื�มจากผัก พชืหรอืผลไมแ้ละบรรจใุนภาชนะที�
ผนกึและอากาศเขา้ไมไ่ด ้ 039-399238

342 สทิธโิชค 36/6 หมู4่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ทําทอ่ไอเสยีรถยนต์ 039-343435

343 สนิสวสัดิ�วฒันา 18/4 หมู3่ ถนนรักศกัดชิมลู ซอ่มเครื�องยนต์

344 สริภทัรพาเลท 3/2 หมู1่3 ซอยโรงแรมรเิวอรไ์ซด์
ถนนสขุมุวทิ ทําประดษิฐกรรมจากไม ้เชน่ที�รองสนิคา้

345 สขุวฒันบ์รกิาร 12/13 หมู1่4 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์ 039-
3211354

346 สชุนิสม้สด 80/2 หมู4่ ผลตินํ�าผลไมแ้ชเ่ย็น เชน่ นํ�าสม้คั �นแชเ่ย็น
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347 สทุธปัิญญา 4 หมู5่ สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 6
เกวยีน/วนั)

348 สวุรรณบรรจง 8 หมู4่ สขีา้ว

349 สเุทพบา่วาว 180/6 หมู4่ ซอ่มอปุกรณแ์ละชิ�นสว่นเครื�องยนต์

350 หจก. เจรญิกจิเซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ 47/1-2 หมู7่ สี�แยกวดัไผล่อ้ม ถนน
ตรรัีตน์ ตรวจเชค็ซอ่มชว่งลา่ง 039-344349

351 หา้งหุน่สว่นจํากดัอู ่ชา่งดาการาจ 28/60 หมูท่ี� 3 ถนนรักศกัดิ�ชมลู

352 หา้งหุน้สว่นจํากดั กวางทองคา้ไม ้
1994 หมู3่ ถนนสขุมุวทิ ผลติวงกบประต ูหนา้ตา่งจากไม ้

353 หา้งหุน้สว่นจํากดั กณัฑเ์ศณ 35 ถนนจันทคามวถิี

354 หา้งหุน้สว่นจํากดั จันทบรุ ีปิยะกล
การ 91 ถนนสฤษดเิดช จําหน่าย - ซอ่มรถจักรยานยนต์ 039-311784

355 หา้งหุน้สว่นจํากดั จันทบรุปิียะกลการ 91 ถนนสฤษดเิดช จําหน่าย - ซอ่มรถจักรยานยนต์ 039-311784

356 หา้งหุน้สว่นจํากดั จันทบรุยีงคศ์ริ ิ 71/17 หมูท่ี� 8 039-325162

357 หา้งหุน้สว่นจํากดั จันทบรูณพั์ฒนกจิ 19 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ผลติแอสฟัลทต์คิคอนกรตีเพื�อใชใ้นงานกอ่สรา้งถนน 039-313426

358 หา้งหุน้สว่นจํากดั จันทรแ์จม่ฟ้า 49/1 หมู4่ การทําขนมอบแหง้ เชน่ ขนมเปี� ยะ 0964414146

359 หา้งหุน้สว่นจํากดั ดว่นสายฟ้า ศนูย์
ซอ่มทวี ี- วดีโีอ - เครื�องเสยีง 9/4-5 ถนนเทศบาล ศนูยซ์อ่มทวี ี- วดีโีอ - เครื�องเสยีง 039-311604

360 หา้งหุน้สว่นจํากดั ตราดคอนกรตี
(สาขาขลงุ) 89 หมู9่ ถนนสขุมุวทิ ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ 039-

518007-9

361 หา้งหุน้สว่นจํากดั ตั �งโชคชยั หมู1่2 ทําวงกบและบานประต-ูหนา้ตา่งจากไม ้ 039-354888
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362 หา้งหุน้สว่นจํากดั นวไพศาล
คอนกรตี 19 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ทําผลติภณัฑค์อนกรตีอดัแรงและคอนกรตีผสมเสร็จ

