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 บริษัท ต้ังธนสิน จ ำกัด โรงรับจ ำน ำ 36 ถนนรังสิต-ปทุมธำนี ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

19xx.Store (นำยทีนดับเบิล้เอ็กสโตร์) ซ้ือมำขำยไป(ธุรกิจออนไลน์,ธุรกิจส่วนตัว) 44/35 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230

24Nails ร้ำนท ำเล็บ 3/45 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

Condo  The Cube Plus Chengwattana 

(เดอะ คิวบ์ พลัส แจ้งวัฒนะ)

จัดกำรอำคำรชุดโดยไม่แสวงหำก ำไร 234 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd. ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 12 ซอยไอซีดี แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Ernst & Young Lao Co., Ltd. ตรวจสอบบัญชี 23 Singha Road, Nongbone Village Saysettha District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.

Herschel Supply Company ธุรกิจกระเป๋ำ 39 หมู6่ ห้ำงเมกะ-บำงนำ ถนนบำงนำตรำด ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

KPMG Lao Co., Ltd Audit firm 10th Floor, Royal Square Office Building, Samsenthai Road, Nongduong 

Nua Village, Sikhotabong District, Vientiane ลำว

M.T.R Asset Management Co., Ltd. ให้ค ำปรึกษำโครงกำร 75 อำคำรไว้ท์กรุ๊ป 2 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

Mega Nails Spa (เมกำเนลล์สปำ) ธุรกิจบริกำร 587589584/79 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230 

MFEC Public Company Limited (PCL) IT/เทคโนโลยี 333 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Pama Cafe & Izakaya ร้ำนอำหำร 7/35 ซอยหมู่บ้ำนสวนพงษ์เพชร 7 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

กรมกำรเงินทหำรอำกำศ หน่วยงำนรำชกำร 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม หน่วยงำนรำชกำร 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะบญัชี สาขาวชิาการบญัชี 
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กรมประมง เกษตรกลำง (กองบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

และก ำหนดมำตรกำร)

หน่วยงำนของรัฐ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร หน่วยงำนรำชกำร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมสำรบรรณทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย หน่วยงำนรำชกำร 127 กองบัญชำกำรกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง 

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

กรมหม่อนไหม หน่วยงำนภำครัฐ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองงบประมำณ ส ำนักงำนงบประมำณและกำรเงิน ส่วนรำชกำร ส ำนักงอำคำร 5 ชั้น 4  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

กองบัญชำกำรกองทัพบก (ส ำนักงำนเสนำธิกำร

ทหำรบก)

หน่วยงำนรำชกำร 111 ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย บริกำรทำงพิเศษ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตนนทบุรี พลังงำน(รัฐวิสำหกิจ) 200 ถนนติวำนนท์ ต.บำงกระสือ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสำหกิจ 53 ม.2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ส ำนักงำนใหญ่) รัฐวิสำหกิจ 200 กองฝึกอบรม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ถ.งำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

คลังสินค้ำเคอร่ี สำขำมิตรไมตรี กำรขนส่ง 236 ถนนสุทธิสำร แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

เจ.ไอ.อำร์ บิสซิเนส เซนเตอร์ ขำยปลีกและขำยส่งซิมกำร์ด 21/5 ถนนเพชรบุรี แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรพำณิชย์ 1222 ถนนพระรำม3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

ธนำคำร ทหำรไทย  จ ำกัด (มหำชน) สนญ. ธนำคำรพำณิชย์ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) สถำบันกำรเงิน 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ธนำคำร ยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร (Banking) 191 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
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ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) สนญ. เลขที ่9 ถนนรัชดำภิเษก เขวงลำดยำว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนำคำร พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

แห่งประเทศไทย (SMEs)

ธนำคำรเพือ่ช่วยเหลือและสนับสนุน 

SME ไทย

310 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

ธนำคำร เพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (สนญ.) ธนำคำร (Banking) 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

ธนำคำรกสิกรไทย (สำขำส ำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธำนี) ธุรกรรมกำรเงิน 47/7 ถนนป๊อปปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นัชชำนันท์พำณิชย์ ขำยข้ำวสำร ของช ำ เคร่ืองด่ืม อำหำร

บรรจุกระป๋องและขวดอำหำร

ปรุงแต่งบริโภคทันที

22 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

นำนำค็อฟฟีม่ิกซ์ ซ้ือมำขำยไป ผลิตภัณฑ์น้ ำผลไม,้ชำ,กำแฟ  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท  เทพรักษ์ทนำยควำม (ประเทศไทย) จ ำกัด เร่งรัดหนี้สิน,ทนำยควำม 968 ถนนแฮปปีแ้ลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท  แอบบรำ จ ำกัด ผลิตเคร่ืองปรุงรส หรือสีผสมอำหำร 206 ซอยพหลโยธิน 14 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท 126 นัมเมอเรชั่น จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 14/27 ถนนรำมค ำแหง 160 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท 35 ดำรำโชว์ จ ำกัด ร้ำนอำหำร 24 หมู่ที ่2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท กระเบือ้งกระดำษไทย จ ำกัด กระเบือ้ง-หลังคำ 46 หมู่ 2 ถนนมิตรภำพ ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

บริษัท กรีนแลนด์ อโกรเคมีคอล จ ำกัด เคมีเกษตร 388/70 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท กอริล่ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) จัด Event,เอเจนซ่ีโฆษณำ 508/54 หมู่บ้ำน คำซ่ำ ซิต้ี วิลล่ำ ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 

10230

บริษัท กำณต์กวี จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชีรับท ำบัญชี 21 ซอยนวมินทร์ 86 แยก 1 แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำยกำรบิน 99 ม.14 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)   สุวรรณภูมิ สำยกำรบิน 999/1 ถนนสนำมบิน ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สุมทรปรำกำร 10540

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) สนญ. สำยกำรบิน 89 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด(มหำชน)  ครัวกำรบิน

สุวรรณภูมิ

สำยกำรบิน 333/4 ถนนสนำมบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท กิจกำรบัญชีและภำษีอำกร จ ำกัด รับท ำบัญชี 7/1389-91 หมู่ 7 ถนนบ้ำนกล้วย-ไทรน้อย ต.ทวีวัฒนำ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จ ำกัด รับเหมำงำนวิศวกรรมภำยในอำคำร 41/45 ซอยไมตรีจิต 12 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท กู๊ดริช ไลน์ จ ำกัด น ำเข้ำสินค้ำทำงทะเล 33 ซอยนำคนิวำส 15 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จ ำกัด ไอที /คอมพิวเตอร์ ซ้ือมำ-ขำยไป 9/196 ซอย รัชประชำ 4 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เกอฮำวส์ ลิฟวิง่ จ ำกัด ระบบประตูหน้ำต่ำง ติดต้ัง

