
ผู้ซื้อวิทยุสื่อสาร WELLFORM  

รายชื่อบางส่วน จังหวัด ประเภทกิจการ 
1. เชียงใหม่เส้นขอบฟ้า  โรงแรมและสวนพฤกษชาติ 
2. ศิริมเบเกอร์  โรงงานท าขนมปัง 
3. เชียงของ ทีค การ์เด้น  โรงแรม 

4. แพลนเตช่ัน แคปปิตอล เมเนจเม้น  โรงงานกล่ันน้ าหอม 

5. เทียนเฉิน อินเตอร์เนช่ันแนล พร็อพเพอร์ตี้  ก่อสร้าง 
6. ศักย์วิศวกรรม  ออกแบบ-ก่อสร้าง 
7. สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์  สโมสรเรือใบ 
8. รัมเบอร์แลนด์ โปรดักส์  ยางพาราแปรรูป 

9. เวิลด์เทคโนโลยี่ โซลูช่ัน  ออกแบบระบบไอที 
10. โรงพยาบาลกรุงเทพ  สถานพยาบาล 

11. เอส.เอ.ออโต้  จ าหน่ายรถ 

12. อารีดอน  ก่อสร้าง 
13. เกศธัญญา  ขนส่งสินค้า 
14. นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  สถานศึกษา 
15. โอวาย คอร์ปอเรช่ัน  ก่อสร้าง 
16. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ส่วนราชการ 
17. มั่นคงเคหะการ  ก่อสร้าง 
18. นิติคุณ  รับเหมาท าความสะอาด 

19. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา  ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
20. กระจกรุ่งจรัส  ออกแบบติดตั้งงานกระจก 

21. ยูที พรีซิช่ัน  รับเหมางานกลึง 
22. อนุภาษประมวลกิจ  สนามกอล์ฟ 

23. กรุงเทพประกันชีวิต  ประกันภัย 

24. เอสแอลพี ปากช่อง  โรเนียว 
25. ซากุระเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส  ก่อสร้าง 
26. ไทยอินเตอร์เนช่ันแนล เรนห์ อะ คาร์  บริการรถเช่า 
27. ซีเออี เอเชีย  ผลิตท่ออ่อน/ข้อต่อ 

28. ชาญวิทย์การค้า  จ าหน่ายเครื่องเขียน 

29. ดาวิน  โรงแรม 

30. ส าราญแลนด์แอนด์เฮ้าส์  หมู่บ้านจัดสรร 
31. ไทยธาดามอเตอร์  ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต ์

32. พาโนราม่า เวิลด์ไวด์  ผลิตรายการโทรทัศน ์



33. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส  ขุดแก๊ส 

34. เคมเทรด  เคมีเกษตร 
35. เดอะนิวไลท์ติ้ง  จ าหน่ายโคมไฟ 

36. เทสโก้เอ็นจิเนียริ่ง  ก่อสร้าง 
37. โครงการ LEAF  อนุรักษ์ป่า 
38. โรงแรมเมเปิล  โรงแรม 

39. แลนด์มาร์ค เรสซิเด้นท์  คอนโดมิเนียม 

40. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) ระยอง ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่น 

41. จีเอสไอ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)  จ าหน่ายอุปกรณ์ใช้ในอุตสาหกรรม 

42. ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์)  แปรรูปพลาสติก 
43. โรงแรมภูเก็ตสิริ  โรงแรม 

44. วัดสันป่าสัก (ศรีภรินทร์)  วัด 

45. เค เจ เพลส  หอพัก 

46. สุลักษณ์การไฟฟ้าแอนด์โทรศัพท ์  ติดตั้งตู้สาขา 
47. เดอะบัญยัน กอล์ฟคลับ หัวหิน  สนามกอล์ฟ 

48. เฮงเซลล์แอนด์เซอร์วิส  จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ 

49. เรสซิเดนท์ ไลน์ กรุงเทพฯ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
50. พีแอนด์พีอินเตอร ์  รักษาความปลอดภัย 

