
1 บรษัิท ธนโชต ิอนิเตอร ์เทรดดิง้ จ ำกัด

2 บรษัิท ออโมเมชัน่ เซอรว์สิ จ ำกัด

3 บรษัิท ไทยนปิปอนสตลี เอ็นจเินียริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด

4 บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ำกัด(มหำชน)

5 กำรไฟฟ้ำนครหลวง

6 กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย

7 บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

8 บรษัิท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) -กรงุเทพฯ

9 บรษัิท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) -นครสวรรค์
10 บรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) - กรงุเทพฯ
11 บรษัิท มตชิน จ ำกัด (มหำชน)
12 บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) นนทบรุี
13 บรษัิท ปทมุธำนีบรเิวอรี ่จ ำกัด   ปทมุธำนี
14 Thai Airways International Public Company Limited
15 PROIMAGE ENGINEERING AND COMMUNICATION CO.,LTD.
16 CANNON MARKETING (Thailand) Co.,Ltd.
17 PTT International Company Limited
18 TSSR AUCTION Co.,LTD.

19 สถำบันวจัิยวทิยำศำสตรก์ำรแพทยท์หำร

20 มลูนธินิโยบำยสขุภำวะ  นนทบรุี

21 โรงแรมดสุติธำนี  ชลบรุี

22 วทิยำลัยเทคนคิ สมทุรสำคร

23 ส ำนักพมิพส์ือ่และสิง่พมิพ ์มหำวทิยำลัยพำยัพ

24 คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่

25 โรงเรยีนศนูยฝึ์กวชิำชพี - กรงุเทพฯ

26 รพ. ตระกำรพชืผล อบุลรำชธำนี

27 บรษัิท ไทยซมัมทิ จ ำกัด (มหำชน)

28 บรษัิท มสิเตอร ์แท็กซ ์บสิ จ ำกัด

29 บรษัิท อมรนิทร ์บุ๊คเซน็เตอร ์ จ ำกัด

30 บรษัิท เวริค์พอยท ์พับลชิชิง่ จ ำกัด

31 บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน)

32 บรษัิท เอ ไอ บสิ เน็ต (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)

33 บรษัิท แฟมมลิี ่โนฮำว จ ำกัด

34 บรษัิท บรอดคำซท ์วติำมนิ บ ีจ ำกัด

35 บรษัิท เคมโีกอ้นิเตอรค์อรป์อเรชัน่ จ ำกัด

36 บรษัิท พำนทอง กลกำร จ ำกัด  ฉะเชงิเทรำ

37 บรษัิท ไทย-เยอรมัน เซรำมคิ อนิดัสทรี ่จ ำกัด

38 บรษัิท เอสโก เอ็นจเินียริง่ ซสิเท็ม จ ำกัด

39 บรษัิท ทรำนซชิัน่ ออ๊ฟตคิัล(ประเทศไทย) จ ำกัด

40 บรษัิท ไมโครวชิัน่ จ ำกัด  เชยีงใหม่

41 บรษัิท ไทยรวมสนิพัฒนำอตุสำหกรรม จ ำกัด  สมทุรสำคร

42 บรษัิท ซปุเปอร ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  กรงุเทพฯ

43 บรษัิท เวลิด ์คอมมวินเิคชัน่ ซพัพลำย แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกัด

www.solarpack4u.com  Tel. 081 8342256, 084 7129634   Line ID: 0818342256

รายชือ่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรโซลา่เซลลแ์ละะลกูคา้(บางสว่น)

สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชง้ำนกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่องคก์รมลูคำ่มำกกวำ่หลำยพันลำ้นบำท

 มจัีดอบรมกวำ่ 143 รุน่ มผีูผ้ำ่นเขำ้รับกำรอบรมโซลำ่เซลลม์ำกกวำ่ 5,000 รำย

หลักสตูรอบรมสมัมนำ ออกแบบตดิตัง้และประยกุตใ์ชง้ำนโซลำ่เซลล์



44 บรษัิท พรไีซซ ซสิเท็ม แอนด ์โปรเจ็ค จ ำกัด

45 บรษัิท ท.ีท.ีเอ เพอรเ์ฟค จ ำกัด

46 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พเีน็ต แอนด ์ซพัพลำย

47 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ทองสขุศริอิอโตเมชัน่แอนดเ์ซอรว์สิ

48 บรษัิท พ.รุง่อนันต ์จ ำกัด

49 บำ้นนำโซลำรแ์พค  ชลบรุี

50 CTX Electronic Services Co.,Ltd.

51 Computer Union Co.,Ltd.

52 บรษัิท  โกลโบ ฟู้ดส ์จ ำกัด

53 จรัสพลคลนิคิ

54 บรษัิท ไทยคำจมิำ จ ำกัด

55 THOAC AUTOMOTIVE(Thailand) CO.,LTD.

56 บรษัิท เอเอ็มอำร ์เอเชยี จ ำกัด

57 บรษัิท นีโอ มำสเตอร ์จ ำกัด

58 โรงเรยีนฐำนเทคโนโลยี

59 มหำวทิยำลัยรังสติ

60 บรษัิท นสิชนิ เอสทซี ีฟลำวมลิลิง่ จ ำกัด

61 บรษัิท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จ ำกัด

62 บรษัิท แบนโดแมนู แฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด

63 บรษัิท ดำรำมคิ ประเทศไทย จ ำกัด

64 บรษัิท โมลดแ์อนไดด ์จ ำกัด

65 บรษัิท ซอฟแวรด์เีวลอปเม็นท ์จ ำกัด

66 MATSUI(Asia) CO.,LTD.

67 บรษัิท กรงุไทยธรุกจิบรกิำร จ ำกัด

68 บรษัิท ไข ่ไอ ท ีเซอรว์สิ จ ำกัด

69 บรษัิท เนสติ(ประเทศไทย) จ ำกัด

70 ศนูยฯ์ มสธ. ล ำปำง

71 บรษัิท อ.ีเอ็น.จ ีจ ำกัด

72 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ยะลำเคเบลิเน็ทเวริค์

73 บรษัิท เอ็นทวีเีซทเทลไลท ์จ ำกัด

74 บรษัิท วนั โอ โฟร ์เทค จ ำกัด

75 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พลอยทวทีรัพย์

76 ส ำนักงำนประปำเขต 2 

77 ส ำนักงำนกำรประปำ สระบรุี

78 L-TAG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

79 V.C.A. ELECTRONICS CO.,LTD.

80 บรษัิท ดำตำ้ ซสิเต็ม อนิทเิกรเตอร ์จ ำกัด

81 บรษัิท ดับเบิล้โอเซเวน่ โพรเทคชัน่ จ ำกัด

82 บรษัิท นคิอน (ประเทศไทย) จ ำกัด

83 บรษัิท ฤทธำ จ ำกัด

84 บรษัิท เอ็นโซล จ ำกัด

85 HATTAKORN LTD.

86 ฝ่ำยชำ่งกล โครงกำรชลประทำนอบุลรำชธำนี

87 WESTERN DIGITAL CO.,LTD.

88 UTECHINTER ENGINEERING CO.,LTD.

89 บรษัิท เอสอำร ์จ ำกัด

90 บรษัิท ฮวิจเ์นส จ ำกัด

91 บรษัิท เน็ทซอส จ ำกัด

92 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บลแูอนดเ์รดอนิเตอรเ์นชัน่แนล



