รายชื่อสถานประกอบการ ที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา (รุนที่ 27-28)

ลําดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่
1 360 innovative Co., Ltd.

ที่อยู
444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม. 10320

2

Amari Don Maunge Hotel

333 ถนนเชิดวุฒากาศ, ดอนเมือง, กรุงเทพ 10210

3

Amari Watergate Hotel Bangkok

874 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400

4

Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit

2 สขุมวิทซอย 57 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110

5

Banyan Tree Bangkok hotel

21/100 ถนนสาทรใต แขวง ทุงมหาเมฆ อําเภอสาทร กรุงเทพ 10120

6

Business Competive Inteligence Co.,Ltd.

1/31 Chaengwattana Rd. Tambol khlong kluea Aumphru Pak kret Nontaburi 11120

7

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

Ladprao 169 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

8

China Eastern Airline Corporation

439/6 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ,สีลม ,บางรัก ,กรุงเทพมหานคร 10500

9

Club Med Phuket

3 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

10

DHL Global Forwarding (Thailand) Ltd.

11

Diethelm Travel Thailand Co.,Ltd.

209 K Tower A, 12th-12Ath Floor, Sukhumvit21 Road (Asoke), klongtoey-Nua,
Warrant, Bangkok 10110 Thailand
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

12

Exo Travel Co.,Ltd.

44 อาคารสมูทไลฟทาวเวอร ชัน้ 22 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500

13

EXZY Co., Ltd.

8, Viphavadi-Rangsit 16/28, Dindang, Bangkok 10400, Thailand

14

Four Seasons Resort Koh Samui

219 Moo 5 Angthong, Koh Samui Surat Thani 84140

15

ICS Travel Group

RS TOWER. 35TH FLOOR 121/096-097 RACHADAPISEK ROAD. DINGDANG, BANGKOK 10400, THAILAND
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16

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

ชั้น 10 อาคาร บางกอกแลนด 47/569-576 คําบลบานใหม อําเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

17

Intercontinental Samui Baan Taling Ngam Resort

295 Moo 3 Taling Ngam Beach, Koh Samui, ST 84140

18

JW Marriott Bangkok

4 สุขุมวิทซอย 2 กรุงเทพ 10110

19

Lufthansa Services (Thailand) Ltd.

Suvarnabhumi International Airport Room A4-091A 4th Floor Concourse A Building

20

Microsoft (Thailand) LTD.

21

Millennium Hilton Bangkok

87/2 ชั้น 38 ตึก CRC Tower ออลซีซิบสเพลส ถ.วิทยุ
แขวงลุมพีนีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
123 ถเจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

22

Nimble (Thailand)

559/248 Thanapat House Nonsee 20, chongnonsee yannawa bangkok 10120

23

Nouvo City Hotel

ซอยสามเสน ถนนสามเสน 2 เขตพระนคร บางลําภู 10200

24

Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport

999 ถนนบางนา-ตราด ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

25

Orion Health Ltd.

อาคารแอทธินีทาวเวอร 63 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

26

Pullman Bangkok hotel

188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

27

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

518/8 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

28

Royal Orchid Sheraton Hotel

ถนนเจริญกรุง ซอย 30 สี่พระยา บางรัก กทม 10500 โทร. 02 266 0123

29

Royal Paragon Enterprise Co., Ltd.

991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

30

RyDEEN Co., Ltd.

689 BHIPAJ Tower ชั้น 31 ถ.สุขุมวิท อาคารเชื่อมกับ BTS พรอมพงษ

31

SCM Technologies Co.,Ltd.

ชั้น 4 เลขที่ 422 เมนนินซูลา พลาซา
153 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
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32

Semantic Co.,Ltd.

549/9 ซ.สาธุประดิษฐ 34 ถนนสาธุประดิษฐ,แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

33

Sheraton Grande Sukhumvit

250 ถ.สุขมวิท,คลองเตยม กรุงเทพมหานคร 10110

34

Siam Orchard Group

5/1 ซ.10 ถ.นราธิวาสราชนครินทร แขวงทุกมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

35

SILQ Bangkok Hotel

ซอยสุขุมวิท19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

36

Six Senses Yao Noi

56 หมู 5 ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160

37

SO Sofitel Bangkok

2 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok

38

Swissotel Le Concorde

204 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

39

Thai AirAsia X Co.,Ltd

222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

40

Thai Smile Airways Co.,Ltd

89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

41

The Okura Prestige Bangkok

57 ถ.ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

42

The St. Regis Bangkok

159 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

43

TLS Contact

สาทรซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต 175 แขวง ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

44

Tokio Marine Insurance Thailand PCL.