039-313426
, 039-
312421

363 หา้งหุน้สว่นจํากดั นําสมยัโลหะภณัฑ์
จันทบรุี 912-918 ถนนทา่แฉลบ ผลติ ดดัแปลงชิ�นสว่นประตมูว้น 039-321060

364 หา้งหุน้สว่นจํากดั นติไิพศาล
คอนกรตี 9 หมู1่2 ถนนสขุมุวทิ คอนกรตีผสมเสร็จ

365 หา้งหุน้สว่นจํากดั นํ�าแข็งจันทบรุี 27/1 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ทํานํ�าแข็งกอ้นเล็ก, ผลตินํ�าดื�ม 081-
8649999

366 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปณติา การโยธา 9 หมูท่ี� 10 089-
5557590

367 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปิยะฉัตร โปรดกัส์ 45/7 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ทําผลไมท้อดกรอบ

368 หา้งหุน้สว่นจํากดั พรไพศาล
กอ่สรา้ง 27/127 หมูท่ี� 7 081-

3772420

369 หา้งหุน้สว่นจํากดั พลบัพลาคอนกรตี 10/43 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ผลติแผน่พื�นคอนกรตีอดัแรง และผลติภณัฑค์อนกรตีอื�น ๆ

370 หา้งหุน้สว่นจํากดั พลบัพลารเีทล 155/30 ถนนทา่แฉลบ 039-346637

371 หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเอ็ม แอร ์แอนด์
อเิลคทรคิ เซอรว์สิ 222/81 หมูท่ี� 8

372 หา้งหุน้สว่นจํากดั ยงชยัการยาง 5/6-7-8 ถนนสฤษดเิดช ปะยางและถว่งลอ้รถยนต์

373 หา้งหุน้สว่นจํากดั วโรทยัมอเตอร์ 12/3 หมู1่4 ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถยนต์

374 หา้งหุน้สว่นจํากดั สงวนสนิปลาป่น 42/1 หมู2่ การบดและผสมปลาอบแหง้

375 หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามพพี ีเอ็นจิ
เนยีริ�ง แอนทเ์ซอรว์สิ จํากดั 39/55 หมูท่ี� 9 085-

4396446
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376 หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามโรงกลงึ 27/79 ถนนทา่หลวง โรงกลงึ 081-
8646779

377 หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามโรงกลงึ 27/79 ซอยหลงัแขวง ถนนทา่
หลวง ซอ่มเครื�องยนตแ์ละชว่งลา่งรถยนต์ 039-311684

378 หา้งหุน้สว่นจํากดั สงิหอํ์านวย 63/1 หมู1่1 ทํานํ�าแข็ง ไดว้นัละ 1,200 ซอง 039-397094

379 หา้งหุน้สว่นจํากดั ออกซเิจนภาค
ตะวนัออก 84/34 หมู2่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู แบง่บรรจกุา๊ซออ๊กซเิจน 039-313004

380 หา้งหุน้สว่นจํากดั ฮั�วเสง็จักรกล
จันทบรุี 51-53 ถนนนสรอ้ยสวุรรรณ โรงกลงึ 039-311327

381 หา้งหุน้สว่นจํากดั เหล็กเพ็ชรไทยสตี
ล 65 หมูท่ี� 2

382 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส เค เอ็นจเินยี
ริ�ง 09 86/54 หมูท่ี� 5

383 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.เค.เมทลั ชที 30/29 หมู3่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ทําผลติภณัฑจ์ากแผน่โลหะ เชน่ การตดั พับ รดีลอน ทํา
โคง้ มว้น แผน่เมทลัชที

384 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสทบี ีการาจ 9/6 หมูท่ี� 8 061-
8261329

385 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.พ.ีเค.การาจ
(2010) 27/39 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์

386 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็ม พ ีแคร์ 35/10 หมูท่ี� 1 086-
3030095

387 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็ม พ ีแคร์ 72/16 หมูท่ี� 8 ถนนตากสนิ 086-
3030095