93 บรษัิท แอดวำนซ ์อนิเตอรค์อรป์อเรชัน่ จ ำกัด

94 รำ้นไพศำลอเีล็คทรอโทรนคิ

95 ส ำนักงำนพัฒนำสมรรถนะครแูละบคุคลำกำรอำชวีศกึษำ

96 บรษัิท เอเอ็มอำร ์เอเชยี จ ำกัด

97 บรษัิท บำ้นตะวนันำ จ ำกัด

98 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด โรงพมิพย์ไูนเต็ดโปรดักชัน่

99 บรษัิท ยัสปำล แอนด ์ซนัด ์จ ำกัด

100 บรษัิท สยำมชยัอำหำรสำกล จ ำกัด

101 บรษัิท เอ็น ซ ีซ ีแมนเจเมน้ท ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ำกัด

102 INSPIRE TECH CO.,LTD.

103 บรษัิท เอสเอสเค เจนเนอรัล จ ำกัด

104 บรษัิท วำบัวรล์อดจ์ จ ำกัด

105 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด แอโรเม็ค

106 บรษัิท บ ีเอ็น บ ีอนิเตอร ์กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน)

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 บรษัิท เอ. เจ. พลำสท ์จ ำกัด (มหำชน)

122 วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีย่โสธร

123 บรษัิท เจรญิอตุสำหกรรม จ ำกัด

124 Royal Garden Development Limited

125 หจก. พ.ี บ.ี เอ็นจเินียริง่ แอนด ์ซพัพลำย

126 LUVATA HITACHI CABLE (THAILAND) LTD.

127

128

129 บรษัิท เอกรัฐโซลำ่ร ์จ ำกัด

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

บรษัิท พรชยั1991 จ ำกัด

ศนูยว์จัิยขำ้วปทมุธำนี

ส ำนักงำนบรกิำรลกูคำ้ กสท เขตตะวนัตก

บรษัิท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส ์จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท อนิเตอรโ์ซล คอนซลัติง้ จ ำกัด

บรษัิท พรฟีอรม์ด ์ไลน์ โปรดัคส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด

มหำวทิยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยอีสีเทริน์

บรษัิท นวิตัน้นครนิทร ์จ ำกัด

บรษัิท ท๊อปซนัอนิเตอรก์รุป๊ จ ำกัด

บรษัิท เอทพี ีเอ็นเตอรไ์พรส์ จ ำกัด

หจก. เกรซ ซบัพลำย

บรษัิท ซนัไรซ ์คอรเ์ปอเรชนั เทรดดิง้ จ ำกัด

บรษัิท ฟรดีอม คอมมวินเิคชัน่ แอนด ์เนทเวริต์ จ ำกัด

บรษัิท ไพรมเ์มดคิอล จ ำกัด

บรษัิท โซลำรต์รอน จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท มหำนคร อำรไ์อเอ จ ำกัด

บรษัิท ปิยะสมบัต ิแอสเซท จ ำกัด

บรษัิท ไอ. ซ.ี โอ. อมิปอรต์ - เอ็กซป์อรต์ จ ำกัด

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรุี

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สปีดเดอรเ์อ็นจเินียรงิ

บรษัิท ทวกีจิพลำซำ่บรุรัีมย ์จ ำกัด

บรษัิท รมติำ จ ำกัด

บรษัิท แอด๊วำนซ ์อะโกร จ ำกัด (มหำชน)

007 Protection Co.,ltd

ส ำนักงำนจังหวดัยโสธร

บรษัิท โทรีไ่ทย จ ำกัด

บรษัิท เอส แอนด ์ว ีคอมมวินเิคชัน่ เซอรว์สิเน็ทเวริค์ จ ำกัด

บรษัิท สยำมไฮโดรทรทีเมนท ์จ ำกัด



142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159 บรษัิท มลิคอมซสิเต็มซ ์จ ำกัด

160

161

162

163

164

165

166

167

168 นติบิคุคลอำคำรชดุทำวเวอร1์ ออฟฟิศ

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178 บรษัิท ผลติภัณฑแ์ละวตัถกุอ่สรำ้ง จ ำกัด

179

180

181

182 บรษัิท สรุนิทร ์ออมยำ่ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ ำกัด

183

184

185 บรษัิท เมททัล ฟินชิชิง่ เซอรว์สิ จ ำกัด

186

187

188

189 บรษัิท เมมเบอรเ์ทค จ ำกัด

190 บรษัิท พมิำยฟตุแวร ์จ ำกัด

บรษัิท พำเนล ทรำนสปอรต์ จ ำกัด

บรษัิท นครหลวงวเีนียร ์จ ำกัด

บรษัิท เทคตรอน จ ำกัด

บรษัิท หลักทรัพย ์ซมีโิก ้จ ำกัด (มหำชน)

คณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง

บรษัิท โชตบิัณฑ ์จ ำกัด

GENERAL TURBINE SERVICES CO.,LTD.

บรษัิท เวลบลิท ์แมนูแฟคเจอริง่ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด

บรษัิท เอ็น เค เค จ ำกัด

บรษัิท เจรญิอตุสำหกรรม จ ำกัด

บรษัิท แอนนำดจิทิ กรุป๊ จ ำกัด

วทิยำลัยกำรอำชพีเวยีงสำ

บรษัิท โปรอมิเมจเอ็นจเินียริง่ แอนด ์คอมมนูเิคชัน่ จ ำกัด

บรษัิท พลัสโก ้จ ำกัด

บรษัิท ศนูยว์จัิยลบิ เฌอ บำย จ ำกัด

บรษัิท สยำม คปีเปอร ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ำกัด

บรษัิท โตโยตำ้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ำกัด

บรษัิท กติตอิเีล็ค โทรนคิส ์จ ำกัด

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ทองสขุศริ ิออโตเมชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ

บรษัิท มำนำ เอ็นจเินียริง่ ซพัพลำย จ ำกัด

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด โรงงำนทออวนเดชำพำนชิ

บรษัิท ไทย พ.ีเอส.แมชชนีเนอรี ่จ ำกัด

บรษัิท น ำทศิไทย จ ำกัด

บรษัิท เอช. ท.ี แอนดท์ ีคอรปอเรชัน่ จ ำกัด

บรษัิท เอ. เอ็น. เอส. พรซีชิัน่

บรษัิท เอสโก เอ็นจเินียริง่ ซสิเท็ม จ ำกัด

บรษัิท ชอ็ป เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จ ำกัด

บรษัิท ทรำนซชิัน่ส ์อ็อพทคิัล (ประเทศไทย) จ ำกัด

บรษัิท สนำมกอลฟ์เมอืงแกว้ จ ำกัด

DAIWA SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.