51. พี.เอ็ม.วาย.บีช คอนโดมิเนียม  คอนโดมิเนียม 

52. ไทแทน เครน  โรงงานผลิตเครนไฟฟ้า 
53. กิมแชอาหล่ัย  จ าหน่ายอะไหล่ยนต์ 
54. เรสซิเดนซ์แอนด์สปา  โรงแรม 
55. ซิงเกอร์ประเทศไทย กรุงเทพฯ จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
56. กชฎาพรรณ  รับเหมาก่อสร้าง 
57. ดอนตูมเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุงเทพฯ กิจการขนส่ง 
58. ศราธรเมทอล สมุทรสาคร ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่น 
59. พีเกียคอนสตรัคช่ัน  รับเหมาก่อสร้าง 
60. ขุนเฉวงรีสอร์ท  โรงแรม 
61. บุญสมก่อสร้าง  รับเหมาก่อสร้าง 
62. HALO PRODUCTIONS  สร้างภาพยนตร์ 
63. ต้นกล้าป่าเขา   
64. จัสเทลเน็ทเวิร์ค  รับติดตั้ง INTERNET 

65. เคเอสซีคอมเมอร์เชียล  ค้าตลาดหุ้น 
66. ไทยนันเฟอรัสเมทัล ฉะเชิงเทรา ท าแบตเตอรี่, รีไซเคิลแบตมือถือ  

67. บี.ซี.คอนซัลแตนท์ กาฬสินธ์ุ ก่อสร้าง 



68. เทียน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ต้ี (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ ธุรกิจตกแต่งภายใน 
69. สยามโพลด์แอนด์โพล์ กรุงเทพฯ  
70. แอร์โค กรุงเทพฯ เครื่องปรับอากาศ TRANE 

71. ทัทวิน สงขลา ยางดิบ 
72. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพูนสินธาน ี กรุงเทพฯ หมู่บ้าน 
73. ชาโตเดอเขาใหญ่ นครราชสีมา โรงแรม 
74. ไทยอกริเพาเวอร์ สมุทรปราการ ผลิตกะทิอร่อยดี 
75. กชฎาพรรณ นนทบุร ี  
76. อุตสาหกรรมกล่องสยาม ปทุมธานี ผลิตกล่องกระดาษ 
77. วิศว์คอสโปรเจ็ค กรุงเทพฯ  
78. ตลาดมองบาร์เช่ร์ กรุงเทพฯ ตลาดนัด 
79. เอสเอสไฟเบอร์กลาส สมุทรสาคร ผลิตไฟเบอร์กลาสทุกชนิด 
80. Save The Children International กรุงเทพฯ องค์กรอิสระส าหรับเด็ก 
81. บุญเกษมแมชชินเนอร่ี กรุงเทพฯ จ าหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง 

82. ไซเบอร์นิค กรุงเทพฯ จ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
83. พี พี เอส ซิสเต็ม กรุงเทพฯ ติดตั้งจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 
84. รีโน (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 
85. เจ.เอส.ที.เซอร์วิสเซส กรุงเทพฯ จัดหาสินค้า 
86. อินเด็กซ์เพลส (ไทยแลนด์) นนทบุร ี จัดหาสินค้า 
87. บุญทวีวัสดุ จันทบุรี จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
88. ไทยธาดามอเตอร์ ฉะเชิงเทรา ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต ์
89. แซทโซลูชันส์ กรุงเทพฯ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
90. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา สถานศึกษา 
91. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สถานศึกษา 
92. ออเกอะไทย พิจิตร รับเจาะ-ตอกเสาเข็ม 
93. เนวาด้า มัลติเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด โรงภาพยนตร ์
94. แอโรกรีต (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลิต-จ าหน่ายคอนกรีต 
95. ท.ีซี.พลัสดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 
96. ดี.เอ็ม.ไอ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต กรุงเทพฯ น าเข้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป 
97. ศรีตรา กรุงเทพฯ ผลิตป้ายจราจร-ตีเส้นถนน 
98. DAIWA KASEI (THAILAND) CO.,LTD. อยุธยา ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทพลาสติก 

