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1. บริษัท เอพีพี ซิสเต็มส์ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
88/88 อาคารเอ็นวี แพลนเน็ต ชั้น 3 โซนบี หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน
ต.บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.
โทรสาร.
2. บริษัท ควอลิเทค อินสทรู เมนท์ จำกัด
23/140 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพ ฯ 10230
โทร.
3. บริษัท พำรำวินเซอร์ จำกัด
อาคารอื้อจือเหลียง 968 ถนนพระราม 4 แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพ ฯ
โทร.02-6375000
โทรสาร 02-6375038-9
4. ห.ส.น. แสงวิทย์
117/5 ซอยเทพารักษ์ ถ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า อรุ ณอมริ นทร์ บางกอกน้อย กรุ งเทพ 10700
โทร.02-8831251 02-4355159
โทรสาร 02-4349536
5. ผู้จัดกำรบริษัท เอส.เอ็ม.เคมิคอล ซัพพลำย จำกัด
42 ซอยลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพ 10400
โทร.0-2542-1037,0-9928-0324
โทรสาร.0-2542-1040
6. บริษัท เพอร์ กนิ เอลเมอร์ จำกัด
290 อาคารเรนทรี การ์ เดน ชั้น 1 ซอยโรงเรี ยนญี่ปุ่น ถ.พระราม 9 แขวงบางกระปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ ฯ 10310
โทร.719-6420 ต่อ 301-2
โทรสาร.319-7900
7. บริษัท เบคไทย กรุ งเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัด
300 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ ฯ 10400
โทร.(662) 651 – 2929 โทรสาร.(662) 615 - 2350
8. บริษัท เมทโธรห์ ม สยำม จำกัด
252/87 อาคารเมืองไทยภัทร 2 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ ฯ 10310
โทร.(+66) 02693 3510 Ext. 103 หรื อ (+66)01 6534210 โทรสาร.(+66) 026933511
9. ผู้จัดกำรบริษัท แสตนดำร์ ด แลบ จำกัด
212/303 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพ ฯ 10250.
โทร.02-3214562,02-3211436,02-3224511-2 โทรสาร.(662)3226516
10. ผู้จัดกำรบริษัท พี.พี.เอ เมดิคอล กรุ๊ ป จำกัด
1895/176 ซอยโรงหนังโคลัมเบีย ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ ฯ 1022
โทร. 02-5796304 , 5611572 , 9413038
โทรสาร. 02-5612487
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11.บริษัท อำร์ เคมีก้ำ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
200/11 ซอยรามคาแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพ ฯ 10250
โทร.(662) 318-4698(Automatic) โทรสาร.(662) 318-4699
12. บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
451 ถนนสิรินธร แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700
โทร.0-2435-8800,0-2434-9191
โทรสาร.0-2433-1679,0-2434-9510
13. บริษัทฟอร์ จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด
301/34 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพ ฯ 1022
โทร.02986-1250-4
โทรสาร.02 986-1255 02986-1243
14. ผู้จัดกำรบริษัท อิตัลมำร์ (ประเทศไทย) จำกัด
766/4 ซอยเกษมสุวรรณ ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10260
โทร.3319090-3
โทรสาร.(662)3319094
15. ผู้จัดกำรห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน
1535 / 89 – 90 ซอยรุ่ งเพชร ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพ ฯ 10120
โทร. 02-2866264 022863324 022869512 โทรสาร. 02-2131993 026788941
16. บริษัท พำรำไซแอนติฟิค จำกัด
968 ถนนพระราม 4 แขวงสี ลมเขตบางรัก กรุ งเทพ ฯ 10500
โทร. 637-5000 ต่อ 233
โทรสาร.637-5038-9
17. ผู้จัดกำรบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่ น จำกัด
1759 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุ ขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพ ฯ 10260
โทร.332 6215,3327960-4,3330274-7
โทรสาร.3318809,3326216
18. ผู้จัดกำรห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด เวชวิทย์
57/1-4 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-408888-89
โทรสาร. 053408890
19.บริษัท ยูแอนด์ วี โฮลด์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด
99/99 ซ.ติวานนท์ 38 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.029507733-42 โทรสาร 029507247
20. บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
80-82 ถนนประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุ งเทพ 10200
โทร.02-282-9749 02-280-1787 โทรสาร 02-2801788
21. บริษัทแบง เทรดดิง้ 1992 จำกัด
999/99 ชั้น 4 อาคาร วี.เอ.ที. ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพ ฯ 10250
โทร.(662) 718-3333,718-3590
โทรสาร.(662)718-3962,043257342
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22. ผู้จัดกำรหจก.แอลบีพเี มดิคอลแอนด์ ซำยน์
1429/1 ถนนอุบล ตาบลเมืองใต้
อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ33000
โทร.06-2347630
โทรสาร.045-649426,043-348760
23. ผู้จัดกำรบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
1091/226 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
มักกะสัน ราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร10400
โทร.253-0393,253-4914,253-4245,253-9066,651-6154-5,651-6114-5 โทรสาร.(662)253-9067,651-6115
24. บริษัท โคแอกซ์ กรุ ป คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด
1131/331 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพ 10300
โทร.6682436 2435263 โทรสาร 02 2437386
25. บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
723/2 ซอยทองหล่อ 55 ถนนสุ ขมุ วิท คลองด่านเหนือ วัฒนา กรุ งเทพ 10110
โทร 02-7125619-20 3816259-60
26. บริษัท เอส ซี ซำยน์
182/27 ถนนศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043326023
086-640-0046
โทรสาร043327023
27 . ร้ ำนขอนแก่นออโต้ แอร์
235/60 หมู่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
โทร. 043-243376
28. บริษัท กษิดิศ เทรดดิง้ จำกัด
โทรศัพท์ 043-257242 09-8613418
29. บริษัทขอนแก่ นคลังนำนำธรรม
12/57 ถนนศรี จนั ทร์ อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-328190
โทรสาร. 043-328189

