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อให ้เกิดประโยชน์ตอ
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บริษัท ธนโชติ อินเตอร์ เทรดดิง้ จำกัด
ั่ เซอร์วส
บริษัท ออโมเมชน
ิ จำกัด
ั่ คอร์ปอเรชน
ั่ จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชน
ั่ จำกัด(มหำชน)
บริษัท ซเี อ็ดยูเคชน
กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) -กรุงเทพฯ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) -นครสวรรค์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) - กรุงเทพฯ
บริษัท มติชน จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) นนทบุร ี
บริษัท ปทุมธำนีบริเวอรี่ จำกัด ปทุมธำนี
Thai Airways International Public Company Limited
PROIMAGE ENGINEERING AND COMMUNICATION CO.,LTD.
CANNON MARKETING (Thailand) Co.,Ltd.
PTT International Company Limited
TSSR AUCTION Co.,LTD.
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร
มูลนิธน
ิ โยบำยสุขภำวะ นนทบุร ี
ิ ธำนี ชลบุร ี
โรงแรมดุสต
วิทยำลัยเทคนิค สมุทรสำคร
ื่ และสงิ่ พิมพ์ มหำวิทยำลัยพำยัพ
สำนั กพิมพ์สอ
ี งใหม่
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชย
ี
โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชำชพ - กรุงเทพฯ
รพ. ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี
ั มิท จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยซม
บริษัท มิสเตอร์ แท็กซ ์ บิส จำกัด
็ เตอร์ จำกัด
บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซน
บริษัท เวิรค
์ พอยท์ พับลิชชงิ่ จำกัด
บริษัท ซเี อส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ ไอ บิส เน็ ต (ไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท แฟมมิล ี่ โนฮำว จำกัด
บริษัท บรอดคำซท์ วิตำมิน บี จำกัด
ั่ จำกัด
บริษัท เคมีโก ้อินเตอร์คอร์ปอเรชน
บริษัท พำนทอง กลกำร จำกัด ฉะเชงิ เทรำ
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรี่ จำกัด
ิ เท็ม จำกัด
บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริง่ ซส
ิ น
ั่ อ๊อฟติคัล(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรำนซช
ั่ จำกัด เชย
ี งใหม่
บริษัท ไมโครวิชน
ิ พัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด สมุทรสำคร
บริษัท ไทยรวมสน
ั่ แนล กรุงเทพฯ
บริษัท ซุปเปอร์ เจ อินเตอร์เนชน
ั่ ซพ
ั พลำย แอนด์ เซอร์วส
บริษัท เวิลด์ คอมมิวนิเคชน
ิ จำกัด
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ิ เท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
บริษัท พรีไซซ ซส
บริษัท ที.ที.เอ เพอร์เฟค จำกัด
ั พลำย
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด พีเน็ ต แอนด์ ซพ
ั่ แอนด์เซอร์วส
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด ทองสุขศริ อ
ิ อโตเมชน
ิ
บริษัท พ.รุง่ อนั นต์ จำกัด
บ ้ำนนำโซลำร์แพค ชลบุร ี
CTX Electronic Services Co.,Ltd.
Computer Union Co.,Ltd.
บริษัท โกลโบ ฟู้ ดส ์ จำกัด
จรัสพลคลินค
ิ
บริษัท ไทยคำจิมำ จำกัด
THOAC AUTOMOTIVE(Thailand) CO.,LTD.
ี จำกัด
บริษัท เอเอ็มอำร์ เอเชย
บริษัท นีโอ มำสเตอร์ จำกัด
โรงเรียนฐำนเทคโนโลยี
ิ
มหำวิทยำลัยรังสต
ิ เอสทีซ ี ฟลำวมิลลิง่ จำกัด
บริษัท นิสชน
บริษัท เซอร์คต
ิ อินดัสตรีส ์ จำกัด
บริษัท แบนโดแมนู แฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดำรำมิค ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โมลด์แอนไดด์ จำกัด
บริษัท ซอฟแวร์ดเี วลอปเม็นท์ จำกัด
MATSUI(Asia) CO.,LTD.
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริกำร จำกัด
บริษัท ไข่ ไอ ที เซอร์วส
ิ จำกัด
ิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เนสต
ศูนย์ฯ มสธ. ลำปำง
บริษัท อี.เอ็น.จี จำกัด
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด ยะลำเคเบิลเน็ ทเวิรค
์
บริษัท เอ็นทีวเี ซทเทลไลท์ จำกัด
บริษัท วัน โอ โฟร์ เทค จำกัด
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด พลอยทวีทรัพย์
สำนั กงำนประปำเขต 2
สำนั กงำนกำรประปำ สระบุร ี
L-TAG TECHNOLOGIES CO.,LTD.
V.C.A. ELECTRONICS CO.,LTD.
ิ เต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ดำต ้ำ ซส
ั่ จำกัด
บริษัท ดับเบิล
้ โอเซเว่น โพรเทคชน
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฤทธำ จำกัด
บริษัท เอ็นโซล จำกัด
HATTAKORN LTD.
ฝ่ ำยชำ่ งกล โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี
WESTERN DIGITAL CO.,LTD.
UTECHINTER ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เอสอำร์ จำกัด
บริษัท ฮวิ จ์เนส จำกัด
บริษัท เน็ ทซอส จำกัด
ั่ แนล
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด บลูแอนด์เรดอินเตอร์เนชน
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ั่ จำกัด
บริษัท แอดวำนซ ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชน
ร ้ำนไพศำลอีเล็คทรอโทรนิค
ึ ษำ
สำนั กงำนพัฒนำสมรรถนะครูและบุคคลำกำรอำชวี ศก
ี จำกัด
บริษัท เอเอ็มอำร์ เอเชย
บริษัท บ ้ำนตะวันนำ จำกัด
ั่
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด โรงพิมพ์ยไู นเต็ดโปรดักชน
ั ด์ จำกัด
บริษัท ยัสปำล แอนด์ ซน
ั
บริษัท สยำมชยอำหำรสำกล จำกัด
บริษัท เอ็น ซ ี ซ ี แมนเจเม ้นท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
INSPIRE TECH CO.,LTD.