99. ซานโตไฟร์โปรดักซ์ กรุงเทพฯ จ าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
100. สหโชคชัยบิวดิ้ง กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 
101. ธีร์เซ่งเฮงเมทัลโปรดักส์ สุพรรณบุรี รับเหมาก่อสร้าง 
102. พัฒนพร คอนทรัคชัน ภูเก็ต รับเหมาก่อสร้าง 



103. Thai Carbon Black Public Co., Ltd. อ่างทอง จ าหน่ายผงคาร์บอน 
104. กิจธนวรรณอินดัสตรี้ สมุทรปราการ รับท าของใช้ด้วยโลหะ 
105. โอแอลกรุ๊ป 2013 กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 
106. เอฟเอ็นเอ็นจิเนียริ่ง (ส านักงานใหญ่) กรุงเทพฯ น าเข้าเครื่องมืออุตสาหกรรม 
107. แสงวิจิตรการไฟฟ้า สกลนคร จ าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

108. นอร์เวย์เจ้ียนคอนสตรัคชัน ชลบุรี รับเหมาก่อสร้าง 
109. พรีโม พอสโต กรุงเทพฯ รีสอร์ท (เขาใหญ่) 
110. เกศธัญญาเซอร์วิสเซนเตอร์ นครสวรรค์ ขนส่งสินค้า 
111. เอเวอร์กรีนอินดัสตรีส นครปฐม ผลิตและส่งออกผ้าพิมพ์ลาย 
112. โซวาเมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ จ าหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ 
113. บ้านร็อคการ์เด้น (มหาชน) กรุงเทพฯ ธุรกิจค้าที่ดินจัดสรร,อสังหาริมทรัพย์ 

114. คูโรต้า (ไทยแลนด์) ปราจีนบุรี  ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ TOYOTA 

115. เอด้าซอฟท์ กรุงเทพฯ จ าหน่ายโปรแกรมส าเร็จรูป 
116. กระจกตาปี สุราษฏร์ธานี รับสมัครงาน,จัดหางาน 
117. ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุงเทพฯ จ าหน่ายระบบติดตามรถด้วยจีพีเอส 

118. โกเซ๊ียะเชียงกง เพชรบุรี จ าหน่าย,รับส่ังอะไหล่รถยนต์ 
119. โกไข่การไฟฟ้า ยะลา จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 
120. มานิตย์ฟาร์ม เพชรบุรี เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจ าหน่าย 
121. เอฟไอดีคอนแทรกเตอร์ ระยอง จ าหน่ายสายเคเบ้ิล 
122. Three Masters Co., Ltd. กรุงเทพฯ ผู้เชี่ยวชาญระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

123. อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ กรุงเทพฯ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์, ของแต่งบ้าน 
124. เอส.เอ.พี.เหมืองแร่ กาญจนบุรี ธุรกิจด้านสนามกอล์ฟ 
125. กรรณิกาซีฟู้ดส์ กรุงเทพฯ ร้านอาหารทะเล 
126. เพื่อนธรรมชาติ กรุงเทพฯ ทัวร์, ท่องเที่ยว 
127. วรวัฒน์ (2536) ก าแพงเพชร จ าหน่ายคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ 
128. กมลธรรม สุราษฎร์ธานี กิจการโรงแรม 
129. อุดมพรเฟอร์นิเจอร์ ระนอง จ าหน่ายอุปกรณ์ใช้ในบ้าน 
130. ทองทาบพิทยา ลพบุร ี สถานศึกษา 
131. เอ้ืออาทร ซ.คุณพระ 1 ปทุมธานี บ้านจัดสรร 
132. บุรีรัมย์เอสจีไทร์ บุรีรัมย์ ศูนย์บริการยางรถยนต ์
133. สหโชคชัยบิวดิ้ง กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 
134. เอ็น.ด.ีเอส 34 นครราชสีมา สถานพยาบาล 
135. เทรนดี้ดอลส์แอนด์ทอยส์ นครปฐม สถานที่ท่องเที่ยว,ไร่ผลไม้ 
136. ซ.สหเซไกเทค ปทุมธานี รับเหมาก่อสร้าง 
137. ที่ปรึกษาคีน กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 



