
 
รายชื่อผู้มีคุณสมบตัิเข้ารว่มโครงการน ารอ่งมาตรการ Demand Response 

รปูแบบ Critical Peak Pricing (CPP) ส าหรบัค่าไฟฟ้าประจ าเดือนสิงหาคม 2561
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ล าดับ รหัสเครือ่งวัด หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รายชือ่ผู้สมัคร จังหวัด
1 23049037 020015034354 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไม้ไทยพานิช TAX ID 0403529000147 จ.ขอนแก่น
2 23050857 020014999151 บ. เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จก. จ.ขอนแก่น
3 27662130 020018342075 หจก.สมชัยพานิช (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น
4 28374652 020014998967 หจก.สมชัยพานิช (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น
5 23047087 020002012644 บริษัท ไทยน าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา
6 23055446 020002059272 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา
7 23055860 020001974396 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา
8 23058227 020001823297 บริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา
9 27667067 020002295683 บริษัท เอเซียโกลเด้น ไรซ์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา
10 9800000010 020017392738 บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
11 23058212 020004515795 บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ.เชียงใหม่
12 5900797256 020008199389 บริษัท ปรีชาสมุทร จ ากัด จ.ตรัง
13 23061758 020017010699 บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จ ากัด จ.ตรัง
14 6000549074 020008687570 บริษัท กวา๋งเขิน่รับเบอร์ (ตรัง) จ ากัด จ.ตรัง
15 25244543 020002063374 บ.โลหะคุปต์ บ.ข.จ ากัด จ.ตราด
16 23056397 020002775500 โรงน  าแข็งนครปฐมธารทิพย์ จ.นครปฐม
17 27660627 020002776625 บริษัทวรภัทร จ ากัด จ.นครปฐม
18 23050169 020007484806 บริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จ ากัด จ.ปัตตานี
19 27667576 020004349865 บริษัทเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์จ ากัด จ.เพชรบุรี
20 23060734 020003786604 บริษัท เฟอโร แมนูแฟคทอร่ี จ ากัด(300/5) จ.เพชรบุรี
21 27667563 020016360619 บริษัท  เฟอแมน  เพาเวอร์  จ ากัด จ.เพชรบุรี
22 28374930 020011862015 โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
23 5701541203 020017790640 บริษัทยะลากรีนเอ็นเนอยี ่จ ากัด จ.ยะลา
24 23050029 020012679900 โรงน  าแข็งจ านงรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
25 23047682 020020576071 บริษัท วาสนาอดิศรดี จ ากัด จ.ระนอง
26 27669535 020017313881 บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ.ระยอง
27 23047209 020019116676 บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด จ.ระยอง
28 23063739 020002054387 บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ระยอง
29 27664096 020002099213 บริษัท เจมแพค เอเซีย จ ากัด จ.ระยอง
30 25245165 020002636121 บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด จ.ระยอง
31 9800000011 020018305494 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) จ.ระยอง
32 23058824 020003751841 บริษัทราชราตัน ไทย ไวร์ จ ากัด จ.ราชบุรี
33 23058831 020003753448 บริษัท ธาราไอซ์ จ ากัด จ.ราชบุรี
34 23056451 020004063504 นาย สมภพ กิตติวรภัทร จ.ราชบุรี
35 27075219 020005347371 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด จ.ล าปาง
36 23052900 020015959674 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช จ.สกลนคร
37 23050124 020015218319 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
38 23049657 020007849619 บริษัท ระโนดโรงน  าแข็ง จ ากัด จ.สงขลา
39 23047923 020003122532 บ.น  าแข็งเอกชัย จก. จ.สมุทรสาคร
40 23059604 020003122367 บริษัท น  าแข็งเอกชัย จ ากัด จ.สมุทรสาคร
41 23056435 020017661730 บริษัท ธาราไอซ์ จ ากัด จ.สมุทรสาคร
42 23063249 020021420671 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จ ากัด จ.สระบุรี
43 23052655 020003520850 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด จ.สุพรรณบุรี
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ล าดับ รหัสเครือ่งวัด หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รายชือ่ผู้สมัคร จังหวัด
44 5701540364 020008934353 บริษัท ไทยไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี
45 23059173 020008648605 บ.แสงศิริน  ามันปาล์ม จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี
46 23060546 020016348059 บริษัท โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ จ ากัด จ.หนองคาย
47 27662477 020018152648 บริษัท โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ปจ ากัด จ.อุดรธานี
48 27668761 020020828710 บริษัท แสงไถ่เกรนส์ จ ากัด จ.อุบลราชธานี


