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1 สามญั : A51001
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)               
โดย..นายสมบติั  อนนัตรัมพร

48 อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์ ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก แขวง
สามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ

โทร: 02-693-1399 Fax: 02-693-1222               
E-mail: sombat@interlink.co.th                          
Website: www.interlink.co.th

2 สามญั : A51002
บริษทั ดีทีพี จ  ากดั                                                                    
โดย..นายคเชนทร์  ม่วงมณี

100/75 หมู ่8 ถนนติวานนท ์ต าบลบางพดู อ าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  11120

ข่ายสญัญาณคอมพิวเตอร์ โทร: 02-964-5711-4 Fax: 02-964-5715            
E-mail: kachen.m@dtp.co.th                             
Website: admin@dtp.co.th

3 สามญั : A51003
บริษทั บี เอส เอม็ เอน็ยเินียร่ิง จ  ากดั                                        
โดย..นายสมหมาย  กาญจนพนัธุ์

7/194 หมู ่13 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 10540

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-752-8153  Fax: 02-720-9573               
E-mail: sommai@bsm-engineering co.th          
Website: -

4 สามญั : A51004
บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย) จ ากดั           
โดย..นายทรงกรต ทรัพยก์  าเนิด

14 ซอยสุคนธสวสัด์ิ 11  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ  10230

ติดตั้งระบบเครือข่าย และ
การส่ือสาร โทร: 02-907-7700  Fax: 02-907-7744               

E-mail: songkrot@CopperFiberThailand.com  
Website: www.copperfiberthailand.com

5 สามญั : A51005
บริษทั แอด แวลู ซิสเตม็ จ  ากดั                                                 
โดย..นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน

25/731 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด
  จงัหวดันนทบรีุ  11120

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-582-0144 Fax: 02-582-0144 Ext 15    
E-mail: Suriyapong_j@yahoo.com                    
Website: www.addvaluesystem.com

6 สามญั : A51006
บริษทั คสัโตเมอร์เอน็จิเนียร่ิงเซอร์วิส จ ากดั                          
โดย..นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา

99/462 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต  าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ 11000

เน็ตเวิรค ์และสายสญัญาณ โทร: 02-965-5590  Fax: 02-965-5594               
E-mail: somsaklgo@gmail.com                          
Website: www.cescompany.co.th

7 สามญั : A51007
บริษทั เดอะ เน็ทเวิร์ค แอนด ์อิเลคทริกคอล เทคโนโลย ีจ  ากดั 
โดย..นายกฤษณะ  ตนุนาถ

99/72 ซอยแจง้วฒันะ 15 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี  
กรุงเทพฯ 10210

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-575-1566  Fax: 02-575-1455               
E-mail: sitsana_tanunat@yahoo.co.th                
Website: -

8 สามญั : A51008
บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวิร์ค จ  ากดั                                       
โดย..นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็

84/41 หมู่.19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพฯ 10170

คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค โทร: 02-885-7771-2  Fax: 02-885-7773            
E-mail :  scsystem@scsystem.net                      
Website:  www.scsystem.net

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย
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9 สามญั : A51009
บริษทั ยนิูคอม เทคโนโลย ีจ  ากดั                                             
โดย..นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ์

47/188 หมู ่5 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุ
เทียน กรุงเทพฯ 10150

Cable System โทร: 02-451-3730  Fax: 02-8964728                
E-mail: Unicom@unicom9.com                        
Website: www.unicom9.com

10 สามญั : A51010
บริษทั เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั                          
โดย..นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ

2 เปรมฤทยั 12 ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมืองนนทบรีุ 
จงัหวดันนทบรีุ  11000

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-951-1694  Fax: 02-951-3781               
E-mail: somyos.t@stnetwork.co.th                     
Website: -

11 สามญั : A51011
บริษทั แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั                
โดย..นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ

28 ซอยมาเจริญ 3  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ 10160

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-420-4089  Fax: 02-420-6630 ต่อ 105  
E-mail: watcharapong@lpnsupply.com              
Website: www.lpnsupply.com

12 สามญั : A51012
บริษทั มลัติแชลแนลเทคโนโลย ีจ  ากดั                                    
โดย..นางสาวศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท์

145/1 หมู ่5 ซอยสยามธรณี ถนนคูบ้อน แขวงทา่แร้ง 
เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-949-5689  Fax: 02-949-5688               
E-mail: maymct@gmail.com                              
Website: -

13 สามญั : A51013
บริษทั ดีเน็ต โซลูชัน่ จ  ากดั                                                      
โดย..นายปกรณ์  จรรยาภรณ์พงษ์

177/1 ชั้น 14 ยนิูต 4  อาคารบางกอกสหประกนัภยั 
แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-634-7667-8  Fax: 02-634-7669            
E-mail: pakorn.c@d-netsolution.com                
Website: d-netsolution.com

14 สามญั : A51014
บริษทั เค.เอส ซิสเตม็ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                                 
โดย..นายอรรณพ  เอ้ือปรัชญากุล

11 ถนนเฉลิมพระเกียรต์ิ ร .9 ซอย65 แยก 2 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-726-6073  Fax: 02-726-5985               
E-mail: aunnop@truel.co.th                                
Website: -

15 สามญั : A51015
บริษทั สุธา เอน็จิเนียร่ิง จุตรี จ  ากดั                                         
โดย..นายพงศเ์กียรติ  สาระจนัทร์

35/29 ถ.ร่มเกลา้  แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 
10510

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-919-4340  Fax: 02-919-4211               
E-mail: suta_e@yahoo.com                               
Website: -

16 สามญั : A51016
บริษทั แสงชยั เนทเวิร์ค จ  ากดั                                                
โดย..นายวลัลภ  ชยัวรรณ์

40/30-31 หมู ่10 ถนนนวลจนัทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพฯ 10230

วางระบบคอมพิวเตอร์ โทร: 02-519-3456  Fax: 02-519-1915               
E-mail: wallop1969@yahoo.com                       
Website: -
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17 สามญั : A51017
บริษทั ทองกิต  ซพัพลาย จ ากดั                                               
โดย..นายณรงค ์ ธนกาญจน์

108/6 ซอยอยูเ่จริญสุข ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขต
บางแค กรุงเทพฯ 10160

รับเหมาสร้างข่าย
สายโทรศพัท์

โทร: 02-410-3468  Fax: 02-8653949                
E-mail : thongkiti@yahoo.com                           
Website: -