บริษัท เอสเอสเค เจนเนอรัล จำกัด
บริษัท วำบัวร์ลอด์จ จำกัด
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด แอโรเม็ค
บริษัท บี เอ็น บี อินเตอร์ กรุป
๊ จำกัด (มหำชน)
ั 1991 จำกัด
บริษัท พรชย
บริษัท รมิตำ จำกัด
บริษัท นิวตัน
้ นครินทร์ จำกัด
มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอส
ี เทิรน
์
ั อินเตอร์กรุป
บริษัท ท๊อปซน
๊ จำกัด
บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอทีพ ี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ั ไรซ ์ คอร์เปอเรชน
ั เทรดดิง้ จำกัด
บริษัท ซน
ั พลำย
หจก. เกรซ ซบ
ั่ แอนด์ เนทเวิรต
บริษัท ฟรีดอม คอมมิวนิเคชน
์ จำกัด
007 Protection Co.,ltd
ั่ เซอร์วส
บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชน
ิ เน็ ทเวิรค
์ จำกัด
บริษัท สยำมไฮโดรทรีทเมนท์ จำกัด
บริษัท มหำนคร อำร์ไอเอ จำกัด
บริษัท เอ. เจ. พลำสท์ จำกัด (มหำชน)
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีย
่ โสธร
บริษัท เจริญอุตสำหกรรม จำกัด
Royal Garden Development Limited
ั พลำย
หจก. พี. บี. เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ ซพ
LUVATA HITACHI CABLE (THAILAND) LTD.
บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด
บริษัท โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอกรัฐโซล่ำร์ จำกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้ำธนบุร ี
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด สปี ดเดอร์เอ็นจิเนียริง
บริษัท ทวีกจิ พลำซำ่ บุรรี ัมย์ จำกัด
ศูนย์วจิ ัยข ้ำวปทุมธำนี
สำนั กงำนบริกำรลูกค ้ำ กสท เขตตะวันตก
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล โปรดัคส ์ จำกัด (มหำชน)
ั ติง้ จำกัด
บริษัท อินเตอร์โซล คอนซล
บริษัท แอ๊ดวำนซ ์ อะโกร จำกัด (มหำชน)
บริษัท ปิ ยะสมบัต ิ แอสเซท จำกัด
สำนั กงำนจังหวัดยโสธร
บริษัท โทรีไ่ ทย จำกัด
์ อร์ต จำกัด
บริษัท ไอ. ซ.ี โอ. อิมปอร์ต - เอ็กซป
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บริษัท พำเนล ทรำนสปอร์ต จำกัด
บริษัท นครหลวงวีเนียร์ จำกัด
บริษัท เทคตรอน จำกัด
ี โิ ก ้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ซม
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
บริษัท เจริญอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัท แอนนำดิจท
ิ กรุป
๊ จำกัด
ี เวียงสำ
วิทยำลัยกำรอำชพ
ั่ จำกัด
บริษัท โปรอิมเมจเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอมมูนเิ คชน
บริษัท โชติบัณฑ์ จำกัด
GENERAL TURBINE SERVICES CO.,LTD.
บริษัท เวลบิลท์ แมนูแฟคเจอริง่ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอ็น เค เค จำกัด
ั่ แอนด์ เซอร์วส
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด ทองสุขศริ ิ ออโตเมชน
ิ
ั พลำย จำกัด
บริษัท มำนำ เอ็นจิเนียริง่ ซพ
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด โรงงำนทออวนเดชำพำนิช
ี เนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชน
ิ เต็มซ ์ จำกัด
บริษัท มิลคอมซส
บริษัท พลัสโก ้ จำกัด
บริษัท ศูนย์วจิ ัยลิบ เฌอ บำย จำกัด
บริษัท สยำม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริง่ จำกัด
บริษัท โตโยต ้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท กิตติอเี ล็ค โทรนิคส ์ จำกัด
บริษัท สนำมกอล์ฟเมืองแก ้ว จำกัด
DAIWA SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.
ิ เต็ม เน็ ตเวิรค
บริษัท เอสซ ี ซส
์ จำกัด
นิตบ
ิ ค
ุ คลอำคำรชุดทำวเวอร์1 ออฟฟิ ศ
ิ น
ั่ ส ์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรำนซช
ี
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชย
ั่ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท รีโวลูชน
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัดอิสธ์กรีน
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ทหำร (ฝ่ ำยสหรัฐ)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท เอส. พี. ซ.ี อีเล็คทริค คอนโทรล จำกัด
็ ป เซน
็ เตอร์ เซอร์วส
บริษัท ชอ
ิ จำกัด
บริษัท ศริ วิ ฒ
ั นำอินเตอร์พริน
้ ท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ
่ สร ้ำง จำกัด
บริษัท น้ ำตำลและอ ้อยตะวันออก จำกัด
บริษัท นำทิศไทย จำกัด
ั่ จำกัด
บริษัท เอช. ที. แอนด์ท ี คอรปอเรชน
บริษัท สุรน
ิ ทร์ ออมย่ำ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ิ น
ั่
บริษัท เอ. เอ็น. เอส. พรีซช
ิ เท็ม จำกัด
บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริง่ ซส
บริษัท เมททัล ฟิ นช
ิ ชงิ่ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำนั กกำรประปำ เทศบำลเมืองสระบุร ี
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น
บริษัท ไอด ้ำเทค จำกัด
บริษัท เมมเบอร์เทค จำกัด
บริษัท พิมำยฟุตแวร์ จำกัด
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ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัดสุวรรณภพรุง่ เรืองทรัพย์
บริษัท มัลติมเี ดีย เทคโนโลยี่ จำกัด
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช จอมบึง
ั พลำย
ห ้ำงหุ ้นสว่ นจำกัด ไซคอน เทค ซพ
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท ชุมภำ เทคโนโลยี จำกัด
ี งยืนพิทยำคม
โรงเรียนเชย
บริษัท สปำ-ฮำคูโฮโด จำกัด
บริษัท ไอทีเทเลพำร์ท จำกัด
บริษัท พรำว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT
บริษัท เวสต ้ำ พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
ั่ ทีม จำกัด
บริษัท โกลบอลทรำนสเลชน
บริษัท เวสต ้ำ พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
ั เจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด
บริษัท อีซซ
ู ุ ชย
บริษัท พี.เจ.พี. จำกัด
3M Thailand Limited
ิ ธิ์
โรงเรียนพรพระร่วงประสท
หจก. พี.เอ็น.เอส. หิรัญกำญจน์
สมำคมเครือข่ำยสถำบันเกษตรกร (คสก)
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ อุบลรำชธำนี
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร ชุมพร
ICAN Intertrade Co.,Ltd. อุบลรำชธำนี
บริษัท จิระวงศ ์ จำกัด
มหำวิทยำลัย นเรศวร พิษณุโลก
บมจ. กรุงเทพประกันชวี ต
ิ
P SYSTEM PLUS CO.,LTD.
