
 
 

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
 

ที ่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ Web site / E-mail 
1. กระดาษแข็งไทย  จ ากัด 1/22  หมู่  2  ซ.วัดไร่ขิง   

ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 

0-3432-1210 
(Fax)0-3431-1005   

- 

2. ก าแพงแสน  คอมเมอร์เชียล  
จ ากัด 

222 หมู่ 2 ต.ก าแพงแสน   
อ.ก าแพงแสน  จ.นครปฐม 
73140 

0-3435-1556-8 
(Fax)0-3435-1555 

www.kcfresh.com 
chusak@kcfresh.com 

3. กู๊ดสตาร์ท  จ ากัด 66/19 ถ.พุทธมณฑลสาย 5   
ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน   
จ.นครปฐม  73210 

0-2431-3162 
0-2811-8008-9 
(Fax)0-2431-3161 

info@goodwill.co.th 

4. เกรทเตอร์  โพลี  แมนูแฟค
เจอริ่ง  จ ากัด 

66/1-3 หมู่ 12  ต.ไร่ขิง   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210 

0-2811-9290 
 

orawan@grandinterprint.com 

5. แกรนด์อินเตอร์พริ้นท์  จ ากัด 66/13 หมู่ที่ 12  ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73210 

0-2811-9883 
0-2811-9848 
(Fax)0-2811-9831 

www.grandinterprint.com 
 

6. เค แอนด์ แซด คอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด 

140/1  หมู่ที่  4  ต.สามง่าม   
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม73150 

0-3438-1313 
(Fax)0-3438-1717 

www.kzcorp.com 
sales@kzcorp.com 

7. จินตนา ฟูจิโบคอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด 

74/3  หมู่ที่  11  ต.ไร่ขิง  อ.สาม
พราน จ.นครปฐม  73210 

0-2431-2083-4 
(Fax)0-2431-1750 

 jfcoi@lovd-fa.co.jp 

8. จินตนาแอพพาเรล  จ ากัด 74  หมู่ที่  11  ต าบลไร่ขิง อ.สาม
พราน  จังหวัดนครปฐม  73110 

0-2420-7922-8, 
0-2446-8000-32 

www.jintana.com 
jintana@jintana.com 

9. เจ.ซี.เลซ  จ ากัด 254 หมู่ 3  ต.หนองดินแดง  อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 

0-3420-0063-7 
(Fax)0-3425-5741 

- 

10. เจียมโชติวัฒน์นครปฐม 149/1-4  ม.5   
ถ.เพชรเกษม  ต.ธรรมศาลา  อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 

0-3471-2513 
(Fax)0-3471-3128 

- 

11. โจ จูน  จ ากัด 120  หมู่ที่  9  ซอยวัดดอนเตา
อิฐ  ต.สระสี่มุม   
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

0-3428-1331-3 
(Fax)0-3435-1187 
0-3428-2402 

www.johjoon.co.th 
joh@johjoon.co.th 

12. ชาคโร  จ ากัด 49  หมู่ที่  8  ต.กระทุ่มล้ม อ.
สามพราน  จ.นครปฐม  73220 

662-4292294-7 
(Fax)662-4292298 

- 

13. ซิตี้วู้ด 2001  จ ากัด 187/5  หมู่ 1 ต.ธรรมศาลา  อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 

0-3428-9138-9 
(Fax)0-3428-9923 

cw2001@thailand.com 



 
 

14. ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค  จ ากัด 23  หมู่ที่  3  ต.กระทุ่มล้ม  อ.
สามพราน จ.นครปฐม  73220 

0-2431-0007 
(Fax)0-2420-2704 

xenixgen@ksc.th.com 
xenixgen@yahoo.com 

15. ซูติค  จ ากัด 173/1-2  หมู่ 1  ต.ยายชา  
อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110 

0-3422-5722-6 
  

- 

16. เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล  
จ ากัด 

77/37-38  ถ.พุทธมณฑลสาย 5  
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73210 

0-2811-9050-70 
(Fax)0-281190713 

www.cernicinternational.com 

cernic@asianet.co.th 

17. ไซเก้นไฮมาค  จ ากัด 23/198  หมู่ 8  ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

