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บริษัท อีลิท กริลล์ บาร์ จ ากัด บริการด้านอาหาร  225 หมู่ 12 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท เอ็มเอ็น ออโต้ทีม (ประเทศไทย) จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายน  ามันเคร่ือง  4 ซอย 62 แยก 10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท แอร์ฟอร์ส วัน เอ็กซ์เพรส จ ากัด ขนส่ง (Logistics)  519 ซอยศูนย์วิจัย 4 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาโปรแกรม ERP ส าหรับธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 1 ยูนิต 2304-1 ชั น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยงานราชการ  8 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท แม็ทเทอร์ มาร์เก็ตติ ง แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือโฆษณาทุกชนิด  8/58 ถนนกาญจนาภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยายาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาล (ตึก ภปร.) 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท มัลติลิ งค์ จ ากัด System Integrator 1 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จ ากัด เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 ซอยรามอินทรา 34 แยก 3 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิก๊ซี รัชดาภิเษก สถาบันการเงิน 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท โอโน โซกกิ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักรและเคร่ือง

ทดสอบทางด้านวิศวกรรม

1/293-4 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ขนส่งเอกชน 10 ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ สถาบันการเงิน 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท นิติรัฐ ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จ ากัด ติดตามเร่งรัดหนี สิน 100/309-10 หมู่บ้านลานทอง ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

11120

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
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บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

การเงิน 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900

บริษัท ยัสปาล จ ากัด เสื อผ้า 1054 ซอย 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ถนัดท า อีเว้นท์ จ ากัด ออแกไนซ์ รับจัดงาน Event 107 ลาดพร้าววังหิน 78 แชวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์ 108 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด การบริการเก็บเอกสารและบริหารเอกสาร 11/1 หมู่ 1 ถนนพิมพ์พาแสนภูดาษ ต.บ้านโพธิ ์อ.บ้านโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ บริการไปรษณีย์ 111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

ส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 หน่วยงานราชการ 111 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด อสังหาริมทรัพย์ 1124 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หจก. ทองพัฒนา 365 ค้าส่ง 118 ม.3 ต.วังน  าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

ห้างหุน่ส่วนจ ากัด ทองพัฒนา 365 ค้า สุรา เบียร์ และเคร่ืองด่ืมบริโภค 118 หมู่ที ่3 ต.วังน  าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12/5 ซอยรามค าแหง 166 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก 123 หมู่ 16 ถนนสุวินทวงศ์  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด เคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกล 1230 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ส านักกฎหมายซี.เอ.แอล จ ากัด ให้บริการด้านกฎหมาย 129/200-201 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เฮลท์ตี  พรีเมี่ยม โปรดัค จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ทีใ่ช้

รักษาโรค

14 ซอยโชคชัย4 ซอย18 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ส านักงานเขตบางเขน หน่วยงานราชการ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด อิเล็คทรอนิคส์/ไฟฟ้า 14 หมู่ที ่1 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

กรมการทหารส่ือสาร ราชการ 149 กรมการทหารส่ือสาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัท เทมโพเทค จ ากัด ผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลิต

ความร้อนด้วยไฟฟ้า

15 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ภูผา2017 จ ากัด ออกแบบ-รับเหมา 15/146 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ทีม คอนซัลติ ง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด (มหาชน)

ทีป่รึกษา 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

The daily house ร้านอาหาร 1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด จ าหน่ายและบริการอุปกรณ์ส าหรับ

ธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร

159/30 ถนนวิภาวดีรังสิต 62 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ความงาม 160 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท บางกอก ออโต้เทรด จ ากัด อู่ซ่อมรถ 1601 หมู่ 2 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี

การพิมพ์ ระบบส ารองข้อมูล และระบบ

วิศวกรรมสนับสนุน Data Center

162 อาคารกนกสิน ถนนรามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง TSP รถพยาบาลรับส่งเอกชน 165 ถนนเพชรเกษม 48 แยก 24 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จ ากัด น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสารเคมีและ

วัตถุมีพิษทุกชนิด

165/14-16 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จ ากัด พัฒนาซอพแวร์ 165/57 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โรงเรียน วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สถานศึกษา 167 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
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บริษัท ไฟน์ เมด จ ากัด ขายและให้บริการสินค้าอุปกรณ์ทางรังสี