เทศบำลตำบลลำนข่อย พัทลุง
ร ้ำนปรีชำอิเล็คทรอนิคส ์ อุดรธำนี
ร ้ำนนิยมวอเตอร์เทค น่ำน
โรงเรียน เลำขวัญรำษฎร์บำรุง กำญจนบุร ี
บริษัท เบย์วอเตอร์ เทรดดิง้ จำกัด
บริษัท เบย์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
ั ติภำพเขียว (GREENPEACE SOUTHEAST ASIA THAILAND)
มูลนิธเิ พือ
่ สน
โรงเรียน พัทลุง พัทลุง
โรงเรียน สตรี พัทลุง
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
อบต.หินตก ร่อนพิบล
ู ย์ นครศรีธรรมรำช
วิทยำลัยสำรพัดชำ่ งพัทลุง
สถำนีวท
ิ ยุ อสมท.พัทลุง
ร ้ำนขนุมลุง พัทลุง
บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
บริษัท ทิวป่ ำไม ้งำมรีสอร์ท เขำใหญ่ จำกัด ปรำจีนบุร ี
ั แตนท์
หจก. ดับบลิวซเี อ็มคอนซล
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ กำญจนบุร ี
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
สถำบันพัฒนำเศรษฐกิจสร ้ำงสรรค์สำขำซอฟต์แวร์ สำนั กนำยกรัฐมนตรี
บมจ. ทรูมฟ
ู ,ปทุมธำนี
ึ ษำนำรีวท
รร. ศก
ิ ยำ บำงบอน กรุงเทพฯ
สนง. ประกันสุขภำพแห่งชำติ นนทบุร ี
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บริษัท ปิ่ นทอง โฮลดิง้ จำกัด สมุทรปรำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีร่ ำชมงคล กรุงเทพฯ
บมจ. เซปโก ้ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิง้ จำกัด สำขำสงขลำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หำดใหญ่ สงขลำ
บริษัท Fabrinet จำกัด
Thai GMB Industry Co.,Ltd. ปรำจีนบุร ี
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
Cal-Comp Electronics (Thailand) PLC เพชรบุร ี
บจ. แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพ
บจ. ทิวป่ ำไม ้งำมรีสอร์ท เขำใหญ่ ปรำจีนบุร ี
ั แตนท์
หจก. ดับบลิวซเี อ็มคอนซล
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ กำญจนบุร ี
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
อบต. หินตก ร่อนพิบล
ู ย์ นครศรีธรรมรำช
อสมท พัทลุง
ร ้ำนขนมลุง พัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง
วิทยำลัยสำรพัดชำ่ งพัทลุง พัทลุง
HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK
บริษัท บำงกอกกรีนไล ้ท์ตงิ้ จำกัด, กรุงเทพ
ั่ จำกัด , กรุงเทพฯ
บริษัท โกลเบิล อินฟอร์เมชน
บริษัท เอนไก ไทย จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท อีเอสซ ี แอนด์ เอสเอสเอกำร์ดดิง้ จำกัด
สถำนีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส
ี งรำย
ร ้ำนอัมพรโซล่ำเซลล์ เชย
Electrical Work Service Limited Part.
ี งใหม่
บจ. จงเจริญกรีนเอ็นเนอจี่ เชย
โรงเรียนพัฒนำสมบูรณ์วท
ิ ยำคม
ASTV Thailand Co.,Ltd.
Valuation Engineering Co.,Ltd. สมุทรปรำกำร
iMCS Asia Limited
บริษัท อำปำ บ ้ำนสวนแลนด์เนเจอร์ จำกัด
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พรีเมียร์โพรดักส ์ จำกัด
บริษัท ทำงด่วน กรุงเทพฯ จำกัด(มหำชน)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำแพงแสน นครปฐม
บริษัท กรีนเทครีนวิ จำกัด
บริษัท มีเดีย เสริ ซ
์ จำกัด
บริษัท เจ.เอฟ.แอนวำน เมด จำกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำแพงเพชร
บริษัท ไทยประดิษฐ์อต
ุ สำหกรรม จำกัด
KKK Innovation Agent and Supply Co.,Ltd.
ASC Marketing Co.,Ltd. นครปฐม
Modernsave Intertrade Co.,Ltd
บริษัท ไอทีแคร์ จำกัด ชลบุร ี
Words Multivisions Co.,Ltd.
