
วันท่ีเข้าสัมมนา TAXท่ีเข้าสัมมนา ช่ือหน่วยงาน
15/Oct/64 0105547031100 บริษัท เคนโซ แอคแคร์ จ ำกัด
15/Oct/64 0105532033781 บริษัท รีเจนท์สตรีท จ ำกัด
15/Oct/64 0105538145955 บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
15/Oct/64 0135558014708 บริษัท โซเม็ค พลัส จ ำกัด
15/Oct/64 0994000001509 ส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี
15/Oct/64 0575560003722 	บริษัทดีเอช กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ำกัด  
15/Oct/64 0665559000285 บริษัท พัฒนำทรัพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด
15/Oct/64 0105532024269 บริษัท ศ. รัตนำพลำสติก จ ำกัด
15/Oct/64 0735550002705 บริษัท อำร์ตโก อินเตอร์เนชันแนล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Oct/64 0105561051228 บริษัท อำทิซันคิทเช่น จ ำกัด
15/Oct/64 0994000259867 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหญ่ จังหวัดนครนำยก
15/Oct/64 0107560000311 บริษัท เฌอร่ำ จ ำกัด (มหำชน)
15/Oct/64 0205545005941 บริษัท เอส เค แอนด์ เค เทคโนโลยี จ ำกัด
15/Oct/64 0105559154104 บริษัท โนวำวิด้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Oct/64 0343527000256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสินค้ำซิเมนต์ไทย  
15/Oct/64 0994000580797 โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์
20/Oct/64 0515555000796 วิทยำลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล ำพูน
20/Oct/64 0105542058883 Solmax Geosynthetics Co.,Ltd.
20/Oct/64 0994000172397 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมธุกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
20/Oct/64 0275549000103 บริษัท บี.เอ็น.ฟำร์ม จ ำกัด
20/Oct/64 0105540068300 Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited
20/Oct/64 0105536140867 บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด
20/Oct/64 0613555000017 หจก.เพชรพลอย มำร์ท
20/Oct/64 0105558053665 บริษัท เดอเรดำ สยำม จ ำกัด
20/Oct/64 0105525014725 บจก. อีลิเช่ียน ดิเวลลอปเม้นท์
20/Oct/64 0205561001360 รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีรำชำ
20/Oct/64 0994000533730 มทบ.16
20/Oct/64 0105550061383 บจ.ไทยไทม์เซอร์วิส
20/Oct/64 0135539005332 บริษัท อิฮำร่ำ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
20/Oct/64 0105548127402 บริษัท รชำภัทร จ ำกัด
20/Oct/64 0105540010867 บจ.เดอะ แปซิฟิค ซิกำร์ (ประเทศไทย)
20/Oct/64 0105547025851 SUPERMAN FOAM INDUSTRY
20/Oct/64 0903547003638 หจก.จัส เอ็นจิเนียร่ิง
20/Oct/64 0994000121831 อบต.แม่วิน
20/Oct/64 0115525000465 บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด
20/Oct/64 0115537005378 บจก.นิวเทคโนโลย่ี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน
20/Oct/64 0105538010634 Blackmores Ltd.
20/Oct/64 0105553093766 บจก.ซีเค บอร์ไพล์
20/Oct/64 0105558148071 บริษัท จี แอนด์ เจ เดคคอเรช่ัน จ ำกัด
27/Oct/64 0107556000086 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภำพ จ ำกัด (มหำชน)
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27/Oct/64 0994000225652 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 9 (ชัยนำท)
27/Oct/64 0105557000835 บริษัท จัดหำงำน ท็อปเทียร์ ไอที จ ำกัด
27/Oct/64 0105556071160 บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกัด
27/Oct/64 0115562015438 บริษัท เบสท์ คอมเมอร์เชียล แอนด์ เซอร์วิส 2456 จ ำกัด
27/Oct/64 0115560020744 บริษัท เคเอสซีที จ ำกัด
27/Oct/64 0105558088868 บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ำกัด
27/Oct/64 0655564002517 บริษัทศรีพิพัฒน์พิษณุโลก (1989) จ ำกัด  
27/Oct/64 0135555008961 บริษัท สิรภัทร พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด
27/Oct/64 0705557001232 บริษัท บ๊ิก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด
27/Oct/64 0135559010293 บริษัท โชว์ไทม์ คลินิก จ ำกัด
27/Oct/64 0105549008474 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ำกัด
27/Oct/64 0125552005987 บริษัท ซีเอสเค เพำเวอร์ เทคโนโลยี จ ำกัด
27/Oct/64 0994000423357 ส ำนักงำนกศน.จังหวัดเชียงใหม่
27/Oct/64 0925554000055 บริษัท เอสทีเอส กันตัง โลจิสติกส์ จ ำกัด
27/Oct/64 0105550115459 บริษัท สกินไบโอเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
27/Oct/64 0515549000151 บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