บรษัิท เอสซ ีซสิเต็ม เน็ตเวริค์ จ ำกัด

บรษัิท รโีวลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด

บรษัิท ศริวิฒันำอนิเตอรพ์ริน้ท ์จ ำกัด (มหำชน)

บรษัิท น ้ำตำลและออ้ยตะวนัออก จ ำกัด

บรษัิท ไทย-เยอรมัน เซรำมคิ อนิดัสทรี ่จ ำกัด

ส ำนักกำรประปำ เทศบำลเมอืงสระบรุี

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดอสิธก์รนี

สถำบันเทคโนโลยแีหง่เอเชยี

บรษัิท เอส. พ.ี ซ.ี อเีล็คทรคิ คอนโทรล จ ำกัด

วทิยำลัยเทคนคิขอนแกน่

บรษัิท ไอดำ้เทค จ ำกัด

สถำบันวจัิยวทิยำศำสตร ์กำรแพทยท์หำร (ฝ่ำยสหรัฐ)



191

192

193

194

195

196 บรษัิท ชมุภำ เทคโนโลย ีจ ำกัด

197

198

199

200 บรษัิท พรำว รสีอรท์ หัวหนิ จ ำกัด INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT      

201 บรษัิท เวสตำ้ พเีอ็มเอส (ไทยแลนด)์ จ ำกัด

202 บรษัิท โกลบอลทรำนสเลชัน่ทมี จ ำกัด

203 บรษัิท เวสตำ้ พเีอ็มเอส (ไทยแลนด)์ จ ำกัด

204 บรษัิท อซีซู ุชยัเจรญิกจิ มอเตอรส์ จ ำกัด

205 บรษัิท พ.ีเจ.พ.ี จ ำกัด

206 3M Thailand Limited

207 โรงเรยีนพรพระรว่งประสทิธิ์

208 หจก. พ.ีเอ็น.เอส. หรัิญกำญจน์

209 สมำคมเครอืขำ่ยสถำบันเกษตรกร (คสก)

210 มหำวทิยำลัยรำชภัฎ  อบุลรำชธำนี

211 บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์ำหำร  ชมุพร

212 ICAN Intertrade Co.,Ltd.  อบุลรำชธำนี

213 บรษัิท จริะวงศ ์จ ำกัด

214 มหำวทิยำลัย นเรศวร พษิณุโลก

215 บมจ. กรงุเทพประกันชวีติ

216 P SYSTEM PLUS CO.,LTD.

217 เทศบำลต ำบลลำนขอ่ย พัทลงุ

218 รำ้นปรชีำอเิล็คทรอนคิส ์ อดุรธำนี

219 รำ้นนยิมวอเตอรเ์ทค  น่ำน

220 โรงเรยีน เลำขวญัรำษฎรบ์ ำรงุ  กำญจนบรุี

221 บรษัิท เบยว์อเตอร ์เทรดดิง้ จ ำกัด

222 บรษัิท เบย ์เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด

223 มลูนธิเิพือ่สนัตภิำพเขยีว (GREENPEACE SOUTHEAST ASIA THAILAND)

224 โรงเรยีน พัทลงุ  พัทลงุ

225 โรงเรยีน สตร ีพัทลงุ

226 มหำวทิยำลัยทักษิณ วทิยำเขตพัทลงุ

227 อบต.หนิตก รอ่นพบิลูย ์นครศรธีรรมรำช

228 วทิยำลัยสำรพัดชำ่งพัทลงุ 

229 สถำนีวทิย ุอสมท.พัทลงุ

230 รำ้นขนุมลงุ พัทลงุ

231 บรษัิท แมคเคอรเ์รล เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด

232 บรษัิท ทวิป่ำไมง้ำมรสีอรท์ เขำใหญ ่จ ำกัด ปรำจนีบรุี

233 หจก. ดับบลวิซเีอ็มคอนซลัแตนท์

234 มหำวทิยำลัยรำชภัฎ กำญจนบรุี

235 มหำวทิยำลัยศรปีทมุ

236 สถำบันพัฒนำเศรษฐกจิสรำ้งสรรคส์ำขำซอฟตแ์วร ์ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

237 บมจ. ทรมูฟู ,ปทมุธำนี 

238 รร. ศกึษำนำรวีทิยำ บำงบอน กรงุเทพฯ 

239 สนง. ประกันสขุภำพแหง่ชำต ิ นนทบรุ ี

โรงเรยีนเชยีงยนืพทิยำคม

บรษัิท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยี ่จ ำกัด

โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำช จอมบงึ

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ไซคอน เทค ซพัพลำย

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัดสวุรรณภพรุง่เรอืงทรัพย์

บรษัิท สปำ-ฮำคโูฮโด จ ำกัด

บรษัิท ไอทเีทเลพำรท์ จ ำกัด

กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย



240 บรษัิท ป่ินทอง โฮลดิง้ จ ำกัด สมทุรปรำกำร 

241 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีร่ำชมงคล กรงุเทพฯ 

242 บมจ. เซปโก ้จ ำกัด  กรงุเทพฯ 

243 บรษัิท คงิฟิชเชอรโ์ฮลดิง้ จ ำกัด สำขำสงขลำ

244 มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร ์หำดใหญ ่สงขลำ

245 บรษัิท Fabrinet  จ ำกัด

246 Thai GMB Industry Co.,Ltd.  ปรำจนีบรุี

247 มหำวทิยำลัยมหดิล ศำลำยำ

248 Cal-Comp Electronics (Thailand)  PLC เพชรบรุี

249 บจ. แมคเคอรเ์รล เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด กรงุเทพ

250 บจ. ทวิป่ำไมง้ำมรสีอรท์ เขำใหญ ่ปรำจนีบรุี

251 หจก. ดับบลวิซเีอ็มคอนซลัแตนท์

252 มหำวทิยำลัยรำชภัฎ กำญจนบรุี

253 มหำวทิยำลัยทักษิณ  วทิยำเขตพัทลงุ

254 อบต. หนิตก รอ่นพบิลูย ์ นครศรธีรรมรำช

255 อสมท  พัทลงุ

256 รำ้นขนมลงุ  พัทลงุ

257 โรงเรยีนสตรพัีทลงุ  พัทลงุ

258 วทิยำลัยสำรพัดชำ่งพัทลงุ  พัทลงุ

259 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK 

260 บรษัิท บำงกอกกรนีไลท้ต์ ิง้ จ ำกัด, กรงุเทพ

261 บรษัิท โกลเบลิ อนิฟอรเ์มชัน่ จ ำกัด , กรงุเทพฯ

262 บรษัิท เอนไก ไทย จ ำกัด  สมทุรปรำกำร

263 บรษัิท อเีอสซ ีแอนด ์เอสเอสเอกำรด์ดิง้ จ ำกัด

264 สถำนีโทรทัศน์ ไทยพบีเีอส

265 รำ้นอัมพรโซลำ่เซลล ์ เชยีงรำย

266 Electrical Work Service Limited Part.

267 บจ. จงเจรญิกรนีเอ็นเนอจี ่  เชยีงใหม่

268 โรงเรยีนพัฒนำสมบรูณ์วทิยำคม

269 ASTV Thailand Co.,Ltd.

270 Valuation Engineering Co.,Ltd. สมทุรปรำกำร

271 iMCS  Asia Limited

272 บรษัิท อำปำ บำ้นสวนแลนดเ์นเจอร ์จ ำกัด

273 บรษัิท พรีพัฒน์ เทคโนโลย ีจ ำกัด

274 บรษัิท พรเีมยีรโ์พรดักส ์จ ำกัด

275 บรษัิท ทำงดว่น กรงุเทพฯ จ ำกัด(มหำชน)

