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ข้อมูลผู้ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
คน้หา: 

ชื�อโรงงาน ที�อยู่ โทรศัพท์

1 บรษัิท
ทรพัย์ทิพย์
จํากัด

เลขที� 49 หมู ่6
ตรอก/ซอย ถนน สุ
ระนารายณ์ ตําบล/
แขวง นิคมลํา
นารายณ์ อําเภอ/
เขต ชัยบาดาล
จังหวัด ลพบุร ีรหัส
ไปรษณยี์ 15130

036-
462438-40,
036-462474

 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8

2 บรษัิท ที พี
เค เอทานอล
จํากัด

หมูที่� 8 ตรอก/ซอย -
ถนน - ตําบล/แขวง
เฉลียง อําเภอ/เขต
ครบุร ีจังหวัด
นครราชสีมา รหัส
ไปรษณยี์ 30250

044 009854

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

3 บรษัิท
น�าตาลไทย
เอทานอล
จํากัด

เลขที� 1/104 หมู ่8
ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง ท่าไม้
อําเภอ/เขต ท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี
รหสัไปรษณีย์
71120

034-
649501, 034
566514 034
566516-7

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

4 บรษัิท บาง
จากไบโอเอ
ทานอล
(ฉะเชิงเทรา)
จํากัด

หมูที่� 7 ตรอก/ซอย -
ถนน - ตําบล/แขวง
เกาะขนุน อําเภอ/
เขต พนมสารคาม
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหสัไปรษณีย์
24120

021408999

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

5 บรษัิท พร
วิไล อินเตอร์
เนชั�นแนล
กรุพ เทรด
ดิ�ง จํากัด

เลขที� 55/5 หมู ่1
ตรอก/ซอย - ถนน
ท่าเรือ-วังแดง
ตําบล/แขวง
ศาลาลอย อําเภอ/
เขต ท่าเรอื จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รหสัไปรษณีย์
13130

035341975

(https://www.google.com/maps/dir//%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E

6 บรษัิท
พ.ีเอส.ซี.ส
ตารช์ โป
รดักส์ จํากัด
(มหาชน)

เลขที� 999 หมู ่5
ตรอก/ซอย แยกบอ่
ทอง กม.49 ถนน
สาย 344 ตําบล/
แขวง หนองใหญ่
อําเภอ/เขต
หนองใหญ ่จังหวัด
ชลบุร ีรหสัไปรษณยี์
20190

081-408-
6444 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

7 บรษัิท ฟ�า
ขวัญทิพย์
จํากัด

หมูที่� 4 ตรอก/ซอย -
ถนน สันตัน-วัง
ดินสอ
text.address.distric
เขาไม้แก้ว อําเภอ/
เขต กบินทรบุ์รี
จังหวัด ปราจีนบุรี
รหสัไปรษณีย์
25110

089-121-
8241,
0958801555

 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%

ลําดับ 

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@14.8820465,101.2098
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5(%E0%B8%89%E0
https://www.google.com/maps/dir//%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.8093794
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ชื�อโรงงาน ที�อยู่ โทรศัพท์

8 บรษัิท มิตร
ผล ไบโอฟู
เอล จํากัด

หมูที่� 1 ถนน บัวขาว
- โพนทอง ตําบล/
แขวง สมสะอาด
อําเภอ/เขต กุฉินา
รายณ ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ รหัส
ไปรษณยี์ 46110

043
134051-3 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

9 บรษัิท มิตร
ผล ไบโอฟู
เอล จํากัด

เลขที� 99 หมู ่10
ตรอก/ซอย ถนน -
ตําบล/แขวง โคก
สะอาด อําเภอ/เขต
ภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ รหัสไปรษณยี์
36110

064
4159639 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

10 บรษัิท มิตร
ผล ไบโอฟู
เอล จํากัด

เลขที� 109 หมู ่10
ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง หนอง
มะค่าโมง อําเภอ/
เขต ด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รหสั
ไปรษณยี์ 72180

035-466651

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

11 บรษัิท มิตร
ผลไปโอฟู
เอล (กุฉินา
รายณ)์
จํากัด

หมูที่� 1 ถนน บัวขาว
- โพนทอง ตําบล/
แขวง สมสะอาด
อําเภอ/เขต กุฉินา
รายณ ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ รหัส
ไปรษณยี์ 46110

043
134051-3 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

12 บรษัิท
ราชบุรเีอทา
นอล จํากัด

เลขที� 5 หมู ่6 ตรอก/
ซอย - ถนน - ตําบล/
แขวง เบิกไพร
อําเภอ/เขต บ้านโป�ง
จังหวัด ราชบุรี รหัส
ไปรษณยี์ 70110

032 223111

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

13 บรษัิท อัพ
เวนเจอร์
จํากัด

เลขที� 222/3 หมู ่8
ตรอก/ซอย - ถนน -
ตําบล/แขวง เฉลียง
อําเภอ/เขต ครบุรี
จังหวัด นครราชสีมา
รหสัไปรษณีย์
30250

044 081286  (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%

14 บรษัิท อิม
เพรส เอทา
นอล จํากัด

เลขที� 279 หมู ่13
ตรอก/ซอย - ถนน -
ตําบล/แขวง เขาหิน
ซ้อน อําเภอ/เขต
พนมสารคาม
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหสัไปรษณีย์
24120