27/Oct/64 0994000575441 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์พังงำ
27/Oct/64 0105555107764 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จ ำกัด
27/Oct/64 0323516000071 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุรินทร์สินไทย  
27/Oct/64 0994000014414 โรงเรียนอำลำวียะห์วิทยำ
27/Oct/64 0125558008449 บริษัท เอสเค เพำเวอร์ อีเล็คทริค จ ำกัด
27/Oct/64 0105547017964 บริษัท อีซ่ี เวย์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด
27/Oct/64 0105560117292 บริษัท อมันดำ กรุ๊ป จ ำกัด
27/Oct/64 0105546073721 บริษัท โลเจ็ม โลจิสติกส์ จ ำกัด
27/Oct/64 0125548009051 บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ำกัด
27/Oct/64 0105547099171 บริษัท ซัคเซส พลำส จ ำกัด
27/Oct/64 0994001007071 โรงเรียนอนุบำลจันทรัตน์
27/Oct/64 0105541008301 บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จ ำกัด
27/Oct/64 0105542006921 บริษัท วี.เค.เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด
27/Oct/64 0994000417101 ส ำนักงำนสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
27/Oct/64 0105545039839 บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
27/Oct/64 0994000165684 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
27/Oct/64 0905563004238 บริษัท โทเบียส จ ำกัด
27/Oct/64 0994000549644 สหกรณ์สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จ ำกัด
27/Oct/64 0105532010969 บริษัท อินเตอร์แนชช่ันแนล ไออ้อนเวิร์ค จ ำกัด
27/Oct/64 0105553132991 บริษัท บำงกอก ซำมูไร จ ำกัด
27/Oct/64 0105559034613 บริษัท โอเอ็มซีเทค จ ำกัด
27/Oct/64 0105552060619 บริษัท เพ็ท เวลล์ ซูน จ ำกัด
27/Oct/64 0994000315040 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
27/Oct/64 0105540085310 บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกัด
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27/Oct/64 0994000506953 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเพชรบูรณ์
27/Oct/64 0705530000081 บริษัท พร้อมแพทย์รำชบุรี จ ำกัด
27/Oct/64 0994000419066 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธ์ุ
27/Oct/64 0994000575581 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะพระทอง จังหวัดพังงำ
27/Oct/64 0105558123680 บริษัท เอบีซี คุกก้ิง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
27/Oct/64 0994000171056 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
27/Oct/64 0105558053665 บริษัท เดอเรดำ สยำม จ ำกัด
27/Oct/64 0105553047098 บริษัท อัมเบรลล่ำ คำลิเบรช่ัน จ ำกัด
27/Oct/64 0994000369743 ด่ำนศุลกำกรหนองคำย
27/Oct/64 0215559005574 บริษัท อะนำไลติคอล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
27/Oct/64 0994000234309 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกข้ำวสำร จังหวัดสระบุรี
27/Oct/64 0994000468946 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.พะเยำ
27/Oct/64 0994000088761 ส ำนักงำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์
27/Oct/64 0994000451474 โรงเรียนศิริมำตย์เทวี
27/Oct/64 0135555020006 บริษัท เอ็น.เอฟ.พี. คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด
27/Oct/64 0994001061190 ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงท่ี ๙
27/Oct/64 0994000036469 สถำนีพัฒนำท่ีดินอุทัยธำนี
27/Oct/64 0994000580606 โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ
27/Oct/64 0105560169276 บริษัท แร็งค์ โซเชียล ดิจิตอล จ ำกัด
27/Oct/64 0105553056755 บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด
27/Oct/64 0415559003146 บริษัท กรพัฒน์กำรบัญชี จ ำกัด  
27/Oct/64 0105554002276 บริษัท ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี จ ำกัด
27/Oct/64 0245551000026 บริษัท ส.สุนันทำฟำร์ม จ ำกัด
27/Oct/64 0105548155139 บริษัท ดีบี สตูดิโอ จ ำกัด
27/Oct/64 0105540010867 บริษัท เดอะ แปซิฟิค ซิกำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
27/Oct/64 0994000084536 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สำขำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนชำยบ้ำนกรุณำ
27/Oct/64 0105556057141 บริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จ ำกัด
27/Oct/64 0805558001511 บริษัท เอ็มจี ลักซูร่ี นครศรีธรรมรำช จ ำกัด  
27/Oct/64 0205554023191 บริษัท เอ็นดี พำร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
