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บริษัท เสนาเซนเตอร์ เดลิเวอร่ี จ ากัด ขนส่ง 27/1 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด ค้าปลีก 61 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด Logistics 628 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

10120

บริษัท ฮิลด้ิง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายทีน่อน 76 หมู่ที ่5 ถนนล าลูกกา ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จ ากัด ซ้ือขายสินค้า  89/175 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ขายส่งและผู้ผลิตกระเบือ้งซีเมนต์ (โรงงานแก่งคอย) 33/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผลิตเยี่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ 1 ซอยปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก 1 ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี 1 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด ผลิตกระเบือ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บริการขนส่งสินค้าทางน้ า 1 อาคารทีเอซี ชั้น 5-7 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองด่ืม 1,13 ถนนรังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Mazda Autogallery Bestsmile ตัวแทนจ าหน่ายรถ 1/11 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท บ.ีอินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 1/2 ถนนเพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บริษัท เอพ.ีทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ ากัด ขนส่งทางบก 1/4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

บริษัท กู๊ด ทู บิลด์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายโครงหลังคาส าเร็จรูป 1/8 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จ ากัด ให้บริการจัดหาพนักงาน (สรรหา

บุคลากร)

10/186 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซอย 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ภูเก็ต สายการบิน 10/3 หมู6่ ถนนสนามบิน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท อูรมัต จ ากัด จ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 1000/30 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ 1000/35 อาคาร พ.ีบ.ีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด บริการให้สินเชื่อรถยนต์ 101/19-24 ถนนนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบพ่นชุบสี 

ส าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

1016 ซอยสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท โฟเวย์ ลิงค์ ทรานสอร์ต จ ากัด Transportation 102 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรมการขนส่งทางบก ขนส่งและโลจิสติกส์ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจอมพล กรุงเทพฯ 10900  

บริษัท ทีซีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด น าเทีย่วจากต่างประเทศ 104/205 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ฮันนี่ควีน 2016 จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าผ้ึงแท้ 100% 105 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (คลังสินค้า) ค้าปลีก และศูนย์กระจายสินค้ากลุ่ม

เซ็นทรัลรีเทล

105-106 ถนนบางนา-ตราด ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท เอ็นพี เทเน่ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด น าเข้าและส่งออกอาหารทะเล

แช่แข็งทุกชนิด

108 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จ ากัด 108 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขนส่งสินค้าทางบก 109 ซอยพัฒนาการ 69 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โรงพยาบาล เปาโล รังสิต สถานพยาบาล 11 รังสิต-นครนายก 56 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
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บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด จ าหน่ายข้าวสารหงษ์ทอง/ร้านสินค้า

สุขภาพ Baimiang Healthy.shop

110/3 หมู่ 2 ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ ากัด บริการไปรษณีย์ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จ ากัด จ าหน่ายและติดต้ังเคร่ืองท าความเย็น 111/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท กิวโนะยะ จ ากัด ภัตตาคารร้านอาหาร 115 ชั้น 1 ห้อง 11 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ ระยอง จ ากัด ผลิตกระจก 116 หมู่ 3 ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

บริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟูด้ส์ จ ากัด น าเข้า-ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง 1168/11 ถนนระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 11000

บริษัท ทิปโก้ไพน์แอปเปิล้ จ ากัด โรงงานท าผลไม้และน้ าผลไม้กระป๋อง 

ผลไม้อบแห้ง

118/1 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็นทีอุปกรณ์การแพทย์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์

12/7 ถนนนครอินทร์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บริษัท สโนว์บอย 1990 (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ขายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง 1201/95 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท พาวเวอร์พลัสคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด บริการลงโฆษณา 1213/240 หมู่บ้านศรีวราทาวน์อินทาวน์ ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แอล.วาย อินดัสตรีส์ จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบส่ิงทอ 124 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จ ากัด อุปกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ของใช้

ส านักงาน

125 หมู่ 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จข.พระนครศรีอยุธยา 13170
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บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด จ าหน่ายยาแวชภัณฑ์ 128 ซอยสุทธินิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทีท่ าการไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 129 ม.3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

บริษัท อัลทูแกธเธอร์ อินเตอร์เทรด จ ากัด ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง 13 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท บันนี่เวนเจอร์  จ ากัด print Media,digital&online media,

