
สถานประกอบการประเภทโรงพยาบาล 
 
1.โรงพยาบาลนครธน 
ท่ีตั้ง 49  ถ. พระราม 2  แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทยีน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10150 
โทรศพัท 02- 416-5454  โทรสาร 02-415-4343 
 
 
2. โรงพยาบาลบางกอก เนอสซิ่ง ( BNH )   
ท่ีตั้ง  9/1 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม  เขตบางรัก   จังหวัด กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย10500  
โทรศพัท 02-686-2700  โทรสาร 02-632-0572 
 
 
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ท่ีตั้ง 8 ถนนเจริญกรุง  แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย 10120 โทรศพัท  02 – 2897988 โทรสาร   02 – 2897334 
 
4. โรงพยาบาลกลาง 
ท่ีตั้ง 514  ถนน หลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย  10100  
โทรศพัท  02 – 2216141 โทรสาร   02 - 2251353 
 
5. โรงพยาบาลชลบุร ี
ท่ีตั้ง69  หมู 2  ถนน สุขุมวิท  ตําบล บานสวน  อําเภอ เมือง จังหวัด ชลบุร ี รหสัไปรษณีย 20000
โทรศพัท038 – 931-024  โทรสาร   038 – 931-017 
 
6. ศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผูสูงอาย ุ
ท่ีตั้ง444 หมู 11 ตําบล หวยใหญ อําเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุร ีรหัสไปษณีย 20260 
โทรศพัท038-237517  โทรสาร 038-238484 
 
7. โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ศรีนครินทร 
ท่ีตั้ง 53 ถนน ศรีนครินทร แขวงบางบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10250
โทรศพัท  02-721-8400 ตอ 2151  โทรสาร 02-720-2924 
 
 
 



สถานประกอบการประเภทโรงเเรม 
 
 8. โรงแรมอมิพีเรียลควีนสพารค 
ท่ีตั้ง 199.  ซอยสายน้ําทพิย ถนน สขุุมวทิ 22 เขตคลองตัน  แขวงคลองเตย  จังหวัด กรุงเทพฯ 
รหัสไปรษณีย10250 
โทรศพัท 02–2619300 ตอ 5315 โทรสาร 02- 2619525 
 
9. โรงแรมอมารีเอเทรีย่ม 
ท่ีตั้ง 1880 ถนนเพชบุรีตัดใหม แขวงบางกะป  เขต หวยขวาง  จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 
10320 โทรศพัท 0–2718-2000 โทรสาร 0-2718–2002 
 
10. โรงแรมดุสิตรีสอรทพัทยา 
ท่ีตั้ง 240 / 2 หมู 5 ตําบล นาเกลือ  อําเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบรีุ รหัสไปรษณีย 20260  
โทรศพัท 08-7135-2686 
 
11. โรงแรมพะงันชัย 
ท่ีตั้ง ทองศาลา อําเภอเกาะพงัน จังหวัด สุราษฎรธาน ีรหัสไปรษณีย 84280  
โทรศพัท 02 – 5411234 โทรสาร 02- 541 - 1041 
 
12. โรงแรม ปทุมวันปริ๊นซเซส   
ท่ีตั้ง 444  อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร   พญาไท แขวง วังใหม เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัส
ไปษณีย10330 โทรศพัท02- 216 -  3700 โทรสาร 02- 611-7030 
 
13. โรงแรม อนิเตอรคอนติเนนตัล  กรุงเทพฯ  
ท่ีตั้ง 971 – 973 ถ. เพลินจติ เขตปทุมวนั   จังหวัด กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10330 
 
14. โรงแรมแกรนบีชรีสอรท วิลลา  กระบ่ี 
ท่ีตั้ง 334 หมู 2 ต. อาวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่ รหัสไปรษณีย  81000โทรศพัท 02 – 5411234 
โทรสาร 02- 541 – 1041 
 
15. อาคารทีพ่ักสวัสดิการ ทอ. (บอฝาย) 
ท่ีตั้ง ตําบล หวัหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบศีรีขนัธ รหัสไปรษณีย 77110 
โทรศพัท02 – 5411234 โทรสาร 02- 541 - 1041 
  



18. โรงแรม แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล คันทรี่คลับ 
ท่ีตั้ง 106 / 8  หมู 4 ตําบล บึง  อําเภอ ศรีราชา   จังหวัด ชลบุร ีรหสัไปรษณีย 20230 
โทรศพัท 038-372-273    โทรสาร  038-372-346 
 
17. โรงแรม หาดขวดรีสอรท   
ท่ีตั้ง 71/1 หมู 10 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏรธานี โทรศพัท 077-445127 โทรสาร 077-238456 
 
สถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
 
18. บรษิัท  แอดแวนเทจฟตุแวร  จํากัด 
ท่ีตั้ง51 หมู 5  ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี  อําเภอกบินทรบุร ีจังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย 
25110 โทรศพัท    037 – 205892-4    โทรสาร 037 – 205-290 
 
19. บรษิัทมหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 71/11 ม.6 ซ.เศรษฐกิจ ตําบล ทาทราย อาํเภอ เมือง จงัหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย 
7400 โทรศพัท 43-520387 โทรสาร 043-520401 
 
20. บรษิัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 
ท่ีตั้ง 229 หมู 4 ถนน แจงวฒันะ  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120 
โทรศพัท02- 962-1180   โทรสาร  02-962-2046 
 
21.บริษัท  มหากิจรับเบอร  จํากัด 
ท่ีตั้ง 69/4 ถนน บางนา-ตราด  ตําบลมาบขา ก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
โทรศพัท 0-3895-2112-5 โทรสาร 0-3895-2116 
 
22. บรษิัท Perrier vitel (Thailand) Ltd. 
ท่ีตั้ง 41 / 1 หมู 5 ถนน สายเอเชีย กม. 83.5   ตําบลโพธิส์ามตน อาํเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13250 โทรศพัท 035-710313-4   โทรสาร 035-381287 
 
23. บรษิัท  นามสุขภัณฑ  จํากัด 
ท่ีตั้ง 58 หมู 6 ตําบลหนองปลาหมอ   อาํเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี  รหัสไปรษณีย 18140   
โทรศพัท 036–373456-63 โทรสาร 036 - 373473  
 
 



24. บรษิัท  ส่ิงทอซาติน  จาํกัด 
ท่ีตั้ง 60 หมู 10  ถนน เพชรเกษม   ตําบล วังเย็น อําเภอ บางแพ   จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย 
70160 โทรศพัท 032 –340401-4    โทรสาร 032-389187 
 
25. บรษิัทนครไชยศรีอุตสาหกรรม จํากัด 
ท่ีตั้ง  20 / 5 หมู 3  ถนน เพชรเกษม  ตาํบล ศรษีะทอง อําเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 
รหัสไปรษณีย 73120 โทรศพัท 034-331995   โทรสาร 034-227836 
 
26. บริษัท แคปซูลเจล จํากัด 
ท่ีตั้ง 1 / 82 หมู 5  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  ถนน โรจนะ  ตําบล คานหาม  อําเภอ อุทยั    
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13210  
โทรศพัท 035 – 334-000    โทรสาร 035 – 334 - 072 
 
 
 