27/Oct/64 0994000477708 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
27/Oct/64 0994000162405 ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร
27/Oct/64 0105548155031 บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จ ำกัด
27/Oct/64 0994000313420 โรงพยำบำลภักดีชุมพล
27/Oct/64 0105547025851 บริษัท ซุปเปอร์แมน โฟม อินดัสตร้ี จ ำกัด
27/Oct/64 0994000420129 เทศบำลต ำบลกลำงหม่ืน จังหวัดกำฬสินธ์ุ
27/Oct/64 0994000376260 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย
27/Oct/64 0835557010567 บริษัท อันดำมัน แทร็คก้ิง จ ำกัด
27/Oct/64 0105558187076 บริษัท เทคเอ็กซ์ จ ำกัด
27/Oct/64 0994000312610 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
27/Oct/64 0105535063885 บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จ ำกัด
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27/Oct/64 0994000294581 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
27/Oct/64 0105540048619 บริษัท หลุยส์ วิตตอง (ไทยแลนด์) จ ำกัด
27/Oct/64 0994000325258 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสุรินทร์
27/Oct/64 0105556155631 บริษัท อนันต์ วิช่ัน จ ำกัด
27/Oct/64 0135539002236 บริษัท ครีเอช่ัน เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จ ำกัด
27/Oct/64 0905554003569 บริษัท เซำท์เทิร์น คำลิเบรช่ัน เซอร์วิส จ ำกัด
27/Oct/64 0105555004167 บริษัท ทีอีเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
12/Nov/64 0994002218891 ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 9
12/Nov/64 0994002148680 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 34
12/Nov/64 0994000594976 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนควน
12/Nov/64 0994000372728 ส ำนักงำนศูนย์วิจัยข้ำวหนองคำย
12/Nov/64 0994000092555 โรงเรียนสว่ำงบริบูรณ์วิทยำ
12/Nov/64 0115555009924 บริษัท แอ็กซอลตำ โค้ทต้ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0105550102861 บริษัท พอล แอนด์ โค (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0105550007265 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จ ำกัด
12/Nov/64 0105537142715 บริษัท เฟอร์รำร่ี โลจิสติกส์ เอเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0994002021051 โรงเรียนนำนำชำติเด่นหล้ำ บริติช
12/Nov/64 0994001420033 โรงพยำบำลฝำง
12/Nov/64 0994000770880 โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง
12/Nov/64 0994000708335 โรงเรียนสิริวัฒนำ
12/Nov/64 0994000647735 โรงเรียนสิริวัฒนำบริหำรธุรกิจและพำณิชยกำร
12/Nov/64 0994000636342 วิทยำลัยสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบุรี
12/Nov/64 0994000352158 โรงพยำบำลทรำยมูล
12/Nov/64 0994000319223 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้มำก จังหวัดบุรีรัมย์
12/Nov/64 0994000259522 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครนำยก
12/Nov/64 0994000219288 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสมอคอน จังหวัดลพบุรี
12/Nov/64 0945549000077 บริษัท ดิว มำร์ท จ ำกัด
12/Nov/64 0905546001692 บริษัท อินโนลำเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0735558001864 บริษัท ส่ีมุม พำวเวอร์ จ ำกัด
12/Nov/64 0515560000413 บริษัท โกลคอนดำ เอเชีย จ ำกัด
12/Nov/64 0125540004034 บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกัด
12/Nov/64 0107545000021 บริษัท เซเว่น ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)
12/Nov/64 0107537001170 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)
12/Nov/64 0105557158722 บริษัท อลิอันซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0105555056094 บริษัท ดี.พี.เทรดด้ิง จ ำกัด
12/Nov/64 0105554079775 บริษัท ริโซ่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จ ำกัด
12/Nov/64 0105552004701 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกัด
12/Nov/64 0105541047047 บริษัท แม็กซ์เพล จ ำกัด
12/Nov/64 0105535091269 บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0105535089434 บริษัท แอ็คซิส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกัด
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12/Nov/64 0105532104769 บริษัท ไฮ-เทค แอพพำเรล จ ำกัด
12/Nov/64 0105532086078 บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด
12/Nov/64 0105519014212 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด
12/Nov/64 0105516003554 บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กำวเทป จ ำกัด
12/Nov/64 0573552000084 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบุญส่งกิจกำรแอร์ (2009)
12/Nov/64 0993000345347 มูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต
12/Nov/64 0505561014086 บริษัท โมไบล์ซุปเปอร์เคส จ ำกัด
12/Nov/64 0205559033101 บริษัท อควำวัน จ ำกัด
12/Nov/64 0105557140891 บริษัท พลังงำนไทยผำสุก จ ำกัด
12/Nov/64 0105556117241 บริษัท ไอเดียล8 จ ำกัด
12/Nov/64 0105537067349 บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดด้ิง จ ำกัด
12/Nov/64 0105530060985 บริษัท ธำนียำมำ สยำม จ ำกัด
12/Nov/64 0195555000986 บริษัท นัตธี แอนด์ เค เซอร์วิส จ ำกัด
12/Nov/64 0205558010540 บริษัท ฮิคโคร่ี บุชเชอร์ จ ำกัด
12/Nov/64 0107537002648 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)
12/Nov/64 0105552060627 บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
12/Nov/64 0845554004990 บริษัทสมำร์ทอัพ เทคโนโลยี จ ำกัด  
12/Nov/64 0105556027845 บริษัทโยชู (ไทยแลนด์) จ ำกัด
12/Nov/64 0105538092363 บริษัทฮำตำริ เทคโนโลยี จ ำกัด
12/Nov/64 0105549039370 บริษัท โมซำอิค อำยส์ จ ำกัด
12/Nov/64 0105556065941 บริษัท เท็ปเป็น (ไทยแลนด์) จ ำกัด
12/Nov/64 0994000430221 โรงเรียนนำนำชำติเกรซ
12/Nov/64 0994000313420 โรงพยำบำลภักดีชุมพล
12/Nov/64 0503548006081 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดลิขิตศิลป์เชียงใหม่
12/Nov/64 0994000417101 ส ำนักงำนสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
12/Nov/64 0994000619618 ส ำนักงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำ
12/Nov/64 0994000483376 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดสุโขทัย.
12/Nov/64 0994000376260 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย
12/Nov/64 0994000294581 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
12/Nov/64 0994000202865 โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณ์มัธยม
12/Nov/64 0994000049161 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรี
12/Nov/64 0835547008225 บริษัท อโยธยำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ ำกัด
12/Nov/64 0745560002848 บริษัท เอชแอลเค โปรเจค จ ำกัด
12/Nov/64 0745558004995 บริษัท ออล อะเบ๊ำท์ แล็บ จ ำกัด
12/Nov/64 0735537000061 บริษัท ไทยยำมำเทค จ ำกัด
12/Nov/64 0205554022829 บริษัท โรงพยำบำลปิยะเวชช์ ระยอง จ ำกัด
12/Nov/64 0205547000254 บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
12/Nov/64 0125556009553 บริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด
12/Nov/64 0115550006544 บริษัท ทิมพำโน อิเลคทริคอล จ ำกัด
12/Nov/64 0105556163013 บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จ ำกัด
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12/Nov/64 0105556146780 บริษัท เอพี ออโต้เซอร์วิส จ ำกัด
12/Nov/64 0105556090695 บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อีควิปเม้นต์ เซอร์วิส จ ำกัด
12/Nov/64 0105555152913 บริษัท โอ.พี.เอส.ซี. จ ำกัด
12/Nov/64 0105548089519 บริษัท เอเวสท์ จ ำกัด
12/Nov/64 0105544036127 บริษัท ไทร แองเก้ิล ไอเอ จ ำกัด
12/Nov/64 0105543108825 บริษัท สยำมแฮนด์ทูล จ ำกัด
12/Nov/64 0105543038941 บริษัท บริดจสโตน เทคนิไฟเบอร์ จ ำกัด
12/Nov/64 0105541019337 บริษัท สยำมอุตสำหกรรมเทปกำว จ ำกัด
12/Nov/64 0105540007301 บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ำกัด
12/Nov/64 0105537146419 บริษัท เอสทีไอ พรีซิช่ัน จ ำกัด
18/Nov/64 0994000910037 บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
18/Nov/64 0994000566263 โรงพยำบำลบ้ำนนำสำร
18/Nov/64 0994000536232 โรงเรียนเทพวิทยำ
18/Nov/64 0835553001474 บริษัท ธนชัย กระจก อลูมิน่ัม จ ำกัด  
18/Nov/64 0735562008428 บริษัท หนองพงนก เบเกอร่ี แอนด์ ฟู้ด จ ำกัด
18/Nov/64 0735557004631 บริษัท เคลียร์ เวิลด์ บิสิเนส กรุ๊ป จ ำกัด
18/Nov/64 0735552002346 บริษัท ภูกิจปิโตรเลียม จ ำกัด
18/Nov/64 0505559006641 บริษัท วันดี โซลูช่ัน จ ำกัด
18/Nov/64 0463553000569 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบอสโอเบลล์
18/Nov/64 0405560004142 บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จ ำกัด  
18/Nov/64 0403534001261 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดขอนแก่นธีระเทรดด้ิง  
18/Nov/64 0305555003282 บริษัท ธีระวุฒิ แอคเคำต้ิง สเปเช่ียล จ ำกัด
