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ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

1 
บริษทั ส่ิงทอซาติน จ ากดั 

77/191-192 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนกรุง
ธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
10600 

คุณจินตนา chintana@pasaya.com 032-340401 

2 
บริษทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั 

31 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.
ระยอง 21150 

คุณสุพจน ์ pailin@thai-taffeta.com 081-9349927 

3 บริษทั เฟอร์ไทล ์คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

เลขท่ี 288/243 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ 10220 

คุณวิชยั wichai.panyavachira@gmail.com  

4 
บริษทั เช็พเอด็ จ ากดั 

27/107 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

คุณงามนิจ sheph.nit@gmail.com 084-0977725 

5 
บริษทั กมัพล ส่ิงทอ จ ากดั 

981 ถนนมหาจกัร แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ 10100 

คุณสกลธีร์ sakoltee_kptex@hotmail.com 02-6226702 

6 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส ศุภกิตต์ิ 
เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส 

5/384 หมู่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

คุณอภิเชษฐ ์ apichet_saengsawang@yahoo.com  

7 บริษทั บี กรุ๊ป คอร์เปอร์เรชัน่ 
จ ากดั 

42/793 ซ.2ก/2 ม.15 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 

คุณวรสิทธ์ิ bgroupltd@hotmail.com 089-7934027 
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ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

8 
บริษทั แอลฟ่า โปรเซสซ่ิง 
จ ากดั 

329/1 หมู่ 1 ซอยบญัชา ถนนสุขสวสัด์ิ ต.ปากคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 
 
 

คุณชยัสกุล chaisakul@alphacompanies.com 086-3235250 

9 บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั 
(มหาชน) 

129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 110120 

คุณหน่ึงฤดี nuengrudee_bo@thanulux.com 
02-2950911-

19 

10 บริษทั วาย แอนด ์เอน็ อิน
โนเวชัน่ส์ จ ากดั 

8/3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 แยก3 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

คุณศิริผกากาญจน ์ siriphakakan@gmail.com 02-7459441 

11 บริษทั แอร์โรวแ์อพแพเรล 
จ ากดั 

3 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

คุณธาดา harrotsales@gmail.com 02-9336587-8 

12 บริษทั สยามลาเทค็โฟม 
จ ากดั 

22 ซอยวชิรธรรมสาธิต 42 สุขมุวิท 101/1 แขวงบาง
จาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

คุณปัทมา siamlatexfoam@gmail.com 02-7461610 

13 บริษทั วาย.อาร์.ซี.เทก็ซ์ไทล ์
จ ากดั 

134/2-3 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่ม
แบน จ.สมุทรสาคร 74130 

คุณพรทิวา pornthiwa@yrctextile.com 
02-8104500-

29 

14 บริษทั คิงส์ฟอร์ด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

999/86 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย ์ถ.บางพลี-ต าหรุ ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 

คุณอโนมา cherry@kingsford-asia.com 
02-1745174-5 

??? 124 
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ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

15 
บริษทั จงสถิตย ์จ ากดั 

99 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
74110 

คุณตาร์ dyetech@jongstit.com 02-4167324 

16 บริษทั บางกอกรับเบอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

611/40 ซอยวดัจนัทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

คุณประมวล pramual.p@sahafootwear.com 089-2091921 

17 บริษทั เกียรติสวสัด์ิ เทก็ซ์
ไทล ์จ ากดั 

1/76 หมู่ 4 ซอยเอกชยั 30 ถนนเอกชยั แขวงบางขนุ
เทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

คุณธวลัพรรณ pampakaorn@gmail.com 061-9985622 

18 
บริษทั กลฟัเทก็ซ์ จ ากดั 

11 หมู่ 5 ซ.คลองมะเด่ือ 17 ถ.เศรษฐกิจ ต.ดอนไก่ดี อ.
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

คุณสุวรรณา suwanna.ma@glovetex.com 083-0994165 

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โอเชีย
นทอยส์ 

6/446-7 ซอยรามค าแหง 2 ถนนบางนา-ตราด แขวง
ดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

คุณธนาตย ์ tanard@oceantoys.co.th 086-5114948 

20 บริษทั พาลาดิน เวิร์คแวร์ 
จ ากดั 

2414/21 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 

คุณณัฐชรินธร 
natcharinthorn.j@bluebearuniform.

com 
02-0505993 

21 
บริษทั ริงโก ้การ์เมน้ท ์จ ากดั 

126 ซอยสุขสวสัด์ิ 26 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

คุณธนพฒัน ์ ringogarment@gmail.com 087-7999029 

22 
บริษทั แปซิฟิคการทอ จ ากดั 

99/1 หมูท่ี่ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130 

คุณปรีชา cantobig@gmail.com 090-4419365 
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ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