18 สามญั : A51018
บริษทั กรีน เอน็เทค จ ากดั                                                      
โดย..นายกิตติพงษ ์จีระธญัญากุล

91 ซอยอุดมเกียรต์ิ  ถนนสุทธิสาร แขวงหว้ยขวาง เขต 
หว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

ออกแบบ รับเหมาติดตั้ง
ไฟฟ้าและส่ือสาร

โทร: 02-663-3369  Fax: 02-258-7221               
E-mail : green_entech@yahoo.com                   
Website: -

19 สามญั : A51019
บริษทัไอ ที คอมซายน์ จ  ากดั                                                  
โดย..น.ส.อจัฉราพรรณ  หินเธาว์

117/3 ถนนศรีจนัทร์ ต  าบลบา้นเป็น อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 40000

รับเหมาติดตั้ง จ  าหน่าย
อุปกรณ์ เครือข่าย
สายสญัญาณ

โทร: 043-470162-3  Fax: 043-470048              
E-mail: -                                                               
Website: www.itcomso.com

20 สามญั : A51020
บริษทั ชยับรูณ์อีเลค็โทรนิคส์ จ  ากดั                                        
โดย..นายคงสรรค ์ เลิศธนภรณ์

3601/148-149 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

 วงจรปิด โทร: 02-291-4092-5  Fax: 02-291-8910            
E-mail: chaiboon@chaiboon.com                      
Website: www.chaiboon.com

21 สามญั : A51021
บริษทั เอม็ ซี เอส ออโตเมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั                    
โดย..นายภาณุ  ฉนัทประยรู

253 อาคารอโศก ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

ออกแบบและติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ใน
อุตสาหกรรม

โทร: 02-261-8524-5  Fax: 02-664-2956            
E-mail: admin@mcsautomation.co.th                 
Website: -

22 สามญั : A51022
AUTO-ID PRO CO.,LTD.                                                      
โดย..นายยศวริศ  ชชัวาล

90/28 ซอย 69 ถนนเฉลิมพระเกียรต์ิ ร .9 แขวงดอกไม ้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

cctv system intergrator โทร: 02-726-7616-8  Fax: 02-726-8458           
E-mail: mktcaipcctv.com                                     
Website: www.aipcctv.com

23 สามญั : A51023
บริษทั สมาร์ท คอม โปร จ ากดั                                                 
โดย..นายสมชาย  บญุรัตน์, น.ส.ทศันีย ์กริชชยัศกัด์ิ

1 ชั้น 18 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ซอย19 (อุ่นอนุสรณ์) 
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900

โทรคมนาคม โทร: 02-936-3348-9  Fax: 02-936-1499            
E-mai: sansanee@smartcp.com                         
Website: www.smartcp.com

24 สามญั : A51024
บริษทั จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชัน่ จ  ากดั                                     
โดย..นายภูษิต  รุ่งสถาพร

46/153 ถนนนวลจนัทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10230

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทร: 02-363-4355  Fax: 02-363-4353-4            
E-mail: -                                                              
Website: www.g-net.co.th
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25 สามญั : A51025
บริษทั ลกัซซ์วัร่ี ดีเวลลอ็ปเมนท ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                   
โดย..นายนวภทัร  บรรดาศกัด์ิ

99/50 ถนนหทยัราษฎร์ ต  าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12150

ออกแบบ-ติดตั้งระบบ-
ประกอบอาคาร

โทร: 02-991-9949  Fax: 02-991-9493                
E-mail: lde_eng@yahoo.co.th                             
Website: www.ide.eng@gmail.com

26 สามญั : A51026
บริษทั ย.ูจี.เอม็(2000) จ ากดั                                                     
โดย..ภาสกร  จนัทรศิลปิน

272 ซอยหมูบ่า้นเสนาวิลล่า 11 ถนนนวมินทร์ แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

รับเหมา-ติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า และส่ือสาร

โทร: 02-733-2206  Fax: 02-733-2207               
E-mail: pasakornugm@hotmail.com                   
Website: -

27 สามญั : A51027
บริษทั อินทิเครท ซิสเตม็ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                           
โดย..นายสมพงษ ์ จิรแสงหิรัญ

1300/35 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800

ระเหมางานระบบ M&E โทร: 02-910-0976-8  Fax: 02-585-9286            
E-mail: int1991@hotmail.com                            
Website: www.int1991.com

28 สามญั : A51028
บริษทั เจนเทรดวิศวกรรม จ ากดั                                              
โดย..นายสาโรช  สกุลวฒันะ

959/1-3 อาคารพรศรีและบตุร ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รับเหมางานระบบ
ประกอบอาคาร

โทร: 02-617-3930  Fax: 02-617-3931-2            
E-mail: gentrade.eng@gmail.com                      
Website: -

29 สามญั : A51029
บริษทั เอน็.พี.ดูโลส จ ากดั                                                       
โดย..นายไพบรูณ์  ลอ้มไธสง

273 ซอยเฉลิมพระเกียรต์ิ ร .9 ซอย30 แขวงดอกไม ้เขต
ประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

ขาย-บริการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด CCTV

โทร: 02-758-5261-3  Fax: 02-385-7676            
E-mail: paiboon@npdoulos.com                         
Website: -

30 สามญั : A51030
บริษทั จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ  ากดั                                            
โดย..นางจ าเลียง  หมัน่ตระกูล

49/5 ถนนเพชรเกษม ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบรีุ  70000

รับเหมา-ติดตั้งสาย UTP, 
Fiber Optic

โทร: 032-313533  Fax: 032-313511                  
E-mail: sudjit2004@yahoo.com                          
Website: www.chombueng.com

31 สามญั : A51031
บริษทั บี.เค.ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั                                        
โดย..คุณบญุธรรม  ไชยปัญญา

28/57 ถนนเทศบาล 4 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสระบรีุ  18000

ผูรั้บเหมาติดตั้ง โทร: 036-317013  Fax: 036-213072                  
E-mail: projectbkc@bkccom.com                       
Website: www.bkccom.com

32 สามญั : A51032
บริษทั วี.เค.เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จ ากดั                                         
โดย..นายวชิระ  กมลรัมย์

19/151 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160

ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

โทร: 02-867-1719  Fax: 02-867-1717               
E-mail: vachiravk@gmail.com                           
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

33 สามญั : A51033
บริษทั ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั                                       
โดย..นายถนอมพงษ ์ ธิติกรวณิชย์

31/29-30 ถนนอ ามาตย ์ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น  40000