ประตู-หน้ำต่ำง  UPVC

55 ถนนนิคมบำงชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เกีย (ประเทศไทย) จ ำกัด Process Technology 152 อำคำรเค่ียนหงวน 3 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล จ ำกัด เวชภัณฑ์กำรแพทย์ 91/528 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท โกรว์มัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด นำยหน้ำจัดสรรค์อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจดับเพลิง

106/302 ถนนวมินทร์ แขววคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จ ำกัด น้ ำเพือ่อุปโภคและบริโภค 115/1-3 อำคำรสุโขทัย แกรนด์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด ขนส่งผู้โดยสำร 999 ถนนก ำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท คลำวด์เซค เอเซีย จ ำกัด ขำยสินค้ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอที 99/25 อำคำรเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ห้อง 10-D1 ชั้น10 หมู่ที ่4 ต.คลองเกลือ  

อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ควิกโพสต์ 2 จ ำกัด บริกำรขนส่ง 79/6 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120

บริษัท คอมเมอร์เชียล แอคเคำนท์ จ ำกัด ส ำนังำนบัญชี 26/161 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
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บริษัท คอมแอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด โทรคมนำคม 2/80 อำคำรทศพลแลนด์ 4 ชั้น 15 ซอยบำงนำ-ตรำด 25 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 

กรุงเทพฯ 10260

บริษัท คำลบีธ้นำวัธน์  จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยขนมขบเค้ียว 3195/9 ชั้น 4 อำคำรวิบูลย์ธำนี ถนนพระรำมที ่๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ค ำนวณกำร จ ำกัด ธุรกิจค้ำปลีก 4 ซอยรำมอินทรำ 57 แยก 2 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท คิงบำงกอกอินเตอร์เทรด จ ำกัด ซ้ือมำขำยไป 543, 541, 545 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท คิงเพำวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ธุรกิจค้ำปลีก 8 ถนนรำงน้ ำ แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท คิงส์ กลำส เฮ้ำส์ จ ำกัด น ำเข้ำ-จ ำหน่ำยกระเบือ้งปลีก-ส่ง 118 ต.บัวปำกท่ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130

บริษัท คิน พลัส วัน จ ำกัด อบรมและผสมเคร่ืองด่ืม 18/294 ถนนรำมอินทรำ65 ต.ท่ำแร้ง อ.บำงเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เค เอ เอ็น อินเตอร์เทรด จ ำกัด เทปกำวอุตสำหกรรม 127 ชอยประขำอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบำงมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140

บริษัท เค แอนด์ อำร์ ซัพคอนแทรค 2554 จ ำกัด ธุรกิจซ้ือมำขำยไป 73/65 ถนนสำมัคคี ต.ท่ำทรำย อ.ตลำดขวัญ จ.นนทบุรี 11000

บริษัท เค.ท.ีเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง ตกแต่งภำยใน 

ร้ำนสะดวกซ้ือ

137/391 ซอยคู้บอน 27 แยก 21 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน

 กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เค.เอ็ม. แอนด์ เอ.เอ. จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำย 5/2 หมู่ 5 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จ ำกัด บรรจุภัณฑ์ 99/99 หมู่ 11 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10570

บริษัท เคจีพี จ ำกัด ธุรกิจให้บริกำร ระบบป้องกันอุบัติเหตุ

จำกควำมเมื่อยล้ำ

99/4 ต.บำงตะไนย์ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท เคบำย โซลูชั่นส์ จ ำกัด ขำยคอมพิวเตอร์ 98/63 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท เคพีเอเอ็ม แอ็คเค้ำน์ต้ิง โซลูชั่น จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 8,10 ซอยลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท เคมีเคิลเฮ้ำส์แอนด์แล็บอินสทรูเม้นท์ จ ำกัด ขำยปิโตรภัณฑ์และขำยเคมีภัณฑ์ 98 ซอยรำมค ำแหง 21 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10312
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บริษัท เคฟลำร์ จ ำกัด ผลิตดิสเบรครถยนต์ 24/81-82 ซอย 24  ถนนบำงนำ-ตรำด กม.24 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง 

จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ำกัด ขนส่งเอกชน 208-210 ถนนแฮปปีแ้ลนด์ สำย 2 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด สินเชื่อรถทุกประเภท 89/170 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เงินเทอร์โบ จ ำกัด  สำขำสินทิวำธำนี สินเชื่อ 310/20 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนด้ำ คำร์ส์ (วังน้อย) จ ำกัด จ ำหน่ำยรถยนต์ฮอนด้ำ 9 หมู่ที ่5 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตสำยไฟ 35/1 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

บริษัท จอย สปอร์ต จ ำกัด ผลิตและจัดจ ำหน่ำย เรือคยัคพลำสติค

กระเป๋ำกันน้ ำ,อุปกรณ์กีฬำทำงน้ ำ

9/11 ถนนรัชดำภิเษก 18 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จ ำกัด บริกำรจัดท ำบัญชี ทีป่รึกษำด้ำนบัญชี  

จดทะเบียนบริษัท ปิดงบกำรเงิน

778/172 ถนนเจริญพัฒนำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท จี เอช ซัพพลำย จ ำกัด จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แชมพู 137/26 หมู่ 1 ซอยลำดพร้ำว 41 ถนนลำดพร้ำว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท จีจีเอ็ม จ ำกัด ตรวจให้กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 3/32 ซอยพหลโยธิน 2 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท จีบ๊อกซ์ 53 จ ำกัด ผู้ผลิตและจ ำหน่ำย บรรจุภัณฑ์พลำสติก 99/189  ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) ส่ือและธุรกิจบันเทิง 50 อำคำรจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 11000

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮสด้ิง จ ำกัด ส่ือและส่ิงพิมพ์ (Media & Publishing) 50 อำคำรจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 11000

บริษัท เจ เอ เอ็มเทค จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 52/90 ซอย รำมอินทรำ 34 แยก 26 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เจ.เอ.เอ็น.เอส (1999) จ ำกัด รับเหมำ-ออกแบบสร้ำงบ้ำน 10/6 หมู่บ้ำนชวนชื่น โมดัส ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด 

(มหำชน)

ให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ 325/7 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จ ำกัด เป็นทีป่รึกษำทำงธุรกิจ บริกำรรับท ำบัญชี

ภำษีวำงแผนภำษีจดทะเบียนกิจกำร

1526/30-31 10 ถนนเทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) เกษตรอุตสำหกรรมและอำหำร 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เจเอ็น ไอซ์ริช ไทยอินเตอร์ จ ำกัด กำรบริกำร 829 ถนนประชำรำษฎร์สำย 2 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรำยกองดิน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำยรถบรรทุก HINO 

และศูนย์บริกำร

999 ม.6 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท ชินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์พลำสติก 105/428 ซอยเคหะร่มเกล้ำ 29 แยก 9 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 

10520

บริษัท ชินอี้ พลำสติกส์ เทคโนโลยี(่ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองจักรและอะไหล่ของ