276 มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์ ก ำแพงแสน นครปฐม

277 บรษัิท กรนีเทครนีวิ จ ำกัด

278 บรษัิท มเีดยี เสริซ์  จ ำกัด

279 บรษัิท  เจ.เอฟ.แอนวำน เมด จ ำกัด

280 มหำวทิยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร

281 บรษัิท ไทยประดษิฐอ์ตุสำหกรรม จ ำกัด

282 KKK Innovation Agent and Supply Co.,Ltd.

283 ASC Marketing Co.,Ltd.  นครปฐม

284 Modernsave Intertrade Co.,Ltd

285 บรษัิท ไอทแีคร ์จ ำกัด  ชลบรุี

286 Words Multivisions Co.,Ltd.

287 บรษัิท ทรปิเป้ิล พ ีเทคโนโลย ีจ ำกัด

288 Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd  กรงุเทพฯ



289 บรษัิท คมศลิป์กำรพมิพ ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

290 NTD Engineering Co.,Ltd. กรงุเทพฯ

291 CRN Technology Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

292 บรษัิท นำรำยณ์ภัณฑ ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

293 หจก. เจรญิรุง่ เทรดดิง้

294 SR AYUTTHAYA OA Co.,LTD.  อยธุยำ

295 บรษัิท เอชคอม พลัส จ ำกัด  นนทบรุี

296 หจก. สรุนิทร ์ทวี ีเน็ทเวคิร ์ สรุนิทร์

297 วทิยำลัยเทคนคิ  จันทบรุี

298 บรษัิท เอฟ แอนด ์บ ีออแกนคิส ์จ ำกัด

299 รำ้น จุ๊อเิลคทรอนคิส ์ พังงำ

300 เทศบำลต ำบลวงัหลวง  รอ้ยเอ็ด

301 บรษัิท อดุรซนัเนอรจ์ ีจ ำกัด  อดุรธำนี

302 ศนูยเ์กษตรอนิทรยีค์รบวงจร  ล ำปำง

303 บรษัิท สตำรส์นิทรัพย ์จ ำกัด  นครรำชสมีำ

304 โรงเรยีนจรยิธรรมศกึษำมลูนธิ ิ สงขลำ

305 มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร ์หำดใหญ ่สงขลำ

306 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์ำหำร จ ำกัด(มหำชน)  สงขลำ

307 โรงแรมเซน็ทรัลสคุนธำ  จ ำกัด  หำดใหญ ่สงขลำ

308 บรษัิท สยำมชติะ จ ำกัด   สมทุรปรำกำร

309 มหำวทิยำลัยรำชภัฏ อตุรดติถ์

310 บรษัิท ยเูอส มำสเตอรเ์ทค จ ำกัด  สมทุรปรำกำร

311 Frontken (Thailand) Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

312 DS Asset Management Co,.Ltd.  นนทบรุี

313 บรษัิท รุง่โรจน์ครำฟท ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

314 โรงเรยีนปทมุธำนี "นันทมนุีบ ำรงุ"   ปทมุธำนี

315 สถำบันวจัิยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยขอนแกน่  ขอนแกน่

316 บรษัิท เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ประเทศไทย จ ำกัด  

317 บรษัิท เซอรเ์รส จ ำกัด  ศรสีะเกษ

318 บรษัิท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จ ำกัด

319 บรษัิท เคบชิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกัด

320 บรษัิท อจีซิเทค จ ำกัด

321 บรษัิท ไลออ้น(ประเทศไทย) จ ำกัด

322 ส ำนักงำนสถติแิหง่ชำติ

323 บรษัิท ไทยพำณชิยป์ระกันชวีติ จ ำกัด(มหำชน)

324 บรษัิท เน็กซแ์อทนำว จ ำกัด

325 หจก. เขมรัฐวศิวกรรม หนองแค สระบรุี

326 บรษัิท เซอรเ์รส จ ำกัด  ศรสีะเกษ

327 สมำคมกำรจัดกำรพลังงำนและสิง่แวดลอ้มอยำ่งยั่งยนื นนทบรุี

328 หจก. เชยีงรำย ไฟร ์แอน์ เรซควิ โปรดักส์

329 Enkei Thai Co.,Ltd.  สมทุรปรำกำร

330 หจก. เอ็น เอ คอนสตรัคชัน่ นครรำชสมีำ

331 บรษัิท สยำมคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลย ีบรุรัีมย์

332 บรษัิท โกลดเ์ฮำ้ส ์มำเก็ตติง้ จ ำกัด กำฬสนิธุ์

333 Retailink (Thailand) Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

334 บรษัิท ตลำด เซน็เตอร(์ประเทศไทย) จ ำกัด  กรงุเทพฯ

335 หจก. กนกภพัิฒน์ 1997  หนองบัวล ำภู

336 บรษัิท บวิทเ์ทค จ ำกัด  กรงุเทพฯ

337 YSPUND  Co.,Ltd.  ฉะเชงิเทรำ



338 Meo Wealth Solutions Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

339 หจก. คอสโม อนิเตอร ์บซิเินส

340 บรษัิท ทรนิติี ้วศิวกรรมและพลังงำน จ ำกัด นครรำชสมีำ

341 บรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) - กรงุเทพฯ

342 กองพันทหำรรำบที ่2  กรมทหำรรำบที ่3

343 คณะสถำปัตย ์มหำวทิยำลัยขอนแกน่  ขอนแกน่

344 บจ. ไอเอชไอ เทอรโ์บ (ประเทศไทย)   ชลบรุี

345 บจ. อติัลอนิดัสตร ีไทยแลนด ์นครรำชสมีำ

346 หจก. อำจวิ กำรไฟฟ้ำ   กรงุเทพฯ

347 หสม. ธวชัเอ็นยเีนียริง่เซอรว์สิ   กรงุเทพฯ

348 บจก.โกลบอลทรที จ.เชยีงใหม ่

349 หจก. เอ็น. บวิเดอร ์  หนองคำย

350 MEI energy (Thailand) Co.,Ltd.  ระยอง

351 คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลัยทักษิณ พัทลงุ

352 บจก. จ.รุง่โรจน์ปิโตรเลยีม สงขลำ

353 บรษัิท หอ้งเย็นโชตวิฒัน์หำดใหญ ่จ ำกัด(มหำชน)

354 สถำบันสวุรรณวำจกกสกิจิฯ ม.เกษตรศำสตร ์นครปฐม

355 CPF

356 บรษัิท ไทยแทฟฟิตำ้ จ ำกัด   ระยอง

357 หจก. คลนี เพำเวอร ์เซอรว์สิ    ล ำปำง

358 บรษัิท อฮีงมดแดงมอเตอร ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

359 บรษัิท รวมก ำชยั เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด  ระยอง

360 บรษัิท กำรเ์ดน้ เซน็เตอร ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

361 รำ้น AP Technology   น่ำน

362 บจ.ปนูซเิมนตไ์ทย(ทำ่หลวง) สระบรุี

363 นำยกเทศมนตร ีต.หนองไผ ่มหำสำรคำม

364 บรษัิท ไทยพลำสตกิโฮส จ ำกัด นครปฐม

365 Gemini Solution(Thailand) Co.,Ltd กรงุเทพฯ

366 HAIER Co.,Ltd.  ปรำจนีบรุี

367 บจ. รุง่เรอืงวริยิะพัฒนำ โรงพมิพ ์กรงุเทพฯ

368 บจ. เอเพกซ ์พำวเวอรโ์ซลชูัน่ส ์กรงุเทพฯ

369 AT Technology Consultant Co.,Ltd. กรงุเทพฯ

370 VISTA TRAFO CO.,LTD กรงุเทพฯ

371 บจ.ซมัมทิ ออโตบอดี ้อนิดัสตร ีสมทุรปรำกำร

372 บรษัิท แสงไทยมอเตอร ์จ ำกัด นครสวรรค์

373 อูอ่ำ่งทองบรกิำร เมอืง สงขลำ

374 SP SUPPLY & Service Co.,Ltd.  ยะลำ

375 บรษัิท ยะลำธนำดลุ จ ำกัด   ยะลำ

376 หจก. หำดใหญซ่ำวดส์ตำร ์   หำดใหญ ่สงขลำ

377 บรษัิท หำดใหญปั่ญจวศิว ์จ ำกัด  สงขลำ

378 บรษัิท ไฮเวอชัน่วศิวกรรม จ ำกัด

379 หจก. อดุรรุง่ทรัพยส์แตนเลส    อดุรธำนี

380 Silver Queen Travel   ศรษีะเกษ

381 บจ. เค ช ีวำลว์ เอ็นจเินียริง่ ชลบรุ ี,บงึกำฬ

382 บรษัิท เวสคอล อเิล็คทรอนคิส ์จ ำกัด นนทบรุี

383 3P Global  Trade Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

384 บรษัิท ออทรอน เทรดดิง้ จ ำกัด นนทบรุี

385 บรษัิท รำสเบอรี ่โซลชูัน่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