- - 

18. ดวงสิริ คอสเมติกส์  จ ากัด 73/13  หมู ่5  ต.ศาลายา   
กิ่งอ าเเภอพุทธมณฑล  
จ.นครปฐม  73170 

0-2889-2022-3 
(Fax)0-2441-9560 

kat_thicha@yahoo.com 

19. ดินสอสีไทย  จ ากัด 5/233,5/28-30  หมู่ที่  8  ถ.
เพชรเกษม  ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 

0-2420-5202-5 
0-2431-0011 
(Fax)0-2420-0471 

www.thaicreyon.co. th 
seethai@asianet.co.th 

20. ดี.ซี.เภสัชกรรม  จ ากัด 1  หมู่ 4  ต.สัมปทวน  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120 

0-3433-1429-30 
(Fax)0-3433-1349 

www.springthailand.com 

21. ไดนามิค สปริง  จ ากัด 66/16-17  หมู่ที่  12  ต าบลไร่
ขิง  อ.สามพราน   
จ.นครปฐม 73210 

0-2811-9739 
(Fax)0-2431-3069 

dm@springthailand. com 

22. ไดโน่ อีเล็คทริค  จ ากัด 32/10 หมู่ 2  ต.บางกระทึก  อ.
สามพราน จ.นครปฐม 73210 

662-4482949 
(Fax)662-482-1909 

dyno_electric@anet.net.th 

23. ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล  จ ากัด 23  หมู่ที่  8  ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน จ.นครปฐม 73160 

0-2420-4468 
(Fax)0-2811-4834 

topper@bkk.loxinfo.co.th 

24. ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์  จ ากัด 113  หมู่  4  ต.สัมปทาน  อ.นคร
ชัยศรี  จ.นครปฐม 73210 

0-3423-9290 
(Fax)0-2811-9653 

- 

25. เทก็ซ์มาสเตอร์  จ ากัด 222  หมู่ที่  6  ต.ท่าข้าม  อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม  73110 

0-3428-7633-6 
(Fax)0-3428-7637 

- 

26. เท็ทดีไซน์  จ ากัด 99/9  หมู่ที่  1  ต.บ้านใหม่   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 

0-2813-9301-3 
(Fax)0-2429-0475 

www.thaitradefair.com/tetd
esign 
tetdesig@ksc.th.com 

27. ไทย ยามากิ  จ ากัด 49/5  หมู่ 8  ถ.มาลัยแมน  
ต าบลวังตะกู  อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  73000 

0-3428-5224-5 
0-3429-0500 
(Fax)0-3426-1269 
0-3426-1270 
 

www.thaiyamaki.thailand.com 

kagaya@cscoms.com 



 
 

28. ไทย อินเฟลทเทเบิ้ลทอยส์  
จ ากัด 

77/76-77  หมู่ 12  ถ.พุทธ
มณฑลสาย 5  ต.ไร่ขิง   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210 

0-2431-3177-8 
0-2811-9692 
(Fax)0243131778 

www.toyland.co.th 
info@toyland.co.th 

29. ไทยเครื่องชั่ง  จ ากัด 19/8  หมู่ที่  9  ต.ไร่ขิง   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210 

0-2420-1610 
(Fax)0-2420-1610 
  

www.thaiscales.com 
tscale@ksc.th.com 

30. ไทยเทคโนกลาส  จ ากัด 132/3  หมู่ 9  ต.ทัพหลวง  อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 

0-3429-1640-3 
(Fax)0-34291639 

 itong-bundit@yahoo.com 

31. เนเชอรัล อินซูเลชั่น  (ประเทศ
ไทย)  จ ากัด 

98/45  หมู่ที่  11  ต.ไร่ขิง อ.
สามพราน  จ.นครปฐม  73210 

0-2811-9511-2 
0-2811-8091 
(Fax)02811-8093 

www.coolorcosy.com.au 
nitcoolcosy@ji-net.com 

32. บี.ซี.เอฟ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์  จ ากัด 

28  หมู่ที่  7  ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2812-6611 
(Fax)02812-6533 

www.bcf-group.com 
bcf2002@truemail.co.th 

33. เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี  
จ ากัด 

90  ต.บางเตย  อ.สามพราน  จ.
นครปฐม 73210 

0-2800-1501-6 
(Fax)02800-1414 

www.bestcolorant.com 
ratitong@yahoo.com 

34. พรอดดิจิ  จ ากัด 7/3  หมู่ 3  ต.บางกระเบา  อ.
นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120 