18/Nov/64 0205556006766 บริษัท กรีนเทค เพลทต้ิง จ ำกัด
18/Nov/64 0205543003747 บริษัท โชติลำภ พำรำวู้ด อินเตอร์เวิลด์ จ ำกัด
18/Nov/64 0115553002213 บริษัท คำร์ดินำ แอนเดรีย จ ำกัด
18/Nov/64 0105556146780 บริษัท เอพี ออโต้เซอร์วิส จ ำกัด
18/Nov/64 0105556096065 บริษัท อี-โพส เซอร์วิส จ ำกัด
18/Nov/64 0105554006816 บริษัท เจริญ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด
18/Nov/64 0105552011987 บริษัท เรด สแนปเปอร์ จ ำกัด
18/Nov/64 0105549034548 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด
18/Nov/64 0105544108659 บริษัท คอสโมโพลีแทน เทรดด้ิง จ ำกัด
18/Nov/64 0105532104190 บริษัท อรรถ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด
18/Nov/64 0105526005185 บริษัท เมดิซีน โปรดักส์ จ ำกัด
18/Nov/64 0994002494022 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สระบุรี
18/Nov/64 0994002025481 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย
18/Nov/64 0994001043060 โรงพยำบำลพระพรหม
18/Nov/64 0994000592931  โรงพยำบำล ศรีบรรพต
18/Nov/64 0994000550952 ด่ำนศุลกำกรนครศรีธรรมรำช
18/Nov/64 0994000522410 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
18/Nov/64 0994000516053 โรงเรียนอนุชนวัฒนำ
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18/Nov/64 0994000422113 ส ำนักงำนด่ำนกักกันสัตว์ระหว่ำงประเทศ ด่ำนมุกดำหำร
18/Nov/64 0994000409991 โรงพยำบำลโพธ์ิชัย
18/Nov/64 0994000325274 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์
18/Nov/64 0994000280564 โรงเรียนเกริกวิทยำลัย
18/Nov/64 0994000161611 วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี
18/Nov/64 0955538000151 บริษัท ยะลำธนำดุล จ ำกัด
18/Nov/64 0805559000941 บริษัท ดีเค สตีลแอนด์ทูลส์ จ ำกัด
18/Nov/64 0705547000624 บริษัท ดีอี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด
18/Nov/64 0675539000018 บริษัท เอส.อำร์.ซุปเปอร์มำร์ท จ ำกัด
18/Nov/64 0635556000276 บริษัท ซันสว่ำง จ ำกัด
18/Nov/64 0505559013191 บริษัท ไลท์แมนดำลำส จ ำกัด
18/Nov/64 0465548000116 บริษัท สหไทยศึกษำภัณฑ์ กำฬสินธ์ุ จ ำกัด
18/Nov/64 0305558000586 บริษัท เอ็นเอชแอล เทรลเลอร์ จ ำกัด
18/Nov/64 0205555033361 บริษัท บ๊ิกอำย พัทยำ จ ำกัด
18/Nov/64 0205551027811 บริษัท ส.เจริญชัย ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด
18/Nov/64 0135549000091 บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซ่ิง จ ำกัด
18/Nov/64 0107537002591 บริษัท ผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำงไพศำล จ ำกัด (มหำชน)
18/Nov/64 0107536000307 บริษัท อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน)
18/Nov/64 0105562040793 บริษัท วิลล์เพำเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด
18/Nov/64 0105556134421 บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จ ำกัด
18/Nov/64 0105554127621 บริษัท วำว เอเชีย จ ำกัด
18/Nov/64 0105551104205 บริษัท บี เพำเวอร์ แฟคตอร่ี แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด
18/Nov/64 0105549126531 บริษัท เคพี โซลูช่ัน จ ำกัด
18/Nov/64 0105542072436 บริษัท เอส.เค.ออโต้เพนท์ จ ำกัด
18/Nov/64 0105539112970 บริษัท เฟิร์มเมนนิช (ประเทศไทย) จ ำกัด
18/Nov/64 0105534068662 บริษัท ขนส่งน้ ำมันทำงท่อ จ ำกัด
18/Nov/64 0105531047265 บริษัท อุตสำหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน จ ำกัด
18/Nov/64 0103551025192 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุขสอนสิน
25/Nov/64 0994000046359 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวสิม จังหวัดสกลนคร
25/Nov/64 0994000044925 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหย่อง จังหวัดเพชรบุรี
25/Nov/64 0994000567171 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลำยวำส จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
25/Nov/64 0994000415508 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำน้ ำย้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
25/Nov/64 0994000449763 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโป่ง จังหวัดเชียงรำย
25/Nov/64 0994000621311 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำล จังหวัดสกลนคร
25/Nov/64 0994000327935 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี จังหวัดสุรินทร์
25/Nov/64 0994000530781 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตะคร้อ จังหวัดกำญจนบุรี