23 
บริษทั เอสที เทก็ซ์ไทล ์จ ากดั 

717 ม.2 ต.ทา้ยบา้น อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10280 

คุณบณัฑิต bandidp@gmail.com 02-3892377 

24 บริษทั อินโนเทค เทก็ซ์ไทล ์
จ ากดั 

18/8 ม.4 ซ.วดัออ้มใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.
สามพราน จ.นครปฐม 73160 

คุณนุตรา nutra@unitedtextilemills.com 02-8313093 

25 
บริษทั ยนิูฟอร์ม จ ากดั 

เลขท่ี 86 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

คุณกิตติพงศ ์ ice@mixprint.com 086-5992863 

26 บริษทั เคแอล แอนด ์ซนัส์ 
กรุ๊ป จ ากดั 

99/9 ม.4 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
74130 

คุณปรีชา pacificgroup@pacific1968.com 02-4310080 

27 บริษทั ที.สัน.เทรดมาร์ค 
จ ากดั 

5/2 ซอยปุณณวิถี 28 ถนนสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

คุณวรวุฒิ info@tsontrademark.com 02-3110283 

28 
บริษทั อินเนอซิส จ ากดั 

เลขท่ี 111/462 หมู่ 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

คุณนิธิวดี innerziz@yahoo.com 081-3795900 

29 บริษทั ปัณณภทัร ดิเวลอป
เมน้ทั ์จ ากดั 

244, 246 ซ.กลัปพฤกษ ์6 ถนนกลัปพฤกษ ์แขวงบาง
หวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

คุณรัชนี ruchanee_pd@hotmail.com 086-4116286 

30 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เก็ทออลเท
รดดิ้ง 

เลขท่ี 34 ซ.เจริญนคร 35 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภู
ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

คุณปล้ืมมนสั pluemmanat@hotmail.com 02-4381924 



รายช่ือผู้ผลติหน้ากากผ้า 

 
5 | P a g e  

ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

31 บริษทั อาร์ทีดี อุตสาหกรรม 
จ ากดั 

79 หมุ่ 2 ต.คุง้กระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 คุณสรัญญู rtdgroup@rtdindustry.com 032-738691 

32 
บริษทั จีอีพี สปินน่ิง จ ากดั 

2/85 อาคารบางนาคอมเพลก็ซ์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซ.บาง
นา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุงเทพฯ 101260 

คุณเกษมสุข kasemsook@gepspinning.com 081-5888544 

33 บริษทั ทะเวนต้ีนานาภณัฑ ์
จ ากดั 

19-20 ถนนลูกหลวง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 

คุณกานตพ์ิชชา kranpitcha.pui@gmail.com 090-6594969 

34 
บริษทั ไฟน์ ลิฟว่ิง จ ากดั 

682/2 พฒันาการ 38 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

คุณวิภาดา noppornphan_n@yahoo.com 081-4665619 

      

35 
บริษทั มาซาฮีโร่ จ ากดั 

94/187 หมูท่ี่ 4 ถนนสุวินทวงศ ์แขวงล าผกัชี เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

คุณธนาทร thanatorn@mymasahiro.com 089-1420938 

36 
บริษทั กรีนแคร์ จ ากดั 

443 ซ.สันติภาพ 1 ถนนทรัพย ์แขวงส่ีพระยา เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500 

คุณสุรัษณี gcare@samart.co.th 02-2341198 

37 
บริษทั แมค็ พาเรล จ ากดั 

26-26/2 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 9 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

คุณนวพร มธุรพร mac.navaporn@gmail.com 02-6899921-6 
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ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

38 
บริษทั แคป็ปิตอล ทรีคอท 
จ ากดั 

23/8 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73160 
 
 

คุณกอ้ย pantipa@capitaltricot.com 02-4201216-7 

39 
ห้างหุ้นส่วน เอส เค เจ ดีไซน ์

1/43 ม.14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
40000 

คุณจุฑาทิพย ์ skjdesign@hotmail.com 099-0564199 

40 
บริษทั วินเนอร์แวร์ จ ากดั 

15/866-868 ม.10 ถ.สุขมุวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 

คุณณัฐกิตต ์ winner.th@gmail.com 065-4296995 

41 บริษทั ดี พีลโล 999 (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

888 ซอยพฒันาการ 44 ถนนพฒันาการ แขวง
พฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