การแพทย์

17/17-18  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ออกแบบติดตั ง บ ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์

170/372 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

กองมาตรวิทยา กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หน่วยงานราชการ 171 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ หน่วยงานภาครัฐ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หน่วยงานราชการทหาร 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กองซ่อมเคร่ืองยนต์ กรมช่างอากาศ หน่วยงานราชการ 171 อาคารหมายเลข 4465 กองซ่อมบริภัณฑ์ กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเพอร์เฟคอัลไลแอนซ์ จ ากัด บริการ อุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสาร 1770 อาคารโอเอไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท วีเจ้นซ์ จ ากัด ให้บริการทางด้าน Software 18 ซอยรามอินทรา 39 แยก 13 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน Senior Engineer 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ธนาซอร์สซ่ิง โพรเฟสชั่นนอล จ ากัด (สนญ.) Sourcing Solution 18/2 ซอยนนทบุรี 42 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล 1873 ถนนพระราม 4  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ราชการ 189  หมู่ที ่5  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

บริษัท เค-อิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ สวิทซ์บอร์ด จ ากัด ธุรกิจซื อมาขายไป 19 ซอยรามค าแหง 84 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จ ากัด โรงงานอุตสาหกรรม 19 สตรีวิทยา 2 ซอย 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

มูลนิธิกระจกเงา องค์กรพัฒนาสังคม 191 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนัชชาเพลส โรงพิมพ์ 1937/34 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สถานศึกษาเอกชน 196 ถนนสาธิประดิษฐ์ 34 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

เทศบางเมืองล าสามแก้ว หน่วยงานราชการ 199 ถนนฟ้าคราม-ล าลูกกา ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โรงแรม 199 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท บลูแกส จ ากัด น าเข้าและรับติดตั งอุปกรณ์แก๊ส LSG 1999 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10230

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) รัฐวิสาหกิจ 200 กองฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

หลักส่ีเฟอร์นิเจอร์ รับซ่อมและส่ังท าโซฟา 200/269 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ 2012 ถนนอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) ผลิตชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ และชุด

สายไฟส าหรับรถจักรยานยนต์

202 ซอยนิคมแหลมฉบัง 2 ต.ทุง่สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด โลจิสติกส์ (Logistic) 2032 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด อุตสาหกรรมยา 21/2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จ ากัด Leasing 21/64 ถนนวิภาวดี 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท เคฮินออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด การผลิตชิ นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ส าหรับยานยนต์

21/9 ม.9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

บริษัท บิซิคอมโปรเฟสชั่นแนลเน็ทเวิร์ค จ ากัด อุปกรณ์และระบบโทรทัศน์วงจรปิด 211/345 หมู่ 11 ซอยลาดพร้าว-วังหิน 78 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท วีอาร์เค สเปคตรัม จ ากัด โรงงานอุตสาหกรรม 212,218,220 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กองเวชกรรมป้องกัน ส านักงานแพทย์ทหาร หน่วยงานราชการ 2218 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จ ากัด สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เอ็ม.ท.ีอารีน่า จ ากัด สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม,สนามแบด

มินตัน,ให้เช่าพื นทีส่ าหรับร้านค้าและ

สถาบันกวดวิชา

222 หมู่ที ่3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทีบีเอ เซอร์วิส รับท าความสะอาด และจ าหน่ายอุปกรณ์

น  ายาท าความสะอาด

225/633 หมู่ที ่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150

ทีท่ าการไปรษณีย์จตุจักร ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 2279 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ทีเอสพี มาร์เบิ ลโปรดักท์ จ ากัด จ าหน่ายและติดตั งหินแกรนิต 234 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ธนาคาร เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (สนญ.) ธนาคาร (Banking) 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทเอกชน ขาย-เช่า อุปกรณ์

เคร่ืองเขียน

235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริการทางพิเศษ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท สแปคโก้ คูลล่ิงเทาเวอร์ อินดัสตรี จ ากัด คูลล่ิงทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่ 24 ซอยอยู่วิทยา 12 แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จ ากัด ติดตั งลิฟต์ บันไดเล่ือน 246 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ปัม๊ 252 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 12 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด การศึกษา 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จ ากัด สรรหาบุคลากร 254/1 สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บ-ีควิก จ ากัด ศูนย์บริการรถยนต์ 256 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท เอ็ม.บ.ี ซีสเต็ม ออโตเมชั่น จ ากัด Software House 267/2-3 ซอย 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา สนามกอล์ฟ 282 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ยิ่งเจริญ (2560) จ ากัด ประกอบกิจการ ขายวัสดุก่อสร้าง 293/107 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) โรงแรม 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซอฟต์แวร์ 299/22 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ฟูจิ ซีร๊อกซ์ จ ากัด บริษัทจัดหางาน 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส านักงานเทศบาลต าบลวังยาง หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 3 หมู่ที ่6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