038 088 130

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

15 บรษัิท อี 85
จํากัด

เลขที� 78 หมู ่4
ตรอก/ซอย - ถนน -
ตําบล/แขวง ท่าตูม
อําเภอ/เขต ศรีมหา
โพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ีรหัส
ไปรษณยี์ 25140

037 208 800
*

 (https://www.google.com/maps/dir//%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1

16 บรษัิท อีเอส
เพาเวอร์
จํากัด

หมูที่� 1 ตําบล/แขวง
หว้ยโจด อําเภอ/เขต
วัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว รหสั
ไปรษณยี์ 27160
โทรศัพท์ 037-
262227

037 262227

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

ลําดับ 

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5+%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5+%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5+%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5+%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@14.4952005,102.3050
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0
https://www.google.com/maps/dir//%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B5+85++%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@13.754
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@
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ชื�อโรงงาน ที�อยู่ โทรศัพท์

17 บรษัิท อุบล
ไบโอ เอทา
นอล จํากัด
(มหาชน)

เลขที� 333 หมู ่9
ตรอก/ซอย - ถนน -
ตําบล/แขวง นาดี
อําเภอ/เขต นาเยีย
จังหวัด อุบลราชธานี
รหสัไปรษณีย์
34160

045 252777

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

18 บรษัิท เค ไอ
เอทานอล
จํากัด

เลขที� 222 หมู ่18
ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง หนอง
ระเวียง อําเภอ/เขต
พมิาย จังหวัด
นครราชสีมา รหัส
ไปรษณยี์ 30110

044 429400  (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%

19 บรษัิท เคทิส
ไบโอเอทา
นอล จํากัด

เลขที� 9 หมู ่14
ตรอก/ซอย - ถนน -
ตําบล/แขวง หนอง
โพ อําเภอ/เขต
ตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ รหัส
ไปรษณยี์ 60140

062
3102406 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

20 บรษัิท เคเอ
สแอล กรนี
อินโนเวชั�น
จํากัด
(มหาชน)

เลขที� 88 หมู ่10
ตรอก/ซอย - ถนน
น�าพอง-กระนวน
ตําบล/แขวง น�าพอง
อําเภอ/เขต น�าพอง
จังหวัด ขอนแก่น
รหสัไปรษณีย์
40140

043432915-
6 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

21 บรษัิท เคเอ
สแอล กรนี
อินโนเวชั�น
จํากัด
(มหาชน)

เลขที� 99/2 หมู ่6
ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง หลุมรัง
อําเภอ/เขต
บอ่พลอย จังหวัด
กาญจนบุร ีรหัส
ไปรษณยี์ 71160

02 6426437

22 บรษัิท
แมส่อด
พลังงาน
สะอาด
จํากัด

เลขที� 123 หมู ่6
ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง แมต่าว
อําเภอ/เขต แมส่อด
จังหวัด ตาก รหัส
ไปรษณยี์ 63110

055 518050

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

23 บรษัิท ไทย
อะโกร เอ็น
เนอรยี์�
(มหาชน)
จํากัด

หมูที่� 10 ตรอก/ซอย
- ถนน - ตําบล/แขวง
หนองมะค่าโมง
อําเภอ/เขต ด่านช้าง
จังหวัด สุพรรณบุรี
รหสัไปรษณีย์
72180

035-418353

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

24 บรษัิท ไทย
รุง่เรอืง
พลังงาน
จํากัด

หมูที่� 1 ตําบล/แขวง
คําพราน อําเภอ/
เขต วังมว่ง จังหวัด
สระบุรี รหสั
ไปรษณยี์ 18220

036-359185

(https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

25 บรษัิท ไทย
เอทานอล
พาวเวอร์
จํากัด
(มหาชน)

เลขที� 88 หมู ่6
ตรอก/ซอย - ถนน
มิตรภาพ ตําบล/
แขวง โนนศิลา
อําเภอ/เขต โนนศิลา
จังหวัด ขอนแก่น
รหสัไปรษณีย์
40110

043 418
807-13 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

ลําดับ 

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%84+%E0%B9%84%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@15.1266351,102.44
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA+%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94+%E0
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E
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ชื�อโรงงาน ที�อยู่ โทรศัพท์

26 บรษัิท ไทย
แอลกอฮอล์
จํากัด
(มหาชน)

เลขที� 2 หมู ่5 ตรอก/
ซอย - ถนน - ตําบล/
แขวง บางไทรป�า
อําเภอ/เขต บางเลน
จังหวัด นครปฐม
รหสัไปรษณีย์
73130

034
391021-3

 (https://www.g

27 บรษัิท ไท่ผงิ
เอทานอล
จํากัด

เลขที� 88/11 หมู ่14
ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง ศาลา
ลําดวน อําเภอ/เขต
เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
รหสัไปรษณีย์
27000

037
518309-10 (https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%

ลําดับ 

แสดง 1 ถงึ 27 จาก 27 แถว

https://www.google.com/maps/place/Thai+Alcohol+Public+Company+Limited/@14.0498691,100.1687972,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x32d4df5a788f4277!8m2!3d14.0498691!4d100.1687972
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@