รวม 460



ที� ชื�อ ที�อยู่ ประเภทธรุกจิ เบอร์
โทรศพัท์ อเีมล

388 หา้งหุน้สว่นจํากดั แสงอไุร ณภารัตน์
๙๙ 50/33 หมูท่ี� 5

389 หา้งหุน้สว่นจํากดั โตโยตา้จันทบรุี
(1972)

91-99 ซอยพญาแพทย ์ถนน
เทศบาล 2 เชค็-ซอ่มรถยนต์

390 หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงงาน
อตุสาหกรรมทอเสื�อจันทบรุี 22/1 หมู ่5 ถนนรักศกัดิ�ชมลู ผลติเชอืกพลาสตกิและตาขา่ยพลาสตกิ 039-311236

391 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไผล่อ้มเจรญิ
อะไหลย่นต ์- เซอรว์สิ

641-643 ศนูยก์ารคา้เจพ ีถนนทา่
แฉลบ จําหน่ายอปุกรณ ์- ซอ่มรถยนต์ 086-

3044065

392 หา้งหุน้สว่นจํากดัจริการบญัชี 85/28 ถนนมหาราช 039-
9394249

393 หา้งหุน้สว่นจํากดัทวัรย์ี�หวา 183/5 ถนนศรจัีนทร์ บรษัิทนําเที�ยว 081-
5771759

394 หา้งหุน้สว่นจํากดัเจรญิกจิ แอร์
แอนด ์เซอรว์สิ 38/11 หมูท่ี� 8 ซอ่มเครื�องปรับอากาศ 039-

344349-52

395 หา้งหุน้สว่นจํากดัแสงอไุร นภารัตน์ 101/232 หมูท่ี� 10 094-
6456363

396 หา้งหุน้สว่นจํากดัไพรัชคอมพวิเตอร์
แอนด ์โอเอ คอมมวินเิคชั�น 40/5-7 ถนนสฤษดเิดช 039-323739

397 อึ�งฮะเซง้ 24/1 หมู9่ ถนนสขุมุวทิ ทําเสน้กว๋ยเตี�ยว 039-441377

398 อดุมผลการชา่ง 95/7 หมู2่ ถนนรักศกัดิ�ชมลู ซอ่มเครื�องยนต์

399 อูก่านต์ 45/3 หมู8่ ถนนญาณวโิรจน์ เคาะพน่สรีถยนต์

400 อูค่ลองตะเฆ่ 7/5 หมู1่3 ซอ่มรถยนต์

401 อูช่นิวตัร 30/31 หมู3่ ซอ่มเคาะพน่สรีถยนต์ 039-312830
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402 อูช่า่งตนู 43/6 หมู1่1 ซอ่มเครื�องยนต์

403 อูช่า่งรวย 29/28 หมู3่ ซอ่มและพน่สรีถยนต์

404 อูช่า่งเปี� ยก 1/1 หมู8่ ถนนญาณวโิรจน์ ซอ่มและพน่สรีถยนต์ 081-
8628685

405 อูพ่ี�พลู มอเตอร์ 37/98 หมู1่ อูซ่อ่มรถยนต ์ปะผ ุเคาะ พน่สี
039-322788
, 087-
7263768

406 อูว่ารยี ์2 ฝั�งคลอง 33/33 หมู5่ อูซ่อ่มรถยนต ์ปะผ ุเคาะ พน่สี

407 อูอ่อ๊ดแหลมสงิห์ 34/2 หมู9่ การกลงึและเชื�อมโลหะทั�วไป

408 อูโ่ตย้บรกิาร 50/3 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์

409 ฮาซะนะห์ 19/10 หมู2่ ฆา่ไกแ่ละชาํแหละเนื�อไก่ 089-
8314577

410 เกษตรพานชิ 45/1 หมู6่ สขีา้ว กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 4 เกวยีน/วนั

411 เจรญิเคหะการไม ้ 54 หมู1่ ถนนรมินํ�า ไสไมแ้ปรรปูและทําวงกบประตหูนา้ตา่งไม ้ 039-311781