วางระบบติดตั้ง ระบบ
ความปลอดภยั

โทร: 043-237780  Fax: 043-235400                  
E-mail: minicsasia@gmail.com                           
Website: www.minics.co.th

34 สามญั : A51034
บริษทั ศิชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                                                โดย
..นางศิริพร  วนรัตน์วิจิตร

1559/1-2 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ
 กรุงเทพฯ 10800

รับเหมา ติดตั้ง ออกแบบ
งาน ระบบไฟฟ้า ปรับอากษ

 สุขาภิบาล

โทร: 02-912-2773  Fax" 02-912-2776              
E-mail: sichai_sce@yahoo.com                         
Website: -

35 สามญั : A51035
บริษทั ชยากร เดคเคอร์ แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั                             
โดย..นายชยากร  บญุเหลือ

2/86 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ต  าบลสวนใหญ่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000

ออกแบบและรับเหมา
ตกแต่งภายใน

โทร: 02-967-2020-1  Fax: 02-967-2022            
E-mail: chayakorn_decor@yahoo.com  Website: -

36 สามญั : A51036
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาสินเอน็จิเนียร่ิง ซพัพลายส์                     
โดย..นายปริญญา  วาสินธุ์

55/24 ซอยปากน ้า 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน ้า ต  าบลบางกุง้
 อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000

Network service consoult โทร: 02-258-1212  Fax: 02-219-3423               
E-mail: apline123@hotmail.com                         
Website: -

37 สามญั : A51037
บริษทั เอ.เอม็.อิเลคทริค จ ากดั                                                 
โดย..นายอมรพนัธ ์ เกตุปาน

57/7 หมู ่5 ซอยชนบท 1  ร่วมเกลา้ 1 แขวงคลองสาม
ตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520

รับเหมาติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า ประปา แอร์

โทร: 02-737-9974  Fax: 02-737-6010               
E-mail: amornpan@amelectric.co.th                 
Website: www.amelectric.co.th

38 สามญั : A51038
บริษทั เพาเวอร์เซิร์ฟ เทคโนโลย ีจ  ากดั                                   
โดย..นายธนริน  ธญัญานุรักษ์

5/116 ซอยอนามยั ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทร: 02-721-3391  Fax: 02-721-3073               
E-mail: thanawin@pwr-service.com.       
Website: -

39 สามญั : A51039
บริษทั เวบ็ เวิลด ์ไวด ์จ  ากดั                                                      
โดย..นายศิรพงศ ์ ทรปฐมพงศ ์                                                    
     นายไชยวฒัน์  ตั้งชาญกิจ

147/96 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ
 11120

ติดตั้งระบบเน็ทเวิรค์
สายสญัญาณ

โทร: 02-962-8338  Fax: 02-962-8339               
E-mail: -                                                              
Website: www.webworldwide.co.th

40 สามญั : A51040
บริษทั ซีเอสไอที จ  ากดั                                                           
โดย..นายวิชยั  ขจรเกียรติพาณิช

727/2 ถนนสุขมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110

ขายอุปกรณ์เครือข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์

โทร: 02-712-8297-8  Fax: 02-712-8294            
E-mail: vichai@csit.co.th                                    
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

41 สามญั : A51041
บริษทั อี.เอส. อินเตอร์เนชัน่แนล (1991) จ ากดั                       
โดย..นายพิเชษฐ ์ องควิ์เศษ

24/13 ซอยไกรศกัดาวฒัน์ ถนนเทพารักษ ์ต  าบลบางปลา
 อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540

ผลิตรับจา้งท าตูค้วบคุม
ระบบไฟฟ้า ขายส่วน 
ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

โทร: 02-752-5051-2  Fax: 02-312-1530            
E-mail: mailbox@es-inter.co.th                           
Website: www.es-inter.co.th

42 สามญั : A51042
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั                                         
โดย..นายเมฆ  สามคัคี

48 อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์ ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เทเลคอม โทร: 02-693-1222  Fax: 02-693-1162               
E-mail: -                                                              
Website: www.interlink.co.th

43 สามญั : A51043
บริษทั ดบัเบิ้ลย-ูอาร์ คอมพิว จ ากดั                                          
โดย..นายพริษฐ ์ ชยวฒันกิจจา

20/87 ซอยเลียบคลองสอง 27 ถนนเลียบคลองสอง 
แขวงสามวาตะวนัตก แขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย

โทร: 02-915-8435  Fax: 02-375-8435               
E-mail: info@wrcompute.com                            
Website: www.wrcompte.com

44 สามญั : A51044
บริษทั นิสา ซิสเทม็ส์ จ  ากดั                                                      
โดย..นายสานิตย ์   บญุเลง็

539 ซอยรังสิต-นครนายก45 ถนนรังสิต-นครนายก 
ต าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 10130

Cabling โทร: 02-996-1877  Fax: 02-996-2360               
E-mail: sanithn@yahoo.com                             
Website: -

45 สามญั : A51045
บริษทั สยาม-ซนัน่ี โวลท ์จ  ากดั                                               
โดย..นายฐิติพล  วิภาวกิจ

519/294-296  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพฯ 10140

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โทร: 02-8157691-20  Fax: 02-4642253            
E-mail: siam_sunny@yahoo.com                       
Website: -

46 สามญั : A51046
บริษทั แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ ์โซลูชัน่ จ  ากดั                       
โดย..นายวิเชียร  บษุยบณัฑูร

128 ซอยจรัญสนิทวงศ ์92 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวง
บางออ้ เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700

ติตตั้งระบบไฟฟ้า โทร: 02-424-2449  Fax: 02-880-1249               
E-mail: vichian.aps@gmail.com                        
Website: www.apsthailand.com

47 สามญั : A51047
บริษทั เจ-แซท คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั                                        
โดย..นายสมเจตน์  วรรณวร

18/34 ถนนแม่หลวน ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต  83000

บริการติดตั้งและจ าหน่าย
อุปกรณ์ระบบการส่ือสาร

โทร: 076-258200  Fax: 076-234931                  
E-mail: info@jscsystem.com                               
Website: www.jsusystem.com

48 สามญั : A51048
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครพิงคอ์อโตเมชัน่ซีสเตม็                       
โดย..นายพิพฒัน์  แซ่ล้ิม

56 ซอยพงษสุ์วรรณ ถนนชา้งเผือก ต าบลศรีภูมิ อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200