เคร่ืองฉีดพลำสติก

78/6 อำคำรเจเอสทีชั้นที ่2 ห้องเลขที ่2 บี ถนนกิ่งแก้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี 

จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จ ำกัด ธุรกิจบริกำร (กำรติดตำมหนี้ของธนำคำร

ชั้นน ำต่ำงๆ)

8/9 ซอยวิภำวดีรังสิต 44 วิภำวดี-รังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โชคพัชรพร มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด ขำยคอนกรีตผสมเสร็จ 67/78-79 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไชน่ำเรลเวย์ คอนสตร๊ัคชั่น (เซำท์อีสท์ 

เอเชีย) จ ำกัด

ก่อสร้ำง 90 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซำริน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ขำยเคร่ืองประดับเพชรพลอย 118/1 อำคำรทิปโก้ ชั้น 18 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
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บริษัท ซำคำเอรุ จ ำกัด สำขำที ่2 ขนส่งเอกชน Kerry Express สำขำ

ตลำดกลำงนครร่มเกล้ำ

358/28 ถนนเคหะร่มเกล้ำ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท ซ ำทอง จ ำกัด รับเหมำจัดจ้ำงงำนธุรกำรบัญชี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จ ำกัด ผลิตเคร่ืองก ำเนิดและเคร่ืองไฟฟ้ำ 66 ซอยประชำอุทิศ 59 แยก 3 แขวงบำงมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140

บริษัท ซิมพลี สวีทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซ้ือมำขำยไป 315/1313 ฟิวเจอร์เพลสคอนโดมิเนียม อำคำร 3 ซอยรังสิต - ปทุมธำนี 8 ต.ประชำธิปัตย์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท ซี.เค.อิเล็คเทค จ ำกัด ขำยส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 1/767 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท ซี.พ.ีคอนซูเมอร์โพรดักส์ (รำมอินทรำ) กำรขำยปลีกสินค้ำอื่นๆในร้ำนค้ำทัว่ไป 36 กม 13 รำมอินทรำ ถนนรำมอินทรำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ำกัด จ ำหน่ำยและบริกำรอุปกรณ์ส ำหรับ

ธุรกิจค้ำปลีกแบบครบวงจร

159/30 ถนนวิภำวดีรังสิต 62 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจค้ำปลีก 1904-1907 ถนนพระรำมส่ี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร 30/3 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

บริษัท ซีฟโก้ จ ำกัด (มหำชน) รับเหมำก่อสร้ำง 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ออกแบบและติดต้ังระบบดับเพลิง 427 หมู่บ้ำนอมรพันธ1์2 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด  ติดต้ังและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ระบบ

ดับเพลิง 

ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ

427 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซ่ี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จ ำกัด ธุรกิจเกี่ยวกับกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

67,69 ถนนรำชด ำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

บริษัท เซอร์ติฟำยต์แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด รับท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี 19/9-10 อำคำร ชั้น 2 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท เซ็กเธำว์ โลจิสติกส์ จ ำกัด รับจ้ำงด ำเนินกำรขนส่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ไม่ใช้แล้วและวัตถุอันตรำยจำกโรงงำน

อุตสำหกรรม

178 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เซฟต้ี เวิลด์ จ ำกัด ซ้ือมำขำยไปเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

326 ถนนพิบูลสงครำม 22 แยก 8 ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท โซนี่ไทย จ ำกัด ขำยส่งและขำยปลีก ผลิตภัณฑ์โซนี่ 2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310

บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด   เอกชน(บริษัทจ ำกัด) 55 อำคำรเวฟเพลสชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ณิชำช็อป จ ำกัด เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ในเทศบำลนคร

ขอนแก่น

32 ม.1 ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู เทศบำลนครขอนแก่น 40220

บริษัท ดัชมิลล์ จ ำกัด อำหำรและเคร่ืองด่ืม 222 ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700

บริษัท ดี อัลเทอร์เนทีฟ จ ำกัด บัญชี  7/10 ถนนล ำลูกกำ-ธัญบุรี ต ำบล บึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12150

บริษัท ดี. โอเค เซ็นเตอร์ เซอร์วิช จ ำกัด ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับบริกำรซ่อม

รถยนต์และซ่อมสีรถยนต์

2950/5 หมู่ที ่3 ซอยวัดด่ำน 40 ถนนสุขุมวิท ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270

บริษัท เดโมพำวเวอร์ จ ำกัด สรรหำพนักงำนเชียร์ขำยในห้ำง 1126/2 อำคำรวำนิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เดอะ วัน เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด กำรซ้ือกำรขำยอสังหำริทรัพย์ทีเ่ป็น

เจ้ำของตนเองทีไ่ม่ใช่เพือ่ทีพ่ักอำศัย

403/76 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท โด (ไทยแลนด์) จ ำกัด น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภค 160/81 ซอยลำดพร้ำว 48 แยก 8-6 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท โตโยต้ำ เฟรนส์ชิบ จ ำกัด จ ำหน่ำยและศูนย์บริกำรรถยนต์โตโยต้ำ 1/10 ถนนล ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด(มหำชน) โทรคมนำคม 18 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท โตโย ออดิท จ ำกัด ตรวจสอบบัญชี 32/29 อำคำรซิโน-ไทย ทำวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(ฉะเชิงเทรำ)

ผลิตรถยนต์ โรงงำนประกอบรถยนต์โตโยต้ำ (บ้ำนโพธิ)์ 99 หมู่ 2 ต.ลำดขวำง อ.บ้ำนโพธิ ์

จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

บริษัท ทรอยสยำม จ ำกัด ผลิสำรเคมีทีใ่ช้ในอุตสำหกรรมสีและ

อุตสำหกรรมพลำสติกทัว่ไป

242 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท ทริปเปิล้ กรีน กำรบัญชี จ ำกัด รับท ำบัญชี 988/136 หมู่บ้ำนกรีนีช (ติดกับแมคโค รำมอินทรำ) ถนนรำมอินทรำ  แขวงคันนำยำว  

เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ท๊อป อินมำยด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 45/6 ซอยคู้บอน 41 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที ่7 ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด ยำและเวชภัณฑ์ 14 ซอยงำมวงศ์วำน 8 ถนนงำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ท.ีซี.เจ.เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบติดต้ัง จ ำหน่ำยวัสดุโลหภัณฑ์ 

แสตนเลสและเหล็ก จ ำหน่ำยเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรม

3/4 หมู่ 9 ถนนบำงนำ-ตรำด กม 18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด ทีป่รึกษำด้ำนประกันภัยประกันวินำศภัย

และกำรเงิน

123 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีจีที แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 184/217 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ทีมคอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด (มหำชน)

ธุรกิจทีป่รึกษำทำงด้ำนวิศวกรรม 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จ ำกัด ส่ือส่ิงพิมพ์ 303 ถนนลำดพร้ำว 101 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท ทีเอ็น โพลีคำร์โบเนต จ ำกัด ซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์แผ่นโพล่ี,สิริโคลน