138. ศักดิ์กมล 35 กรุงเทพฯ ติดตั้งสาธารณูปโภค 
139. เดวิดสัน ชลบุรี โรงแรม 
140. นพรัตน์ เทรดดิ้ง (2012) ชลบุรี อู่ซ่อมรถยนต์ 
141. เจริญสุขการไฟฟ้า นครพนม จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ 
142. ฟาสต์อินเตอร์ซัพพลาย ชลบุรี จ าหน่ายเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม 
143. Mojo Bikes Co.,Ltd. กรุงเทพฯ จ าหน่ายจักรยานน าเข้าและอุปกรณ์ 

144. แปดริ้ว รีไซเคิล ฉะเชิงเทรา จ าหน่ายขวด,แก้วใช้แล้วให้โรงงาน  

145. ฮอลแลนด์สตาร์บรรจุภัณฑ์ อยุธยา ผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่มยี่ห้อสตาร์ 
146. โอจิเทม (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ รับขนย้ายส่ิงของ, ชิปป้ิง 
147. อีฮงมดแดงมอเตอร์ลิส มหาสารคาม จ าหน่ายรถจักรยานยนต์, อะไหล่ 
148. ไทยซีพียู เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตัคชัน นครปฐม รับเหมาก่อสร้าง 
149. คอนเท็กท์ไอทีโซลูชันส์ ภูเก็ต จ าหน่าย-บริการคอมพิวเตอร์,อุปกรณ ์

150. เรสซิเดนซ์แอนด์สปา กรุงเทพฯ โรงแรม 
151. เฉลิมเดช สตีล นนทบุร ี รับเหมาก่อสร้าง 
152. เชียงรายสันติบุรีกอล์ฟคลับ เชียงราย สนามกอล์ฟ 
153. มานะไทยเขาหลักรีสอร์ท พังงา โรงแรม 
154. บีทีที ยูไนเต็ด กรุงเทพฯ จ าหน่าย-ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

155. ชูโชคชัย 1992 อุตรดิตถ ์ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 
156. ทวีทรัพย์แมชชีน ปราจีนบุรี งานเช่ือม-กลึง ฯลฯ โลหะทุกชนิด 
157. Aranya Construction สมุทรปราการ ก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 

158. บุญเลิศไรซ์ 555 นครสวรรค์ โรงสีข้าว 
159. เฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท 
160. เอเชียรูม่ามาร์เก็ตติ้ง นครปฐม ผู้ผลิต-ขายส่งพลาสติกส าเร็จรูป 
161. โรงงานเครื่องแกงคุณล าดวน ชุมพร จัดจ าหน่ายเครื่องแกงใต้ 
162. แอท เรสิเดนซ์ กรุงเทพฯ หอพัก, อพาร์ทเม้นต์ 
163. บีเกรทวัน กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 
164. เอส เอส อัลลายแอนซ์ กรุงเทพฯ จ าหน่าย-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
165. เอส เค เอ็น ไปป์เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย กรุงเทพฯ รับเหมาติดต้ังโครงเหล็ก, เดินท่อก๊าซ 

166. สุรนัย วิศวกรรม (ประเทศไทย) นนทบุร ี ใช้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
167. พี พี เอส ซิสเต็ม กรุงเทพฯ รับเหมาก่อสร้าง 
168. มาสเตอร์ คอนโทรล กรุงเทพฯ จ าหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย 

169. เบาน์ดาร่ี โซลูช่ัน ภูเก็ต จ าหน่าย-ติดต้ังกล้องวงจรปิด/จานดาวเทียม 

170. พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ นนทบุรี กิจการอาหารสด-อาหารแช่แข็ง 
171. แปดริ้ว รีไซเคิล ฉะเชิงเทรา ค้าของเก่า 

 