386 Bangchak Solar Energy Co.,Ltd.  อยธุยำ



387 สถำบันเทคโนโลยปีทมุวนั  กรงุเทพฯ

388 บรษัิท จัดกำรทรัพยส์นิและชมุชน จ ำกัด

389 บรษัิท สมนกึอนิเตอรเ์ทรด จ ำกัด สมทุรปรำกำร

390 บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่ กรงุเทพฯ

391 บรษัิท ไทยปำรค์เกอรไ์รซิง่ จ ำกัด สมทุรปรำกำร

392 บรษัิท เอส. ท.ี คอนโทรล จ ำกัด กรงุเทพฯ

393 ST Digital Satellite Co.,Ltd.  บรุรัีมย์

394 หจก. บเีอ็นอ ีบำ้นนำอเีลค

395 บรษัิท เกรทแอดวำนซเ์ทค จ ำกัด สมทุรสำคร

396 1-2 Assist Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

397 บจ.หอ้งเย็นเอเชีย่นซฟีดู(สรุำษฏรธ์ำนี) สำขำ 1 

398 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

399 Thaitech Systems Co.,Ltd.  ปทมุธำนี

400 โรงสไีฟกจิอดุมธัญญะ พจิติร

401 หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธนิ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

402 กศน. อ.เสนำ  อยธุยำ

403 บรษัิท ธรี.์ โปร จ ำกัด  กรงุเทพฯ

404 บรษัิท ยนูทิรโีอ เทคโนโลย ีจ ำกัด   กรงุเทพฯ

405 บรษัิท วดพีงศ ์จ ำกัด    หำดใหญ ่สงขลำ

406 หจก. โอเอสพ ีคอนสตรัคชัน่   กรงุเทพฯ

407 หจก. ฉัตรปรำกำรขนสง่  กรงุเทพฯ

408 บรษัิท ธ.กำรชำ่ง จ ำกัด  เชยีงใหม่

409 บรษัิท ไมโครเทล เอ็นเทอรไ์พรซ จ ำกัด   ปทมุธำนี

410 สสัดอี ำเภอเกำะจันทร ์ชลบรุี

411 บจก.ศรกีรงุไลท้ต์ ิง้  กรงุเทพฯ

412 Perco Engineering Service and Supply Co.,Ltd. ชลบรุี

413 บรษัิท ไซแอมวชิัน่กรุป๊ จ ำกัด  กรงุเทพฯ 

414 Berli  Jucker  PCL   สมทุรปรำกำร

415 บจ.อนิเทลลเิจน้ทค์อมมวินเิคชัน่สเ์ทคโนโลย ี กรงุเทพฯ

416 บรษัิท โอ.เอส.ดไีซน์แอนดพ์ริน้ติง้ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

417 Mondha System Co.,Ltd.   ปทมุธำนี

418 Advance Intelligent Service Co.,Ltd.    กรงุเทพฯ

419 บรษัิท สมัมำธรรม วศิวกรรม จ ำกัด  กรงุเทพฯ

420 Golden World Intertrans Co.,Ltd.   กรงุเทพฯ

421 บรษัิท เอชบไีอ แมนูแฟคเจอริง่(ประเทศไทย) จ ำกัด ชลบรุี

422 บรษัิท บวคิ-ไทย จ ำกัด กรงุเทพฯ

423 บรษัิท สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด กรงุเทพฯ

424 Power Green Earth Co.,Ltd. ปทมุธำนี

425 หจก .วงัวรวฒุ ิออโตโมบลิ  ศรสีะเกษ

426 รำ้น พ.ีเค. อเิล็คทรคิ สรุำษฏรธ์ำนี

427 หจก.สวุรรณภมูอินิโนเวทปี สมทุรปรำกำร

428 บรษัิท ซคัเซสลิง้ค ์จ ำกัด  โคกส ำโรง ลพบรุี

429 บรษัิท เอ็กซพ์ ีแอคชพิ โกล จ ำกัด    สระบรุี

430 เทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง อ.เกำะคำ  ล ำปำง 

431 คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.รำชภัฏเชยีงใหม่

432 บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่  DTAC กรงุเทพฯ

433 โรงส ีสมรธัญญำพชื  สพุรรณบรุี

434 รำ้นเป็งหมง   สรุนิทร์

435 บรษัิท ท๊อป มริำเคลิ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกัด 



436 รำ้นป๊อปแซทเทลไลท ์อตุรดติถ์

437 รำ้นชชัวำลย ์กำรไฟฟ้ำ จันทบรุี

438 หจก.เค คอม ลิง้ก ์ รอ้ยเอ็ด

439 พ ีแอนด ์เจ ซพัพลำย  ปทมุธำนี

440 สเปคตัม้ คำรอ์อดโิอ  ขอนแกน่

441 บรษัิท คนิเดน(ประเทศไทย) จ ำกัด  กรงุเทพฯ

442 บรษัิท โอเค แอลอดี ีไลท้ต์ ิง้ จ ำกัด กรงุเทพฯ

443 ผูใ้หญบ่ำ้นหนองขำม หนองหญำ้ซำย สพุรรณบรุี

444 โชคด ีอพำรท์เมน้ท ์  กรงุเทพฯ

445 บรษัิท จันทรท์องบวิเดอร ์จ ำกัด  ปทมุธำนี

446 เกษตรกรรุน่ใหม ่ หนองคำย

447 บรษัิท ธรรมดำพลัส จ ำกัด  กรงุเทพฯ

448 บรษัิท พชิชำพร จ ำกัด   สมทุรปรำกำร

449 บรษัิท พทิยำพรอพเปอรต์ี ้จ ำกัด   นนทบรุี

450 อบต.หว้ยเกต ุ พจิติร

451 หจก. ช.ีโอ.ช.ี มำเก็ตติง้ สมทุรปรำกำร

452 บรษัิท เอบกิซ ์จ ำกัด   สมทุรำปรำกำร

453 บรษัิท รักษ์วศิวกรรม จ ำกัด  สมทุรปรำกำร

454 บรษัิท เด็มโก ้จ ำกัด(มหำชน)  ปทมุธำนี

455 Siam IKK  Co.,Ltd.

456 รำ้นสยำมอเิล็กทรอนกิส ์สงขลำ

457 บรษัิท เอ็กซทุรำ อเิล็คทรอนคิส ์จ ำกัด หำดใหญ่

458 เทศบำลเมอืงทุง่ต ำเสำ สงขลำ

459 กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที ่23 สกลนคร

460 ธนำคำรออมสนิ สนง.ใหญ่

461 บจ.มัลตเิป้ิล ซพัพลำย แอนด ์เอ็นจเินียริง่ นนทบรุี

462 บรษัิท เซก็โก ้เอช.ว.ี จ ำกัด สมทุรปรำกำร

463 บรษัิท เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ำกัด สมทุรปรำกำร