อลูมิเนียม

8,10 ถนนประชำร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 23/3 หมู่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

บริษัท เทเล-วิชั่น มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ำกัด รำยกำรโทรทัศน์ 341 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จ ำกัด ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ 104 ถนนคุ้มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท โททอล แพคเกจ แอคเคำน์ต้ิง แอนด์ 

แอดไวซอร์ร่ี จ ำกัด

ส ำนักงำนบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ

ให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี

39 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท โทรนิก้ำ จ ำกัด จ ำหน่ำยและติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ระบบควบคุมกำรเข้ำออก

31 33 ซอยรำมค ำแหง 26/1 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯร 10240

บริษัท ไทย เอสเอ็มอี กำรบัญชี จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 55/198 ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท ไทยซัมมิท มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด ผลิตอำหำร 29/1 หมู่ 14 ถนนเลียบถนนวงแหวนตะวันออก ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท ไทยซินอุตสำหกรรม จ ำกัด ซ้ือมำขำยไป 1521 ถนนสุขุมวิท (อยู่ระหว่ำงซอย 67 และซอย 69) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ประกันชีวิต 123 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จ ำกัด เช่ำ ขำย เหล็กชีทไพส เคร่ืองจักร 70/15 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) ยำนยนต์ 29/3 หมู่ 1 ถนนบำงพูน-รังสิต ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท ไทยออโตแมช จ ำกัด ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 65 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จ ำกัด ผลิตส่ือมัลติมีเดียเพือ่กำรศึกษำ 164 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด ปิโตรเคมี 271 ถนนสุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

บริษัท ธนดล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ซ้ือมำขำยไปกระดำษห่ออำหำร 70/343 ถนนกำญจนำภิเษก 07แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230
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บริษัท ธนพรรณ หินอ่อน จ ำกัด จ ำหน่ำยและติดต้ังตกแต่งพืน้ผิวด้วย

หินชนิดต่ำงๆ

119/17 หมู่ 3 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

บริษัท ธเนศพัฒนำ จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 61/34 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ธัชสิทธิ ์ น้ ำผลไม้ จ ำกัด ผลิตเคร่ืองด่ืมน้ ำผลไม้ 100/6 ต.บำงคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท ธันยพัทธ์ เฟอร์นิเทค แอนด์ โพสฟอร์มมิ่ง จ ำกัด ผลิตงำนเฟอร์นิเจอร์ 25/2 ต.หนองเพรำงำย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท นันทนำ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จ ำกัด กำรออกแบบและพัฒนำระบบโปรแกรม 26 ซอยรำมอินทรำ 8 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท นำกำตะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 222/2 หมู่ 5 ถนนระเบำะไผ่-โคกขวำง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140

บริษัท น้ ำตำลและอ้อยตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำตำล 78 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท น้ ำตำลสระบุรี  จ ำกัด ธุรกิจผลิตอำหำร 88 หมู่ 1 ต.ค ำพรำน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

บริษัท น ำศิลปไทย จ ำกัด ขำยส่งกรอบ เลนส์ เคร่ืองมือวัดตำ 500,504,506 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด โลจิสติกส์ (Logistic) 631/7 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัท นูทำร์ลิค จ ำกัด ภำชนะพลำสติกส ำหรับบรรจุ 334 ซอย 101 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จ ำกัด  ส ำนักงำนบัญชี 1111/104 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จ ำกัด ติดต้ังระบบออกอำกำศสถำนีโทรทัศน์ 343/341 ถนนคลองล ำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) บริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำน 171/2 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท บริลลิแอนซ์ จ ำกัด ซ้ือ-ขำย หลอดไฟ LED  341 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

บริษัท บัวหลวงหินอ่อน จ ำกัด ขำยหินอ่อนและหินแกรนิต 14/6 ประชำอุทิศ ต.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท บำงกอกกล๊ำส จ ำกัด (มหำชน) บรรจุภัณฑ์ครบวงจร 47/1 ถนนรังสิต-นครนำยก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
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บริษัท บำงกอกบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด บริกำรท ำหีบห่อหรือกล่องสินค้ำ 101/58 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ซอย 8 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ส ำรวจ ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

2098 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด กำรขำยปลีกน้ ำมันเชื้อเพลิง 223/94 อำคำรคันทร่ีคอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชั้น19 ถนนสรรพวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 

กรุงเทพฯ 10260

บริษัท บำงนำพำนิช จ ำกัด โรงไม้(ซ้ือมำขำยไป) 43 หมู่ 7 ต.ส ำโรง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปรำกำร 10130

บริษัท บำงแสนมหำนคร จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง 433/2 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

บริษัท บ.ี เอ็น. ซี. ทูลล่ิง จ ำกัด ซ้ือมำขำยไป  83/22 หมู่ 2 ถนนคลองสำมวำ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท บีซี รัตนทรัพย์ จ ำกัด ติตำมเร่งรัดหนี้สิน 74/385 ซอยรำมค ำแหง 180 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท บุญเจริญวิศวกรรมโลหะ (2001) จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง 7 หมู่ 6 ซอยวัดเสด็จ ถนนรังสิต-ปทุม ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) สนญ. เกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรครบวงจร 323 หมู่ 6 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตทุง่สองห้อง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภำวดี จ ำกัด ค้ำรถยนต์,ศูนย์บริกำร ซอยวิภำวดีรังสิต 40 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

บริษัท เบนซ์ รำชครู จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 1195 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จ ำกัด บริกำรจัดท ำบัญชีและจัดส่งสินค้ำให้

บริษัทในเครือ

21 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ป.จ ำเริญพำณิชย์บรรจุภัณฑ์ จ ำกัด ผลิตกระดำษลูกฟูก 18/8 ซอยสุดสวำท ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท ปทุมกำรบัญชี จ ำกัด รับท ำบัญชี 31/561 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ำกัด (มหำชน) สำขำสระบุรี ประกันรถยนต์ 211/43-4 ถนนสุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

บริษัท ปิโตรเลียมเทรดด้ิง ลำว จ ำกัด (มหำชน) Petroleum Soysettha ลำว(Vientione cepital Lao PDR) 
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บริษัท ปีนันชิน ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ตัวแทนจัดท ำเอกสำร น ำเข้ำ-ส่งออก 

สินค้ำ และ ชิปปิง้

731/32-33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่ำ (ไทย) เทรดด้ิง จ ำกัด ขนมขบเค้ียว 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคำนท์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 31/4 หมู่ที ่4 ซอยรำมอินทรำ 23 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด บริกำรไปรษณีย์ ฝ่ำยสวัสดิกำรและสุขภำพอนำมัย 111  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) จ ำหน่ำยอุปกรณ์ Safety 1/11 ถนนล ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

