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ขอ้มูล ณ วนัที 11 มกราคม 2565 

บริษัท สาขา ชือสาขาโรงงานผู้ผลิตและทีตงัโรงงาน 

1.  บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

NORTHEAST RUBBER PUBLIC CO., LTD                                         

  เลขท ี398 หมู่ 4 ตาํบลโคกมา้ อาํเภอประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรีมย ์31140 

 โทรศพัท ์044-666928-9  

 โทรสาร  044-666212-3 

สาขาท ี1 บริษทั นอร์ทอสี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)                                      

เลขที 398 หมู่ 4 ตาํบลโคกมา้ อาํเภอประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรีมย ์31140 

โทรศพัท ์044-666928-9 โทรสาร 044-666212-3 

2.  บริษทั วงศบ์ณัฑิต จาํกดั 

VON BUNDIT CO.,LTD 

เลขท ี20/5 ถนนโกมารภจัจ ์ตาํบลตลาดใหญ่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์ 076-210031 

โทรสาร   076-210026 

สาขาท ี1 บริษทั วงศ์บณัฑิต จาํกดั สาขาขนุทะเล 

เลขที 65 หมู่ที 1 ถนนสุราษฎร์ธานี - บา้นนาสาร 

ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

โทรศพัท ์077-355325 โทรสาร 077-355325 

สาขาท ี2 บริษทั วงศ์บณัฑิต จาํกดั สาขาพุนพิน 

เลขที 97/2 หมู่ที 3 ถนนสายเอเซีย 41 

ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพุนพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

โทรศพัท ์077-254035 โทรสาร 077-254035 

สาขาที 3  บริษทั วงศ์บณัฑิต จาํกดั สาขาชุมพร 

เลขที 1/5 หมู่ที 6 ตาํบลทรัพยอ์นนัต ์ 

อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

โทรศพัท ์077-510791-4 โทรสาร 077-510791 
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3.  บริษทั ศรีตรงัแอโกรอนิดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC    

CO., LTD. 

เลขท ี10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตาํบลหาดใหญ่ 

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110  

โทรศพัท ์ 02-2074500 

โทรสาร   02-1082241 

สาขาท ี1 บริษทั ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จาํกดั (มหาชน) สาขาตรัง 

เลขท ี13/1-5 ถนนจริงจิตร ตาํบลทบัเทียง  

อาํเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง  

โทรศพัท ์075-210500 โทรสาร 075-210503 

สาขาท ี2 บริษทั ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จาํกดั (มหาชน)  

สาขาหาดใหญ่ 

เลขท ี99/3 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลพงัลา  

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  

โทรศพัท ์074-452623 โทรสาร 074-452622 

4.  บริษทั ไทยฮวัยางพารา จาํกดั (มหาชน) 

THAI HUA RUBBER PUBLIC CO., LTD 

อาคารไทยฮวั 238/1 ถนนรัชดาภิเษก  

      แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศพัท ์ 02-2740471 

โทรสาร   02-2740531  

สาขาท ี1 บริษทั ไทยฮวัยางพารา จาํกดั (มหาชน) สาขาสะเดา 

เลขท ี26/2 หมู่ที 4 ถนนกาญจนวณิชย ์ตาํบลพงัลา   

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

สาขาท ี2 บริษทั ไทยฮวัยางพารา จาํกดั (มหาชน)  

สาขาระยอง - สงัคฤกษ ์ 

เลขท ี80/4 หมู่ที 1 ตาํบลสาํนกัทอง  

อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

สาขาท ี3 บริษทั ไทยฮวัยางพารา จาํกดั (มหาชน) สาขาอดุรธานี 

เลขท ี148/1 หมู่ที 15 ถนนนิตโย ตาํบลโพนงาม 

อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 

สาขาท ี4 บริษทั เอส แอนด ์แอล ยางพารา จาํกดั 

เลขท ี85/1 หมู่ที 5 ตาํบลทบัมา 

อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

สาขาท ี5 บริษทั ทวีทรัพยรั์บเบอร์ จาํกดั 

เลขท ี155, 294 หมู่ที 5 ถนนบางรัก แขวงบางรัก  

จงัหวดัตรัง 

สาขาท ี6 บริษทั ไทยฮวัยางพารา จาํกดั (มหาชน) สาขากระบี 

เลขท ี338 หมู่ที 1 ถนนเพชรเกษม ตาํบลเขาคราม 

อาํเภอเมืองกระบี จงัหวดักระบี 
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5.  บริษทั เซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ จาํกดั 

SOUTHLAND RUBBER CO.,LTD 

เลขท ี55 ถนนราษฏร์ยนิดี  ตาํบลหาดใหญ่   

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

โทรศพัท ์ 074-234505 

โทรสาร   074-342780 

สาขาท ี1 บริษทั เซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ จาํกดั สาขาบางกลาํ 

เลขท ี99/9 หมู่ที 6 ตาํบลท่าชา้ง  

อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลา  

โทรศพัท ์074-457531 โทรสาร 074-457621 

สาขาท ี2 บริษทั เซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ จาํกดั สาขาสุราษฎร์ธานี 

เลขท ี1488 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตาํบลมะขามเตีย  

อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

โทรศพัท ์077-935558 โทรสาร 077-935562 

สาขาท ี3 บริษทั เซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ จาํกดั สาขายะลา 

เลขท ี99/9 หมู่ที 1 ถนนยะลา-สามแยกบา้นเนียง   

ตาํบลท่าสาป อาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 

โทรศพัท ์073-362492 โทรสาร 073-253431 

สาขาท ี4 บริษทั ยนิู-รับเบอร์ จาํกดั   

เลขท ี99/9 หมู่ที 4 ถนนสายเอเชีย ตาํบลถาํใหญ ่ 

อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โทรศพัท ์075-773216 โทรสาร 075-773043 

6.  บริษทั แอล.ท.ี การยาง จาํกดั 

L.T. RUBBER CO.,LTD. 

เลขท ี541 หมู่ 3 ตาํบลจนัดี อาํเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 80250 

โทรศพัท ์075-445930, 089-8719332  

     โทรสาร  075-445933 

สาขาท ี1 บริษทั แอล.ที. การยาง จาํกดั 

เลขท ี541 หมู่ 3 ตาํบลจนัดี อาํเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 80250 

โทรศพัท ์075-445930, 089-8719332 

โทรสาร 075-445933 