บริษัท เอส เอส ซัพพลายส์ ออดิโอ จ ากัด จ าหน่าย-ติดตั งงานระบบไฟฟ้า-ส่ือสาร 304/1200 หมู่ 3 พหลโยธิน49/1 แยก8 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (SMEs)

ธนาคารเพือ่ช่วยเหลือและสนับสนุน 

SME ไทย

310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ส่ือสารยี่สิบส่ีชั่วโมง จ ากัด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร

ระบบอินเตอร์ความเร็วสูง

32/569 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถานรับเลี ยงเด็กพระกุมารเยซู กรุงเทพ สถานศึกษา 322/75 ถนนอโศก - ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จ ากัด ผลิตและขายกล่องลูกฟูก 33/3 หมู่ 5 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที ่7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ทีวี ดิจิตอล 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จ ากัด โลจิสติกส์ 338 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พัฒนา Software 35,37 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 359 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

บริษัท เพาเวอร์พริ นท์ จ ากัด รับพิมพ์ลายผ้าและผลิตเสื อผ้า 36/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จ ากัด ออกแบบ ติดตั ง ซ่อมบ ารุง 36/19 หมู่ 1 ซอยเลียบวารี 61 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ 10530

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน)

System integrator 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

บริษัท น  าด่ืมนิวบูรพา จ ากัด น  าด่ืม 38 หมู4่ ซอยแพรกษา 8 ถนนแพรกษา - ซอย แพรกษา 8 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด สินเชื่อ 382 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท บิวเทร่ียม จ ากัด จ าหน่ายเวชภัณฑ์ และเคร่ืองส าอาง 394 อาคาร ธ.กรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ชั น 2 ปากซอยสยามสแควร์ 5 ถนนพระรามที ่1

 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส านักงานทางหลวงที ่13 กรมทางหลวง หน่วยงานราชการ 40/2 ถนนรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เชตหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป จ ากัด  ผู้น าด้านการจัดท าบูธ 41 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท พ-ีซอฟต์ จ ากัด Software House 410/4 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 14 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เอ็น.พ.ีดี.ก็อปปี ้แอนด์ ปริ น ร้านก๊อปปีป้ริ น 414/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

บริษัท บี ริชเน็ช จ ากัด ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ 42/214  บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด การขายส่งอุปกรณ์และชิ นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส์

427/40 ซอยเยาวภา ถนนประชาราษฏร์สาย 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

วิทยาลัย เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ สถานศึกษาเอกชน 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) น าเข้า-จ าหน่ายสินค้า IT 433 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จ ากัด บริหารสินทรัพย์ 44 499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จ ากัด  ผลิตสต๊ิกเกอร์ 44/108  ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท พีพีวาย โปรดักส์ จ ากัด ธุรกิจผลิตเทปกาว2หน้า และธุรกิจให้

บริการติดตั งและผลิตประตูเหล็ก

45,47 ซอยรามอินทรา 44 แยก 12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จ ากัด บริการขายสินค้าออนไลน์ 468/8 ซอยลาดพร้าว 130  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาส านักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี) ธุรกรรมการเงิน 47/7 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท เอ็มโอแค็ป จ ากัด  Call Center Outsourcing Services 475 อาคารสิริภิญโญ ชั น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทค จ ากัด ตัวแทน จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Sran

(IT Security)

48/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จ ากัด ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ท าเว็บไซต์

49/272 ซอยนวมินทร์ 26 แยก5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10310

โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลของรัฐ 492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส านักงาน เขตสะพานสูง ราชการ 5 ซอยรามค าแหง 118 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
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บริษัท แอทลาส เทรดดิ งแอนด์พรอพเพอร์ตี  