บริษัท ฝำจีบ จ ำกัด(มหำชน) ผลิตฝำปิดผนึกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 5 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท พระนครยนตรกำร จ ำกัด ขำยและซ่อมรถยนต์ ให้เช่ำซ้ือ 108 หมู่ 2 อำคำรพีเอ็นเอ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด ออกแบบสินค้ำผลิตและจัดจ ำหน่ำย

อุปกรณ์ไฟฟ้ำในระบบจ ำหน่ำย ฯลฯ

103/2 หมู่ 6 ถนนติวำนนท์ ต.บ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท พรีเมี่ยม พำวเวอร์ โซลูชั่น จ ำกัด รับเหมำระบบไฟฟ้ำแรงสูงและระบบทัว่ไป 99/329 หมู่บ้ำนศิลปกำรพำรค์ 4 หมู่ที ่6 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

บริษัท พฤกษำคลินิก โฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรคลินิกโรคทัว่ไป 158 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230 

บริษัท พลอยเก้ำ คอสเมติค จ ำกัด ขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 99/265 หมู่บ้ำน ภัสสร 31 (เดอะแพลนท์-ติวำนนท)์ หมู่ที ่4 ต.บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี 

จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท พันธ์เจริญกรุ๊ป จ ำกัด สถำนีบริกำรน้ ำมัน 12/3 ถนนพหลโยธิน ต.ล ำตำเสำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

บริษัท พิเชษฐ์ พันทวี กำรบัญชี จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 69/1 ม.6  ถนนล ำลูกกำ ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท พีเพิล อินเทลลิเจนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด บริกำร 439/367 ต.บ้ำนคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด หลังงำนทดแทน/จัดฝึกอบรม 200 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท พี ดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้

ส ำนักงำน

17/88-89 ซอยพหลโยธิน 32 พหลโยธิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท พ.ีเจ.ธุรกิจและกำรบัญชี จ ำกัด บริษัทเอกชน 9/55-56 นลินอเวนิว 2 ซอยรำมค ำแหง 144 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 

กรุงเทพฯ 10240

บริษัท พีเอ็ม ออดิท จ ำกัด รับท ำบัญช,ีตรวจสอบบัญชี 222/18 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด บริกำรตรวจสอบภำยใน 281/158 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท เพชรกำรบัญชี จ ำกัด รับท ำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 101/80 หมู่บ้ำนมณียำ ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บริษัท เพท-เคม ซัพพลำย จ ำกัด ส่งออกและน ำเข้ำ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ 5/8-9 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) พลังงำนทำงเลือก 325/1 อำคำรพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเพทฯ 10220

บริษัท เพิร์ล ซี ทรำเวล จ ำกัด ธุรกิจบริกำรน ำเทีย่ว 589/132 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เพียวพลังงำนไทย  จ ำกัด ค้ำปลีกน้ ำมัน 86 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เพือ่นบ้ำนเพือ่นคุณ 2004 จ ำกัด จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 5 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองสำม ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท แพกซ์ เนทเวิร์ค จ ำกัด โทรคมนำคม 89/398 ซอยสำยไหม 55 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 612/12 หมู่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-โครำช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110 

บริษัท ฟูลมูนบริวเวอร์ค จ ำกัด จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมแอลอกฮอล์ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท มอเตอร์มอลล์ (2011) จ ำกัด ซ้ือ-ขำยรถยนต์มือสอง 705 ถนนพระรำมที ่3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

บริษัท มำกุโระ กรุ๊ป จ ำกัด  ร้ำนอำหำรญีปุ่น่ 600/70 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท มิตซุย-โซโค(ประเทศไทย) จ ำกัด ตัวแทนน ำเข้ำและส่งออก 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท มิรำเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จ ำกัด ผลิตเคร่ืองส ำอำงค์ 77/137 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โรงภำพยนต์ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 123 อำคำรซันทำวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด พัฒนำโปรแกรม ERP ส ำหรับธุรกิจ

รับเหมำก่อสร้ำง

 555 อำคำรรสำทำวเวอร์ 1 ยูนิต 2304-1 ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิต้ี สตูดิโอ จ ำกัด บริษัทซอร์ฟแวร์ 214 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

บริษัท แมส พำวเวอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

ทัง้ทำงอำกำศและทำงทะเล

716/44  แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ำกัด ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 17/2 หมู่ 18 สุวินทวงค์ ต.ศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

บริษัท ยูชิ เรนทอล จ ำกัด ให้บริกำรเช่ำแอร์ พัดลม อุปกรณ์จัดงำน

ทุกประเภท

72 ถนนรำมอินทรำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (เอสเอโอ รีเจิน) จ ำกัด บริกำรขนส่งด่วน 101/95 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จ ำกัด (มหำชน)

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง 200 แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ำกัด (มหำชน) กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 57/22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ ำกัด ทีปรึกษำธุรกิจ วำงระบบ และตรวจสอบ

ภำยใน

253 ซอย 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตยำงยืด 1 นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ซอย 62 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำย BMN Mini Mottorrab 59 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ร่วมเจริญพัฒนำ จ ำกัด ร้ำนแว่นตำท๊อปเจริญ 1216/12-13 ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท รสำ ทำวเวอร์ จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ ส ำนักงำนให้เช่ำ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท รอยัล ไทม์ ซิต้ี จ ำกัด บริษัทอุตสำหกรรม 69 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170

บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ขนส่งมวลชน อำคำรบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด (ศูนย์กำรค้ำ

ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต)

ห้ำงสรรพสินค้ำ 94 ถนนพหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท รัชพรกำรบัญชีภำษีอำกรและกฎหมำย จ ำกัด ด้ำนบัญชีและภำษีอำกร 18 ส ำนักงำนใหญ่ 40-41 ซอย คู้บอน 27 แยก 35 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 

กรุงเทพฯ 10220

บริษัท รัตนมงคลบำงปะอินขนส่ง จ ำกัด ขนส่งปูนซิเมนต์ 135/46 ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้บริกำรก ำจัดปลวกและสัตว์รบกวน 160 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เรียวม่ำ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ ำหน่ำยดอกสว่ำน ดอกต๊ำป มีดเล็บ 

หินเจียร

636/11 ถนนประชำอุทิศ แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เรืองฤทัย จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง 36/307 ซอยฝ้ำยค ำ ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ลอว์ แอนด์ แอสเซท จ ำกัด ส ำนักงำนทนำยควำม 200/94 ซอยนวลจันทร์ 9 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพญ 10230

บริษัท ล ำป ำฟำร์ม จ ำกัด อำหำรเสริมส ำหรับสัตว์ปีก 30/249 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ล้ี เส็ง ฮวด อินเตอร์ไรซ์ จ ำกัด ค้ำข้ำว 234 หมู่ 1 ต.นำงบวช อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