195 ชั้น 40 อาคาร Empire Tower S Sathorn Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120

45

Travex Travel Agency

86 ถนนเพลินจิต ซอย หลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

46

W Bangkok hotel

106 ถ.สารทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10150

47

YMMY Co.,Ltd

630/1 ถ.ลาดพราว จันทรเกษม จตุจักร กทม 10900

48

กรมการทองเที่ยว

ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ศูนยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 02-942 8200 ตอ 1083-4
email : regtdk@ku.ac.th

3 / 17

รายชื่อสถานประกอบการ ที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา (รุนที่ 27-28)

49

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

128 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-8319888 ตอ 1141

50

การประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร

49 ถ.เมืองใหม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

51

การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.อุดรธานี

92 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากเเขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

52

50/1 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210

53

กิจการสุกรครบวงจรลพบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ไขแดง ดีไซน

54

ดานศุลกากรหนองคาย

224 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

55

เทศบาลนครสกลนคร

1675 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

56

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาถนนประจักษ อุดรธานี เขต1)

1 ราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ ซอยราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140

57

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาปราจีนบุรี)

เลขที่ 1 ถนนราษฎรบูรณะ ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

58

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสกลนคร)

1714/2 ถนนสุขเกษม ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

59

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

60

ธกส. สาขา มุกดาหาร 57 ถ.ชยางกูร ข ต.ในเมือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

61

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขามุกดาหาร
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม

62

บริษท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด

440,442 ถนนพระราม 2 ซอย 50 (วัดกําแพง) แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

63

บริษัท โปร ไบโอเทค ฟด จํากัด

91/1 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

64

บริษัท 3M ประเทศไทย จํากัด

236 หมู 4 ถ.ฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

61 ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี ซ.บรมราชชนี53 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ตําบลโพนทอง อําเภอ เรณูนคร นครพนม 48170
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65

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น 11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขต หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

66

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

67

บริษัท กัลฟ เจพี เคพี จํากัด

47 หมู 14 ต.โคกแย อ.หนองแค จ.สระบุรี

68

บริษัท กัลลิเวอรส เทรเวล แอสโซซิเอทส จํากัด

50 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 2 ซอยตนสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

69

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

70

บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด

อาคาร CP tower 1 ชั้น26 เลขที่313 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

71

บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จํากัด

25 ม.5 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

72

บริษัท คอมไบนพารท จํากัด

39/9 ม.1 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

73

บริษัท คาซา ลิฟวิ่ง จํากัด

88/23 ถนน สุขาภิบาล 5 Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220

74

บริษัท เคซอฟต คอนซัลติ้ง จํากัด

20/8 หมูบานครันทรี่ปารค 1 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

75

บริษัท เคมเทรด จํากัด

68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

76

บริษัท เคมีอินโนเวชั่นกรุป (ประเทศไทย) จํากัด

18 ซอยรามคําแหง 30 (บานเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

77

บริษัท จีซอฟตบิส จํากัด

131 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

78
79

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอรซ
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เจบีเอฟ จํากัด

971,973 หอง 9 บี-9เอฟ ชั้น 9 เพรสิเดนททาวเวอร ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
164 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

80

บริษัท เจแพลน ฮอลิเดย จํากัด

10/45 ชั้น 1A The Trendy Plaza ถ.สุขุมวิท ซ.13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

81

บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด (ฟารมเจ อาร จ.ตราด)

62/1-2 หมู 6 อ. แหลมงอบ จ. ตราด
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82

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 313 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

83

บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จํากัด

229/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม ซอย 99 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

84

บริษัท ซอฟตพลัส เทคโนโลยี จํากัด

51/597 ถ.พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

85

บริษัท ซอฟตสแควร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

51/597 หมู 7 หมูบานเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร.02-997200 ตอ 113