0-3433-2611-2 
(Fax)03433-2613 

prodigy@ksc.th.com 

35. พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ 
(เอเชีย)  จ ากัด 

66/367 หมู่ 12  ต.ไร่ขิง   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210 

0-2811-8117 
0-2811-8957 
(Fax)02811-8117 
0-2811-8957 

uem1992@asianet.co.th 

36. พลวัตร  จ ากัด 76  หมู่ที่  11  ต.ไร่ขิง  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73210 

0-2811-9022 
(Fax)02811-7570 

www.palawatr.co.th 
jongkiat@palawatr.co.th 

37. พี.พี.แพคเกจจิ้ง  จ ากัด 50/6  หมู่ 12  ต าบลไร่ขิง อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม  73210 

0-2811-9300-9 
(Fax)028119310-
11 

www.pp.co.th 
pp_pack@hotmail.com 

38. เพชรนครคอนกรีต  จ ากัด 10/2  หมู่ที่  8  ต.ล าพยา  
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม  73000 

0-2880-7354-5 
(Fax)03425-9318, 
0-3421-8674 

- 

39. เพ็ญรุ่งบาธฟิตติ้งส์  จ ากัด 23/226-228 หมู่ 8  
ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน  
จ.นครปฐม  73160 

0-2420-9142-4 
(Fax)0242091424 

- 

40. ฟุ้กเฮงซิลิเกท กลาส  จ ากัด 504 หมู่  3 ต.ดอนยายหอม  อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 
 

0-3422-9456-9 
(Fax)034229460 

fookheng@ksc.th.com 



 
 

41. ไม้อัดล าพญา  จ ากัด 82  หมู่ที่  11  ต.ล าพญา  
อ.บางเลน  จ.นครปฐม  73130 

0-3430-2264 
(Fax)034302264 

- 

42. ยางโอตานิ  จ ากัด 55  หมู่ที่  7  ถ.เพชรเกษม  ต.
คลองใหม่  อ.สามพราน  จ.
นครปฐม  73110 

0-3432-4244 
0-3422-3333 
0-3422-2744 
(Fax)03432-1598 

www.otanitire.com 
export@otanitire.com 

43. ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลส์  จ ากัด 18/8  หมู่ 4  ต.อ้อมใหญ่  อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2812-7211-7 
(Fax)024203408 

www.unitedtextilemills.com 
utm@unitedtextilemills.com 

44. เร็กซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส  จ ากัด 37/6  หมู่ที่  1 ต.ท่าข้าม   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 

0-3428-7587-90 
(Fax)03429-2176 

www.rexbaby.net 
thairabbit@hotmail.com 

45. โลหะการวิศวกรรม  จ ากัด 32/2  หมู่ 5  ต.กระทุ่มล้ม   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220 

0-2420-1397-8 
(Fax)02420-2261 

- 

46. วัชรบรรจุภัณฑ์  จ ากัด 26/10  หมู่  3 ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน จ.นครปฐม 73160 

0-2812-5772-4 
(Fax)02429-0706 

marketing@vppack.com 

47. วัฒนกุลอ๊อกซิเย่น  จ ากัด 87 หมู่ 8  ต.ล าพยา อ.เมือง  จ.
นครปฐม  73000 

0-3425-3092 
(Fax)03425-3092 

- 

48. วิชั่นเท็กซ์  จ ากัด 151  หมู่ที่  1  ซ.เอราวัณ  ถ.
เพชรเกษม ต.ยายชา   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 

0-3422-5489-92 
(Fax)0-3422-
5488 

www.vtex.co.th 
chartchai.s@vtex.co.th 

49. สยามโปลีเท็กซ์อุตสาหกรรม  
จ ากัด 

20/4  หมู่ 1  ซ.วัดท่าข้าม   
ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 

0-2429-0588 
0-2429-0614 
(Fax)03428-7656 

www.siampolytext.com 
vorawat@ksc.th.com 

50. สยามแฮนดส  จ ากัด 3  หมู่  2  ต.หอมเกร็ด  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73110 