412 เจา้หลาวคาบาน่ารสีอรท์ 18/1 หมูท่ี� 5 สถานที�พัก 039-433145

413 เซเวน่อเีลฟเวน่ (2864 ปตท. ทา่ชา้ง)
- 7 ELEVEN 30/38 หมูท่ี� 3 ถนนรักศกัดิ�ชมลู 039-311126

414 เดริท์คลู 76/1 หมู1่2 ถนนรมินํ�า การสรา้ง ประกอบ ดดัแปลง และซอ่มแซมรถจักรยานยนต์

415 เทพพนมหบีศพ 13/8 หมู8่ ทําหบีบรรจศุพจากไม ้ 039-351102

416 เปี� ยกกลการ 132/14 ถนนเบญจมราชทูศิ ซอ่มชิ�นสว่นเครื�องยนต์ 039-321427

417 เปี� ยกการชา่ง 132/12 ถนนเบญจมราชทูศิ ซอ่มเครื�องยนต-์เครื�องปั� มนํ�า 039-321427

418 เพิ�มพนูพานชิย์ 11 หมู1่ สขีา้ว
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419 เพิ�มพนูสนิ ทําและซอ่มทอ่ไอเสยีรถยนต์

420 เภตราเฟอรน์เิจอร์ 38/2 หมู1่ ทําเครื�องเรอืนจากไม ้เชน่ ตู ้โตะ๊ เกา้อี� เตยีง

421 เรอืนจําจังหวดัจันทบรุี 5 ถนนแผน่ดนิทอง 3 ฝึกผูต้อ้งขงัทําเครื�องเรอืนจากไมแ้ละหวาย

422 เรอืศรจัีนทร์ ดดูทราย 039-333602

423 เลศิการชา่ง 1/9-11 หมู1่ ถนนวดัจันทนาราม-
สขุมุวทิ การกลงึ เจาะ ควา้น กดั ไส เจยีร หรอืเชื�อมโลหะทั�วไป

424 เลศิศลิป์ 414-415/1-2 หมู1่4 ถนนสขุมุวทิ เคาะพน่สรีถยนต์ 039-
0312689

425 เหรยีญทอง 104 หมู1่3 ถนนสขุทุวทิ ทําเสน้กว๋ยเตี�ยว

426 เอส.เอส.พ ีอตุสาหกรรมนํ�าแข็ง 31/2 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ทํานํ�าแข็งซอง ไดว้นัละ 1,432 ซอง

427 เอี�ยะเซง้ 29/1 ถนน จันทคามวถิี ผลติขา้วเกรยีบกุง้ 039-311158

428 แซนดนู เจา้หลาวบชี รสีอรท์ 73 หมูท่ี� 5 ที�พัก 097-
1595191

429 โชคชยัการชา่ง 12 ถนนสขุมุวทิ ปะยางรถยนต์ 039-441143

430 โชคทุง่รี 56/1 หมู7่ ถนนสขุมุวทิ ทําผลติภณัฑค์อนกรตี

431 โชคเจรญิ หมู2่ สขีา้ว (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 2 เกวยีน/วนั)

432 โปรตอนจันทบรุี 17/18 หมู3่ ศนูยบ์รกิารซอ่มรถยนต์

433 โรงกลงึจันทนมิติ 112/11 หมูท่ี� 11 ถนนจันทนมิติ โรงกลงึ 095-
9603803

434 โรงกลงึชา่งจกุ หว้ยสะทอ้น 14/1 หมูท่ี� 5 ถนนผาน/รองใน โรงกลงึ 081-
1538321

435 โรงกลงึชา่งหมู 20/7 หมูท่ี� 9 ถนนสขุมุวทิ โรงกลงึ 039-442337
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436 โรงกลงึชา่งไก่ 77/4 หมูท่ี� 12 โรงกลงึ 080-
6337165