Tv,Parties&Event

1323/1 ถนนศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น อุตสาหกรรมยางพารา น้ ามันปาล์ม

และสวนเกษตร

135 หมู่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 

บริษัท อจิลิต้ี จ ากัด ตัวแทนรับส่งสินค้า 136 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 136,136/1-4 พระยาสุเรนทร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 10120

บริษัท กุศลส่งวัสดุก่อสร้าง จ ากัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 139 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000

บริษัท คลีนเอเบิล้ จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ท าความสะอาด

ในอุตสาหกรรมอาหาร

139 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ยาและเวชภัณฑ์ 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วานต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บริษัท เมอคาโต จ ากัด ภัตตาคารร้านอาหาร 140/11 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ต้ิง จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟลูออ

เรสเซ่นท์แลมป์

144 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อนุสรณ์โปรดักส์ บริการและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท

ป้องกัน ความปลอดภัย

146 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก-ค้าส่ง 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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บริษัท มอนต้ี แอนด์ ท็อทโก้ จ ากัด ส่งออกอาหารส าเร็จรูป 15 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ฮิปโป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด การขนส่งและขนถ่ายสินค้า 15 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ราชมงคล เมคคานิคส์ จ ากัด ขายวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเชื่อม 15 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเทปกาวอุตสาหกรรม

กระดาษทราย ฯลฯ

150 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด จ าหน่ายและบริการอุปกรณ์ส าหรับ

ธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร

159/30 ถนนวิภาวดีรังสิต 62 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากัด ขนส่ง 160/1 หมู่ 5 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 85000

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริการไปรษณีย์ 161 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 162 หมู5่ ถนนพหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัท เอ็มเอดีดี จ ากัด บริการขนส่งสินค้าทัง้ในประเทศและ

ไปต่างประเทศ

1631 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จ ากัด ให้บริษัทขนส่งสินค้าภายในและนอก

ประเทศ บรรจุภัณฑ์ และคลังสินค้า

168/44 หมู่ 13 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท บลิงซ์. เคส แอนด์ แอคเซสซอร่ี จ ากัด คลังสินค้าและจ าหน่ายสินค้า Online 

ทัง้ในและต่างประเทศ

169 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10800

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หน่วยงานราชการทหาร 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กองบิน 6 ราชการ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบินเขต.ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 171 อาคาร 4465 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จ ากัด Logistic 19/28-30 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ทีท่ าการไปรษณีย์งามวงศ์วาน ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 19/34-35 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11001

บริษัท เฮลแมน เวิร์ลไวด์ โลจิสติคส์ จ ากัด Freight forwarder 193/105 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท หาดใหญ่ ท.ีอาร์.กรีนเอนเนอร์จี จ ากัด ผลิตไม้สับ (อุตสาหกรรมผลิต/ขนส่ง) 199/61 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

บริษัท ฮาร์เปอร์สเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล 

แอร์ คาร์โก้ จ ากัด

นายหน้าตัวแทนการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ

2 ซอยร่มเกล้า 38 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด เกษตรอุตสาหกรรมและพลังงาน 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด คลังสินค้าและโลจิสติก 20 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ขนส่งและโลจิสติกส์ 20/22-23 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

การผลิตสตาร์ชมันส าปะหลัง 202 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุง่ควายกิน อ.แกลง จังหวัด จ.ระยอง 21110 

บริษัท ไพลอตโลจิสติคส์ จ ากัด ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร 2024/137  ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

บริษัท แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

2024/164-168  ซอยสุขุมวิท 50 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

 กรุงเทพฯ 10110

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

บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จ ากัด Freight Forwarder / ธุรกิจตัวแทน

น าเข้า-ส่งออกสินค้า

2034/116-117, 120-123 ชั้น27-28 อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศ

208/9 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 85000

บริษัท เจ.ไอ.บ.ี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท พรอมพท์ โพรวายด์ จ ากัด ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร 22/46 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (สายการบินไทยแอร์เอเชีย) สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จ ากัด สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ฝ่ายช่างดอนเมือง สายการบิน 222 ฝ่ายช่าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) คลังสินค้าให้เช่า 222 หมู่ 17 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โรงพยาบาล ท่าตะเกียบ สถานทีป่ระกอบการของรัฐ 229 หมู่ที ่24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ จ ากัด ผู้จ าหน่ายสุรา 23/8 หมู่ 1 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จ ากัด ขนส่งและโลจิสติกส์ 234/29-31 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด วัสดุและเคร่ืองใช้ส าหรับการส่งก าลัง