จ าหน่าย-ติดตั้งซ่อมแซม
ระบบ PABX,CCTV 

คอมพิวเตอร์

โทร: 053-411114  Fax: 053-410372                  
E-mail: pipat@nasthai.com                                 
Website: www.one.sulution.com



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

49 สามญั : A51049
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยวีูเอสเอส เอน็จิเนียร่ิง                               
โดย..นายอุกฤษฏ ์ วานิชกูล

150 หมู ่4 ถนนพหลโยธิย ต  าบลริมกก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 57100

รับเหมาไฟฟ้า โทร: 053-719533  Fax: 053-719534                  
E-mail: uvss2002@hotmail.com                          
Website: -

50 สามญั : A51050
บริษทั ซีทีซี ซิสเทมส์ จ  ากดั                                                     
โดย..นางสาวรุ่งฟ้า  ศิริบญัชาวรรณ

1858/27 อาคารเนชัน่ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

Intelligent Communications โทร: 02-751-5588  Fax 02-751-5577                
E-mail: -                                                              
Website: www.createlcom.com

51 สามญั : A51051
บริษทั เอเซีย อินเวน็ท ์จ  ากดั                                                   
โดย..นายเดชา  โฆษิตธนากร                                                       
     นายมานะ  ศฤงคารรัตนะ

33/114 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสุรวงศ์
 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Computer @ Network โทร: 02-632-8766  Fax: 02-632-7103               
E-mail: kanjarin.p@asiainvent.com                    
Website: www.asiainvent.com

52 สามญั : A51052
บริษทั เวอร์แซท โซลูชัน่ จ  ากดั                                               
โดย..นายปราโมทย ์ ทศันวิบลูย ์                                                  
     นายสุภาพร  รุ่นอญัมณี

167  ซอยจนัทร์16 ถนนจนัทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขต
สาทร  กรุงเทพฯ 10120

วางระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเคเบ้ิลล่ิง

โทร: 02-675-4526 Fax: 02-675-4529                
E-mail: supaporn_s@versatsol.com                   
Website: www.versatsol.com

53 สามญั : A51053
บริษทั ทรีอี บิสซิเนส เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                                 
โดย..นายชนินทร์  ชินวงศ์

115/5 หมู ่1 ต าบลบางคูวดั  อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ปทมุธานี 12000

ออกแบบและติดตั้งงาน
ระบบ และงานก่อสร้าง

อาคารสูง

โทร: 02-976-1367-8  Fax: 02-976-1369            
E-mail: chinnawong@hotmail.com                     
Website: www.3e.co.th

54 สามญั : A51054
บริษทั เอเบิ้ลพลสั จ  ากดั                                                           
โดย..นายสมบตั  เยน็จิตต์

99/36 หมู ่9 ซอยลาดพร้าววงัหิน ถนนลาดพร้า-โชคชยั4
 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

รับเหมาติดตั้งงานระบบ โทร: 02-931-7676  Fax: 02-931-7982               
E-mail: ableplus@hotmail.com                          
Website: -

55 สามญั : A51055
บริษทั ขอนแก่น บี เอส เค อินเตอร์เทรด จ ากดั                      
โดย..นายพิสิษฐ ์ มโนพศัธนาภา

98/5 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย 
อุปกรณ์ Fiber Optic และ
ระบบ Netword ครบวงจร

โทร: 02-3464631-2  Fax: 02-3464630              
E-mail: ma@bskthailand.com                            
Website: -

56 สามญั : A51056
บริษทั สมาร์ท คอม จ ากดั                                                        
โดย..นายคจัฉพงษ ์ เศรษฐบรมศกัด์ิ

44/158 หมู ่8 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา 
แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

รับเหมาติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ cctv ไฟฟ้า

โทร: 02-509-4611  Fax: 02-509-4612               
E-mail: info@smartcom.co.th                             
Website: www.smartcom.co.th



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

57 สามญั : A51057
บริษทั เทลเน็ต เทคโนโลย ีจ  ากดั                                             
โดย..นางสาวศิวะยา  เชิดเกียรติกุล

210/2-3 ถนนบางแสนสาย2 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ  20130

คอมพิวเตอร์ ประมูลงาน
ราชการ

โทร: 038-748625  Fax: 038-748423                  
E-mail: anntelnet@gmail.com                             
Website: -

58 สามญั : A51058
บริษทั คูลล้ิงคเ์ซอร์วิส จ ากดั                                                    
โดย..นายชยัณรงค ์ งาเนียม

7/212 หมู ่7 ถนนเทพารักษ ์ต  าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง
 จงัหวดัสมุทรปราการ  10270

ติดตั้งความเยน็ และ ระบบ
ไฟฟ้า

โทร: 02-759-5933  Fax: 02-759-5933               
E-mail: info@coollinkservice.com                      
Website: www.coollinkservice.com

59 สามญั : A51059
บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจ  ากดั                                   
โดย..นายสุเมธ  แสงสลบั

9/191 หมู ่5 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
 11000

จ าหน่ายอุปกรณ์ ติดตั้ง
ระบบ สายสญัญาณ,สาย

ระบบก าลงั

โทร: 02-595-4086-7  Fax: 02-595-4088            
E-mail: sumet@script-port.com                           
Website: www.script-port.com

60 สามญั : A51060
บริษทั บาเนีย จ  ากดั                                                                 
โดย..นายสุทธภา  เขมพฤทธ์ิ

97 ซอยเจริญนคร 60 ถนนเจริญนคร แขวงบคุโล เขต
ธนบรีุ  กรุงเทพฯ 10600

รับเหมา โทร: 02-476-2761  Fax: 02-460-0295               
E-mail:  baniaco@hotmail.com                          
Website: -

61 สามญั : A51061
บริษทั เอส เอส ซพัพลายส์ ออดิโอ จ ากดั                                
โดย..นายสุทศัน์  พนมเพ่ิมสมบติั

304/1200 หมู ่2 ซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 8 แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210

ออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้ง
งานระบบไฟฟ้า

โทร: 02-940-9661-4  Fax: 02-579-7888            
E-mail: sssupply1991@hotmail.com                   
Website: -

62 สามญั : A51062
บริษทั เน็ตวิว จ  ากดั                                                                  
โดย..นายอนุรัญช ์ ศรีวชิรวฒัน์

36 ซอยอินทามระ 28 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เดินสายเคเบ้ิล โทร: 02-277-9607  Fax: 02-690-8544               
E-mail: anurun@netview-asia.com                    
Website: www.netview-asia.com

