
ล าดบัที่ ชือ่สถานประกอบการ ทีอ่ยู่สถานประกอบการ

1 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอบ้านโฮ่ง เลขที ่298  ม.2  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพนู

2 ร้านแนวธรรม เลขที ่90 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ล าพนู โทร 053-512309 นายแนวธรรม แสงทอง

3 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเทคนิคมอเตอร์แอนด์ซัน เลขที ่ 126  ม.11  ต.เหล่ายาวอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพนู  โทร 053-591308 นายเนาวกานต์ จตินารินทร์

4 ร้านซุปเปอร์เทคนิค เลขที ่341 ม.12 ต.แม่ตืน  อ.ล้ีจ.ล าพนู  โทร.085-7176112 นายวศิิษฐ วงษ์ศรีอนันต์

5 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีเอ แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เลขที ่86  ม.3  ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ล าพนู โทร. 053-562918 นายพจนารถ หาญตระกลู

6 บริษัท ศิลาสามยอด จ ากดั หมูท่ี ่ 1  ต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพนู นางละเอยีด หล้ากาวี

7 ธนาคารออมสิน  สาขาล้ี เลขที ่481  หมู ่4  ต.ล้ี  อ.ล้ีจ.ล าพนู นางสาวจริาภรณ์มาชมภู

8 องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงกานต์ นายชัยวฒัน์ ประเสริฐ

9 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู นายอคัรเดช เทพจกัร

10 ร้านล้ีประดับยนต์ เลขที ่414/1 หมู ่14 ต.ล้ี อ.ล้ีจ.ล าพนู โทร. 084-8946775 นายนิรันดร พรหมแกว้

11 ร้านสันต์เซอร์วสิ หมู ่14 ต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพนู  โทร. 084-0459081 นายประสาร ปาสุนัน

12 ร้านเกยีรติอเิล็กทรอนิกส์ หมู ่1  ต.บ้านโฮ่ง อ.ล้ี จ.ล าพนูโทร. 082-6229937 นายชูชาติ รัตนพรหม

13 ร้านปรัชญาหว้ยหา้ หมู ่7  ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพนู

14 ร้าน CCE ชัยชนะอเิล็กทรอนิกส์ เลขที ่1/3  ถ.ล าพนู-ป่าซางต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพนู นิตยา จนัทร์ภเูขยีว

15 ร้านน้ าพ ุ คาร์ออดิโอ เลขที ่99/4 ต.ต้นธง  อ.เมือง จ.ล าพนู  081-0203795 นายเอนก มณีวฒิุ

16 ร้านอว้น ไฮไฟ เลขที ่27/4 หมู ่4  ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธติ.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพนูโทร. 089-7004485 นายดามพ์ ธ ารงวฒัรณิช

17 อู่สันต์  การช่าง เลขที ่120/1  หมู ่8 ต.ศรีวชิัยอ.ล้ี  จ.ล าพนู นายวสันต์ เยตา

18 กติติยางยนต์ เลขที ่186  หมู ่17  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพนู โทร. 053-550816 นายกติติศักด์ิ จองค า

19 บริษัท ธาราล าพนูอซูีซุเซลส์ จ ากดั เลขที ่118  หมู ่13  ถนนเชียงใหม่-ล าปางต.มะเขอืแจ ้ อ.เมือง  จ.ล าพนูโทร 053 552436-8 นายชัยณรงค์ มีเงินทอง

20 น. การช่าง ต.ล้ี  อ.ล้ี  จ.ล าพนู  รัชฎาพร มหานิล

21 ร้านกติติพนัธอ์ะไหล่ยนต์ เลขที ่27/1 หมู ่1 ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพนู โทร. 081-9926118 นายกติติพนัธ์ ไชยพนู

22 อู่ สุโขทัย เลขที ่10 หมู ่13  ต.แม่ตืน อ.ล้ี  จ.ล าพนู นายสมชาย หลวงนา

23 อู่ ทีซี ออโต้ เซอร์วสิ เลขที ่ 248  หมู ่6  ต.หนองล่องอ.เวยีงหนองล่อง  จ.ล าพนู นายบรรทต ชัยยศ

24 บริษัท นีม่ซีเส็งลิสซ่ิง  จ ากดั สาขาบ้านโฮ่ง เลขที ่17/2 หมูท่ี ่1 ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพนู โทร. 053-550059 นายพงษ์ศักด์ิ ยะโสภา
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25 ธนาคารออมสิน  สาขาบ้านโฮ่ง เลขที ่115/1  หมูท่ี ่1  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพนูโทร. 053-980200 นายสมเพช็ร ชัยอา้ย

26 เทศบาลต าบลศรีวชิัย เลขที ่399  หมูท่ี ่11  ต.ศรีวชิัยอ.ล้ี  จ.ล าพนู  โทร. 053-008231 นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง

27 ธกส. สาขาบ้านโฮ่ง เลขที ่255/11  หมูท่ี ่1  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพนู โทร.053-591144 นายจกัรกฤษณ์ เจษฎาพนัธ์

28 อู่ จ.กจิยนต์ เลขที ่106/2 หมูท่ี ่2  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพนู นายรณภพ ศุขสวสัด์ิ ณ อยธุยา

31 บริษัท สินสวสัด์ิลิสซ่ิง จ ากดั 225/1 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพนู 053-980567

32 ทีท่ าการปกครองอ าเภอล้ี ทีว่า่การอ าเภอล้ี  053-979773

33 อ.บ.ต.เวยีงแกว้ ม.10 ต.แม่ตืน อ.ล้ี 053-509089

34 เทศบาลบ้านโฮ่ง 999 ม.7  ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง 053-591270

35 บริษัท ไทยสมุทรประกนัภยั จ ากดั 25/4 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 053-550463

36 วก.บ้านโฮ่ง

37 ร้านจอมทองยางยนต์ ต.ดอยแกว้  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ นางศิริพร  จองค า

38 ร้านลิขติ  ยอดค า ต.เหล่ายาว  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพนู นายลิขติ ยอดค า