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

237 ซอยลาซาล สุขุมวิท 105 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริการทางพิเศษ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายสินค้า 245 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

บริษัท นิ่มซ่ีเส็งโลจิสติกส์ จ ากัด ขนส่งและกระจายสินค้า 25/1 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) บริการด้านลอจิสติกส์ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

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

บริษัท ท.ีท.ีสหอินเตอร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง 26 หมู่ 6 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

บริษัท ฟูด้แลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต 2675 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด ร้านอาหาร 27 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าด้านไอที 275 ซอยลาดพร้าว 101 คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท โกมล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จ าหน่ายเคร่ืองมือก่อสร้าง 286 แขงงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืงด่ืม 288 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์(Automotive)

(Energy & Utilities)

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท เซนโค (ประเทศไทย) จ ากัด  Freight Forwarder 2903 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด(มหาชน) สายการบิน 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เซเว่นอีเลฟเว่น พหลโยธิน 15.2 ร้านค้า 3/1-2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราชการ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บริษัท มาสเตอร์ วีล จ ากัด ค้าส่ง 3/18 หมู่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท บาธรูมดีไซน์ จ ากัด ผลิตอ่างอาบน้ า,ฉากกั้นอาบน้ าและ

สุขภัณฑ์ ในห้องน้ า

3/6 ม.5 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

บริษัท รุ่งรัตน์ยนตการ จ ากัด จ าหน่ายรถยนต์ 300/2 หมู่ที ่10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จ ากัด การผลิต ออกแบบ และติดต้ัง เคร่ือง

ชิลเลอร์(Chiller) และระบบหล่อเย็น

300/3 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผลิตภัณฑ์ห่อหุม้และถนอมอาหาร 

เอ็มแร๊ป

3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ ากัด ขายส่งผลไม้และผัก 31 กม 42 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท คอนสมิกซ์ จ ากัด ขายวัสดุก่อสร้าง 312 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ราชการ 315 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

บริษัท ดีด๊ับเบิล้เค จ ากัด อาหารและบริการ 32/204 รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) พลังงานทางเลือก 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โรงพยาบาล บ ารุงราษฎร์ การแพทย์ 33 ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด 

(มหาชน)

ขายสายไฟตัดต่อระบบโทรคมนาคม 329 หมู่ที ่3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จ ากัด บรรจุและขนถ่าย 33/4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 33/4 ม.1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ขนส่งระหว่างประเทศ
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้นที ่33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที ่TNA02 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด น าเข้าและจัดจ าหน่ายและเวชภัณฑ์

ส าหรับสัตว์

3300/118 ตึกช้างอาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ซิสเต็ม 3 จ ากัด ออกแบบผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์

ส าหรับสายส่งไฟฟ้า

333 หมู่ 3 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์(Transportation 

& Logistics)

333 หมู่ที7่ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ขนส่ง 333/19 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)  ครัวการบิน

สุวรรณภูมิ

สายการบิน 333/2 ถนนสนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ช้อปปิง้ จ ากัด การตลาดและจัดจ าหน่าย 333/42-43 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท ไทยชิปปิง้เอเยนซ่ีแอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ตัวแทนบริษัทเรือ (Ships Agent) 3360 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ห้างทองเยาวราชวีไอพี ห้างทอง 339/1 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จ ากัด ผลิตไฟรถยนต์อุปกรณ์ประดับยนต์ 34/1 หมู่ 10 ถนนปทุม-บางเลน ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 
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บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตสีน้ ามันชักเงาและสารเคลือบ

ประเภทเดียวกันและ น้ ามันทาไม้

34/5 ม. 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อุตสาหกรรมนม 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 348 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เอส คอสเมติกส์ จ ากัด ขายส่งเคร่ืองส าอาง 35 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บริษัท อาร์ทีบี เพ็ท พารากอน จ ากัด จ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 355 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (สาขาหนองจอก) บริการไปรษณีย์ 36 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

บริษัท ไซม์ ดาร์บี ้ออยส์ มรกต จ ากัด (มหาชน) ผลิตน้ ามันพืช มรกต 36/1 ม.6 ถนนปูเ่จ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บริษัท ทรู โลจิสติกส์ จ ากัด บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 369/81 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริการให้เช่าเคร่ืองปัม๊คอนกรีต 37/8 6 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