บริษัท ทริปเปิ้ ล พี เทคโนโลยี จำกัด
Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd กรุงเทพฯ
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ิ ป์ กำรพิมพ์ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท คมศล
NTD Engineering Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
CRN Technology Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
บริษัท นำรำยณ์ภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพฯ
หจก. เจริญรุง่ เทรดดิง้
SR AYUTTHAYA OA Co.,LTD. อยุธยำ
บริษัท เอชคอม พลัส จำกัด นนทบุร ี
หจก. สุรน
ิ ทร์ ทีว ี เน็ ทเวิคร์ สุรน
ิ ทร์
วิทยำลัยเทคนิค จันทบุร ี
บริษัท เอฟ แอนด์ บี ออแกนิคส ์ จำกัด
ร ้ำน จุ๊อเิ ลคทรอนิคส ์ พังงำ
เทศบำลตำบลวังหลวง ร ้อยเอ็ด
ั เนอร์จ ี จำกัด อุดรธำนี
บริษัท อุดรซน
ศูนย์เกษตรอินทรียค
์ รบวงจร ลำปำง
ิ ทรัพย์ จำกัด นครรำชสม
ี ำ
บริษัท สตำร์สน
ึ ษำมูลนิธ ิ สงขลำ
โรงเรียนจริยธรรมศก
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หำดใหญ่ สงขลำ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด(มหำชน) สงขลำ
็ ทรัลสุคนธำ จำกัด หำดใหญ่ สงขลำ
โรงแรมเซน
ิ ะ จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท สยำมชต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ อุตรดิตถ์
บริษัท ยูเอส มำสเตอร์เทค จำกัด สมุทรปรำกำร
Frontken (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
DS Asset Management Co,.Ltd. นนทบุร ี
บริษัท รุง่ โรจน์ครำฟท์ จำกัด กรุงเทพฯ
โรงเรียนปทุมธำนี "นั นทมุนีบำรุง" ปทุมธำนี
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ขอนแก่น
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ ์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เซอร์เรส จำกัด ศรีสะเกษ
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
ั่ แนล จำกัด
บริษัท เคบิช อินเตอร์เนชน
บริษัท อีจซ
ิ เทค จำกัด
บริษัท ไลอ ้อน(ประเทศไทย) จำกัด
สำนั กงำนสถิตแ
ิ ห่งชำติ
บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชวี ต
ิ จำกัด(มหำชน)
์ อทนำว จำกัด
บริษัท เน็ กซแ
หจก. เขมรัฐวิศวกรรม หนองแค สระบุร ี
บริษัท เซอร์เรส จำกัด ศรีสะเกษ
สมำคมกำรจัดกำรพลังงำนและสงิ่ แวดล ้อมอย่ำงยั่งยืน นนทบุร ี
ี งรำย ไฟร์ แอน์ เรซคิว โปรดักส ์
หจก. เชย
Enkei Thai Co.,Ltd. สมุทรปรำกำร
ั่ นครรำชสม
ี ำ
หจก. เอ็น เอ คอนสตรัคชน
บริษัท สยำมคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยี บุรรี ัมย์
้ ์ มำเก็ตติง้ จำกัด กำฬสน
ิ ธุ์
บริษัท โกลด์เฮำส
Retailink (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
็ เตอร์(ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ตลำด เซน
หจก. กนกภิพัฒน์ 1997 หนองบัวลำภู
บริษัท บิวท์เทค จำกัด กรุงเทพฯ
YSPUND Co.,Ltd. ฉะเชงิ เทรำ
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Meo Wealth Solutions Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
หจก. คอสโม อินเตอร์ บิซเิ นส
ี ำ
บริษัท ทรินต
ิ ี้ วิศวกรรมและพลังงำน จำกัด นครรำชสม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) - กรุงเทพฯ
กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 3
คณะสถำปั ตย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ขอนแก่น
บจ. ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) ชลบุร ี
ี ำ
บจ. อิตัลอินดัสตรี ไทยแลนด์ นครรำชสม
หจก. อำจิว กำรไฟฟ้ ำ กรุงเทพฯ
หสม. ธวัชเอ็นยีเนียริง่ เซอร์วส
ิ กรุงเทพฯ
ี
บจก.โกลบอลทรีท จ.เชยงใหม่
หจก. เอ็น. บิวเดอร์ หนองคำย
MEI energy (Thailand) Co.,Ltd. ระยอง
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ พัทลุง
บจก. จ.รุง่ โรจน์ปิโตรเลียม สงขลำ
บริษัท ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หำดใหญ่ จำกัด(มหำชน)
ิ จิ ฯ ม.เกษตรศำสตร์ นครปฐม
สถำบันสุวรรณวำจกกสก
CPF
บริษัท ไทยแทฟฟิ ต ้ำ จำกัด ระยอง
หจก. คลีน เพำเวอร์ เซอร์วส
ิ
ลำปำง
บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
ั เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ระยอง
บริษัท รวมกำชย
็ เตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท กำร์เด ้น เซน
ร ้ำน AP Technology น่ำน
บจ.ปูนซเิ มนต์ไทย(ท่ำหลวง) สระบุร ี
นำยกเทศมนตรี ต.หนองไผ่ มหำสำรคำม
บริษัท ไทยพลำสติกโฮส จำกัด นครปฐม
Gemini Solution(Thailand) Co.,Ltd กรุงเทพฯ
HAIER Co.,Ltd. ปรำจีนบุร ี
บจ. รุง่ เรืองวิรย
ิ ะพัฒนำ โรงพิมพ์ กรุงเทพฯ
ั่ ส ์ กรุงเทพฯ
บจ. เอเพกซ ์ พำวเวอร์โซลูชน
