
ที่ ช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ

1 อู่แม่เทยการช่าง 49 ม.6 ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล าพูน นายอาณัติ กอ้นแกว้
2 อู่สนัตก์ารช่าง 120/1 ม.8  ต.ศรีวิชยั อ.ล้ี จ.ล าพูน นายวสนัต์ เยตา
3 อู่ จ. กิจยนต์ เลขท่ี 106/2 ม. 2  ต.บา้นโฮ่งอ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน นายรณภพ ศุขสวสัด์ิ ณ อยธุยา
4 ไดนาโม มอเตอร์ 195 ม.7 ต.ป่าไผ่ อ.ล้ี จ.ล าพูน นายวีระพงษ์ พุม่เทศ
5 อู่รัตนชยัการช่าง 290 ม.2 ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่งจ.ล าพูน นายรัตนชยั แกว้ก่ิง
6 อู่ น. การช่าง 201 ม.15 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน นางรัชฎาพร มหานิล
7 อู่ ช่างพลบริการ 138 ม.6   ต.วงัผาง  อ.เวียงหนองล่องจ.ล าพูน โทร. 08 9835 2248 นายเอกพล ณ กาศ
8 อู่ มานะกลการ 192 ม.14 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน นายประสงค์ แกว้ล้ือ
9 กิตติยางยนต์ 186  ม. 17  ต.บา้นโฮ่ง  อ.บา้นโฮ่งจ.ล าพูน โทร. 053-550816 นายกิตติศกัด์ิ จองค า
10 ท่ีว่าการอ าเภอล้ี(งานปกครอง)  053-9797736 นายวิวฒัน์ จนัทร์โอภาส
11 ท่ีว่าการอ าเภอบา้นโฮ่ง ปกครอง นางรัตนา กรรมสิทธ์ิ
12 เทศบาลต าบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ล้ี จ.ล าพูน นายอคัรเดช คมัภีระมนต์
13 เรือนจ าจงัหวดัล าพูน นายมิตร มณีวรรณ
14 ไปรษณียล้ี์ นายจรัญ ปวนปินตา
15 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร บา้นโฮ่ง
16 เทศบาลต าบลวงัดิน นายเรวตั ตนัตรา
17 สินสวสัด์ิ ลิสซ่ิง (บา้นโฮ่ง) 255/1 ม.1 ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่งจ.ล าพูน 053-980567 นายเดชาพนัธ์ ค  าอ่าน
18 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู 183 ม.1 ต.ป่าพลู อ.บา้นโฮ่งจ.ล าพูน 
19 บริษทั ศิลาสามยอด  จ  ากดั ต.ป่าพลู อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน

ช่ือผู้จัดการ



20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ตืน 2 ม.3 ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล าพูน นายรังสรรค์ วชัรภาวนั
21 ท่ีว่าการอ าเภอบา้นโฮ่ง ปกครอง นางรัตนา กรรมสิทธ์ิ
22 เทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 ม.11 บา้นใหม่สวรรค ์ต.ศรีวิชยั อ.ล้ี จ.ล าพูน นายสมยศ กนัทะวงั
23 ร้าน ส.ท.ศ. วสัดุก่อสร้าง 405 ม.1 ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน053-980511 นางทองค า สุค  าภิรักษ์
24 หสม.เมจิค แอดเคาน์แตนท์ 120/2525 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพ10260
25 บ.ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั สาขลบุรี-บา้นบึง 2   เลขท่ี 20/23ม.9 ถนนบา้นบึง  ต.หนองรี อ.เมืองจ.ชลบุรี  20000
26 บ.ฟาสทค์อนกรีต จ ากดั 8/1 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนอ่อนนุชแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ10250

27 สวนป่าแม่ล้ี บา้นแม่เทย ม.13 ต.แม่ตืน อ.ล้ี นายสนธยา สารเสวก
28 วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง
29 ร้านเกียรติอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 1  ต.บา้นโฮ่ง อ.ล้ี จ.ล าพูนโทร. 082-6229937 นายชูชาติ รัตนพรหม
30 ร้านปรัชญาห้วยห้า หมู่ 7  ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่งจ.ล าพูน นายประสงค์ อุตสาหปัน
31 ร้านน ้าพุ  คาร์ออดิโอ เลขท่ี 99/4 ต.ตน้ธง  อ.เมือง จ.ล าพูน  081-0203795 นายเอนก มณีวุฒิ
32 ร้านล้ีอิเลคทริค 50/6 ม.14 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูนโทร 053-979149 นางแสงจนัทร์ เดชอูป
33 หจก. พี เอ แอร์ แอนด ์เซอร์วิส เลขท่ี 86  ม.3  ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ล าพูน โทร. 053-562918 นายพจนารถ หาญตระกูล
34 หจก. เค เอ็น พี แวร์ แอนด ์เซอร์วิส 122/39 ม.4 (นิคมเทรด)ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ล าพูนโทร 053-581627 นายธนบูรณ์ สิงห์ค  า
35 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ล าพูน นายประดิษฐ์ ศรีเทศ(หัวหน้าช่าง)

36 หจก.แสงทองอิเลคทริคแอนดเ์อ็นจิเนียร่ิง เลขท่ี 10  ม.2 บา้นแม่สารป่าแดดต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน จุฑามาศ แสงทอง
37 ร้านล าพูนเทคนิคการไฟฟ้า 62/16 ซ.6 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ล าพูน โทร. 0897018622 นายนพดล ชยัอ ามาตย์
38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล้ี 105/3 ม.6 ต.วงัดิน อ.ล้ี จ.ล าพูน โทร 053-570282 นายสุรสิทธ์ิ ณ เชียงใหม่

39 ร้าน P ศกัด์ิแอร์ 249/5 ต.เวียงยอง  อ.เมืองล าพูน นายเอกชยั ป๊กทา