86

บริษัท ซัคทรี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด

2/406 ซอย 4-7 หมูบานอยูเจริญ ถ.พหลโยธิน แขวงเสานานิคม เขตจตุจักร กทม.10900

87

บริษัท ซินโนส จํากัด

1620 ถ.สุทธิสารวินจิ ฉัย แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

88

บริษัท ซีซั่น ฮอลิเดย บุคกิ้งเซ็นเตอร จํากัด

240/22 อาคารอโยธยาทาวเวอร ชั้น15 ซอยรัชดาภิเษก18 ถนนรัชดาภิเษก18 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม 10310

89

บริษัท ซีทรู จํากัด

1555 ซอยลาดพราว 94 เขตพลับพลา แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

90

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

283 ถนนสีลม เเขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ 10500

91

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จํากัด

313 อาคารซีพีทาวเวอร1 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

92

บริษัท โซนิกซ ยูร 1999 จํากัด

580/5 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) วังทองหลาง, กรุงเทพฯ 10240

93

บริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จํากัด

11/8 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ของแกน 40000

94

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จํากัด

ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น กรุงเทพฯ 10240

95

บริษัท ดิจิตอลมายด จํากัด

96

บริษัท ดีโบลด (ประเทศไทย)จํากัด

99/24 อาคาร ซอฟตแวรพารค
ชั้น11 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
47/304 ถ.แจงวัฒนะ ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

97

บริษัท ดีเอ็กซ อินโนเวชัน่ จํากัด

4 ซ.ประดิพัทธ 14 ถ.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

98

บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอรเวิรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 209 เค ทาวเวอร เอ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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99

บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด

723 อาคารศุภาคาร ชัน้ 4 หอง 4b01-4c01 และ 4c03 ถ.เจริญนคร แขวงตนไทร เขตคลองสาน กรงเทพฯ 10600

100

บริษัท เดลตา อิเลคโทรนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 909 ซอย9 หมู 4 เขตสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

101

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

333 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน ดอนเมือง กทม 10210

102

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด

123 ถนนลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

103

บริษัท ทีทีเอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด

104

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

89/2 ม.3 ถ.แจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม.10210
89/2 หมู 3 ถ.แจงวัฒนะ ทุง สองหอง หลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท 02-5749490

105

บริษัท ทีโอเอเพนท (ประเทศไทย) จํากัด

31/2 หมู3 ถ.บางนา – ตราด กม.23 ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

106

บริษัท เทคสเปซ จํากัด

1112/110-111 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

107

บริษัท เทรลสสยาม จํากัด

79/2 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต Chatuchak, Bangkok 10900

108

บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี จํากัด

จํากัด 89/46 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

109

บริษัท ไทย ออโต คอนเวอชั่น จํากัด

159 ม. 16 ถ. เทพารักษ ต. บางเสาธง อ. กิ่งอําเภอบางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540

110

บริษัท ไทยฟูดสอาหารสัตว จํากัด

119 ม.3 ต.สระพังลาน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท 035-559499

111

บริษัท ไทยยูเนียน ฟดมิลล จํากัด

89/1 หมู 2 ต. กาหลง จ.สมุทรสาคร

112

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)

1 หมู 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

113

บริษัท ไทยยูเนียน แฮชเชอรี่ จํากัด

42 หมู 14 ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุง จ. พังงา 82140

114

บริษัท ไทยลอตเต จํากัด

อาคารสุวรรณทาวเวอร 14/1 ซอยศาลาแดง 1 ถ.สามทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

115

บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด

ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
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116

บริษัท ไทรอัมพมอเตอรไซเคิล ประเทศไทย

นิคมฯ อมตะนคร 700/801 หมู1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

117

บริษัท ธนลาภ ไฮโดรโปรนิกส แอนดอโกรเทค จํากัด

116 ตําบลน้าํ หนาว อําเภอน้าํ หาว จังหวัดเพชรบูรณ 67260

118

บริษัท นองพร ฟูด อินดัสตรีส จํากัด

29/19 หมูที่ 2 โครงการอรุณสุนทรีแฟคเตอรี่แลนด ถนน345 ตําบล ลําโพ อําเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

119

บริษัท นันทวัน จํากัด

161 อาคารโอบายาชิ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

120

บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จํากัด

ตึกเสริมทรัพย ชั้น 7 หวยขวาง ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ

121

บริษัท นิสสัน มอรเตอร (ประเทศไทย ) จํากัด

74 ม.2 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเขใหญ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