63 สามญั : A51063
บริษทั นิวเมน จ ากดั                                                                 
โดย..นายประสิทธ์ิ  นิลเกตุ

51/31 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว  
กรุงเทพฯ 10230

System Integrater โทร: 02-510-5888  Fax: 02-510-0301               
E-mail: prasitenewmen.co.th  ,                                
         info@newmen.co.th                                
Website: www.newmen.co.th

64 สามญั : A51064
บริษทั  คอม เทรดด้ิง จ  ากดั                                                       
โดย..นายสามารถ  สุทนต์

719 อาคาร KPN ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320

SI , Maintenance 
Service

โทร: 02-717-1010  Fax: 02-717-1019               
E-mail: samart@ctc.co.th                                    
Website: www.ctc.co.th



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

65 สามญั : A51065
บริษทั เอวิท พลสั จ  ากดั                                                           
โดย..นายชยพงษ ์ วีรพลพงศก์ุล

62/24 อาคารโอเว่นทาวเวอร์ ซอยวชัรพล ถนนราม
อินทรา 55 แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

การส่ือสารโทรคมนาคม โทร: 02-945-5006  Fax: 02-945-5007               
E-mail: chayaphong@cliteplus.co.th                  
Website: www.cliteplus.co.th

66 สามญั : A51066
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  รีเฟลค็ท ์คอมมิวนิเคชัน่                            
โดย..นายชยัรัตน  ออมทรัพย์

39/1-2 ถนนนเรศวร ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง  
จงัหวดัลพบรีุ  15000

ขาย ซ่อม ติดตั้งโทรศพัท ์
เคร่ืองมือส่ือสาร

โทร: 036-420809  Fax: 036-427276                  
E-mail: reflect.th@gmail.com                              
Website: -

67 สามญั : A51067
บริษทั อิเลคทริค สแควร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                            
โดย..นายพิสิฐ  ธรรมานุธรรม

49/118-119  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต  าบลบางกระสอ อ าเภอ
เมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000

รับเหมาติดตั้ง ซ่ือมา-ขายไป โทร: 02-950-2075-7  Fax: 02-950-2077            
E-mail: electric_sqr@yahoo.com                        
Website: -

68 สามญั : A51068
บริษทั คิงส์ อินเทลลิเจน้ท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั                             
โดย..นายกิติพงษ ์ แพร่แสงเอ่ียม

93/45 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศรี เขตบางกอก
นอ้ย  กรุงเทพฯ  10700

รับเหมา ติดตั้ง ข่ายสญัญาณ โทร: 02-412-2479  Fax: 02-412-2480               
E-mail: -                                                              
Website: www.kit.co.th

69 สามญั : A51069
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไอคอนโทรลดาตา                                      
โดย..นางสาวจุฑารัตน์  แสนยอดค า

220/61 ถนนบอนดส์ตรีท ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
11120

บริการดา้นการส่ือสาร
ระบบอิเลคทรอนิคส์

โทร: 02-984-1419  Fax: 02-5033219                
E-mail: -                                                               
Website: -

70 สามญั : A51070
บริษทั อินโฟมีเดีย คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั                                   
โดย..นายภากร  ไกรศรีวรรธนะ

55/513 หมู ่9 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพดู อ าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  11120

ดา้นการส่ือสาร ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบขอ้มูล

ข่าวสาร

โทร: 02-503-3205  Fax: 02-5033219                
E-mail: pakorn@infomediacomm.com               
Website: www.infomedia.co.th

71 สามญั : A51071
บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์เวฟ ไอที จ  ากดั                                      
โดย..นายพนัลภ  อินทระไพโรจน์

889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 5 หอ้ง 51  ถนนสาธร
 แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

ดา้นการส่ือสาร 
คอมพิวเตอร์

โทร: 02-210-0977  Fax: 02-673-9712                
E-mail: -                                                               
Website: -

72 สามญั : A51072
บริษทั จนัทร์ เอน็จิเนียร่ิง แอนดเ์น็ทเวิรค ์จ  ากดั                    
โดย..นายเฉลิมพล  จนัทร์สมบติั

55/220 แขวงลาดสวาย เขตล าลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 
12150

รับเหมา ติดตั้ง ข่ายสญัญาณ โทร: 02-599-9764  Fax: 02-599-9763               
E-mail: chanengineering@gmail.com                
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

73 สามญั : A51073
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์                  
โดย..นายมานพ  สายสุวรรณ

59/103 หมู ่3 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 
20000

ติดตั้งระบบ Network, UTP
 Fiber Optic, Wireless 
ระบบ CCTV จานรับ

สญัญาณ

โทร: 038-455211  Fax: 038-455954                  
E-mail: manop.itcare@mmail.com                      
Website: www.itinternet.co.th

74 สามญั : A51074
บริษทั เตียวฮง เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั                                            
โดย..นายสุพฒัน์  ศิริรัตน์อสัดร

2210/73 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

รับเหมาติดตั้ง และจ าหน่าย
 อุปกรณ์ข่ายสายสญัญาณ

โทร: 02-678-0465-8 Fax: 02-678-0469             
E-mail: info@the.co.th                                         
Website: www.the.co.th

75 สามญั : A51075
บริษทั โปรฟอมา เทคโนโลย ีจ  ากดั                                         
โดย..นายเกรียงศกัด์ิ  สมนิมิตร

84/316 หมู ่7 ถนนทา่ขา้ม แขวงแสมด า เขตบางขนุ
เทียน  กรุงเทพฯ 10150

จ าหน่ายตู ้EZ ' Rack และ 
คอมพิวเตอร์

โทร: 02-8481775  Fax: 02-848-1665                
E-mail: in@proformatech.co.th                           
Website: www.proformatech.co.th

76 สามญั : A51076
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน
โดย..นายกิตติรัตน์  เมฆมณี

329 หมู ่3 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ  11120

จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบ
วงจร

โทร: 02-018-1111 Fax: 02-0181130                 
E-mail: kittirat@cssthai.com                               
Website: www.cssthai.com

77 สามญั : A51077
บริษทั ซีพี อินเตอร์เทรด แอนด ์ซิสเทมส์ จ  ากดั                      
โดย..นายชยพล   เชิญสวสัด์ิ

197/2 หมู ่4 ต าบลทา่วงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่  50140

รับออกแบบติดตั้งเดินสาย 
ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV

 DVR ทีวีวงจรปิด

โทร: 053-816959  Fax: 053-816959                  
E-mail: cp.inter@hotmail.com                             
Website: www.cp-inter.com