464 บรษัิท โซลำ่ โซลชูัน่ เยอรมันนี จ ำกัด ปทมุธำนี

465 บรษัิท ประพำส เซฟ 1996  จ ำกัด   กรงุเทพ

466 หจก. เสอืป่ำไอท ี  เชยีงใหม่

467 บรษัิท ทองธรรมดเีวลลอปเมนต ์จ ำกัด ปทมุธำนี

468 บรษัิท โปรเกรส อนิเตอรเ์ทค จ ำกัด  ปทมุธำนี

469 บรษัิท ไทยบรดิจสโตน จ ำกัด คลองหลวง ปทมุธำนี

470 EIMC Construction Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

471 CPS LAND AND HOUSE PHUKET  ภเูก็ต

472 หจก.นวิแอคโค ่ กรงุเทพฯ

473 โรงพยำบำลพระยนื ขอนแกน่

474 อบต.ระเรงิ วงัน ้ำเขยีว  นครรำชสมีำ

475 รำ้นสธุดิำเซอรว์สิ รอ้ยเอ็ด

476 มหำวทิยำลัยขอนแกน่

477 หจก. หนองคำยเทคนคิ  หนองคำย

478 Excelpoint System (Pte) Ltd.  กรงุเทพฯ

479 บรษัิท สทุธกิำญจน์ เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

480 หสม. ลกีจิขจร อเีล็คตรกิซพัพลำย  กรงุเทพฯ

481 บรษัิท ลำนนำทลูส ์เซอรว์สิ จ ำกัด   เชยีงใหม่

482 หจก. อนุตตรยิะ คอนซลัแตนท ์นนทบรุี

483 บรษัิท วลิลิง่มำยดร์อยัลเอ็นจเินียริง่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

484 รำ้น ชยัรัมภำ อนิเตอรเ์ซอรว์สิ เชยีงใหม่



485 บรษัิท เอ็มอำรด์ ีอซีซี ีจ ำกัด กรงุเทพฯ

486 หจก. ทำ่พระจันทร(์07)  

487 หจก.โปรแอ็คทฟีเอ็นจเินียริง่  ขอนแกน่

488 หจก. จรญูเลศิ เซอรว์สิ   กรงุเทพฯ

489 บรษัิท เอสเอ็น ออโตเมท จ ำกัด   กรงุเทพฯ

490 หจก.อบุลนันทพัทธ ์2006

491 เทศบำลต ำบลโนนเจรญิ บรุรัีมย์

492 บรษัิท พำยโอหม์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

493 บจ. เอกภัทร เอ็นจเินียริง่ แอนด ์เอ็นเนอรย์ี ่นนทบรุ ี

494 บรษัิท ดจิติอล แพลนเนท จ ำกัด กรงุเทพฯ

495 บรษัิท สยำมมเินอรัลส ์คอมเมอเชีย่ล จ ำกัด นนทบรุี

496 บรษัิท ไทยวำโก ้จ ำกัด(มหำชน)  กรงุเทพฯ

497 บรษัิท จ ีแอนด ์จ ีวศิวกรรม จ ำกัด  กรงุเทพฯ

498 โรงสกีจิธนำ นครปฐม

499 บรษัิท คำสเดย ์(ขอนแกน่) คอรโ์ปรเรชัน่ จ ำกัด

500 KMV Enterprise Co.,Ltd.  ภเูก็ต

501 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบำงเหรยีง สงขลำ

502 บรษัิท ชงเจรญิ  กรงุเทพฯ

503 Costco Wholesale Corporation Co.,Ltd. สระบรุี

504 บรษัิท แลนด ์แอสเซท จ ำกัด สำขำ1 กรงุเทพฯ

505 บรษัิท สมกองทอง จ ำกัด  กรงุเทพฯ

506 บรษัิท วรรณจำ เอนจเินียริง่ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

507 บรษัิท ตะลงุคอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด พัทลงุ

508 Sangchai Steel Works Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

509 วนัชยัอเิลคทรอนคิส ์ชยัภมูิ

510 NTECH ENGINEERIG Co.,Ltd.

511 บรษัิท คอนเซป็แคนด ูจ ำกัด นครปฐม

512 บรษัิท อ-ีพำวว ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

513 บรษัิท ซสิเต็มส ์ดอท คอม จ ำกัด  กรงุเทพฯ

514 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนจังหวดันครนำยก

515 รำ้นเฮงไพศำล สระบรุี

516 บรษัิท บำงกอก เฟอรไ์ทล ์จ ำกัด ปทมุธำนี

517 บรษัิท เอ็กแซค็เทค จ ำกัด ระยอง

518 บรษัิท ซที ีพลัส จ ำกัด กรงุเทพฯ

519 หจก.เกยีรตสิถำพรโลหะกจิ (1991) นครสวรรค์

520 หจก.อนิโนเวชัน่แล็บ ขอนแกน่

521 บรษัิท เอ. เอ็น. ท.ี กำรโยธำ จ ำกัด กรงุเทพฯ

522 ส ำนักงำนกฎหมำยศริชชัและเพือ่น ชลบรุี

523 WS Engineering International Group Co.,Ltd. สมทุรปรำกำร

524 โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ สภำกำดไทย กรงุเทพฯ

525 บรษัิท สนิซินั กรุป๊ จ ำกัด กรงุเทพฯ

526 หจก.ทำ่งำม ซติีร้สีอรท์ สงิหบ์รุี

527 Test Line Engineering Co.,Ltd.  รำชบรุี

528 บรษัิท ทแีอรโ์ร ่คอนโทรล จ ำกัด สมทุรปรำกำร

529 บรษัิท ยิง่เจรญิ โปรแม็กซ ์จ ำกัด นครรำชสมีำ

530 บรษัิท ควอนตัม เอ็นจเินียริง่ โซลชูัน่ จ ำกัด ระยอง

531 บรษัิท ไทย เอเจนซี ่แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกัด นนทบรุี

532 บรษัิท น ้ำตำลมติรกำฬสนิธุ ์จ ำกัด กำฬสนิธุ์

533 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด จันทองไฟฟ้ำ  นครศรธีรรมรำช



534 บรษัิท ธนธรชยั ซพัพลำย จ ำกัด   นนทบรุี

535 บรษัิท ฟำรม์เมชภำคใต ้จ ำกัด  นครศรธีรรมรำช

536 บจ.เอส.ซ.ีฟตุแวรแ์มททเีรยีล  กรงุเทพฯ

537 บจ. อำซำฮ ีเทค อลเูนียม (ประเทศไทย) 

538 บรษัิท ธนธร โกลเดน้ พำรท์ จ ำกัด กรงุเทพฯ

539 บรษัิท ดซีเีอ็น โซลชูัน่ จ ำกัด นครรำชสมีำ

540 รำ้นเจรญิกจิวสัดภัุณฑ ์ชมุพร

541 บรษัิท ศรัณรัตน์ อนิสเปคเตอร ์จ ำกัด นนทบรุี

542 บรษัิท ฟิวเจอรเ์วย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกัด สมทุรปรำกำร