บริษัท เลสชำโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด  Logistics and Freight Forwarding 3354/36-39 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แลนซ่ิง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จ ำกัด ให้บริกำรด้ำน Software IT 2 ซอยนำคนิวำส 48 แยก 13 ถนนนำคนิวำส เขตลำดพร้ำว แขวงลำดพร้ำว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ไลฟ์เวย์อินเตอร์เทรด จ ำกัด ร้ำนค้ำแฟรนไซน์ “Strawberry Club 5/7 ซอยพหลโยธิน52 แยก11(เดชศิริ) แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท ว.ธนวิช แอคเค้ำน์ต้ิง จ ำกัด รับจัดท ำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี 429/24 ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯร 10230

บริษัท ว.ศิริกำญออโตพำร์ท จ ำกัด จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์ช่ำง  87/18-21 หมู่ 13 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
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บริษัท วังริมพญำ จ ำกัด โรงแรม 468 ถนนส่ีพระยำ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท วัสดุภัณฑ์กำรก่อสร้ำง(1992) จ ำกัด วัสดุก่อสร้ำง 55/54 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท วี แอคเคำนท์ จ ำกัด ให้บริกำรทำงบัญชี 1559/4 ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท ว.ีเอ.ท.ีทนำยควำมและกำรบัญชี จ ำกัด บัญชีและทีป่รึกษำด้ำนกฎหมำย 400 ซอยประชำอุทิศ 4 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท วีอำร์ เอเจนซี ทรำเวล แอนด์ เทรด จ ำกัด ธุรกิจให้บริกำร 190 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10270

บริษัท เวบเบอร์ อิเลคทริค จ ำกัด จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวัสดุก่อสร้ำง

เกี่ยวกับไฟฟ้ำ

69/4 หมู่ที ่1 ถนนศรีสมำน ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท เวสเทอร์น พลำสติคส์ จ ำกัด ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติคส์ชิ้นส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมยำนยนต์

84 ม.14 ถนนกิ่งแก้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540 

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตเส้นด้ำยยำงยืด 1/7 ตึกบำงนำธำนี ชั้น 3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 

กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรด้ำนสินเชื่อ 99/392 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ศิวัช ขนส่ง จ ำกัด ขนส่ง 1/2 ซอย 01 ถนนกำญจนำภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท สกำยรีเจิ้น มีเดีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ด้ำนส่ือโฆษณำผ่ำนทำงจอ LED Billbord 39 ชั้น 2 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สมำร์ท เอสดี จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี  18/266 หมู่ 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สมำร์ท ไฮไฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริกำรรับติดตำมทวงถำมหนี้ 9/4-8 ถนนรำมอินทรำ กม2 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท สยำมไวเนอร่ี เทรดด้ิงพลัส จ ำกัด  อำหำรและเคร่ืองด่ืม 174/1-4 ซอยวิภำวดีรังสิต 78 แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท สวนผ้ึงหวำน จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท

อำหำรขบเค้ียว

7 ซอย รำมค ำแหง 118 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท สหนิติทนำยควำมและธุรกิจ จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 67 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท สอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ตรวจสอบบัญชี และท ำบัญชี 316/32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท สัตหีบ มณีรักษ์ จ ำกัด พำณิชยกรรม ค้ำปลีก-ค้ำส่ง เคร่ืองเขียน 

อุปกรณ์ส ำนักงำน

21/37 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

บริษัท ส ำนักกฎหมำย ซี.เอ.แอล จ ำกัด กฎหมำย 129/200-201 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ส ำนักงำน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ำกัด บริกำร 3312/19 ซอย 101 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย บรำโว จ ำกัด ส ำนักงำนกฎหมำย/ทนำยควำม 8/1 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ส ำนักงำนจิรำภำกำรบัญชี จ ำกัด บริกำรรับท ำบัญช-ียื่นภำษี 2/519 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ส ำนักงำนบัญชี เจ อำร์ ที จ ำกัด บริกำรท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี 

วำงระบบบัญชี

37/33 ถนนสำมัคคี 58/10 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 

บริษัท ส ำนักงำนบัญชี เพอร์เฟค แอคเคำน์ จ ำกัด รับท ำบัญชีครบวงจร 10/1285 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ส ำนักงำนบัญชีครำฟท์ จ ำกัด ให้บริกำรท ำบัญชี สอบบัญชี  246  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ส ำนักงำนปีติเสวี จ ำกัด รับตรวจสอบบัญชี 8/4 ชั้น 2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ส ำนักงำนวันชัยกำรบัญชี จ ำกัด

จัดท ำบัญช,ีตรวจสอบ,วำงแผนภำษีอำกร

ยื่นแบบช ำระภำษี 1103/25-26 ซอยเพชรบุรี 31 แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท สีลม เปเปอร์ เทรดด้ิง จ ำกัด (สำขำที0่0001) ธุรกิจแบบซ้ือมำขำยไป 91/81 ถนนสำยไหม แขวง.สำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สุภำพฤกษ์ บิสซิเนส กรุ๊ป จ ำกัด ธุรกิจกำรขำยส่งหนังสือหนังสือพิมพ์

และเคร่ืองเขียน

88 ม.3 ถนนมิตรภำพ ต.มิตรภำพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จ ำกัด ท่ำเรือขึ้นลงสินค้ำทุกชนิด 99 ม.5 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260

บริษัท สุวรรณภูมิ โอเรียนทอล รีสอร์ท จ ำกัด โรงแรม 428 ซอยลำดกระบัง 3 ถนนประชำทร เขตลำดกระบัง กรุงเทพ 10520

บริษัท สุวรรณโอสถ(ตรำปลำมังกร) จ ำกัด ผลิตยำแผนโบรำณ 199 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.69 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170
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บริษัท สุวรำกำรบัญชีและกฎหมำย จ ำกัด รับท ำบัญชี 26/2 หมู่ 3 ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท แสงทองอำหำรสัตว์ จ ำกัด อุตสำหกรรมกำรเกษตร 919 ต.บึงกำสำม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี 12170

บริษัท แสงสว่ำง เวิลด์ จ ำกัด ส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออก

ไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ

22/45 ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ห้ำงเซ็นทรัลดีพำทเมนท์สโตร์ จ ำกัด บริกำร 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท เหล็กลีลำ จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง

ทุกชนิด

420 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท ออคต้ำ เมมโมเรียล จ ำกัด เวชภัณฑ์ยำสัตว์ 44/80-82 ถนนรำมอินทรำ กม.65 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ำกัด บริกำรตรวจสอบภำยใน 518/5 หมู่ 7 มณียำเซ็นเตอร์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ำกัด ซ้ือมำ ขำยไป (จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ส ำนักงำน

อุปกรณ์เคร่ืองเขียน)

666/1 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสำนใจ) แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 10120