AT Technology Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
VISTA TRAFO CO.,LTD กรุงเทพฯ
ั มิท ออโตบอดี้ อินดัสตรี สมุทรปรำกำร
บจ.ซม
บริษัท แสงไทยมอเตอร์ จำกัด นครสวรรค์
อูอ
่ ำ่ งทองบริกำร เมือง สงขลำ
SP SUPPLY & Service Co.,Ltd. ยะลำ
บริษัท ยะลำธนำดุล จำกัด ยะลำ
หจก. หำดใหญ่ซำวด์สตำร์ หำดใหญ่ สงขลำ
บริษัท หำดใหญ่ปัญจวิศว์ จำกัด สงขลำ
ั่ วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ไฮเวอชน
หจก. อุดรรุง่ ทรัพย์สแตนเลส อุดรธำนี
Silver Queen Travel ศรีษะเกษ
บจ. เค ช ี วำล์ว เอ็นจิเนียริง่ ชลบุร ี ,บึงกำฬ
บริษัท เวสคอล อิเล็คทรอนิคส ์ จำกัด นนทบุร ี
3P Global Trade Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
บริษัท ออทรอน เทรดดิง้ จำกัด นนทบุร ี
ั่ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท รำสเบอรี่ โซลูชน
Bangchak Solar Energy Co.,Ltd. อยุธยำ
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สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ
ิ และชุมชน จำกัด
บริษัท จัดกำรทรัพย์สน
บริษัท สมนึกอินเตอร์เทรด จำกัด สมุทรปรำกำร
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กรุงเทพฯ
บริษัท ไทยปำร์คเกอร์ไรซงิ่ จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท เอส. ที. คอนโทรล จำกัด กรุงเทพฯ
ST Digital Satellite Co.,Ltd. บุรรี ัมย์
หจก. บีเอ็นอี บ ้ำนนำอีเลค
บริษัท เกรทแอดวำนซเ์ ทค จำกัด สมุทรสำคร
1-2 Assist Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
ี่ นซฟ
ี ด
บจ.ห ้องเย็นเอเชย
ู (สุรำษฏร์ธำนี) สำขำ 1
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
Thaitech Systems Co.,Ltd. ปทุมธำนี
โรงสไี ฟกิจอุดมธัญญะ พิจต
ิ ร
หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
กศน. อ.เสนำ อยุธยำ
บริษัท ธีร.์ โปร จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ยูนท
ิ รีโอ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท วดีพงศ ์ จำกัด หำดใหญ่ สงขลำ
ั่
หจก. โอเอสพี คอนสตรัคชน
กรุงเทพฯ
หจก. ฉั ตรปรำกำรขนสง่ กรุงเทพฯ
ี งใหม่
บริษัท ธ.กำรชำ่ ง จำกัด เชย
บริษัท ไมโครเทล เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ปทุมธำนี
ั ดีอำเภอเกำะจันทร์ ชลบุร ี
สส
บจก.ศรีกรุงไล ้ท์ตงิ้ กรุงเทพฯ
Perco Engineering Service and Supply Co.,Ltd. ชลบุร ี
ั่ กรุป
บริษัท ไซแอมวิชน
๊ จำกัด กรุงเทพฯ
Berli Jucker PCL สมุทรปรำกำร
ั่ สเ์ ทคโนโลยี กรุงเทพฯ
บจ.อินเทลลิเจ ้นท์คอมมิวนิเคชน
บริษัท โอ.เอส.ดีไซน์แอนด์พริน
้ ติง้ จำกัด กรุงเทพฯ
Mondha System Co.,Ltd. ปทุมธำนี
Advance Intelligent Service Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
ั มำธรรม วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท สม
Golden World Intertrans Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุร ี
บริษัท บวิค-ไทย จำกัด กรุงเทพฯ
ั่ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท สแปนชน
Power Green Earth Co.,Ltd. ปทุมธำนี
หจก .วังวรวุฒ ิ ออโตโมบิล ศรีสะเกษ
ร ้ำน พี.เค. อิเล็คทริค สุรำษฏร์ธำนี
หจก.สุวรรณภูมอ
ิ น
ิ โนเวทีป สมุทรปรำกำร
ั เซสลิง้ ค์ จำกัด โคกสำโรง ลพบุร ี
บริษัท ซค
์ ี แอคชพ
ิ โกล จำกัด สระบุร ี
บริษัท เอ็กซพ
เทศบำลตำบลลำปำงหลวง อ.เกำะคำ ลำปำง
ี งใหม่
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ม.รำชภัฏเชย
็
่
ั
บมจ. โทเทิล
่ แอ็คเซส คอมมูนเิ คชน DTAC กรุงเทพฯ
โรงส ี สมรธัญญำพืช สุพรรณบุร ี
ร ้ำนเป็ งหมง สุรน
ิ ทร์
บริษัท ท๊อป มิรำเคิล แมนเนจเม ้นท์ จำกัด
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ร ้ำนป๊ อปแซทเทลไลท์ อุตรดิตถ์
ั วำลย์ กำรไฟฟ้ ำ จันทบุร ี
ร ้ำนชช
หจก.เค คอม ลิง้ ก์ ร ้อยเอ็ด
ั พลำย ปทุมธำนี
พี แอนด์ เจ ซพ
สเปคตัม
้ คำร์ออดิโอ ขอนแก่น
บริษัท คินเดน(ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท โอเค แอลอีด ี ไล ้ท์ตงิ้ จำกัด กรุงเทพฯ
ผู ้ใหญ่บ ้ำนหนองขำม หนองหญ ้ำซำย สุพรรณบุร ี
โชคดี อพำร์ทเม ้นท์ กรุงเทพฯ
บริษัท จันทร์ทองบิวเดอร์ จำกัด ปทุมธำนี
เกษตรกรรุน
่ ใหม่ หนองคำย
บริษัท ธรรมดำพลัส จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท พิชชำพร จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท พิทยำพรอพเปอร์ต ี้ จำกัด นนทบุร ี
อบต.ห ้วยเกตุ พิจต
ิ ร
หจก. ช.ี โอ.ช.ี มำเก็ตติง้ สมุทรปรำกำร
บริษัท เอบิกซ ์ จำกัด สมุทรำปรำกำร
บริษัท รักษ์วศ
ิ วกรรม จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท เด็มโก ้ จำกัด(มหำชน) ปทุมธำนี
Siam IKK Co.,Ltd.