0-2465-7351 
0-3432-4919 
(Fax)02472-1650 

- 

51. สวิฟท์  จ ากัด 65/2  หมู่ที่  6  ต.ดอนข่อย  อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม  73000 

0-3435-1025-6 
(Fax)03435-2639 

www.thaifreshproduce.com 
exotic@thaifreshproduce.com 

52. สหมิตรแก้วถาวร 159-160 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2811-5055-6 
(Fax)0281150678 

www.unitedglassthailand.com 
worrawut@unitedglassthailand.
com 

53 สามพรานการทอ  จ ากัด 18/4   ถ.เพชรเกษม   
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน   
จ.นครปฐม  73160 

0-2420-3155-6 
(Fax)02420-3194 

chantima_annet@hotmail.com 

54. สี่มณฑลอุตสาหกรรม  จ ากัด 59 หมู่ 9  ต.กระทุ่มล้ม  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73220 

0-2429-2070 
(Fax)02429-2133 

www.pnkshocks.com 
smi@pnkshocks.com 



 
 

55. สุวรรณซัพพลาย ศิลปอมตะ 
อัลลอย สลักลาย  จ ากัด 

66/6-8  หมู่ที่  12  ต.ไร่ขิง  อ.
สามพราน จ.นครปฐม  73210 

0-2431-3120-22 
(Fax)02431-3119 

www.suwanalloy.com 
suwannalloy@hotmail.com 

56. เสถียรอุตสาหกรรม  จ ากัด 42/58  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.
นครปฐม 73210 

0-2429-0182-3 
(Fax)02429-0258 

mamail@anet.net.th 

57. เส้นหมี่เหรียญทอง  จ ากัด 42/1  หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2420-2432 
0-2420-3300 
(Fax)02420-3303 

- 

58. แสงสว่างตราค้างคาว  จ ากัด 69  หมู่ที ่1 ต.ท่าพระยา  อ.นคร
ชัยศรี  จ.นครปฐม  73120 

0-3422-7938 
(Fax)03433-1460 
0-3422-7939-4 

www.aipthailand.com 
 

59. อโกรไทย  จ ากัด 77/75  หมู่ที่  12  ต.ไร่ขิง   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210 

0-2431-0360-2 
(Fax)0-2431-2493 

somkiat@aipthailand.com 

60. อรพรรณพาณิช 759 ต.สนามจันทร์  อ.เมือง จ.
นครปฐม  73000 

0-3425-1311 
0-3425-4354  

- 

61. ออโตแพค  จ ากัด 98/50  หมู่  11  ต.ไร่ขิง  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73210 

0-2811-8340 
(Fax)0-2811-8341 

www.autopack.com.au 
salesth@autopack.com 

62. อ้อมใหญ่ศิริชัย(1991)  จ ากัด 23/5 หมู่ที่ 2  ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน จ.นครปฐม  73160 

0-2420-2153 
0-2420-1045 
(Fax)0-2420-6746 

- 

63 อีเล็คทริคส์ ซัพพลาย  จ ากัด 18/1 หมู่  2  ต.ธรรมศาลา อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 

0-3430-5563-4 
(Fax)0-3439-5403 

electsm@cscoms.com 

64. เอ เอส ที อินดัสทรี  จ ากัด 43/5  หมู่ที่  3  ต.บางแก้ว   อ.
นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120 

0-3422-2826-7 
  

- 

65. เอกวัตร  (1994) 146  หมู่ 2  ต.สระกะเทียม อ.
เมือง จ.นครปฐม  73000 

0-3420-0135 
(Fax)0-3420-0134 

- 

66. เอ็น.เอส.เว็ท ซัพพลาย  จ ากัด 62  หมู่ที่  6  ต.ท่าข้าม   
อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110 

662-8125759 
 

- 

67. แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ 
อีเลคทรอนิค จ ากัด 

23/218  หมู่ 8  ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2811-4191-2 
0-2431-2193-4 
(Fax)0-2420-9161 

nathee@ksc.th.com 
ad_aees@hotmail.com 

68. แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว  จ ากัด 26/2  หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2813-9762-3 
0-2420-4230 
(Fax)0-2420-2693 

www.apparelavenue.com 
kartchai@apparelavenue.com 

69. โอลด์มูน  จ ากัด 99/14  หมู่ 1 ต.บ้านใหม่   
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