คุณอนงค ์ ag_pk@hotmail.com 089-6962296 

42 
บริษทั เจทีแทป็ จ ากดั 

55/265 หมูท่ี่ 6 ถนนงามวงศว์าน แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

คุณพชระ pahara@jt-tap.co.th 02-5911994 

43 บริษทั ยเูน่ียน ไทย กรุ๊ป 
จ ากดั 

เลขท่ี 45, 47, 49, 51 พระราม 2 ซอย 27 ถนนพระราม2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

คุณธนาวุฒิ thanavuth23@gmail.com 082-9639628 

44 
บริษทั น ารุ่งเรยอ่น จ ากดั 

26/1 ชั้น 3 ถ.เจริญนคร แขวงบคุคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

คุณไมตรี maitri@numrung.com 086-3261187 
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ศูนยวิ์เคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

45 
บริษทั เอที เอม็ เอส จ ากดั 

63/11 ซอยเจริญนคร53 แขวงบางล าภูล่าง เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ 10600 

คุณอศัรี ple.atm@gmail.com 089-9445626 

46 บริษทั โอเอซีสการ์เมน้ท ์
จ ากดั 

99,99/1-2 ซอยจนัทน์ 28 ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณนนัทนิ์ชา nunnicha@oasisgmt.com 02-2126515 

47 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กิมง่วนจัน่ 

283 ซ.วานิช 1 แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ 10100 

คุณเศรษฐพงศ ์ setthapong@knctextile.co.th 02-2210595 

48 
บริษทั อีโก ้แบค็ จ ากดั 

98 หมูบ่า้น ชุมชนบา้นสามง่าม หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.
ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 

คุณฐิตารีย ์ ecobag_01@hotmail.com 064-1594641 

49 บริษทั สกุลไชยพรีเมียม 
แอนด ์แพค จ ากดั 

56 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพฯ 101770 

คุณสดิชญ ์ scp_skulchai@hotmail.com 02-8862400 

50 บริษทั น าสิริการ์เมนทก์รุ๊ป 
จ ากดั 

5/5 ถ.บางขนุเทียนชายทะเล 20 แยก 8 แขวงแสมด า 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

คุณอฐัพงษ ์ numsiri_garment@hotmail.com 089-7885655 

51 บริษทั โรงงานไทยแลนดนิ์
ตติ้ง จ ากดั 

34 ซอยกลว้ยน ้าไท ถนนสุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 

คุณจ าเนียร jamnian.su@doublegoose.co.th 02-3915579 

52 
บริษทั ของพิม จ ากดั 

213/11 หมูบ่า้นสัมมากร 1 ซ.A2 ถนนรามค าแหง 112 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

คุณพิมพสุ์ภา pimenglishclinic@gmail.com 089-6426289 
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NO. หน่วยงาน ท่ีอยู่ ช่ือผู้ติดต่อ E-mail เบอร์โทร 

53 บริษทั โอเรียนตอล การ์
เมนท ์จ ากดั 

5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

คุณสาวิตรี sawitree@orientalgmt.com 086-5708497 

54 
บริษทั พลิบพลาย จ ากดั 

189/159 อาคารแกรนดพ์าร์ควิว อโศก ถนนสุขมุวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

พญ.สิรินนัท ์ drsirinan@gmail.com 081-4882610 

55 
มาเจสติก โปรดกัส์ บจก. 

1 อ่อนนุช20 ถนนสุขมุวิท 77 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

คุณถาวร mjpurchase@mjproduct.co.th 095-6399556 

56 
บริษทั ธมับอ์ินไทย จ ากดั 

65/67 หมู่ท่ี 3 เขตจอมทอง แขวงบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

คุณนิตยช์รี admin@thumbinthai.com 089-4049590 

57 บริษทั โอที อินเตอร์เทรด 
จ ากดั 

55 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 55 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวง
ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

คุณปิยะ piya@otintertrade.com 02-1975945 

58 
บริษทั ถุงเทา้ไทย จ ากดั 

29/1 ม.4 ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมทุร
ปราการ 10130 

คุณปุ๊ ก mer_domestic@thaisock.com 091-1129070 

59 บริษทั แอ๊บป้าอินดสัตร้ีส์ 
จ ากดั 

49 หมู่ 8 ต.ท่าไม ้อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 

คุณเพียงศิริ peangsiri@apa-industries.com 084-1175262 

60 บริษทั สยาม ทรานส์เฟอร์
เทก็ซ์ จ ากดั 

26/8 หมู่ 5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
74110 

คุณรุ่งทิวา rungtiwa@siamtransfertex.com 086-9087887 
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