437 โรงกลงึมงคล จันทบรุี 68/1 หมู2่ ถนนสขุมุวทิ ซอ่มรถยนต ์และตดิตั �งอปุกรณเ์ครื�องทุน่แรงสําหรับยาน
ยนตท์กุชนดิ

438 โรงกลงึสนิทวี 4-6 ถนนเทศบาลสาย 6 กลงึและเชื�อมโลหะ

439 โรงกลงึเพชรรัตน์ 87/2 หมู1่1 กลงึ และเชื�อมโลหะ เชน่ ซอ่มทอ่ บูช๊

440 โรงกลงึแตเ้จี�ยบฮงจันทบรุี 155/22 ถนนทา่แฉลบ โรงกลงึ 039-
3225557

441 โรงกว๋ยเตี�ยวเซยีวเจี�ยบเซง้ ตรา
มงักร 2/3 ถนนทา่แฉลบ 10 ทําเสน้กว๋ยเตี�ยว

442 โรงคา้ไม ้บ.คา้ไมแ้ปรรปู 87/1 หมู1่ ถนนสขุมุวทิ การเลื�อย ไส ซอย เซาะรอ่งไม ้และทําวงกบประตู
หนา้ตา่งไม ้

443 โรงฆา่สตัว ์พ.ีเอ.เอฟ.จันทบรุี 71 หมู1่2 ซอยโป่งแรด ถนน
สขุมุวทิ ฆา่สตัวปี์ก

444 โรงฆา่สตัวเ์ทศบาลเมอืงจันทบรุี 55 ถนนเทศบาลพัฒนา ควบคมุการฆา่สตัว ์ตรวจโรคสตัวท์ี�จะตดิตอ่จากสตัวส์ูค่น 039-321165

445 โรงงานกาแฟเซง่ฮวด 5 ถนนจันทคามวถิี ทํานํ�าหวาน ทําหลอดกาแฟพลาสตกิ คั�วและบดกาแฟ 039-311366

446 โรงงานคอนกรตีผสมเสร็จซแีพคซี
แพคจันทบรุ ีพลบัพลา 10/47 หมู1่1 ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ

447 โรงงานผลตินํ�าผลไมต้น้ตํารับ 81/38 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ ผลตินํ�าผลไมบ้รรจกุระป๋อง 039-418600

448 โรงงานผลติภณัฑค์อนกรตี การ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 1166 ถนนทา่แฉลบ ผลติเสาไฟฟ้าคอนกรตีอดัแรง 039-311572

449 โรงพยาบาลกรงุเทพจันทบรุี 25 หมูท่ี� 14 ถนนทา่หลวง 039-319888
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450 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 38 ถนนเลยีบเนนิ 039-319666

451 โรงพยาบาลสริเิวช 151 หมูท่ี� 7 ถนนตรรัีตน์ 039-605666

452 โรงสขีนัธพาณชิย์ 28/1 หมู6่ สขีา้วชนดิแยกแกลบแยกรํา (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 4
เกวยีน/วนั)

453 โรงสขีา้วกรูมะสวุรรณ หมู5่ สขีา้ว (กําลงัสสีงูสดุของรา้นสขีา้ว 4 เกวยีน/วนั)

454 โรงสปีระภา 20 หมู1่1 ถนนสขุมุวทิ สขีา้ว

455 โรงสเีจรญิพาณชิย์ 16 หมู7่ สขีา้ว

456 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จังหวดั
จันทบรุี 10 ถนนศรยีานุสรณ์ สถานศกึษา 039-311170

457 โรงแรมเคพ ีแกรนด ์จันทบรุี 35/200-201 ถนนตรรัีตน์ โรงแรม 039-
323201-10

458 โอแทรคเตอร์ 77/4 หมู1่2 ซอ่มรถแทรคเตอร์

459 ไทยนครการพมิพ์ 108/69 ถนนศรรีองเมอืง พมิพส์ ิ�งพมิพต์า่ง ๆ 039-311649

460 ไอศกรมีตราจรวดขลงุ 18/9 ถนนขลงุ-พลิ�ว ผลติไอศกรมี
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