บริษัท อะมำนะฮ์ ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) เช่ำซ้ือและเช่ำ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อำร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จ ำกัด ซ้ือมำขำยไป 9/17-9/18 หมู่ 20 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท อำโวริโอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  ออกแบบ/ติดต้ัง/ซ่อมแซม ระบบไอที 

สำรสนเทศ และงำนไฟฟ้ำ

99/9 ถนนลำดพร้ำว 80 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จ ำกัด ค้ำปลีก 4/1-4/2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ำกัด รับเหมำ ก่อสร้ำง 2034/124 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอดมินิสเตรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัดบริกำรรับท ำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 66 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริกำร ดูแล รักษำและจ ำหน่ำย ลิฟท์ 14 ซอยโพธิแ์ก้ว 3 แยก 13 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท อีซ่ีสเต็ก จ ำกัด ร้ำนอำหำรและธุรกิจแฟรนไชส์ 86/7 หมู่ 11 ซอย 64 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
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บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จ ำกัด ซ้ือขำย น ำเข้ำส่งออก วำงระบบให้ค ำ

ปรึกษำเกี่ยวกับไฟฟ้ำในโรงงำน

อุตสำหกรรม

48 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

บริษัท อีสเทอร์นอินสตรูเมนท์ซัพพลำย จ ำกัด ซ้ือ-ขำย อุปกรณ์อินสตรูเมนท์ 36/167 ม.3 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

บริษัท อุกฤษฎ์ (1997) จ ำกัด รับบริกำรท ำบัญชี 700/89 ซอยประจิตต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท อุดมชัยสมุทรสงครำมซิเมนต์ จ ำกัด จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 134/33 หมู่ 1 ต.บำงแก้ว อ.เมืองสมุทรสงครำม จ.สมุทรสงครำม 75000

บริษัท อุตสำหกรรมท ำเคร่ืองแก้วไทย จ ำกัด (มหำชน) ภำชนะบรรจุภัณฑ์แก้ว 78 ม.3 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.หนองปรือ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด พลังงำนทดแทน 333 หมู่ 9 ต.นำดี อ.นำเยีย จ.อุบลรำชธำนี 34160

บริษัท เอ บี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ขนส่ง 487/1 อำคำรศรีอยุธยำ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10440

บริษัท เอ.ว.ีเอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จ ำกัด จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกลหนักและอะไหล่ 

ยี่ห้อ HYUNDAI จำกประเทศเกำหลี

38/9 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท เอ.เอ็ม.ซี. ออดิท จ ำกัด ตรวจสอบวำงระบบบัญชี 102/1 ถนนมังกร แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ 10100

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด  ค้ำปลีก 829 ถนนประชำรำษฎร์ 2 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

บริษัท เอ็กซตร้ำ เทค จ ำกัด อุตสำหกรรม 310/30 ม.11 ถนนสุขำภิบำล 6 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ำกัด (มหำชน) โรงแรม 296 ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เอซี แอนด์ แท็คซ์ จ ำกัด ทีปรึกษำด้ำนบัญชี 22/11 ซอยคลองล ำเจียก 29 ถนนคลองล ำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

ให้บริกำรรับท ำบัญชีและภำษีอำกร 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอทีเอไพล่ิง จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยเสำเข็ม คอนกรีต 8/1 หมู่ 7 ถ.ล ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้ำต้ิง เซอร์วิส จ ำกัด สนง.บัญชี 111/470 ซอยร่วมมิตรพัฒนำ แยก 7 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท เอ็ม วิซ แอคเคำน์ต้ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 50/8-9 ชั้น 3 ถนนพระรำม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรและค ำปรึกษำพัฒนำและวำง

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศครบวงจร

333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน ชั้น 21 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอ็ม.ท.ีอำร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จ ำกัด ทีป่รึกษำอสังหำริมทรัพย์ 75 ไว้ท์กรุ๊ปทำวเวอร์2 ชั้น11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอส จี เมดิเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด บริกำรด้ำนกฎหมำย ทำงบัญชี 77/115  ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เอส เอ็ม ไลนส์ เอเจนซี (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยหน้ำรับขนส่งสินค้ำทำงเรือ 92/33-34 อำคำรสำธรธำนี 2 ชั้น 14 ห้อง ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก 

กรุงเทพฯ 10500

บริษัท เอส.พ.ีเอส. อินเตอร์เทค จ ำกัด ผลิตสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ 99 ถนนสุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

บริษัท เอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ขนส่งพัสดุด่วน 1 ถนนนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท เอสซีบี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด กิจกรรมงำนวิศวกรรมและค ำปรึกษำ

ทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรม

88/62 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ำกัด (มหำชน) แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล์กและโครงสร้ำงเหล็ก45/10 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180

บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์ 168 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด 

กรุงเทพฯ 10700

บริษัท เอสวีไอ จ ำกัด (มหำชน) แผงวงจรไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ 141-142 หมู่ที ่5 ถนนติวำนนท์ ต.บำงกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000

บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ำกัด ทีป่รึกษำและกำรศึกษำ 2525 อำคำร 2 FYI Center ชั้นที ่3 ถนนพระรำมที ่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ ำกัด ( มหำชน ) ภัตตำคำร ร้ำนอำหำรและสวน อำหำร 1010, อำคำรชินวัตร 3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แอคคูเรท แอคเคำท์ต้ิง จ ำกัด บริกำรท ำบัญชี 247/61 หมู่ 3 ซอย 112 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท แอกซ่ำประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำนักงำนใหญ่

ประกันภัย 1168/67 ถนนพระรำม 4 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท แอดวำนซ์ เว็บ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 12/5 ซอยรำมค ำแหง 166 แยก 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท แอล.เค.ออโต้ (1999) จ ำกัด น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสีพ่นรถยนต์  9/4 หมู่ 1 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท แอ็สเซ็ท เวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เร่งรัดหนี้สิน  347/4 ม.1 ซอยเทพำนิเวศน์ 1 ถนนเทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร 

จ.สมุทรปรำกำร 10270

บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จ ำกัด บริกำรด้ำนบัญชีและภำษีอำกร 88/132 หมู่ที ่3 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

บริษัท โอทีวี จ ำกัด ส่ือสำรออนไลน์,พัฒนำเว็บไซต์

ดิจิตอลเกตเวย์

86 ตึก A5 ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรำม 9 ซอย 17 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพ 10310

บริษัท โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรสคอนเทนเน่อร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด Frieght Forwarder 2024/118-9 ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ไอซีจี กำรบัญชี จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี 43/24-25 ถนนติวำนนท์ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด(มหำชน) ไอที ระบบเครือข่ำย 23/87-89 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จ ำกัด ผลิตส่งออกขำยส่งสินค้ำประเภทกล่อง

พลำสติกบรรจุอัญมณี ปำกกำ นำฬิกำ

678 ซอยนวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ไอเอสเอส ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกัด รับเหมำท ำควำมสะอำด 671-674 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