บริษัท อาร์.เอ็น. ออร์นาเม้นท์ จ ากัด ตัวแทนรับจ้างขนส่งสินค้า 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด โรงงานอุตสาหกรรม 38/6 หมู่ 11 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

บริษัท อเมริกัน คอมเมอร์เชียล ทรานสปอร์ต 

(ประเทศไทย) จ ากัด

Import - Export 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท วินสิตา จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายกระเป๋าจักรยาน

อุปกรณ์

39/11-12 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 5-6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

บริษัท ไบโอ โกลบอล โซลูชั่น จ ากัด ซ้ือมา-ขายไป 399/2 หมู่ 9 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) คลังสินค้าให้เช่า 4 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ค้าปลีก 4/311 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
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บริษัท ไอเซอร์วิสเน็ต จ ากัด ผลิตและขายส่งอาหารเสริมและ

เคร่ืองส าอางค์

4/93 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ทาร์เล้นท์เทคโนโลยี จ ากัด ซ้ือมาขายไป 40/61 ซอยเพชรเกษม 77/4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ 10160

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟดเจอร่ิง จ ากัด ผลิตรถจักรยานยนต์ 410 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง 424 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท อาร์อาร์ โลจิสติคส์ จ ากัด การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จ ากัด ผลิตสต๊ิกเกอร์ 44/108, 44/110-113, 44/279 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เจ พี ทรานสปอร์ต (2002) จ ากัด ขนส่งสินค้า ระบบทรานสปอร์ต

44/178 นิมิตใหม่ 12 พนาสนธิ ์การ์เด้นโฮม 8 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 10510

บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จ ากัด Freight Forwarder
444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 6/10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลิตรองเท้าล าลอง 45 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ ากัด  การขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอม

แอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์

455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต 46 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท บ.ีว.ีเอส.แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 46 หมู่ที ่3 ถนนบ้านคลองใหม่-บางควาย ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
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บริษัท เอ็คซิส โกลบ จ ากัด น าเข้า-ส่งออก 46/154 ชั้น 2 ถนนนวลจันทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เวิลด์ ยูไนเต็ด โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โลจิสติกส์ 46/183 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด บรรจุภัณฑ์ 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผลิตและแปรรูปสินค้าไทเทเนียม 48/107 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด สินเชื่อ 495/64-65 ปากซอยสาธุประดิษฐ์ 23 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท เฟรทมาร์ก โลจิสติกส์ จ ากัด ขนส่งสินค้าและคลังสินค้า 5/3 หมู่ 13 ถนนล าลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท ไลฟ์เวย์อินเตอร์เทรด จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายธุรกิจ ร้านค้าแฟรนไซน์ 

“Strawberry Club

5/7 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 11 (เดชศิริ) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท เอเชี่ยน ซิกเนเจอร์ จ ากัด น าเข้าส่งออกและจัดจ าหน่าย 5/87 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จ ากัด ผลิตชุดกีฬาส าเร็จรูปเพือ่การส่งออก 500 หมู่ 2 ซอย 25 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บริษัท พลบุญพัฒนา จ ากัด (ตลาดกลางลาดสวาย) ตลาด/ส านักงานตลาด 52 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท ซาลอนส์ซีเครท จ ากัด ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ

ทางการแพทย์

52/2 ซอยลาดพร้าว 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

บริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณืยานยนต์ 53 หมู่ 21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24000

บริษัท แสงทองสุขชิ้ปปิง้ โซลูชั่น จ ากัด ผู้แทนส่งสินค้าออก 535 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท โชคฐิติพงศ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ขนส่งสินค้า 54/140 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท มายโฮสท์ จ ากัด ขายระบบ Softwere,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 55 ถนนรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จ ากัด ตัวแทนจ าหน่าย 55/393 ม.7 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
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บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จ ากัด ขนส่งทางบก 55/5 ซอยวัดศรีนารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10540

บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จ ากัด คลังสินค้าและขนส่งทางบก 55/7 ม.10  ถนนซอยวัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากัด ตัวแทนน าเข้าส่งออกทัง้ทางเรือ และ