78 สามญั : A51078
บริษทั เลน ไลน์ กรุ๊ป จ ากดั                                                     
โดย..นายนิวฒัน์   ฤทธิรัตน์

322/22 ซอยลาดพร้าว 87  ถนนลาดพร้าว แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ โทร: 02-733-1230-1 Fax: 02-733-1991             
E-mail: info@lenline.co.th                                   
Website: www.lenline.co.th

79 สามญั : A51079
บริษทั สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จ  ากดั                            
โดย..ดร.วิเศษ   วรสุชา

114/5 ซอยประเสริฐดี เอกมยั 28 ถนนเอกมยั แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110

ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

โทร: 02-711-6001 Fax: 02-711-6002-3             
E-mail:  scet-ni@netmarks.co.th                         
Website: -

80 สามญั : A51080
บริษทั ซิต้ี เพาวเวอร์ จ  ากดั                                                      
โดย..นายทกัษิณ   วชัระวิทยากุล

236/6 อาคารศรีวราแมนชัน่ 1 ซอยนาทอง3 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โทร: 02-6412255 Fax: 02-6412249                 
E-mail: Citypw@yahoo.com                               
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

81 สามญั : A51081
บริษทั มิสเตอร์ไวร่ิง จ  ากดั                                                       
โดย..นายสมศกัด์ิ  เอ่ียมศิริ

524 ซอยอ่อนนุช 40  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250

รับติดตั้งระบบ LAN ไฟฟ้า
 โทรศพัท ์ Fiber Oftic  

CCTV

โทร: 02-720-5264 Fax: 02-720-5266                
E-mail:  mrwiring@hotmail.com                         
Website: -

82 สามญั : A51082
บริษทั ธนทรัพย ์ด ารง จ  ากดั                                                    
โดย..นายกรกฤต  ทองค า

71 ซอยอินทามระ 22  ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขต
ดินแดง  กรุงเทพฯ 10310

รับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
 ระบบไฟฟ้า และ

ระบบส่ือสารทกุชนิด

โทร: 02-691-7620 Fax: 02-277-2234                
E-mail:  grit@tsapdd.net                                     
Website: www.tsapdd.net

83 สามญั : A51083
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที.พี.วี คอนซมัเมท                                     
โดย..นางธญัลกัษณ์  หลวงพิทกัษ์

33/1746 หมู ่8 ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรีุ 11110

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ประปา  แอร์ คอมพิวเตอร์

โทร: 02-403-6588 Fax: 02-927-8425                
E-mail: T.luangpitak@hotmail.com                   
Website: -

84 สามญั : A51084
บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ ์ จ  ากดั                                                
โดย..นายสมเกียรติ

2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวงั
ทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

น าเขา้และจ าหน่าย
เคร่ืองมือวดัทางดา้นไฟฟ้า

และอิเลค็ทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม ระบเครือข่าย

โทร: 02-514-1000  Fax: 02-514-0001               
E-mail: somkiat@measuretronix.com    Website: 
www.measuretronix.com

85 สามญั : A51085
บริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                               
โดย..นายวิฑูร-นายกรกิต    ชีวกิตติกุล

350 อาคารชีวกิตติกุล ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

น าเขา้และจ าหน่ายสาย
เคเบิล ทอ่เหลก็ร้อยสายไฟ

โทร: 02-394-4790  Fax: 02-539-4028               
E-mail: korakit@royaltec.com                            
Website: www.royaltec.com

86 สามญั : A51086
บริษทั ไพศาสตร์ จ  ากดั                                                            
โดย..นายศกัด์ิณรงค ์  เดชระพีพงษ์

13,15 ซอยรังสิต-นครนายก 54 แขวงประชาธิปัตย ์เขต
ธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130

ออกแบบติดตั้ง  
ระบบส่ือสาร ไฟฟ้า

โทร: 02-974-2552 Fax: 02-956-8517                
E-mail: Saknarong22@mac.com                        
Website: www.paisart.co.th

87 สามญั : A51087
บริษทั บรอดแบนด ์แอด็วานซ ์แอพ๊พลิเค ชัน่ส์ จ  ากดั             
โดย..ดร.พรชยั   บญุบวรรัตนกุล

99/420 หมู ่8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ 
จงัหวดันนทบรีุ  11000

Networking and 
Telecommunication 

โทร: 081-315-9478                                            
E-mail: Dr.paul.boon@gmail.com                          
          pornchai_b@yahoo.com

88 สามญั : A51088
บริษทั ซิสเทม็ พอร์ท จ ากดั                                                      
โดย..นายธราธร  เจนสุรกุล

229/37 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพฯ  10240

จ าหน่ายและติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ และ
สายสญัญาณ

โทร: 02-943-8634  Fax: 02-943-8634               
E-mail: thorn_jen@yahoo.com                            
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

89 สามญั : A51089
บริษทั โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากดั                                    
โดย..นางสาวรัตนพร  ดาวงษก์ลาง

301/782 ซอยรามค าแหง 68 ถนนรามค าแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

โทร: โทร. 02-735-2909  Fax: 02-376-2214      
E-mail: su_pa_y@yahoo.com                                 
           info@oa2001.com                                 
Website: www.oa2001.com

90 สามญั : A51090
บริษทั พี.เอส.ที. เน็ทเวิร์ค โซลูชัน่ จ  ากดั                                 
โดย..นายไพโรจน์  ทธูง

88/38 ถนนบา้นกลว้ย –ไทรนอ้ย ต  าบลพิมลราช  
อ  าเภอบางบวัทอง จงัหวดั 11110

น าเขา้อุปกรณ์ซอฟแวร์
ต่างๆ อุปกรณึคอมพิวเตอร์

โทร: 02-592-6301-2 Fax: 02-592-6300             
E-mail: pst1@ksc.th.com                                     
Website: -

91 สามญั : A51091
บริษทั พี.เอส.เอส. (ไทยแลนด์) จ ากดั                                     
โดย..นายณัฐกิจ   อรุณสมสุข

1213/325 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ส่ือสารคอมพิวเตอร์

โทร: 02-530-8253  Fax: 02-530-8255               
E-mail: nuttakit@pssthai.co.th                            
Website: www.pssthai.co.th

92 สามญั : A51092
บริษทั ฟิวชัน่ เทคโนโลย ีแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั                      
โดย..นายวิสุทธ์ิ  ล้ิมวฒันา