บริษัท ฮอนด้ำ โลจิสติกส์ เอเซีย จ ำกัด  บรรจุหีห่อและพัสดุภัณฑ์ชิ้นส่วนรถ

จักรยำนยนต์และรถยนต์ส่งออก

1/56 ถนนโรจนะ ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ขำยรถบรรทุก 212 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ำกัด อุตสำหกรรมรวมรถยนต์เพือ่จ ำหน่ำย

และส่งออก

49 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210
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บริษัท โฮฟ ดี.เค. จ ำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 81/1 หมู่ 3 ต.เทพรำช อ.บ้ำนโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรำ 24140

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) ค้ำปลีก 31 ถนนประชำชื่น-นนทบุรี ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ร้ำนเชสเตอร์กริล สำขำสยำมแสควร์ ร้ำนอำหำร 264/1-3 ซอยสยำมสแควร์ 3 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ร้ำนยำยูฟำร์แมค ร้ำยขำยยำ/กิจกำรเจ้ำของคนเดียว 21 ถนนวิภำวดีรังสิต 2-4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ร้ำนวรรณี ตำมส่ัง ร้ำนอำหำร 11 ม.9 ถนนเลียบคลองหก ต.บึงค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

ร้ำนสมศักด์ิกำรยำง ร้ำนยำงรถยนต์ 12/1 ถนนเลียบวำรี แขวงกระทุม่รำย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ร้ำนหมูกระทะกันเอง (มำลีหมู่กระทะ) ร้ำนอำหำร 65/10 ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000

โรงพยำบำล กรุงไทย (บริษัท วิชญเวช จ ำกัด) สถำนพยำบำล 56/96 หมู่ที ่5 ถนนติวำนนท์ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงพยำบำล กลำง โรงพยำบำล 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ 10100

โรงพยำบำล จุฬำลงกรณ์ ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 1873 ถนนพระรำม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงพยำบำล ตำกสิน โรงพยำบำล 543 ถนนสมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600

โรงพยำบำล ไทยนครินทร์ โรงพยำบำล 345 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

โรงพยำบำล เปำโล เกษตร โรงพยำบำล 2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงพยำบำล พระมงกุฎเกล้ำ โรงพยำบำล 315 ถยยรำชวิถี แขวงรำชเทวี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โรงพยำบำล พุทธโสธร โรงพยำบำล/หน่วยงำนรำชกำร 174 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

โรงพยำบำล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ สนับสนุนกำรรักษำพยำบำล กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 171 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220

โรงเรียน กัลยวิทย์ โรงเรียนสังกัดสนง.กำรศึกษำเอกชน 107 ซอยลำดปลำเค้ำ 23 แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

โรงเรียน สอนภำษำอังกฤษลอนดอนเซ็นเตอร์ สถำนศึกษำ 14/86 หมู่ 1 ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท โรงแรม 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

โรงแรม อัล มีรอซ  กรุงเทพ  โรงแรม 4 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์ วิทยำลัย 55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทัย ต.คำนหำม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศกลำง

หน่วยงำนอิสระ 120 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน สถำนพยำบำล 222 หมู่ 1 ถนนติวำนนท์ ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำบำดำล พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่บริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน้ ำบำดำล

26/83 อำคำร 2 ชั้น 1 ซอยท่ำนผู้หญิงพหล (ซอยงำมวงศ์วำน 54) ถนนงำมวงศ์วำน 

แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย หน่วยงำนรำชกำร กระทรวงกลำโหม 7/298 หมู่ที ่4 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย องค์กรสำธำรณกุศลไม่แสวงหำผลก ำไร 1871 ถนนพระรำมที ่4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรกองทัพอำกำศ จ ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนำมบินดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ส ำนักงำน กองทุนฟืน้ฟูและพัฒนำเกษตรกร หน่วยงำนของรัฐ 68/12 อำคำรซีอีซี (CEC) ชั้น 3-5 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ส ำนักงำน คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หน่วยงำนรำชกำร 88/24 ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ส ำนักงำน ประกันสังคมกรุงเทพฯมหำนครพืน้ที ่ 2 หน่วยงำนของรัฐ 70 ซอย 10 ซอยเทศบำลรังสรรเหนือ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร เทศบำลรังสรรเหนือ 10900

ส ำนักงำน รองผู้บัญชำกำรทหำรบก หน่วยงำนรำชกำร 111 ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส ำนักงำนกิจกำรกำรเกษตรกำรอุตสำหกรรมและ

กำรบริกำร องค์กำรสงเครำะห์ผ่ำนศึก

งำนบริกำร 420/3 ถนนรำชวิถี แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

(ส ำนักงำน ก.พ.)

รำชกำร 47/111 ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ หน่วยงำนรำชกำร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจุตจักร กรุงเทพฯ 10900

ส ำนักงำนสอบบัญชี พี พี เค ธุรกิจบริกำร 402/13 หมู3่ ถนนล ำลูกกำ ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
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ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์

ทหำผ่ำนศึก

งำนบริกำร 131 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

ส ำนักงำนสอบบัญชีเจียรนัย ธุรกิจบริกำร 85/1 ซอยลำดพร้ำว 15 ถนนลำดพร้ำว แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส ำนักมำตรฐำนกำรออกหนังสือส ำคัญ กรมทีดิ่น หน่วยงำนรำชกำร ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สุพัฒน์รถยก หลักส่ี บริกำรรถยก-รถลำก 143/9-10 ซอยเเจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ

นิเทศแนะน ำชี้น ำ กระตุ้นให้ครูและ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้เกิดควำมรู้

รำมอินทรำ 5-6 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ธิดำพร กำรโยธำ รับเหมำก่อสร้ำง 35/31 หมู่ที ่1 ต.ป่ำง้ิว. อ.เมือง จ.อ่ำงทอง 14000

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เจริญพรคอนสตรัคชั่น ผู้ผลิต/ผู้จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ซัน เพำเวอร์ เซอร์วิส ขนส่ง 22/4 ซอยนำวงประชำพัฒนำ 1 ถนนนำวงประชำพัฒนำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด บรำวน์ กรุ๊ป อำหำรและเคร่ืองด่ืม 7/3 ซอย 9 (ถนนนิมมำนเหมินทร์) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด บิก๊ทรี เซอร์วิส กำรซ่อมแซมเคร่ืองจักรทีใ่ช้งำนทัว่ไป 302/387 ซอยลำดพร้ำว 71 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อรทัย ทรำนสปอร์ต ขนส่ง 16/13 หมู่ที ่2 สุวินทวงศ์ แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคุ้งกระถิน รัฐบำล(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  99/9 หมู่ ที ่4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อุตสำหกรรมนม 160 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

อู่ทหำรเรือพระจุลจอมเกล้ำ สถำนทีร่ำชกำร 121 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.แหลมฟ้ำผ่ำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 10290

ไอศกรีมมินิ ซ้ือมำขำยไป 93 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเพทฯ 10240
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