ร ้ำนสยำมอิเล็กทรอนิกส ์ สงขลำ
บริษัท เอ็กซุทรำ อิเล็คทรอนิคส ์ จำกัด หำดใหญ่
เทศบำลเมืองทุง่ ตำเสำ สงขลำ
กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 23 สกลนคร
ิ สนง.ใหญ่
ธนำคำรออมสน
ั พลำย แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ นนทบุร ี
บจ.มัลติเปิ้ ล ซพ
็ โก ้ เอช.วี. จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท เซก
ี นแปซฟ
ิ ิ คแคน จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท เอเซย
ั่ เยอรมันนี จำกัด ปทุมธำนี
บริษัท โซล่ำ โซลูชน
บริษัท ประพำส เซฟ 1996 จำกัด กรุงเทพ
ื ป่ ำไอที เชย
ี งใหม่
หจก. เสอ
บริษัท ทองธรรมดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ปทุมธำนี
บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด ปทุมธำนี
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คลองหลวง ปทุมธำนี
EIMC Construction Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
CPS LAND AND HOUSE PHUKET ภูเก็ต
หจก.นิวแอคโค่ กรุงเทพฯ
โรงพยำบำลพระยืน ขอนแก่น
ี ำ
อบต.ระเริง วังน้ ำเขียว นครรำชสม
ร ้ำนสุธด
ิ ำเซอร์วส
ิ ร ้อยเอ็ด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
หจก. หนองคำยเทคนิค หนองคำย
Excelpoint System (Pte) Ltd. กรุงเทพฯ
บริษัท สุทธิกำญจน์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพฯ
ั พลำย กรุงเทพฯ
หสม. ลีกจิ ขจร อีเล็คตริกซพ
์
ี งใหม่
บริษัท ลำนนำทูลส เซอร์วส
ิ จำกัด เชย
ั แตนท์ นนทบุร ี
หจก. อนุตตริยะ คอนซล
บริษัท วิลลิง่ มำยด์รอยัลเอ็นจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพฯ
ั รัมภำ อินเตอร์เซอร์วส
ี งใหม่
ร ้ำน ชย
ิ เชย
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ี ี จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท เอ็มอำร์ด ี อีซซ
หจก. ท่ำพระจันทร์(07)
หจก.โปรแอ็คทีฟเอ็นจิเนียริง่ ขอนแก่น
หจก. จรูญเลิศ เซอร์วส
ิ กรุงเทพฯ
บริษัท เอสเอ็น ออโตเมท จำกัด กรุงเทพฯ
หจก.อุบลนั นทพัทธ์ 2006
เทศบำลตำบลโนนเจริญ บุรรี ัมย์
ั่ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท พำยโอห์ม คอร์ปอเรชน
บจ. เอกภัทร เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เอ็นเนอร์ย ี่ นนทบุร ี
บริษัท ดิจต
ิ อล แพลนเนท จำกัด กรุงเทพฯ
ี่ ล จำกัด นนทบุร ี
บริษัท สยำมมิเนอรัลส ์ คอมเมอเชย
บริษัท ไทยวำโก ้ จำกัด(มหำชน) กรุงเทพฯ
บริษัท จี แอนด์ จี วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพฯ
ี จิ ธนำ นครปฐม
โรงสก
ั่ จำกัด
บริษัท คำสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปรเรชน
KMV Enterprise Co.,Ltd. ภูเก็ต
สำนั กงำนเทศบำลตำบลบำงเหรียง สงขลำ
บริษัท ชงเจริญ กรุงเทพฯ
Costco Wholesale Corporation Co.,Ltd. สระบุร ี
บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด สำขำ1 กรุงเทพฯ
บริษัท สมกองทอง จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท วรรณจำ เอนจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพฯ
ั่ จำกัด พัทลุง
บริษัท ตะลุงคอมมิวนิเคชน
Sangchai Steel Works Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
ั อิเลคทรอนิคส ์ ชย
ั ภูม ิ
วันชย
NTECH ENGINEERIG Co.,Ltd.
็ แคนดู จำกัด นครปฐม
บริษัท คอนเซป
ั่ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท อี-พำวว์ คอร์ปอเรชน
ิ เต็มส ์ ดอท คอม จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ซส
กระทรวงพลังงำน สำนั กงำนจังหวัดนครนำยก
ร ้ำนเฮงไพศำล สระบุร ี
บริษัท บำงกอก เฟอร์ไทล์ จำกัด ปทุมธำนี
็ เทค จำกัด ระยอง
บริษัท เอ็กแซค
ี ี พลัส จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ซท
หจก.เกียรติสถำพรโลหะกิจ (1991) นครสวรรค์
ั่ แล็บ ขอนแก่น
หจก.อินโนเวชน
บริษัท เอ. เอ็น. ที. กำรโยธำ จำกัด กรุงเทพฯ
ั และเพือ
สำนั กงำนกฎหมำยศริ ชช
่ น ชลบุร ี
WS Engineering International Group Co.,Ltd. สมุทรปรำกำร
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำดไทย กรุงเทพฯ
ิ ซ
ั กรุป
บริษัท สน
ิ น
๊ จำกัด กรุงเทพฯ
ิ รี้ ส
หจก.ท่ำงำม ซต
ี อร์ท สงิ ห์บรุ ี
Test Line Engineering Co.,Ltd. รำชบุร ี
บริษัท ทีแอร์โร่ คอนโทรล จำกัด สมุทรปรำกำร
ี ำ
บริษัท ยิง่ เจริญ โปรแม็กซ ์ จำกัด นครรำชสม
่
ั
บริษัท ควอนตัม เอ็นจิเนียริง่ โซลูชน จำกัด ระยอง
บริษัท ไทย เอเจนซ ี่ แอนด์ เซอร์วส
ิ จำกัด นนทบุร ี
ิ ธุ์ จำกัด กำฬสน
ิ ธุ์
บริษัท น้ ำตำลมิตรกำฬสน
่
ห ้ำงหุ ้นสวนจำกัด จันทองไฟฟ้ ำ นครศรีธรรมรำช
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ั ซพ
ั พลำย จำกัด นนทบุร ี
บริษัท ธนธรชย
บริษัท ฟำร์มเมชภำคใต ้ จำกัด นครศรีธรรมรำช
บจ.เอส.ซ.ี ฟุตแวร์แมททีเรียล กรุงเทพฯ
บจ. อำซำฮ ี เทค อลูเนียม (ประเทศไทย)
บริษัท ธนธร โกลเด ้น พำร์ท จำกัด กรุงเทพฯ
ั่ จำกัด นครรำชสม
ี ำ
บริษัท ดีซเี อ็น โซลูชน
ร ้ำนเจริญกิจวัสดุภัณฑ์ ชุมพร
บริษัท ศรัณรัตน์ อินสเปคเตอร์ จำกัด นนทบุร ี
บริษัท ฟิ วเจอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปรำกำร
บจ. จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ กรุงเทพฯ
ห ้ำงหุ ้นสว่ นสำมัญ ดำรงศริ ิ กรุงเทพฯ
Sunergist Co. Ltd., กรุงเทพฯ
หจก.สุรำษฎร์ - กระบีเ่ ทรดดิง้ สุรำษีฎร์ธำนี
หจก.มงคลพรหม ระนอง
บริษัท น้ ำดิบ จำกัด สุโขทัย
บจ. โดวะ เมทัลส ์ แอนด์ ไมนิง่ (ประเทศไทย) ระยอง
สวนบุศกร ตรำด
ร ้ำนรุง่ เรืองทรัพย์แกรนิต ศรีสะเกษ
บริษัท ที.วำย.ซอง จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท พี วี เอ็ม ดิจค
ิ ัท จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ภูม ิ - ไท ไลฟ์ จำกัด สุรน
ิ ทร์
ห ้ำงหุ ้นสว่ นสำมัญ ดำรงศริ ิ กรุงเทพฯ
Sunetgist Co. Ltd., กรุงเทพฯ
บริษัท วงษำธรรม เอ็นจิเนียริง่ จำกัด รำชบุร ี
บริษัท พีแอนด์ท ี บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ชลบุร ี
บริษัท ยู.เอฟ.เมดิคอล กรุป
๊ จำกัด สุพรรณบุร ี
บริษัท โมเดิรน
์ ดีโพท์ แอนด์ทรำนสปอร์ต จำกัด ชลบุร ี
ธนำคำรธนชำติ บำงนำ กรุงเทพฯ
หจก.กิจกำรฟ้ ำรุง่ สมุทรสำคร
ี นครศรีธรรมรำช
วิทยำลัยกำรอำชพ
สำนั กงำนพัฒนำชุมชุนสุรน
ิ ทร์
บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด นนทบุร ี
ร ้ำนนิวแลมป์ กรุงเทพฯ
Simple Trading Co.,Ltd.