543 บจ. จ ีเอ็ม เอส อนิเทอรเ์นียร ์ กรงุเทพฯ

544 หำ้งหุน้สว่นสำมัญ ด ำรงศริ ิกรงุเทพฯ

545 Sunergist Co. Ltd., กรงุเทพฯ

546 หจก.สรุำษฎร ์- กระบีเ่ทรดดิง้ สรุำษีฎรธ์ำนี

547 หจก.มงคลพรหม ระนอง 

548 บรษัิท น ้ำดบิ จ ำกัด สโุขทัย

549 บจ. โดวะ เมทัลส ์แอนด ์ไมนิง่ (ประเทศไทย) ระยอง 

550 สวนบศุกร ตรำด

551 รำ้นรุง่เรอืงทรัพยแ์กรนติ ศรสีะเกษ

552 บรษัิท ท.ีวำย.ซอง จ ำกัด กรงุเทพฯ

553 บรษัิท พ ีว ีเอ็ม ดจิคิัท จ ำกัด กรงุเทพฯ

554 บรษัิท ภมู ิ- ไท ไลฟ์ จ ำกัด สรุนิทร์

555 หำ้งหุน้สว่นสำมัญ ด ำรงศริ ิกรงุเทพฯ

556 Sunetgist Co. Ltd., กรงุเทพฯ

557 บรษัิท วงษำธรรม เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด รำชบรุี

558 บรษัิท พแีอนดท์ ีบอยเลอร ์เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด ชลบรุี

559 บรษัิท ย.ูเอฟ.เมดคิอล กรุป๊ จ ำกัด สพุรรณบรุี

560 บรษัิท โมเดริน์ ดโีพท ์แอนดท์รำนสปอรต์ จ ำกัด ชลบรุี

561 ธนำคำรธนชำต ิ บำงนำ  กรงุเทพฯ

562 หจก.กจิกำรฟ้ำรุง่ สมทุรสำคร

563 วทิยำลัยกำรอำชพีนครศรธีรรมรำช 

564 ส ำนักงำนพัฒนำชมุชนุสรุนิทร์

565 บรษัิท โพลเีทคโนโลย ีจ ำกัด นนทบรุี

566 รำ้นนวิแลมป์ กรงุเทพฯ

567 Simple Trading Co.,Ltd.

568 บรษัิท สยำมพรเีสริฟ์ฟดูส ์จ ำกัด นครปฐม

569 บรษัิท คอนดักแตน้ท ์บำลำนซ ์จ ำกัด

570 ตน้ศลิป์อำรต์ โฮมรสีอรต์ นครรำชสมีำ

571 บรษัิท เธอรท์นีำยน์ เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

572 บรษัิท วคิ แอนด ์ฮคุลันด ์จ ำกัด

573 บรษัิท ไทยโซลำ่รฟิ์วเจอร ์จ ำกัด

574 บรษัิท น ้ำมันบรโิภคไทย จ ำกัด กรงุเทพฯ

575 บรษัิท รทิ เรฟโวลชูัน่ เทค จ ำกัด ปทมุธำนี

576 หจก.เอสพ ีแอดวำนซโ์ซลชูัน่ นนทบรุี

577 บรษัิท เอ็นคอนส ์อนิทิเิอท จ ำกัด กรงุเทพฯ

578 หจก.สอนขับรถยนตแ์สงอำทติย ์กรงุเทพฯ

579 บรษัิท วริยิะกรุป๊ จ ำกัด สรุำษฎรธ์ำนี

580 รำ้นดเีจรญิ ศรสีะเกษ

581 บรษัิท เค อำร ์เอ เอ็นจเินียริง่ แอนด ์ซพัพลำย จ ำกัด ชลบรุี

582 บรษัิท เอพแีอนดอ์ ีโซลชูัน่ส ์จ ำกัด ภเูก็ต



583 บรษัิท ธนำพลำสแพค จ ำกัด นครปฐม

584 รำ้นปนูำไบหยก2lg144 กรงุเทพฯ

585 บรษัิท เอ เอส เจ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

586 บรษัิท พรไีซซ สมำรท์ ไลฟ์ จ ำกัด กรงุเทพฯ

587 บรษัิท รวมใจไทยฟำรม์ อนิดัสทร ีจ ำกัด สมทุรสำคร

588 บรษัิท ผลติภัณฑแ์ละวตัถกุอ่สรำ้ง จ ำกัด จ.ตำก

589 Ortho Clinical Diagnostics (Thailand) Ltd. ปทมุธำนี

590 Product and Build co.,Ltd. อบุลรำชธำนี

591 Kitti Apartment สระบรุี

592 รำ้นแบมบ ูเฮำ้ส ์อดุรธำนี

593 บรษัิท พรอสเพอร ์โซลชูัน่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

594 บรษัิท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี ่จ ำกัด กรงุเทพฯ

595 มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนคร กรงุเทพฯ

596 บรษัิท เอส อำร ์กรนี จ ำกัด กรงุเทพฯ

597 บรษัิท พโีอ-ออย จ ำกัด กรงุเทพฯ

598 มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่เชยีงใหม่

599 บรษัิท เทคนคิ แพ็คเกจจิง้ จ ำกัด กรงุเทพฯ

600 บจ. กนกสนิ เอก๊ซปอรต์ อมิปอรต์ กรงุเทพฯ

601 บจ.อลังกำร พลำสตกิไทย สมทุรปรำกำร

602 บจ. คอมพลที เอ็นจเินียริง่ ซสิเท็ม สรุำษฎรธ์ำนี

603 มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้ เชยีงใหม่

604 มหำวทิยำลัยรำชภัฏ สวนสนัุนทำ กรงุเทพฯ

605 วศิวยนต ์ออโตเ้ซอรว์สิ อบุลรำชธำนี

606 หจก.พำรวย เอนจเินียริง่ ระยอง

607 หจก. มอเตอรโ์ซน เทคนคิคอล เซอรว์สิ

608 บ.วนิเนอร ์อนิเตอร ์พลำส นครปฐม

609 บ.ทรัพยท์วชียั พลำสแพค กรงุเทพฯ

610 บรษัิท ฟิวส ์เรสซิง่ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

611 หจก. สพุจน์ กำรไฟฟ้ำ สมยุ สรุำษฎรธ์ำนี

612 บรษัิท โอคอนเนอส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  ปทมุธำนี

613 รำ้นเรอืงอไุร กำรเกษตร  ลพบรุี

614 บรษัิท โฟรว์งิส ์เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด กรงุเทพฯ

615 สถำบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

616 บรษัิท ดไีซเอนซ ์คอนซลัแตนท ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

617 บรษัิท วกิเกอร ์พลัส จ ำกัด ปทมุธำนี

618 หจก.มณีนำรถ พ ีท ีเอ็น  ชลบรี

619 บรษัิท ซคัเซส เน็ตเวริค์ แอนด ์คอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด

620 บรษัิท บ.ี พ.ี เอส. เมนเทนแนนซเ์ซอรว์สิ จ ำกัด

621 หจก. เค. เอส. อ ีโครำช

622 รำ้นอรำ่มกำรไฟฟ้ำ - ประปำ  อดุรธำนี

623 บรษัิท เฮดบอกซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  กรงุเทพฯ