(ไทยแลนด์) จ ากัด

ท่องเทีย่ว / บริการ 5 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วิทยาลัย เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา  สถานศึกษา 5 รามอินทรา  ซอยรามอินทรา 39 แยก 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท มีมิติ อินทีเรีย จ ากัด ออกแบบดีไซน์ 5/15 อาคารแอทเอเรีย 2A4 ชั น2 ปากซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ควัลลิกก์ จ ากัด หลอดไฟหลอดนีออน
5/183 ม.บ้านกลางเมือง มอนติคาโล ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษา 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ 

เซอร์วิส จ ากัด

ส านักงานประกอบธุรกิจท้วงถามหนี 

ธนาคาร

50/26 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จ ากัด ผลิตเสื อผ้าส าเร็จรูปส่งออกต่างประเทศ 500 หมู่ 2 ซอย 25 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ส านักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานราชการ 51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เจ.เอ็น.ท.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า 51/290 หทัยราษฎร์ 35 หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 10510

โรงพยาบาลคลองสามวา ส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล 514 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

บริษัท แมคไทย จ ากัด ร้านอาหาร 53 ถนนพลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจ 53 ม.2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท บิก๊ วอล จ ากัด E-Commerce 53/104 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา นิติบุคคล 545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
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บริษัท พ.ีซี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองคอม

พิวเตอร์ อุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์

542/79-80 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10240

บริษัท มิก อิเล็คโทรนิค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด

อุตสาหกรรมการผลิต 55/23 หมู1่3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

บริษัท ไทฆส์ี จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย Software ทุกชนิด 55/621 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท บ้านเป็ดอาแป๊ะ จ ากัด ร้านอาหาร 550 ถนนศรีราชา แขวงวังทองหลาง อ.วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ริเวอร์ แอนจิเนียร่ิง จ ากัด ประสบการณ์การท างานด้านระบบ

ป้องกันส่ิงแวดล้อม

555 ซอยเกตุนุติ 12 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ราชการ (ส่งเสริมการลงทุน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แซม เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จ ากัด ประมูลงานราชการและรัฐวิสาหกิจพัฒนา

ระบบ software ซื อมาขายไป

56/148 หมุ่ 13 ซอยนวมินทร์ 70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปรางทอง เอ็นจิเนียร่ิง บริการติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ-บริการ 56/585 หมู่ที ่5 ซอยรามค าแหง 56 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ 10240

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หน่วยงานราชการ 57 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โรงเรียน ประเทืองทิพย์วิทยา สถาบันการศึกษา 58/1 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์

โรงภาพยนต์ 587,589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ภูขินท์ โซลูชั่น จ ากัด ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย

อุปกรณ์กันขโมยทุกระบบ

594/88 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) Hotel Restaurant 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
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การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน รัฐวิสาหกิจ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ส านักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ ราชการ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมพัฒนาทีดิ่น ราชการ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด สถาบันการเงิน 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วลัญช์ชัย ออโต้ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ให้บริการด้านซ่อมสี ตัวถังรถยนต์ 61 ถนนลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จ ากัด ทีป่รึกษาด้านการเงินและกฎหมาย 61/88 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หน่วยงานราชการทหาร 62 ถนนวิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ส่ือสารมวลชน 63/1 ซอย 7 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จ ากัด ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 65/114 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท 95 สตูดิโอ จ ากัด ธุรกิจออนไลน์อินเตอร์เน็ต 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ชั น 18 ห้อง 8 ตรอกวัดม่วงแค (เจริญกรุง) 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โทรคมนาคม 731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายถุงมือและถุงมือยาง 74 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด จ าหน่ายปลีก-ส่ง สินค้าไอทีและ

สมาร์ทโฟน

74/1 ถนนราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท พิราป เมดิคอล จ ากัด ผลิตเคร่ืองมือแพทย,์น  ายาฟอกไต 74/10 22  ถนนสุวินทวงศ์  ต.ศาลาแดง อ.บางน  าเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000

สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม สถานีต ารวจ 777 ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ซีเคเอ็น ดิจิตอล ควอลลิตี  จ ากัด ธุรกิจส่ือออนไลน์ 79 หมู1่4 ซอยกิ่งแก้ว 33 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

PCS Shop ผลิตและจ าหน่ายกล่องไปรษณีย์ 8 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
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เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาตลาดบึงค าพร้อย ห้างสรรพสินค้า 8/71 ม.8 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท เอ็กซ์เอสคอนโทรล (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมและการ

ให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิควิศวกรรม

81/261 ถนนล าลูกกา ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

กรมชลประทาน ราชการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

การไฟฟ้านครหลวง เขตราชบูรณะ พลังงาน(รัฐวิสาหกิจ) 833 ถนนราชบูรณะ แขวงราชบูรณะ เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

The Lapis Clinic (เดอะ ลาพิส คลินิก) ความงาม 85 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 13) ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เวอร์นิตี  จ ากัด Creative Technology Decide 87 ถนนริมคลองประปา แขวงประชาชื่น เขตประชาชื่น กรุงเทพฯ 10800  

บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จ ากัด บริการส่งสินค้า 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด ศูนย์บริการรถยนต์ 88/8 ถนนนครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.อเมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

ผลิตชิ นส่วนงานอีเล็คทรอนิกส์ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เฮปทาพอด จ ากัด กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์อื่นๆ

888/202 หมู่บ้านเลคนครา หมู่ที ่20 ซอย 12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท พ.ีท.ีทาวน์ จ ากัด เคร่ืองหนัง ของทีร่ะลึก 888/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผู้น าด้านการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล

89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่ือสารและโทรคมนาคม 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จ ากัด Airline Business 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

One Stop Service Company (SCB ส านักงานใหญ่) ธนาคาร 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหนองจอก ส่ือสารโทรคมนาคม 9 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
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กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์เขต เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ทีท่ าการไปรษณีย์ล าลูกกา ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 9 หมู่ 11 ถนนล าลูกกา ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันอุดมศึกษา 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จ ากัด ผลิตสีและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 91 ถนนรามค าแหง แขวงมีบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท สมาร์ท ไอซีที จ ากัด ICT Solution 92/375 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท สยามสาคร โปรดักส์ จ ากัด ผลิตป้ายและจ าหน่ายขาฉิ่ง 95/5 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ งส์ จ ากัด บริการจัดอบรม จัดสัมมนาให้กับองค์กร

ทัว่ไป

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

บริษัท ออเร้นจ์มาม่า จ ากัด เคร่ืองพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จ ากัด ผู้น าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองพิมพ์บัตร

ไอดีการ์ด เคร่ืองพิมพ์

98/27 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ถนนโพธิแ์ก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท พลอยเก้า คอสเมติค จ ากัด ขายส่งเคร่ืองส าอาง 99/265 หมู่บ้าน ภัสสร 31 (เดอะแพลนท์-ติวานนท)์ หมู่ที ่4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี 

จ.ปทุมธานี 12000

โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรม 99/5 ม.2 ถนนเพ-แกลง-กร่ า ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

การจัดการกองทุน 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั น 32 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท รีนิว เทคโนโลยี จ ากัด น าเข้าแบตเตอร่ี 999/9 ซอยสายไหม 35(พ้อมอิ่ม) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการรักษาพยาบาล กรมแพทย์ทหารอากาศ  171 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก หน่วยงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที6่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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ศูนย์ไซเบอร์ทหาร หน่วยงานราชการ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด าเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร 

(กอ.รมน.)

ราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนร่ืนฤดี ถนนนครราชสีมา 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ศุนย์ส่งก าลังบ ารุง ส านักนโยบายและแผน 

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

ราชการ 171/1 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เจริญทรัพย์ ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด วัสดุก่อสร้างทุกชนิด ซอยผ่องสุวรรณ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ราชการ ถนนต าบลหน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กองโรงงานหนองจอก)

รัฐวิสาหกิจ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ส านักงานทีดิ่นกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ราชการ ถนนพหลโยธิน กม.17 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สนญ. เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.) 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ ส่วนราชการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 171 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สบายซอฟต์ จ ากัด ผู้ผลิตโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั น 3 เลขทีห่้อง TB029/1 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา 

จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี ยง สายเลียบคลองพระอุดม-ปากคลองบางโพธิ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
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โรงเรียน วัดลาดตาล สถาบันการศึกษา หมู่ 3 ถนนโพธิพ์ระยา-ท่าเรือ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

บริษัท จันวาณิชย์ จ ากัด ขายและให้บริการปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

อาคารกองบุญมา 699 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ขนส่งมวลชน อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จ ากัด ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้บริการ

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

อาคารเอส เอส พี 2 ชั น 19 116/69 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110