122

บริษัท เน็กซี่เทคโนโลยี จํากัด

219/23 ชั้น 7 อาคารอโศกทาวเวอร ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

123

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน)

22/31-40 ตรอกวัดประดูธรรมธิปตย ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

124

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

210 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท64 แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพฯ10260

125

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ชั้น 27 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไท

126

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชัน่ จํากัด

163 ถนน สุรวงศ แขวง สุริยวงศ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

127

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จํากัด

900 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

128

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

อาคารเบทาโกร ทาวเวอร (นอรธปารค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

129

บริษัท เบทาโกร จํากัด สํานักงานขอนแกน

351 ม. 14ถ. มะลิวัลยต. บานเปด อ. เมืองจ.ขอนแกน 40000

130

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

65/8-10 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

131

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
(สํานักงานสกลนคร)
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด

125/2 ถ.สกลนาแก ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
2991/8 โครงการวิสุทธานี ไฮเทค ออฟฟศ ปารค ลาดพราว 101/3 บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

132
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133

บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด

28 หมู 4 ถ.หนาพระลาน-บานครัวต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

134

บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด

114/1 ซอยสาทร 10, ถนนสาทรเหนือ. แขวงสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย

135

บริษัท โปรเฟสชันนัล คอมพิวเตอร จํากัด

102/99 ถ.คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

136

บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน)

348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน เขตประเวท กทม. 10520

137

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส จํากัด

100/149 ต.ทาจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

138

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด

ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 9 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

139

บริษัท พีอาร มอเตอร จํากัด

385/2 ม.2 ถ.หนองบัวใหญ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

140

บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด

500/103 ต.คลองตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 033-659659

141

บริษัท ฟอรเมชั่น วัน จํากัด

2-4 ถ.ศรีราชานคร 5 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

142

บริษัท ฟาใสการเกษตร จํากัด

35 ถ.บางเลน-กําแพงแสน ม. 12 ต. บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

143

บริษัท ไฟร วัน วัน จํากัด

999 เกษรพลาซา ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

144

บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส จํากัด

21 ม.6 ถ.เทพกษัตรี แวงรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

145

บริษัท มิสเตอร อควอ (ประเทศไทย) จํากัด

89 ถนนบรมราชชนนี 6 แขวงบางบํารุง บางพลัด กรุงเทพ

146

บริษัท เมจิกบ็อกซ เอเซีย จํากัด

139 ถ.ปน แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

147

บริษัท เมเจอร ทรานสเลชัน่

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

148

บริษัท เมโทรซิสเต็ม คอปปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)

979/27-31 SM Tower ถ.พหลโยธิน สามเสนใน กทม. 10400

149

บริษัท แมคแคนเวิลดกรุป (ประเทศไทย) จํากัด

Naradhiwat Rajanagarindra Rd, Yan Nawa, Bangkok 10120
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150

บริษัท แมรวยการเกษตร จํากัด

359 หมู 1 ถนนสกล-กาฬสินธุ ตําบลหวยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

151

บริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด

38/9 หมู 5 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

152

บริษัท รอยเตอรซอฟแวร (ประเทศไทย) จํากัด

ชั้น 34 อาคารอื้อจือเหลียง 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

153

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอรไพรซ

991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

154

บริษัท รอยัลสไปรส จํากัด

67/20 หมู 4 ตําบลบางใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

155

บริษัท รังสิต ซอฟต จํากัด

51/599 หมู 7 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

156

บริษัท รุจโอฬารทรานสปอรต จํากัด

81/1 ม.9 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

157

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด

89 อาคาร เอไอเอ แคปตอล เซ็นเตอร ชั้น 7 หอง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

158

บริษัท เรโวลิก เทค จํากัด

อาคาร 253 อโศก ชั้น 16 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

159

บริษัท แรบบิทส เทลล จํากัด

29/1 ถนนเพลินจิต ซองหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

160

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

101/74, นวนคร 102, หมู 20 ถนน พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

161

บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด

162

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร จํากัด

117/7,/13 อาคารปานจิตต ทาวเวอรเลขที่ 4B,10A ซ.สุขุมวิท55 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
89 หมู4 ต.สระสมิง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190

163

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ไทยแลนด) จํากัด

140 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

164

บริษัท เวอรชวลลิ้งค โซลูชั่นส จํากัด

333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 16 หอง 16 บี1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