25/Nov/64 0994000568045 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเคย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
25/Nov/64 0994000283342 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำหลังใน จังหวัดสระแก้ว
25/Nov/64 0994000534931 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจดีย์หัก จังหวัดรำชบุรี
25/Nov/64 0923516000114 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสยำมภัณฑ์ศิลำ
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25/Nov/64 0143547000750 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธนโชคน้ ำมันพืช (2012)
25/Nov/64 0573554002793 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเด่นห้ำมอเตอร์ กรุ๊ป
25/Nov/64 0994000385498 ส ำนักงำนส ำนักทำงหลวงท่ี3 (สกลนคร)
25/Nov/64 0994000085591 ส ำนักงำนสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดยะลำ
25/Nov/64 0994000619618 ส ำนักงำนศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำ
25/Nov/64 0994000145560 ส ำนักงำนศุลกำกรมำบตำพุด
25/Nov/64 0994000217382 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
25/Nov/64 0994000241810 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
25/Nov/64 0994000239971 ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี
25/Nov/64 0994000566590 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
25/Nov/64 0994000303513 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำเขต 3
25/Nov/64 0994000071451 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
25/Nov/64 0993000134524 สมำคมวำย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่
25/Nov/64 0994000056958 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดขอนแก่น
25/Nov/64 0994000609370 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนรำธิวำส
25/Nov/64 0994000590326 ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้ จ.ตรัง
25/Nov/64 0994000816049 ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
25/Nov/64 0994000593996 ศำลจังหวัดสตูล
25/Nov/64 0994000591446 ศำลจังหวัดพัทลุง
25/Nov/64 0994000539932 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี
25/Nov/64 0994000748582 วิทยำลัยเทคโนโลยียำนยนต์
25/Nov/64 0994000243111 วิทยำลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ
25/Nov/64 0994000161794 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก
25/Nov/64 0994000595166 วิทยำลัยกำรอำชีพละงู
25/Nov/64 0994000575017 โรงเรียนสังข์ทองวิทยำ
25/Nov/64 0993000236688 มูลนิธิโครงกำรหลวง
25/Nov/64 0994000516550 มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
25/Nov/64 0105533121675 บริษัท ไฮมิก จ ำกัด
25/Nov/64 0105549103108 บริษัท เอสจี-เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
25/Nov/64 0105554069664 บริษัท เอส ดับเบ้ิลยู พี ซี จ ำกัด
25/Nov/64 0105538066389 บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยี จ ำกัด
25/Nov/64 0205537001011 บริษัท เอ - พรีซิช่ัน จ ำกัด
25/Nov/64 0107554000291 บริษัท อัคคีปรำกำร จ ำกัด (มหำชน)
25/Nov/64 0107538000738 บริษัท อะมำนะฮ์ ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน)
25/Nov/64 0205547008913 บริษัท เหมืองทวีโชค จ ำกัด
25/Nov/64 0105528000555 บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จ ำกัด
25/Nov/64 0735529000430 บริษัท สหพัฒนพันธ์ จ ำกัด
25/Nov/64 0115552008960 บริษัท สเปเชียล เทค ออโต้ รับเบอร์ จ ำกัด
25/Nov/64 0107536001516 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน)
25/Nov/64 0745529000219 บริษัท วีระสุวรรณ จ ำกัด
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25/Nov/64 0505548002681 บริษัท วี.ไอ.พี. 49 จ ำกัด
25/Nov/64 0125545007376 บริษัท วิศวกรและสถำปนิก คิวบิค จ ำกัด
25/Nov/64 0105552120557 บริษัท วิทัยไบโอเพำเวอร์ จ ำกัด
25/Nov/64 0105556024978 บริษัท โรงพยำบำลกรุงเทพขอนแก่น จ ำกัด  
25/Nov/64 0107536000919 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)
25/Nov/64 0105541047047 บริษัท แม็กซ์เพล จ ำกัด
25/Nov/64 0205552015779 บริษัท เมดิ พลัส เซอร์วิส จ ำกัด
25/Nov/64 0105532074568 บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
25/Nov/64 0745559001337 บริษัท แพน เดล่ี จ ำกัด
25/Nov/64 0105549063734 บริษัท โปรแอคทีฟ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
25/Nov/64 0105512003142 บริษัท เบทเตอร์แพค จ ำกัด