185 ซอยพฒันาการ 32 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดตั้ง ซ่อมแซม 
คอมพิวเตอร์ จ  าหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และซอฟแวร์ทกุชนิด

โทร: 02-719-5819 Fax: 02-719-5198                
E-mail: visut@fusiontechs.net                             
Website: www.fusiontechs.net

93 สามญั : A51093
บริษทั เอน็.ที. อินเตอร์เทค จ ากดั                                             
โดย..นายเกรียงศกัด์ิ  ศจิุสกุลวงศ์

50 ซอยอุดมสุข 53 แยก 4  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพฯ 10250

จ าหน่ารยอุปกรณ์ข่ายสาย 
สญัญาณ ออกแบบและ
ติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

โทร: 02-743-3912-4  Fax: 02-361-5331            
E-mail: kriengsak@ntintertec.com                     
Website: -

94 สามญั : A51094
บริษทั กรีน เทคโนโลย ีอินทิเกรชัน่ จ  ากดั                              
โดย..นางสาวธนวรรณ  พรพงษสุ์ริยา

200 อาคารจสัมิน อินเตอร์ฯ ถนนแจง้วฒันะ  ต  าบลปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาย
เคเบ้ิล

โทร: 02-100-3670  Fax: 02-100-3684               
E-mail: thanawan@gt-integration.com               
Website: -

95 สามญั : A51095
บริษทั ย-ูไลน์ ซิสเทม็ส์ จ  ากดั                                                 
โดย..นายธณิษฐ ์  พิทกัษธ์นวิชญ์

10/290 หมู ่3 ถนนรังสิต-ปทมุธานี ต  าบลสวนพริกไทย
 อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000

งานระบบไฟฟ้า ส่ือสาร 
คอมพิวเตอร์

โทร: 02-959-5073  Fax: 02-959-5074               
E-mail: thanit.uline@gmail.com                          
Website: www.ulinesystem.com



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

96 สามญั : A51096
บริษทั ซีเอม็ เน็ตเวิร์ค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั                              
โดย..นายมานะ  เลิศม่ิงชยัมงคล                                                   
    นายชชัวาล  ทรงศรีวนิธ

 7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จ าหน่ายอุปกรณ์ 
อิเลก็ทรอนิกส์และส่ือสาร

โทร: 02-642-1700  Fax: 02-642-1117               
E-mail: info@cmnetwork.co.th                           
Website: www.cmnetwork.co.th

97 สามญั : A51097
บริษทั เทคเน็ตอินโฟร์ จ  ากดั                                                   
โดย..นายเสฎฐวุฒิ  ยิง่รุ่งเรือง

30/135 หมู ่1 ต าบลตลาดขวญั  อ  าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบรีุ  11000

กลอ้งวงจรปิด, Fiber Optic โทร: 02-951-6118-9  Fax: 02-95-16330            
E-mail: sale@technetinfo.co.th                           
Website: www.iseeshop.net

98 สามญั : A51098
บริษทั พีเอสไอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั                                        
โดย..นายนภาศกัด์ิ  โคตรวิบลูย์

588 ซอยศรีนครินทร์ 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ผลิจ จ  าหน่าย ติดตั้ง เคร่ือง 
รับจานดาวเทียม และ

อุปกรณ์เคร่ืองรับสญัญาณ
ดาวเทียม

โทร: 02-522-4212                                       
E-mail: psicallcenter@psisat.com                       
Website: www.psi.co.th

99 สามญั : A51099
บริษทั ปิรามิด โซลูชัน่ จ  ากดั                                                   
โดย..นายกนัตพฒัน์  เหลืองเจริญวฒันา

55/723 หมู ่2 ถนนเจา้ฟ้า ต  าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต 83000

IT and Communication 
System

โทร: 076-377-333  Fax: 076-377-334               
E-mail: md@psolutions.co.th                              
Website: www.psolutions.co.th

100 สามญั : A51100
บริษทั สมาร์ท เทรดด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                 โดย
..นายกฤษฎางค ์ พนัธุมพงษ์

65 ซอยวิภาวดี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

รับเหมาติดตั้งวางระบบ IT
 Network Cabling, CCTV

โทร: 089-969-1149  Fax: 02-690-7100                
E-mail: kritsadang@smarttdi.com                       
Website: www.smarttdi.com

101 สามญั : A51101
บริษทั นเรศ กรุ๊ป จ ากดั                                                            
โดย..นายนพคุณ  ควรสมาคม

53 ถนนติวานนท ์ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบรีุ 11000

ธุรกิจไอที
โทร: 089-918-0143 Fax: 02-069-8389                
E-mail: noppakhun@naret.co.th                      
Website: www.naret.co.th

102 สามญั : A51102
บริษทั ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั                                            
โดย..เพชรฐากรณ์  จิรายเุสถียรจินดา

329 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
11120

จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
โทร: 02-018-1111  Fax: 02-018-1130                  
 E-mail: phetthakorn@cssthai.com                       
Website: www.cssthai.com

103 วิสามญั : B51001
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ออ๊กโทเบอร์-เทล                                        
โดย..นายสราวุธ  งามเถ่ือน

184 หมูบ่า้นสวนนครินทร์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จ าหน่าย-ติตตั้งตูส้าขา
โทรศพัท ์กลอ้งวงจรปิด

โทร: 02-746-3512-4  Fax: 02-746-3622            
E-mail: octobertel@hotmail.com                         
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

104 วิสามญั : B51002
บริษทั โวลท ์แอมป์ จ  ากดั                                                        
โดย..น.ส.พชัริน  ธนชยัสิทธ์

267/43-44 ถนนสุขมุวิท แขวงมาบตาพดุ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21150

จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงงาน

โทร: 02-258-1212  Fax: 02-219-3423               
E-mail: apline123@hotmail.com                        
Website: www.va-electrics.com

105 วิสามญั : B51003
ร้านบา้นโทรศพัท ์                                                                   
โดย..นายโกศล  จิตตดี์

2/26 ถนนปานชูร าลึก ต  าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล  
จงัหวดัสตูล  91000

ผูรั้บเหมา ,ผูส้ร้างสาย
เคเบ้ิลล่ิง

โทร: 074-711000  Fax: 074-722456                  
E-mail: -                                                               
Website: -

106 วิสามญั : B51004
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รุ่งเสรี                                                         
โดย..นายชาญณรงค ์ ธรรมเสรีกุล

421 หมู ่7 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
50100

ระบบส่ือสาร โทร: 02-3550500 ต่อ310 Fax: 02-9550513       
E-mail: rakkiet.hk@tycoelectronics.com           
Website: -