ทางอากาศ

55/91-92 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด น าเข้าและจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ 555 อาคารRasa Tower 1 ชั้น 18 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท สตาร์ ซานิทาร่ีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายสุขภัณฑ์ทีท่ าจาก

เซรามิก

55-55/1 หมู่ ที ่6 กม. 82 ถนนพหลโยธิน ต.ไผ่ต่ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายยารักษาโรค 557 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ทีท่ าการไปรษณีย์ท่ามะกา ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 56/8 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

บริษัท ว-ีเอฟ ไล้ท์ต้ิง จ ากัด โรงงานผลิตโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายนอกอาคาร

57 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ทีป่รึกษาและวิเคราะห์เคมี 57 หมู่ 7 ถนนเจริญโชคดี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จ ากัด ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก 57/37 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) หน่วยงานก่อสร้างทางรถไฟ 570/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ทีท่ าการไปรษณีย์คลองหลวง ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 58/2 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท ซี เมดิค จ ากัด (Z-Medic Co.,LTD.) น าเข้าและจัดจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ 592/260-1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

บริษัท ซาไกร (ประเทศไทย) จ ากัด เคมีเกษตร 6/6 หมู4่ รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

บริษัท แอ็กซิน จ ากัด เคมีเกษตร 6/6 หมู4่ รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
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บริษัท โปรแอ็คทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายการร้อน 6/60-61 ซอยเลียบคลองสอง 25 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ทอสเท็มไทย จ ากัด ผลิตอลูมิเนียมเส้น อลูมิเนียมหน้าตัด 

วงกบกรอบประตูหน้าต่าง

60/2 ถนนนวนครโครงการ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท ซังกิวไทย จ ากัด ผู้แทนส่งสินค้าส่งออก ตัวแทนน าเข้า

ส่งออกสินค้าทัว่ไป

60/72 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท ซี.โอ.เอส อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด Trading 61/450 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด  ค้าปลีก 629 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมน้ าอัดลม 63 หมู่ 3 ถนนนนท์-ปทุม ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จ ากัด Logistics 631 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท วันล้ิงค์ เทคโนโลยี่ จ ากัด ให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ 646 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สยามดีเอฟเอส จ ากัด ร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิ 664/33 หมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โรงพยาบาล เปาโล สาขาสะพานควาย โรงพยาบาล 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด ข้าว 7 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จ ากัด วิศวกรรม 7/383 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทีท่ าการไปรษณีย์โคกกลอย ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 70/6 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย ข.ตะกั่วทุง่ พังงา 82140  

โรงพยาบาล สมุทรปราการ โรงพยาบาล 71 ถนนจักกะพาก ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท สแปน ซินเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม

โครงสร้าง

71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท วีเอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ตัวแทนน าเข้าส่งออกและตัวแทนออก 716 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ซี แอนด์ แอร์โร่ โลจิสติกส์ จ ากัด  Freight Forwarder 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ทีท่ าการไปรษณีย์คลองจั่น ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 74 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแท็นส์ จ ากัด งานด้านชุมชนสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ก่อสร้างเสาโทรคมนาคม

76/58 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท วัฒนพลทรานสปอร์ต 2001 จ ากัด ขนส่ง 77/71 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120

บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด Logistics 777 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  

บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จ ากัด  สายการบิน 777 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ากัด ค้าปลีก 78 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) ท่าเรือ & คลังสินค้า 78/2 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 

บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จ ากัด ตัวแทนน าเข้า-ส่งออก 79/345-350 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท เอสแอลดี โลจิสติกส์ จ ากัด บริการ ชิปปิง้ และขนส่ง 798 ถนนนิมิตใหม่ 64 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

JMS Minibike Thailand ขนส่ง-น าเข้าสินค้าจากประเทศญีปุ่น่ 8 ถนนลาดพร้าววังหิน 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท วรรธนะ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผนังเล่ือนกั้นห้อง 

กันเสียง ห้องและเคร่ืองเซาว์น่า

81 ซอยบ้านกล้วยใต้ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซีเอ็มเอส โลจิสติกส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด  818/135 เดอะมาสเตอร์ ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท แมสริช จ ากัด ชั้นวางสินค้า ประเภทเหล็ก 83/141 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบ

ครบวงจร

84 หมู่ที ่15 ซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 

สมุทรปราการ 10540

บริษัท ธัญญรัตน์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ขนส่ง 84 หมู่ที ่2 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ต.น าเจริญขนส่ง ขนส่ง 84/7 ถนนเชียงรากน้อย ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ผลิตโคมไฟฟ้า 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  
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บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ให้บริการขยายการตลาด  855 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท เพียวพลังงานไทย  จ ากัด ค้าปลีกน้ ามัน 86 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ปัม้โลหะขึ้นรูป 87/13 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ต.ทุง่สุขลา อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 20230

บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากัด ขนส่งวัตถุอันตราย 88 เดอะพาร์คแลนด์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เซ็นทรัล โอเชี่ยนส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  Project  Forwarding 88 ถนนสีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ากัด Logistics 88 ม.5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130  

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ ากัด บริการไอทีครบวงจร 88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (คาร์โก้การบินไทย) สายการบิน 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สนญ. สายการบิน 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

Loginstics Service Provider 89 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

บริษัท อีอาร์เอ คอร์ป จ ากัด Logistics 89/23, 24, 25  ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท บัดเจ็ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าภายใน

และต่างประเทศทุกชนิด

89/46 หมู่ที ่15 หมู่บ้านเอ็นเตอร์ไพร์ซ ปาร์ค ถนนบางแก้ว อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท โคได (ไทยแลนด์) จ ากัด การผลิตเส้ือผ้าส่งออก 896/16 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท อาทอส เวย์ จ ากัด 9 ถนนรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

ตัวแทนน าเข้าส่งออกทัง้ทางเรือ 

และทางอากาศ

9 อาคาร G แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท จอยสปอร์ต จ ากัด ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ าและส่งออกเรือ 

Kayak

9/11 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ว.ีคาร์โก จ ากัด ขนส่งสินค้า 9/233-234 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เทลล่ี บัดด้ี จ ากัด ขายอาหารสัตว์เล้ียง 9/5 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จ ากัด ธุรกิจติดต้ังและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 90 206 ถนนวัชรพล ซอย 1/4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จ ากัด  Agricultural,Crop protection 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บริษัท ว.ีแพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จ ากัด ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์และขนส่งขนย้าย 90/1 ซอย 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล 

เซอร์วิส (ท.ีเอ็ม.ท)ี จ ากัด

นายหน้าตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก 

ทางเรือ และทางอากาศ

91 ซอย 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด  eCommerce 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด จ าหน่าย-เช่า-ซ่อม เคร่ืองใช้ส านักงาน 94/29 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โรงพยาบาล พญาไท 2 สถานพยาบาล 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัท ฟูด้แกลเลอร่ี จ ากัด บริการน าเข้าสินค้า 96 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แอดวานซ์ มารีน โลจิสติกส์ จ ากัด บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

และโลจิสติกส์

99 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สายการบิน 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด อาหารผสมส าหรับเล้ียงสัตว์ และโปรตีน

อบแห้งส าหรับใช้ท าเป็นอาหารสัตว์

99 หมู่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท ภัทรเมธากิจ จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 99 หมู่ 8 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จ ากัด ผลิตเคร่ืองจักร 99/ 9 หมู่ 1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
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บริษัท ไตรอินเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  Logistic & Trading 99/1 ซอยลาดพร้าว 28 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ให้บริการด้านสินเชื่อ 99/392 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอสเอ็มซี ซัพพลาย แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง

น าเข้าเคร่ืองจักร 99/57 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท คิงเพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก 999 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการรับ-ออกของตามพิธีการศุลกากร 999 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

สายการบิน กาต้าแอร์เวย์  สายการบิน 999 อาคาร BF-2 ชั้น4 ห้อง 406 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ท่าเรือโดยสารแหลมบาลีฮาย (เรือโพธิม์ณี) เรือโดยสารข้ามฝากเกาะล้าน-พัทยา ถนนพัทยาใต้ ต.เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช  รัฐวิสาหกิจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทีท่ าการไปรษณีย์จังหวัดนครนายก ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง ทีท่ าการไปรษณีย์จังหวัดนครนายก ข1-248/1 ถนนไชยพันธ์ ต.นครนายก อ.เมือง 

จ.นครนายก 26000

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   สุวรรณภูมิ สายการบิน ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ 333/1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด  คอฟฟีช่็อป อาคาร The Walk ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

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