165

บริษัท สแตนดารดทัวร จํากัด

172/8 ถ.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

166

บริษัท สยามซีเนเตอร จํากัด

727 ถ.เทพารักษ ซอยแสงประทีป ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
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167

บริษัท สล็อท นานไก จํากัด

163/40 ม.7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

168

บริษัท สวีทซีดส จํากัด

16/13 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120

169

บริษัท สิริ กรีน โกลว จํากัด

111 หมู 7 ต.หนองกระทุม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณ

170

บริษัท หยั่น หวอ หยุน คอรปอเรชั่น กรุป จํากัด

767 ซอยวัดไผเงิน ถนนวัดไผเงิน แขวงทุงดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

171

บริษัท แหลมทองฟารม จํากัด

61 ม.3 ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

172

บริษัท อกริฟด แอนด ไลฟสตอค จํากัด

102 ม. 9 ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 71110

173

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

อมตะนคร 700 ม.1 ถ.บางนาตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

174

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถ.ชัยพฤกษ เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

175

บริษัท ออพทิมั่ม กรุป จํากัด

8/21 ซอยสุขุมวิท 16 ถนน รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

176

บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน)

24 อาคารอุนใจ ซอยออนนุช 66/1 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม

177

บริษัท อินเทคค ฟด จํากัด

77/12 หมู 2 ถนนพระราม 2 ต. นาโคก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

178

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟแวร เซอรวิส จํากัด

ชั้น25 ตึก C 128/270 พญาไทพลาซา ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

179

บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซตรีมิสต จํากัด

8th Floor 810 ซอย ลาดพราว 3 แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

180

บริษัท อีเกีย (IKANO (Thailand) LIMITED)

38 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

181

บริษัท อีลิท บอกซิ่ง จํากัด

406-502 อมรินทร พลาซาชัน้ 10 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

182

บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด (สาขาที่ 00065)

169-169/2 ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง 21120

183

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด

171 อาคาร4465 แขวงสีกัน เขต.ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
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184

บริษัท เอ็กซอน - โมบิล จํากัด

ชั้น 6,8,10-12,14-15,17 อาคาร หะรินธร สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร

185

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด

203,205 หมู 7 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

186

บริษัท เอบีบี จํากัด

88/7,88/12 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

187

บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส เอสวีซีเอส

75/64-65 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา องศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

188

บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จํากัด

212 ตําบลสุขลา เขตศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

189

บริษัท เอ็ม ดี ทัวร แอนด เทรเวิล จํากัด

212/11-12 สุขุมวิท12 คลองเตย กรุงเทพ 10110

190

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จํากัด

221/1 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กทม.10800

191

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

333 อาคารเลาเปงงวน ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

192

บริษัท เอ็มดีซอฟท จํากัด

999/95 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

193

บริษัท เอวิชั่น จํากัด

979/52 SM Tower, 21 St Fl.,Phaholyothin Rd., Samsennai,Phyathai Bangkok 10400

194

บริษัท เอวิเอ แซทคอม จํากัด

19 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.10210

195

บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พีซี จํากัด

๕๓ อาคารวังเด็ก ๔ ชั้น ๓ ถ.วิภาวดี-รังสิต ชุมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒-๖๑๗๖๘๖๕

196

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

21/10-12 อาคาร รอยัลซิตี้ อเวนิว ซอย ศูนยวิจัย พระราม 9 แขวง บางกะป เขต หวยขวาง Bangkok 10310

197

บริษัท เอ-โฮสต จํากัด

979/52 SM Tower, 21 St Fl.,Phaholyothin Rd., Samsennai,Phyathai Bangkok 10400

198

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด

414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

199

บริษัท แอร ออรคิดส แล็บ และซูเปอรมาเก็ตกลวยไม
แอรออรคิดส
บริษัท โอเคแมส จํากัด

23/1 หมู 3 ต.นราภิรมย อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

200

เลขที่169/19ซ.โรงแรมเอลิธซาเบท(ใกลแยกสะพานควาย) ถ.ประดิพัทธ
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แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400

201

บริษัท โอสถ อินเตอรแลบบอราทอรีส จํากัด (OSI)

600/9 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒนศรีราชา หมู 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