624 รำ้นศรธีำตแุบตเตอรี ่ อดุรธำนี

625 T2S ENGINEERING Co.,Ltd.   ชลบรุี

626 รำ้น ไซ-แอม อำรต์  พษิณุโลก

627 LAOS/USA

628 บรษัิท ครสิตัลอนิโนเทค จ ำกัด  กรงุเทพฯ

629 Samroeng Conference  ลำดกระบัง  กรงุเทพฯ

630 บรษัิท แสงสหมติร จ ำกัด   กรงุเทพฯ

631 บรษัิท เอ็มซซี ีเฮลซ ์เซอรว์สิ จ ำกัด   นนทบรุี



632 แมส่ำย  เชยีงรำย

633 หจก.นวิงว่นแสงไทย  เมอืง อดุรธำนี

634 Boswell Connection Group Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

635 CAT  หลักสี ่กรงุเทพฯ

636 บรษัิท ลอย ซพัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

637 บรษัิท ไทย-แมน ซพัพลำยเออร(์ประเทศไทย) สงขลำ

638 บรษัิท อซีซู ุจ ำกัด   ลำดกระบัง กรงุเทพฯ

639 รำ้น ก.เจรญิ  พะเยำ

640 บรษัิท พดี ี84 คอรเ์ปอเรชัน่ จ ำกัด   นนทบรุี

641 บรษัิท ตอ้งธรรม เทรดดิง้ จ ำกัด  เชยีงใหม่

642 บรษัิท ควิ.เทค. พำรท์เซอรว์สิ จ ำกัด  นครปฐม

643 บรษัิท ศรไีทยฟู้ดเซอรว์สิ จ ำกัด สวนหลวง กรงุเทพฯ

644 บรษัิท ไอเอ็มไอ อนิดัสตรสี ์จ ำกัด   กรงุเทพฯ

645 บรษัิท ทมีำ่ รโีนเวชัน่ เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด  ปทมุธำนี

646 หจก. ธงชยั เซอรว์สิ แอนด ์เอ็นจเินียริง่   กรงุเทพฯ

647 บจก. ด ีดับเบิล้ย ูแอลเทค  นครรำชสมีำ

648 บจก.พรสวสัดิ ์กอ่สรำ้ง นครสวรรค์

649 บรษัิท เอ แอนด ์พ ีดรลิลิง่ จ ำกัด  ล ำปำง

650 บจก.อตุสำหกรรมสเีขยีว น ้ำใส  กรงุเทพฯ

651 รำ้นเล็กเจรญิ  ก ำแพงเพชร

652 หจก. น. วทิติกอ่สรำ้ง  นนทบรุี

653 หจก. นำน นำน ค ำไผ ่1 กำฬสนิธุ์

654 ส ำนักงำนชลประทำนที ่5 อดุรธำนี

655 หจก.ดวงดำรำ  บรุรัีมย์

656 บจก.เอ.เอส. 2013  พระนครศรอียธุยำ

657 บรษัิท ไทยคัลเลอรอ์ำรท์ จ ำกัด

658 มลูนธิธิรรมทำนกศุลจติ  สลีม กรงุเทพฯ

659 บรษัิท ซแีอนดเ์อส อะแกรนไดซ ์จ ำกัด กรงุเทพฯ

660 บรษัิท สมำรท์ ไอซที ีจ ำกัด  นนทบรุี

661 บรษัิท ท.ีเค เพำเวอร ์จ ำกัด  กรงุเทพฯ

662 บรษัิท แอลดพี ีเอ็นจเินียริง่ จ ำกัด ล ำลกูกำ ปทมุธำนี

663 บจ. ออฟทไิมซ ์คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลย ีสมทุรสำคร

664 บรษัิท เซฟ ท ีคัท โกลด์ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

665 อูเ๋จรญิแอร ์เซอรว์สิ  อทัุยธำนี

666 บรษัิท กระจกไทยอำซำฮ ีจ ำกัด  สมทุรปรำกำร

667 บรษัิท เอสเอสแอนดพ์บีรำเทอร ์ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

668 K SIAM CORPORATION LTD.  Bangkok

669 บรษัิท บรรจงออโตพ้ำรท์ จ ำกัด อดุรธำนี

670 บรษัิท เอ็ม.โอ.ออโตแ้อร ์ อดุรธำนี

671 บรษัิท โฮมสบำย อนิโนเวชนัส ์จ ำกัด นนทบรุี

672 บรษัิท เอมำสเทค จ ำกัด  ประเวศ กรงุเทพฯ

673 IMMENSE EARTH Co.,LTD.  ปทมุธำนี

674 บรษัิท อโีค ่แพลนท ์เซอรว์สิเซส จ ำกัด สระบรุี

675 บรษัิท สยำม อมิพอรต์ มำรเ์ก็ตติง้ จ ำกัด กรงุเทพฯ

676 หจก.พ.สวุรรณธรุกจิกอ่สรำ้ง  กำฬสนิธุ์

677 Lenk Frozen Foods (Asia) Co.,Ltd.  กรงุเทพฯ

678 บรษัิท เอสทเีอสโปรดักส ์จ ำกัด  สมทุรปรำกำร

679 ศรปีรำจนีตรวจสภำพรถ  ปรำจนีบรุี

680 Sumitomorubber Thailand Ltd. อมตะซติี ้ระยอง



681 บรษัิท เนสคิ(ประเทศไทย) จ ำกัด 

682 มศว. องครักษ์ นครนำยก

683 บรษัิท บญุคณุพชืผล จ ำกัด   เพชรบรูณ์

684 บรษัิท สยำมโตโยตำ้อตุสำหกรรม จ ำกัด  ชลบรุี

685 ออมสนิโมบำย   อบุลรำชธำนี

686 บจ. ไอเดน้เน็ตเทรดดิง้(ประเทศไทย)   ปทมุธำนี

687 หจก. ธนำรยี ์แอนด ์แมททเิรยีล  นนทบรุี

688 Big and Long Co.,Ltd.  นนทบรุี

689 บจ. อ.ีแอล.อเิลคทรคิอล เอ็นจเินียริง่  นนทบรุี

690 EGAT  กรงุเทพฯ

691 บรษัิท อ.ีเอส สยำม อนิเตอรเ์ทค จ ำกัด  ชลบรุี

692 บรษัิท อโีค ่แพลนท ์เซอรว์สิเซส จ ำกัด  สระบรุี

693 บรษัิท สรุยิวงศก์ำรไฟฟ้ำ จ ำกัด  นครสวรรค์

694 บรษัิท ผลติไฟฟ้ำขนอม จ ำกัด   นครศรธีรรมรำช

695 หจก.ไทย เอ็กซเ์ชนเจอร ์ สมทุรปรำกำร

696 สถำนีต ำรวจภธูรวฒันำนคร สระแกว้

697 อูเ๋จรญิแอร ์เซอรว์สิ  อทัุยธำนี

698 บรษัิท เอ.เอ็ม.เน็ตเวริค์โซลชูัน่ จ ำกัด  ปัตตำนี

699 รำ้นอนิเทลไลท ์ชลบรุี

700 บรษัิท พำตำ้ เอ็นจเินียริง่ จ ำกัด  กรงุเทพฯ

701 V-WIZARD Co.,Ltd. กรงุเทพฯ

702 บจ.คอมมนูเิคชัน่ แอลไลแอ็นซ ์เน็ทเวริค์   ระยอง

703 และในนำมบคุคลผูส้นใจท่ัวไปอกีมำกมำย