0-2811-8495-6 
(Fax)0-2811-9897 

oldmoon_jewelry@hotmail.com 



 
 

70. ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล  
จ ากัด 

23/395  หมู่ที่  8   
ซอยพงษ์ศิริชัย 1   
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่  อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2420-7957-8 
0-2431-2174 
0-2811-4409 
0-2431-0949 
(Fax)0-2431-2180 
0-2811-6343 

www.heartandmindapparel.co
m 
heart@heartandmindapparel.com 

71. เทพผดุงพรมะพร้าว  จ ากัด 58-59  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.
กระทุ่มล้ม อ.สามพราน  จ.
นครปฐม  73220 

0-2813-1102-8 
0-2622-1501-8 
(Fax)0-221-1435 
0-2226-4668 

www.chaokoh.co.th 
export@chaokoh.co.th 

72. ไทยแมกซ์เวล อิเลค 
ทริค  จ ากัด 

32/7  หมู่  1  ต.บ้านใหม่ อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม  73110 

0-2429-0033, 
0-2429-0189-91 
(Fax)0-2429-0194 

www.thaimaxwell.co.th 
sunny@thaimaxwell.co.th 

73. ไทยอิสเทอนอินดัสทร้ี  จ ากัด 42/220  ถ.เพชรเกษม   
ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน   
จ.นครปฐม 73210 

0-2429-0162-4 
0-2429-0563-6 
(Fax)0-2429-0988 
0-2429-0155 

 tei@loxinfo.co.th 

74. บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล  
จ ากัด 

76/2  หมู่  8  ต.อ้อมใหญ่    อ.
สามพราน  จ.นครปฐม  73160 

0-2812-6757-60 
(Fax)0-2812-6685 

www.bangkokcycle.com 
mac@bangkokcycle.com 

75. เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์  จ ากัด 111  หมู่  5  ต.กระทุ่มล้ม  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73220 

0-2280-3402-3 
(Fax)0-2280-3403 

 th@benjamit.com 

76. โพลิเมอร์อุตสาหกรรม  จ ากัด 25/1 หมู่ 2  ถ.เพชรเกษม  ต.
อ้อมใหญ่ อ.สามพราน  จ.
นครปฐม  73160 

0-2420-0543 
0-2420-1193 
0-2431-0078 
(Fax)0-2420-2954 

 picbkk@loxinfo.co.th 

77. ไพโอเนียร์ มอเตอร์  จ ากัด 78  หมู่ที่  3  ถนนดอนตูม-นคร
ชัยศรี  ต าบลดอนแฝก อ าเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
73120 

0-3426-5111-8 
(Fax)0-3426-5119 

www.pioneermotor.th.com 
ssatt@pioneermotor.th.com 

78. โมเดิร์น เซรามิคส์ จ ากัด 10/10  หมู่  3  ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2420-4668-9 
(Fax)0-2420-3025 

- 

79. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
จ ากัด 

42/1  หมู่  2  ต.อ้อมใหญ่ อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม  73160 

0-2286-8217-20 
(Fax)0-2287-1657 

- 

80. วรวุฒ ิ สัจจะปรเมษฐ 23/8  ม.2  ต.อ้อมใหญ่  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73160 

0-2420-1217 
(Fax)0-2420-2775 

www.captricot.com 
voravuj@hotmail.com 



 
 

81. สงวนชัยอุตสาหกรรม  จ ากัด 81/2  หมู่ 5  ต.ศีรษะทอง อ.
นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120 

0-3433-2534-5 
0-3433-8596-8 
(Fax)0-3433-1534 

- 

82. สามพราน ซินเธ็ททิคเท็กซ์
ไทล์  จ ากัด 

52  หมู่  1  ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73160 

0-2420-0445-9 
(Fax)0-2431-0937 

 spst@jj-net.com 

83. หลุยส์พลาสติก 42/42  หมู่ที่  5 ต.ไร่ขิง         
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73210 

0-2812-5505-7 
(Fax)0-2812-7712 

www.louisplastic.com 
info@louisplastic.com 

84. อ๊ัคโซ่ โนเบล โค้ทติ้ง  จ ากัด 34  หมู่ที่  4  ต.อ้อมใหญ่  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม 73160 