202

บริษัท โฮเต็ลเบดส (ประเทศไทย) จํากัด

511 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

203

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

ประชาชืน่ 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

204

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด สาขาขอนแกน

351 หมู 14 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000

205

บริษัท โรลส-รอยซ (ประเทศไทย) จํากัด

ชั้น11 อาคารตนสนทาวเวอร 900 เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

206

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จํากัด

72 อาคารกสท. โทรคมนาคม ชั้น4 หอง 401-402 ถ.เจริยกรุง แขวงบางรัก เขต บางรัก กรุงเทพฯ10500

207

บริษัท. ซี.เอส.ไอ. กรุป (C.S.I. Group)

191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

208

ฟารมจันทบุรี 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ฟารมบุญสวาง

68/2 ถนนสุขุมวิท ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22170

55 ม.6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160

211

ฟารมระยอง 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ฟารมวิจัยสัตวน้ําจืด จังหวัดสุพรรณบุรี

212

ฟารมอโรวานา

6 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

213

ไมนิจิ อะคาเดมิค กรุป

989 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330

214

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

1039 ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

215

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10399

209
210

66 หมู 3 ต. บางนาง อ. พานทอง จชลบุรี

90 หมู 11 ต.วังลึก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
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216

โรงแรม เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม

622 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

217

โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

87 ออล ซีซั่นส เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

218

โรงแรมดุสิตธานี

946 พระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

219

โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท

สุขุมวิทซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

220

โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

88 หมู8 ถนนศักดิเดช ตําบลวิชติ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

221

โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพ

48 ซอย โอเรียนเต็ล อเวนิว แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

222

โรบินสันสกลนคร

88/8 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

223

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา พระนคร กทม. 10200

224

492/1 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร.02-2076352

225

ศูนยคอมพิวเตอร (CTC) โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

226

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง

บานหวยตอง หมูที่ 10 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 50360

227

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตรปา ระเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1 อ.คลอง 1 จ.ปทุมธานี

228

688/4 หมู 1 ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20200

229

ศูนยวิจัยพัฒนาอาหารสัตว
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ศูนยวิจัยและปรับปรุงพันธุ สัตวนา้ํ จืดหาดเจา เพชรบุรี

230

ศูนยวิจัยและพัฒนา ประมงชายฝงกระบี่

141 หมู 6 ต.ไสไทย อ. เมือง จ. กระบี่

231

ศูนยวิจัยและพัฒนา พันธุกรรมสัตวนา้ํ ปทุมธานี

39 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมานี 12120

100 หมู 6 ต. หาดเจาสําราญ อ. เมือง จ. เพชรบุรี
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต อ. เมืองถลาง จ. ภูเก็ต

234

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง ชายฝงภูเก็ต
(บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด)
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
(แผนกวีซา)
สถานีเกษตรหลวงอินทนน มูลนิธิโครงการหลวง

235

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม

11 ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

236

สถาบันการจัดการปญญาภิวฒ
ั น

85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

237

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าํ จืด

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืด กรมประมง กทม. 10900

238

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

239

สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด

59 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130

240

สามพรานริเวอรไซด

บริษัท โรงแรมโรสการเดนท (2511) จํากัด 21 หมู 2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

241

สํานักงานที่ดิน จังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา

ถ.ไตรมิตร ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

242

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900

243

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

244

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพชื

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง ต.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12120
120 หมู 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-1417101
3 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

232
233

245

35 ซอยเจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
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246

หางหุนสวนจํากัด นพรัตน 2551

92 หมูที่ 4 ตําบล ฟาหยาด อําเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

247

หางหุนสวนจํากัด ประยูร ออคิดส

เลขที่ 9 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

248

องคการเภสัชกรรม

75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

249

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

385/1-15ถนนมิตรภาพ ซอยตลาดนัด ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180

250

บริษัท เวริทรานส โกลบอล โลจิสติกส จํากัด

60/1 ถ.พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใจ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

251

บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศน เลขที่ 998/1 ซอย รวมศิริมติ ร (พหลโยธิน 18/1) แขวง จอมพล เขต จตุจักร 10900
สีกองทัพบกชอง 7)
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
เลขที่ 1 ถนน รัชดาภิเษก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

252
253

บริษัท องคการกระจายเสียงและแพรภาพแหงประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.)

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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