บริษัท สยำมพรีเสริ ฟ
์ ฟูดส ์ จำกัด นครปฐม
บริษัท คอนดักแต ้นท์ บำลำนซ ์ จำกัด
ิ ป์ อำร์ต โฮมรีสอร์ต นครรำชสม
ี ำ
ต ้นศล
บริษัท เธอร์ทน
ี ำยน์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด
บริษัท ไทยโซล่ำร์ฟิวเจอร์ จำกัด
บริษัท น้ ำมันบริโภคไทย จำกัด กรุงเทพฯ
ั่ เทค จำกัด ปทุมธำนี
บริษัท ริท เรฟโวลูชน
ั่ นนทบุร ี
หจก.เอสพี แอดวำนซโ์ ซลูชน
บริษัท เอ็นคอนส ์ อินท
ิ เิ อท จำกัด กรุงเทพฯ
หจก.สอนขับรถยนต์แสงอำทิตย์ กรุงเทพฯ
บริษัท วิรย
ิ ะกรุป
๊ จำกัด สุรำษฎร์ธำนี
ร ้ำนดีเจริญ ศรีสะเกษ
ั พลำย จำกัด ชลบุร ี
บริษัท เค อำร์ เอ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ ซพ
่
ั
์
บริษัท เอพีแอนด์อ ี โซลูชนส จำกัด ภูเก็ต
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บริษัท ธนำพลำสแพค จำกัด นครปฐม
ร ้ำนปูนำไบหยก2lg144 กรุงเทพฯ
บริษัท เอ เอส เจ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท พรีไซซ สมำร์ท ไลฟ์ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท รวมใจไทยฟำร์ม อินดัสทรี จำกัด สมุทรสำคร
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ
่ สร ้ำง จำกัด จ.ตำก
Ortho Clinical Diagnostics (Thailand) Ltd. ปทุมธำนี
Product and Build co.,Ltd. อุบลรำชธำนี
Kitti Apartment สระบุร ี
้ ์ อุดรธำนี
ร ้ำนแบมบู เฮำส
ั่ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชน
บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
บริษัท เอส อำร์ กรีน จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท พีโอ-ออย จำกัด กรุงเทพฯ
ี งใหม่ เชย
ี งใหม่
มหำวิทยำลัยเชย
บริษัท เทคนิค แพ็คเกจจิง้ จำกัด กรุงเทพฯ
ิ เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต กรุงเทพฯ
บจ. กนกสน
บจ.อลังกำร พลำสติกไทย สมุทรปรำกำร
ิ เท็ม สุรำษฎร์ธำนี
บจ. คอมพลีท เอ็นจิเนียริง่ ซส
ี งใหม่
มหำวิทยำลัยแม่โจ ้ เชย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สวนสุนันทำ กรุงเทพฯ
วิศวยนต์ ออโต ้เซอร์วส
ิ อุบลรำชธำนี
หจก.พำรวย เอนจิเนียริง่ ระยอง
หจก. มอเตอร์โซน เทคนิคคอล เซอร์วส
ิ
บ.วินเนอร์ อินเตอร์ พลำส นครปฐม
ั พลำสแพค กรุงเทพฯ
บ.ทรัพย์ทวีชย
บริษัท ฟิ วส ์ เรสซงิ่ จำกัด กรุงเทพฯ
หจก. สุพจน์ กำรไฟฟ้ ำ สมุย สุรำษฎร์ธำนี
บริษัท โอคอนเนอส ์ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธำนี
ร ้ำนเรืองอุไร กำรเกษตร ลพบุร ี
บริษัท โฟร์วงิ ส ์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพฯ
สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน)
ั แตนท์ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ดีไซเอนซ ์ คอนซล
บริษัท วิกเกอร์ พลัส จำกัด ปทุมธำนี
หจก.มณีนำรถ พี ที เอ็น ชลบรี
ั เซส เน็ ตเวิรค
ั่ จำกัด
บริษัท ซค
์ แอนด์ คอมมิวนิเคชน
บริษัท บี. พี. เอส. เมนเทนแนนซเ์ ซอร์วส
ิ จำกัด
หจก. เค. เอส. อี โครำช
ร ้ำนอร่ำมกำรไฟฟ้ ำ - ประปำ อุดรธำนี
บริษัท เฮดบอกซ ์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
ร ้ำนศรีธำตุแบตเตอรี่ อุดรธำนี
T2S ENGINEERING Co.,Ltd. ชลบุร ี
ร ้ำน ไซ-แอม อำร์ต พิษณุโลก
LAOS/USA
บริษัท คริสตัลอินโนเทค จำกัด กรุงเทพฯ
Samroeng Conference ลำดกระบัง กรุงเทพฯ
บริษัท แสงสหมิตร จำกัด กรุงเทพฯ
ี ี เฮลซ ์ เซอร์วส
บริษัท เอ็มซซ
ิ จำกัด นนทบุร ี
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ี งรำย
แม่สำย เชย
หจก.นิวง่วนแสงไทย เมือง อุดรธำนี
Boswell Connection Group Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
CAT หลักส ี่ กรุงเทพฯ
ั พลำยแอนด์เซอร์วส
บริษัท ลอย ซพ
ิ จำกัด กรุงเทพฯ
ั พลำยเออร์(ประเทศไทย) สงขลำ
