
ลําดับ ช่ือกิจการ ช่ือทางการตลาด เว็บไซต /เฟสบุค เบอรโทรศัพท

1 บริษัท ใหญไพศาล ออโต 

เซอรวิส จํากัด

ใหญไพศาล ออโต เซอรวิส www.facebook.com/YaipaisarnAutoservice/ 032 325 345

2 หางหุนสวนจํากัด พอเพลิน Porploen Hipresort www.facebook.com/porploen.hipresort/ 086 099 4803

3 บริษัท นางพญาผ้ึงฮิลล รีสอรท 

จํากัด
นางพญาฮิลล รีสอรท www.facebook.com/Nangpayahill/ 092 650 5441

4 บริษัท เดอะ ริชช่ีฟลด

สวนผ้ึง จํากัด

เดอะ ริชช่ี ฟวส วัลเลย รีสอรท www.facebook.com//เดอะ-ริชชี่-ฟวส-วัลเลย-รีสอรท-

161684132275701/

5 บริษัท อายตานิค อีทีซี จํากัด อายตานิค www.facebook.com/eyetanic.oem/ 087 353 9977

6 บริษัท บี บี การเดน แลนด รี

สอรต จํากัด

Bee Garden สวนผ้ึง www.facebook.com/BeeGardenSuanPhueng/ 099 461 4423

7 บริษัท เดอะรีสอรท แอท สวน

ผ้ึง จํากัด

เดอะรีสอรท แอท สวนผ้ึง www.facebook.com/theresortatsuanphueng/ 081 763 9336

8 บริษัท ดิ แอนทิค ริเวอรไซด รี

สอรท จํากัด

ดิ แอนธีค ริเวอรไซด www.facebook.com/theantiqueriverside/ 061 545 9596

9 บริษัท บานไมแกว จํากัด บานไมแกว http://banmaikaew.com/ 096 304 7487

10 เดอะ ริชช่ี ฟลด วัลเลย จํากัด เดอะ ริชช่ี ฟวส วัลเลย รีสอรท www.facebook.com/เดอะ-ริชชี-่ฟวส-วัลเลย-รีสอรท-

161684132275701/

11 หางหุนสวนจํากัด เมืองราช 

คอฟฟ พลัส

Cafe'Amazon เมืองราชคอฟ

ฟ พลัส

www.facebook.com/AmazonMuangratCoffeePlus/

12 หางหุนสวนจํากัด ธรรมชาติ คา

เฟ 88

ธรรมชาติ คาเฟ www.facebook.com/thammachartcafe/community

13 บริษัท บลูไดมอนดกาแฟไทย 

จํากัด

Blue Diamond Cafe www.facebook.com/BDiamond.Ratchaburi/ 098 431 8888

14 บริษัท อาณาจักรเคียงผา จํากัด Khengpa Cafe&Bistro www.facebook.com/khengpacafebistro/ 02 107 3537

15 หางหุนสวนจํากัด กนกกานต

ธุรกิจบัญชี

กนกกานตธุรกิจบัญชี www.facebook.com/kanokkanaccount/ 090 925 0456

16 บริษัท สิริธัญญ จํากัด Sirithan Co., Ltd. www.facebook.com/Sirithan-Co-Ltd-

877735565603823/
0992399789

17 บริษัท ทนายความภาคตะวันตก 

จํากัด

บริษัท ทนายความภาค

ตะวันตก จํากัด

www.facebook.com/western.lawyer.th/ 061 884 8787

18 หางหุนสวนจํากัด บานบัญชี 

ราชบุรี

บานบัญชี ราชบุรี เพ่ืองาน

บัญชีและภาษีคุณภาพ

www.facebook.com/banbunchee2019 032 910 465

19 บริษัท วิชธัช การบัญชี จํากัด บริษัท วิชธัช การบัญชี จํากัด www.facebook.com/people/บริษัท-วิชธชั-การบัญช-ี

จํากัด/100063710585949/
032 332 020

20 บริษัท โองเรืองศิลป จํากัด โรงโองเรืองศิลป 4 เซรามิก 

แจกัน น้ําลน กระถาง โองมังกร

www.facebook.com/rspot4/ 083 939 5998

21 หางหุนสวนจํากัด เดอะ ซีนเนอ

ร่ี วินเทจ ฟารม

The Scenery Vintage Farm www.facebook.com/SceneryVintageFarm/ 081 000 7070

22 บริษัท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ 

จํากัด

ราชบุรี ฟุตซอล คลับ www.facebook.com/ราชบุรี-ฟุตซอล-คลับ-

439141556274203/
065 225 4265

23 บริษัท ราชบุรี เอฟ.ซี. จํากัด Ratchaburi Mitr Phol FC www.facebook.com/RBFCOFFICIAL/

24 บริษัท จอมบึง ฮิลล จํากัด สนามกอลฟ จอมบึง ฮิลล www.facebook.com/chombuenghill/ 032 240 422

25 หางหุนสวนจํากัด ศตวรรษ

สยาม

ศตวรรษสยาม www.facebook.com/satawatsiam 083 067 9550
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