0-2429-0031 
(Fax)0-2429-0463 
0-2812-6433 

- 

85. อีค  จ ากัด 49  หมู่ 8  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  
ต าบลกระทุ่มล้ม  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
73220 

0-2429-2294-7 
0-2429-2473-6 
(Fax)0-2429-2298 

 ekhsale@yahoo.com 

86. อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย  
จ ากัด 

42/174  หมู่  5  ต.ไร่ขิง  อ.สาม
พราน จ.นครปฐม  73210 

0-2429-0354-7 
(Fax)0-2429-0358 

www.tpbi.co.th 
marketing@tpbi.co.th 

87. เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย  จ ากัด 88/8  หมู่  2  ต.ทัพหลวง  อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 

0-3429-1177 
(Fax)0-3420-9507 

 enburg@cscoms.com 

88. กระดาษศรีสยาม  จ ากัด  
(มหาชน) 

9/1 หมู่ 2 ต.ท่าตลาด  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110 

0-3432-2555 
(Fax)0-3432-2222 

www.siampaper.co.th 
ceo@siampaper.co.th 

89. เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จ ากัด 23/3  หมู่ 3  ต าบลยายชา  อ.
สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

0-3431-1273-4 
0-3432-2557-8 
(Fax)0-3432-2559 

www.chiempatana.com 
export1@chiempatana.com 

90. ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 58  หมู่  3  ต าบลสัมปทวน  อ.
นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120 

0-3438-9200-2 
(Fax)0-3438-9203 

- 

91. ดัชมิลล์ จ ากัด 137/6 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว   
อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120 

0-3433-9020-6 
0-3423-2222-4 
(Fax)0-3433-9029 
0-3433-9027 

www.dutchmill.co.th 
pcs@dutchmill.co.th 
wicharn.m@dutchmill.co.th 

92. ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม 
จ ากัด 

69/2  หมู่ที่  11  ต.ไร่ขิง อ.สาม
พราน  จ.นครปฐม  73210 

0-2420-0079   
(Fax)0-2420-2828 

www.tre-atthaboon.com 
marketing@tre-
atthaboon.com 

93. ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

18  หมู่ที่  5  ต.บางไทรป่า อ.
บางเลน  จ.นครปฐม  73130 

0-3439-1016-9 
(Fax)0-3439-1020 

 sirimaw@thaifoods.co.th 



 
 

94. มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

99โรงงานพุทธมณฑลสาย 5  หมู่ 
9 ถ.เพชรเกษม  ต.ไร่ขิง  อ.สาม
พราน จ.นครปฐม  73210 

0-2810-2888 
(Fax)0-2420-1195 

www.mahaphant.com 
naruemolk@mahaphant.com 

95. ไมด้า-เมดดาลิส เอ็นเทอร์เท
นเมนท์ จ ากัด 

96/2  หมู่ที่  4  ต.ล าพยา  อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 

0-3427-2581-3 
(Fax)0-3427-2585 

www.mmepcl.co.th 
mida@ksc.th.com 

96. โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ากัด 19  หมู่  1  ถนนเพชรเกษม  
ต าบลยายชา  อ.สามพราน  
จังหวัดนครปฐม  73110 

0-2224-0144 
(Fax)0-2224-0992 
0-2224-5689 

www.choheng.com 
chocheng@chocheng.com 

97. ลีวิวัฆน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จ ากัด 

149/1  หมู่  2  ต.คลองใหม่ อ.
สามพราน  จ.นครปฐม  73110 

0-3431-1592 
(Fax)0-3431-1471 

- 

98 แอลเล ไบซิเคิ้ล (ประเทศ
ไทย) 

58  หมู่ที่  2  ต.อ้อมใหญ่     อ.
สามพราน  จ.นครปฐม  73160 

0-2819-4488 
(Fax)0-2812-7051 

www.la-bicycle.com 
mac@b-bicycle 

99. เอส.พี.เพ็ทแพค จ ากัด 55/5-6-7  หมู่ที่  11  ถนนท่า
เกวียน  ต าบลไร่ขิง อ าเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม  73210 

0-2811-8131 
(Fax)0-2811-8908 

- 

 
 
 