บริษัท ไทย-แมน ซพ
บริษัท อีซซ
ู ุ จำกัด ลำดกระบัง กรุงเทพฯ
ร ้ำน ก.เจริญ พะเยำ
ั่ จำกัด นนทบุร ี
บริษัท พีด ี 84 คอร์เปอเรชน
ี งใหม่
บริษัท ต ้องธรรม เทรดดิง้ จำกัด เชย
บริษัท คิว.เทค. พำร์ทเซอร์วส
ิ จำกัด นครปฐม
บริษัท ศรีไทยฟู้ ดเซอร์วส
ิ จำกัด สวนหลวง กรุงเทพฯ
บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส ์ จำกัด กรุงเทพฯ
ั่ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ปทุมธำนี
บริษัท ทีมำ่ รีโนเวชน
ั เซอร์วส
หจก. ธงชย
ิ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ กรุงเทพฯ
ี ำ
บจก. ดี ดับเบิล
้ ยู แอลเทค นครรำชสม
บจก.พรสวัสดิ์ ก่อสร ้ำง นครสวรรค์
บริษัท เอ แอนด์ พี ดริลลิง่ จำกัด ลำปำง
บจก.อุตสำหกรรมสเี ขียว น้ ำใส กรุงเทพฯ
ร ้ำนเล็กเจริญ กำแพงเพชร
หจก. น. วิทต
ิ ก่อสร ้ำง นนทบุร ี
ิ ธุ์
หจก. นำน นำน คำไผ่ 1 กำฬสน
สำนั กงำนชลประทำนที่ 5 อุดรธำนี
หจก.ดวงดำรำ บุรรี ัมย์
บจก.เอ.เอส. 2013 พระนครศรีอยุธยำ
บริษัท ไทยคัลเลอร์อำร์ท จำกัด
ี ม กรุงเทพฯ
มูลนิธธิ รรมทำนกุศลจิต สล
ี อนด์เอส อะแกรนไดซ ์ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท ซแ
ี ี จำกัด นนทบุร ี
บริษัท สมำร์ท ไอซท
บริษัท ที.เค เพำเวอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
บริษัท แอลดีพ ี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ลำลูกกำ ปทุมธำนี
ั่ เทคโนโลยี สมุทรสำคร
บจ. ออฟทิไมซ ์ คอนสตรัคชน
บริษัท เซฟ ที คัท โกล์ด จำกัด กรุงเทพฯ
อูเ๋ จริญแอร์ เซอร์วส
ิ อุทัยธำนี
บริษัท กระจกไทยอำซำฮ ี จำกัด สมุทรปรำกำร
บริษัท เอสเอสแอนด์พบ
ี รำเทอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
K SIAM CORPORATION LTD. Bangkok
บริษัท บรรจงออโต ้พำร์ท จำกัด อุดรธำนี
บริษัท เอ็ม.โอ.ออโต ้แอร์ อุดรธำนี
ั ส ์ จำกัด นนทบุร ี
บริษัท โฮมสบำย อินโนเวชน
บริษัท เอมำสเทค จำกัด ประเวศ กรุงเทพฯ
IMMENSE EARTH Co.,LTD. ปทุมธำนี
บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วส
ิ เซส จำกัด สระบุร ี
บริษัท สยำม อิมพอร์ต มำร์เก็ตติง้ จำกัด กรุงเทพฯ
ิ ธุ์
หจก.พ.สุวรรณธุรกิจก่อสร ้ำง กำฬสน
Lenk Frozen Foods (Asia) Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
บริษัท เอสทีเอสโปรดักส ์ จำกัด สมุทรปรำกำร
ศรีปรำจีนตรวจสภำพรถ ปรำจีนบุร ี
ิ ี้ ระยอง
Sumitomorubber Thailand Ltd. อมตะซต
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ิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เนสค
มศว. องครักษ์ นครนำยก
บริษัท บุญคุณพืชผล จำกัด เพชรบูรณ์
บริษัท สยำมโตโยต ้ำอุตสำหกรรม จำกัด ชลบุร ี
ิ โมบำย อุบลรำชธำนี
ออมสน
บจ. ไอเด ้นเน็ ตเทรดดิง้ (ประเทศไทย) ปทุมธำนี
หจก. ธนำรีย ์ แอนด์ แมททิเรียล นนทบุร ี
Big and Long Co.,Ltd. นนทบุร ี
บจ. อี.แอล.อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริง่ นนทบุร ี
EGAT กรุงเทพฯ
บริษัท อี.เอส สยำม อินเตอร์เทค จำกัด ชลบุร ี
บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วส
ิ เซส จำกัด สระบุร ี
์ ำรไฟฟ้ ำ จำกัด นครสวรรค์
บริษัท สุรย
ิ วงศก
บริษัท ผลิตไฟฟ้ ำขนอม จำกัด นครศรีธรรมรำช
หจก.ไทย เอ็กซเ์ ชนเจอร์ สมุทรปรำกำร
สถำนีตำรวจภูธรวัฒนำนคร สระแก ้ว
อูเ๋ จริญแอร์ เซอร์วส
ิ อุทัยธำนี
ั่ จำกัด ปั ตตำนี
บริษัท เอ.เอ็ม.เน็ ตเวิรค
์ โซลูชน
ร ้ำนอินเทลไลท์ ชลบุร ี
บริษัท พำต ้ำ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด กรุงเทพฯ
V-WIZARD Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
ั่ แอลไลแอ็นซ ์ เน็ ทเวิรค
บจ.คอมมูนเิ คชน
์
ระยอง
และในนำมบุคคลผู ้สนใจทั่วไปอีกมำกมำย