107 วิสามญั : B51005
บริษทั แพน โอเรียท ์เอน็เนอยี่(ไทยแลนด์) จ ากดั                  
โดย..นายเอด็วาร์ด  สตีเฟน บชู

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 หอ้ง 1203 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900

ส ารวจและผลิตน ้ามนั โทร: 02-937-1124  Fax: 02-937-1130               
E-mail: preedaporn@poethai.com                      
Website: -

108 วิสามญั : B51006
บริษทั เน็คซานส์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ จ  ากดั                        
โดย..นายนรเศรษฐ   สิงหพล

88 อาคารปาซ่า ทาวเวอร์ ชั้น 21 หอ้งเอ1 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

จดัซ้ือสินคา้ช้ินส่วน
อุปกรณ์ เคเบ้ิล

โทร: 02-233-9771-3  Fax: 02-233-9774            
E-mail: noraseth.singhapol@nexans.com           
Website: www.nexans.com

109 สมทบ : C51001 นายรักเกียรติ  หงษก์าญจนพงษ์
323 หมู ่6 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต
รังสิต  กรุงเทพฯ 10210

 Trading Company โทร: 02-3550500 ต่อ310  Fax: 02-9550513      
E-mail: rakkiet.hk@tycoelectronics.com           
Website: -

110 สมทบ : C51002 นายอมร  รัชตงักูร
2663 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110

Network service consoult โทร: 02-258-1212  Fax: 02-219-3423               
E-mail: apline123@hotmail.com                        
Website: -

111 สมทบ : C51003 นายสุวิทย ์ ศรีสุข
3/566 บา้นประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-580-0673-6  Fax: 02-580-0677            
E-mail: suwittosan@yahoo.com                          
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

112 สมทบ : C51004 นาย นิเทพ  เชิญสวสัด์ิ
421 หมู ่7 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
50100

ระบบส่ือสาร โทร: 053-804499  Fax: 053-805414                  
E-mail: jhintele.com                                             
Website: www.jhintele.com

113 สมทบ : C51005 นายเกรียงศกัด์ิ   สมนิมิตร
79/22 ถนนบางกระด่ี แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150

รับติตตั้งตูค้อนโทรล,สวิ
ซบอร์ด ผลิตโลหะแผน่

พบัข่ึนรูป

โทร: 02-4521795-9  Fax: 02-452-1792             
E-mail: kriengsak@simthai.com                         
Website: www.simthai.com

114 สมทบ : C51006 นายชยัวฒัน์  วิสุทธิศกัด์ิ
486 ซอยเพชรเกษม 90 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

อีเลค็โทรนิคส์ โทร: 02-4545625-6  Fax: 02-454-4108             
E-mail: -                                                               
Website: -

115 สมทบ : C51007 นาย เด่นพงษ ์ เลา้อรุณ
298/72 ถนนพิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทร: 086-7077710                                             
E-mail: -                                                               
Website: -

116 สมทบ : C51008 นางสาว อมัพร  พรหมสถาพร
32 ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม
 73180

คอมพิวเตอร์ โทร: 089-9945483                                             
E-mail: app_nok@hotmail.com                           
Website: -

117 สมทบ : C51009 นางสาว พชัรินทร์  จินตนา
1/212 หมู ่8 ต าบลกระทุ่มลม้ อ  าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม 73220

คอมพิวเตอร์ โทร: 089-4483472                                             
E-mail: -                                                               
Website: -

118 สมทบ : C51010 นางสาว ธนิกา  เอมนฤมล
47 ซอยรามค าแหง 18 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240

คอมพิวเตอร์ โทร: 089-1339541                                             
E-mail: -                                                               
Website: -

119 สมทบ : C51011 นาย อาวุธ   แสงสุริยนัต์
29 หมู ่4 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบลูย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 80130

ติดตั้งและเดินสาย Fiber 
Optic

โทร: 086-0182514, 083-3026439                      
E-mail: -                                                               
Website: -



ล ำดับ ประเภทสมำชิก บริษทั / ผู้มอี ำนำจลงนำม ที่อยู่ ประเภทวสิำหกจิ โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ /อเีมล์

รำยช่ือสมำชิก - สถำนทีต่ั้ง ของสมำคมเคเบิล้ลิง่ไทย

120 สมทบ : C51012 นาย สุพรชยั  สกุลภทัรมนสั
1000/17-28,21-24 ลิเบอร์ต้ีพลาซ่า สุขมุวิท 55 แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

คอมพิวเตอร์ โทร: 02-7931888                                               
E-mail: supornchai_sahotmail.com                    
Website: -

121 สมทบ : C51013 นางสาว ผกาแกว้  พุม่มะเด่ือ
7 หอ้ง 3 พี 65 ชั้น 3 ฟอร์จูนทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ it โทร: 02-642-0577-8  Fax: 02-6411214 ต่อ 14  
E-mail: mamd_@hotmail.com                            
Website: -

122 สมทบ : C51014 นาย ปวิช  ผลงาม
1061 อาคาร 4 ซ.อิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญ
รูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600

องคก์รการศึกษา
(มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นม

เด็จเจา้พระยา)

โทร: 02-465-3255 Fax: 02-465-3255 ต่อ 18     
E-mail: pawichph@hotmail.com                         
Website: -

123 สมทบ : C51015 น.ส.ภทรษร  ปัญญา
1090 ถนนสมิงปราบพยคัฆา ต  าบลตลาด อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130

เดินสายโทรศพัท์
คอมพิวเตอร์

โทร: 02-964-5711 Fax: 02-964-5715                 
E-mail: -                                                                
Website: -

124 สมทบ : C51016 นายศภุกฤต  นุชิตประสิทธ์ิชยั
12/17 ถนนสุขสวสัด์ิ ต  าบลบางฉัว่ อ  าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130

ผลิตภณัทแ์กว้ บ.
อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้

ไทยจ ากดั (มหาชน)

โทร: 081-6843063                                              
E-mail: electrical_rb@bjc.co.th                          
Website: -

125 สมทบ : C51017 นาย กฤษตฤณ  ม่วงมณี
27/5 หมู ่9 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ  
จงัหวดันนทบรีุ 11000

เดินสายโทรศพัท ์สายไฟฟ้า
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โทร: 02-964-5711-4  Fax: 02-964-5715            
E-mail: pornthep@dtpcabling.com                     
Website: www.dtp@dtpcabling.com


