
รายช่ือบริษัทที่รับติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

ผู้รับติดต้ังระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

1. บริษัท กลุ่มพระยา จ ากัด (ติดต่อ: คุณเฉลิมขวัญ แสนขว้าง)                
ที่อยู่: 45 ม.6 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120                          
Mobile: 097-923-8774 Line: 0979238774                                      
E-mail: phrayagroup@gmail.com, s.chaloemkhwan@gmail.com 

7. บริษัท ราโวเทค จ ากัด (ติดต่อ: คุณระพีพันธุ์ สมรรถานันท์)                 
ที่อยู่: 26 ม.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120                       
Mobile: 087-929-7828 E-mail: rapheephan@gmail.com 

2. บริษัท มาตัง เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (ติดต่อ: คุณสุรีรัตน์ หมอยาดี)               
ที่อยู่: 393 ม.5 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100                  
Mobile: 095-453-8842 Line: su168.                                               
E-mail: su_bell2527@hotmail.com 

8. บริษัท วายแอนด์เอ็น เซอร์วิส จ ากัด (ติดต่อ: คุณชาญกิจ วานิชาชวีะ)    
ที่อยู่: 50/250 หมู่ 4 ม.พฤกษาวิลล์ 46/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง         
จ.ปทุมธานี 12120   Mobile: 087-840-3169 
Line: kit-ccom   E-mail: ccommultimedia@gmail.com 

3. บริษัท ทีซัส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ติดต่อ: คุณวภิาวดี วงค์ค าปัน)    
ที่อยู่: 130/10 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300                   
Mobile: 086-430-1653   Line: 0864301653   Fax: 053-327-662               
E-mail: marketing.tsus@gmail.com 

9. บริษัท เอดีซี ไมโครซิสเต็ม จ ากัด (ติดต่อ: คุณอภิสิทธิ์ งามเนตร)         
ที่อยู่: 36/10 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก                             
Mobile: 080-504-7689   Line: 0805047689                                       
E-mail: abhisit@adcm.co.th 

4. บริษัท เทคนิคคอล ซัน จ ากัด (ติดต่อ: คุณพรธเรศ ดวงสุวรรณ)             
ที่อยู่: 164/84 ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000        
Mobile: 091-778-5538, 085-375-9007 Line: kemmic                         
E-mail: pontalate.d@gmail.com 

10. บริษัท เอส ซี บี ไดร์เออร์ จ ากัด (ติดต่อ: คุณเฉลิมชัย งามดี)            
ที่อยู่: 69/1 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000                    
Tel: 034-305-104 Mobile: 086-615-5680 Fax: 034-305-104           
Line: pompom25200 E-mail: scbdryer@gmail.com 

5. บริษัท ไทยเอเยน่ซ่ี เอ็นยีเนียร่ิง จ ากัด (ติดต่อ: คุณสุพัฒน์ บุญเจริญ)     
ที่อยู่: เลขท่ี 9 อาคารวรสิน ช้ัน 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล    
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Tel: 02-691-5900                            
Mobile: 081-905-7356   Fax: 02-691-5820  
E-mail: supat.b@gmail.com 

11. บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด (ติดต่อ: คุณดุสิทธิ์ ค ามูล)                    
ที่อยู่: 33/36 ม.6 ซ.14 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100   Tel: 053-805-361   Mobile: 087-303-7484                           
Fax: 053-805-362  Line: 08730374844  
E-mail: Sitkm23@gmail.com 

6. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จ ากดั (ติดต่อ: คุณเบญจวรรรณ ถวิลรักษ์)      
ที่อยู่: 315/116 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120             
Tel: 02-501-5677   Mobile: 086-053-8184   Fax: 02-501-1535              
Line: Nooben3776   E-mail: benchawan.menv@gmail.com 

  

ผู้รับติดต้ังระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และจ าหน่ายอุปกรณ์ 

1. บริษัท น าทวีรุ่งวิศวกิจ จ ากัด (ติดต่อ: คุณยศวัฒน์ งามนิธิธนวงศ์)       
ที่อยู่: 86 ซ.อ่อนนุช 40 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง กทม. 10250          
Tel: 02-331-0811   Mobile: 062-939-9191   Fax: 02-331-8415           
Line: yossawat.ng   E-mail: ntre331@yahoo.com 

2. บริษัท อินเตอร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จ ากัด (ติดต่อ: คุณนวลขจร ธรรมสโรช) 
ที่อยู่: 619 ซ.ลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310  Tel: 02-530-3644 Mobile: 081-700-7074          Fax: 
02-539-2277   Line: twinlite   
E-mail:iqc_com@hotmail.com 

ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ 

1. บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จ ากัด (ติดต่อ: คุณชาคริต สุขุมรัตนาพร)                                                                                                            
ที่อยู่: 86 ม.9 ถ.หลังวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210   Tel: 02-810-2533-5 Mobile: 081-874-3304   Fax: 02-810-2538-9                    
Line: schakrit   E-mail: schakrit@gmail.com 

 


