
เอกสารหมายเลข1 

รายช่ือบริษัทที่มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อเป็นสถานประกอบการสุขภาพดี 

1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2. บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จ ากัด 

3. บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากัด 

4. บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

5. บริษัท ดานิลี่ จ ากัด 

6. บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 

7. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกี่ยวฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์ จ ากัด 

9. บริษัท เอ๊กเซดดี้ ฟริคชั่น แมทรีเรียล จ ากัด 

10. บริษัท พี เจ ชลบุรี พาราวู้ด จ ากัด 

11. บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จ ากัด 

12. บริษัท ข้าว ซี พี จ ากัด (โรงงานข้าววังแดง) 

13. บมจ.  เชาร์ สตีล อินดัสที 

14. บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จ ากัด 

15. บริษัท ฮาร์วาร์ด เทค จ ากัด 

16. บริษัท บิ๊กซี  ชุเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด มหาชน เพชรเกษม 2 

17. บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) 

18. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน) 

19. บริษัท เอช จี เอส ที (ประเทศไทย) จ ากัด 

20. บริษัท  ไทยคิวบิคเทคโนโลยี  จ ากัด 

21. บริษัท เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย) จ ากัด 

22. โรงงานอาหารส าเร็จรูปหนองจอก กทม. 

23. บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จ ากัด 

24. บริษัท เฟดเดอรัล  อีเลคตริค จ ากัด 

25. บริษัท เวสเทอร์น พลาสติค  จ ากัด 

26. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 



 

27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

28. บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1  

29. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

30. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ   

31. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว จังหวัดสมุทรปราการ   

32. บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จ ากัด   จังหวัดขอนแก่น   

33. บริษัท น้ าตาลเอราวัณ จ ากัด  จังหวัดหนองบัวล าภู    

34. บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  

35. บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จ ากัด  

36. บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด   

37. บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด  

สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  

38. บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 สาขาส านักงานใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

39. บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด   

40. บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  

41. บริษัท สยามเคียวซันเด็นโซ่  

42. บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน)   

43. บริษัท แฟนซีเวิลด์ จ ากัด 

44. บ. เอ็กซิมสุพรรณการ์เม้นท์ จ ากัด 

45. บ. เอกชัยสาลี่สุพรรณบุรี 

46. บ. ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด 

47. บ. บางกอกรับเบอร์ จ ากัด 

48. บ. ตรีปั้นจั่นโมบาย จ ากัด 

49. บ. ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จ ากัด 



50. บ. สิพพนะ จ ากัด 

51. บ. บุลเล็ตมาสเตอร์ จ ากัด 

52. บ. ซีแอนด์พี ศิลาดล จ ากัด 

53. บ. พีแอนด์เอส โดโลไลน์ จ ากัด 

54. บ. อัศวินฟอกย้อม จ ากัด 

55. บ. ฮาร์ดแอนด์มายแอพพาเรล จ ากัด 

56. บ. ฟาร์อีส การทอ จ ากัด 

57. บ. ไทยโทเร เท็กซ์ไทล์ส จ ากัด (มหาชน) 

58. บ. ยางโอตานิ จ ากัด 

59. บ. มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 

60. บ. เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

61. บ. สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จ ากัด 

62. บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด 

63. บ. แกรนด์เอเซียอุตสาหกรรม จ ากัด 

64. บ. ราชาเซรามิค จ ากัด 

65. บ. แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์ จ ากัด 

66. บ. เอ็กคอมธารา จ ากัด 

67. บ. ลีมิ่งเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

68. บจก. ไพร์มวินด์มิลล์ 

69. บ. เวิลด์เบดดิ้ง จ ากัด 

70. บมจ. ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

71. บ. เซียนหนิง ซีฟู้ด จ ากัด 

72. บ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด 

73. บมจ. ทิปโก้ฟูดส์  

74. บ. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

75. บ. กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จ ากัด 

76. บ. บี.เอส.เมทัล จ ากัด (สาขา1) 

77. บ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด 



78. บ. พรีแพคประเทศไทย จ ากัด 

79. บ. บุญประเสริฐคอนเพ็คชั่นเนอรี่ จ ากัด 

80. บ. รุจโอฬาร จ ากัด 

81. บ. แม่กลองฟู้ดส์ จ ากัด 

82. บ. เอส เอ็ม พี ฟู้ดส์ จ ากัด 

83. บ. โรงงานน้ าปลาไทย(ตราปลาหมึก) จ ากัด 

84. บ. มารีนโกลด์โปรดักส์ จ ากัด 

85. บ. โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์เมนูแฟคเจอร์ริง จ ากัด 

86. บ. ซีรอเยลอาหารทะเล จ ากัด 

87. บ. ชัชวาลออร์คิด จ ากัด 

88. บ. เอ็นซีสปินนิ่ง จ ากัด 

89. ร้านเหล่าวัฒนาคอนโซล 

90. โรงเรียนเปรมฤทัย 

91. โรงเรียนปัณณวิชญ์ 

92. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกร่าง 

93. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางไผ่ 

94. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 