25/Nov/64 0905557002024 บริษัท เบญจพร แกรนด์ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด
25/Nov/64 0945560000355 บริษัท บีเคเค โมบำย เซ็นเตอร์ จ ำกัด
25/Nov/64 0835533001401 บริษัท บ้ำนสุขภัณฑ์และวัสดุ จ ำกัด
25/Nov/64 0705555001383 บริษัท บ้ำนโป่งเปเปอร์ ชลบุรี จ ำกัด
25/Nov/64 0105540061216 บริษัท บอมบำร์ดิเอร์ ทรำนสปอร์เทช่ัน ซิกแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
25/Nov/64 0105543010035 บริษัท บลู โอเช่ียน อินเตอร์เทรด จ ำกัด
25/Nov/64 0105554023494 บริษัท ไทย เฮลท์ โปรดักส์ จ ำกัด
25/Nov/64 0105547118035 บริษัท ไทย อันเป่ำ ผลิตภัณฑ์ กระดำษ จ ำกัด
25/Nov/64 0105556076323 บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด
25/Nov/64 0105558128894 บริษัท เทอร์ร่ำ มีเดีย แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด
25/Nov/64 0105540040901 บริษัท โตชิโน ซัพพลำย จ ำกัด
25/Nov/64 0105554146227 บริษัท เดอะ วัน แมเนจเม้นท์ จ ำกัด
25/Nov/64 0105546024410 บริษัท เซนต์เฮิร์บ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
25/Nov/64 0135560007357 บริษัท ซีลด์แอร์ แพ็คเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
25/Nov/64 0105520002958 บริษัท ซีทัวร์ จ ำกัด
25/Nov/64 0245530000019 บริษัท ฉะเชิงเทรำศูนย์เอ็กซเรย์-แล็บ จ ำกัด
25/Nov/64 0105544025761 บริษัท เจซีดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
25/Nov/64 0105559147434 บริษัท ไคอำเจน (ประเทศไทย) จ ำกัด
25/Nov/64 0115545003427 บริษัท คำกะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
25/Nov/64 0115536003053 บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ำกัด
25/Nov/64 0105531039246 บริษัท คลองตันกำรแพทย์ จ ำกัด
25/Nov/64 0994000517246 เทศบำลเมืองสำมพรำน
25/Nov/64 0994000457375 เทศบำลต ำบลเวียงยอง จังหวัดล ำพูน
25/Nov/64 0994000570228 เทศบำลต ำบลจ.ป.ร. จังหวัดระนอง
25/Nov/64 0994000118805 เทศบำลต ำบลเกำะเต่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
25/Nov/64 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
25/Nov/64 0105558104529 บริษัท สำมช้ำง กรุ๊ป จ ำกัด
25/Nov/64 0105561064320 บริษัท เก้ำมงคล กรุ๊ป จ ำกัด
25/Nov/64 0105562174081 บจก.เอ็มเอสเมดิคอลกรุ๊ป 



วันท่ีเข้าสัมมนา TAXท่ีเข้าสัมมนา ช่ือหน่วยงาน

รายช่ือหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าท่ีน าส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องท าอย่างไร” 

14/Dec/64 ส ำนักงำนจ ำลองกำรบัญชีธุรกิจ
14/Dec/64 0994002542132 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดอนมะนำว
14/Dec/64 0994002284010 โรงเรียนอนุบำลพินิจวิทยำ
14/Dec/64 0994002023607 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ร้อยเอ็ด
14/Dec/64 0994001085285 โรงเรียนอนุบำลธรรมรักษำ
14/Dec/64 0994001047219 สถำบันวิทยำลัยชุมชน
14/Dec/64 0994001017689 ส ำนักงำนศำลยุติธรรมส ำนักงำนประจ ำศำลแขวงพัทยำ
14/Dec/64 0994000973802 โรงพยำบำลบ้ำนคำ
14/Dec/64 0994000960786 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวันตก
14/Dec/64 0994000824939 สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
14/Dec/64 0994000819234 เทศบำลต ำบลนำบอน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
14/Dec/64 0994000756739 โรงเรียนวัดบ้ำนโป่ง 'สำมัคคีคุณูปถัมภ์'
14/Dec/64 0994000637276 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
14/Dec/64 0994000628269 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
14/Dec/64 0994000601425 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะรุบี จังหวัดปัตตำนี
14/Dec/64 0994000596804 ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนจังหวัดปัตตำนี
14/Dec/64 0994000595212 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำล์มพัฒนำ จังหวัดสตูล
14/Dec/64 0994000592779 เทศบำลต ำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง
14/Dec/64 0994000588470 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะสุกร จังหวัดตรัง
14/Dec/64 0994000581131 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสงขลำ
14/Dec/64 0994000580339 ศูนย์สร้ำงทำงสงขลำ
14/Dec/64 0994000575513 เทศบำลต ำบลทับปุด จังหวัดพังงำ
14/Dec/64 0994000569670 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง
14/Dec/64 0994000567669 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงสุรำษฎร์ธำนี
14/Dec/64 0994000565861 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี
14/Dec/64 0994000562217 เทศบำลต ำบลชุมโค จังหวัดชุมพร
14/Dec/64 0994000547218 ส ำนักงำนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14/Dec/64 0994000537671 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
14/Dec/64 0994000536801 วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี
14/Dec/64 0994000533586 ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 10
14/Dec/64 0994000509065 เทศบำลต ำบลท่ำข้ำม จังหวัดเพชรบูรณ์
14/Dec/64 0994000494769 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำพุทรำ จังหวัดก ำแพงเพชร
14/Dec/64 0994000482094 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
14/Dec/64 0994000478127 ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก
14/Dec/64 0994000473354 เทศบำลต ำบลสบบง จังหวัดพะเยำ
14/Dec/64 0994000469471 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพะเยำ
14/Dec/64 0994000465335 โรงพยำบำลลอง
14/Dec/64 0994000462158 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ จังหวัดแพร่
14/Dec/64 0994000457111 เทศบำลเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน
14/Dec/64 0994000446764 กรมทหำรพรำนท่ี 36
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14/Dec/64 0994000425741 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่
14/Dec/64 0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
14/Dec/64 0994000421877 เทศบำลต ำบลนำโสก จังหวัดมุกดำหำร
14/Dec/64 0994000417730 โรงพยำบำลเมืองสรวง
14/Dec/64 0994000391480 โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์
14/Dec/64 0994000373775 ด่ำนศุลกำกรบึงกำฬ
14/Dec/64 0994000336241 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
14/Dec/64 0994000326696 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอียอ จังหวัดสุรินทร์
14/Dec/64 0994000325207 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์
14/Dec/64 0994000312423 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
14/Dec/64 0994000311303 โรงพยำบำลเซนต์แมร่ี
14/Dec/64 0994000311206 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคุณหนู
14/Dec/64 0994000287593 ส ำนักบริหำรพ้ืนอนุรักษ์ท่ี 7
14/Dec/64 0994000277601 โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร
14/Dec/64 0994000272529 โรงเรียนมำรดำนุสรณ์
14/Dec/64 0994000264933 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ จังหวัดระยอง
14/Dec/64 0994000261942 เทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
14/Dec/64 0994000259727 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครนำยก
14/Dec/64 0994000257741 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก้อนแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
14/Dec/64 0994000250096 วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี
14/Dec/64 0994000244436 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
14/Dec/64 0994000239017 เทศบำลเมืองบำงคูวัด จังหวัดปทุมธำนี
14/Dec/64 0994000233183 โรงพยำบำลแก่งคอย
14/Dec/64 0994000231008 เทศบำลต ำบลเพชรเมืองทอง จังหวัดอ่ำงทอง
14/Dec/64 0994000228384 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอทรำย จังหวัดสิงห์บุรี
14/Dec/64 0994000225458 เทศบำลต ำบลหนองแซง จังหวัดชัยนำท
14/Dec/64 0994000216254 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรอยุธยำ
14/Dec/64 0994000193483 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
14/Dec/64 0994000174641 โรงเรียนกุศลศึกษำ
14/Dec/64 0994000170700 มหำวิทยำลัยคริสเตียน
14/Dec/64 0994000166737 ส ำนักงำนGIZ OFFICE BANGKOK
14/Dec/64 0994000161913 ส ำนักงำนเขตภำษีเจริญ
14/Dec/64 0994000160623 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
14/Dec/64 0994000159111 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ
14/Dec/64 0994000146108 วิทยำลัยนครรำชสีมำ
14/Dec/64 0994000136366 เทศบำลต ำบลจุมจัง จังหวัดกำฬสินธ์ุ
14/Dec/64 0994000120621 โรงพยำบำลล้ี
14/Dec/64 0994000114745 โรงพยำบำลบำงขัน
14/Dec/64 0994000094337 เทศบำลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก
14/Dec/64 0994000094329 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศำสตร์
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14/Dec/64 0994000072341 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำชัยนำท
14/Dec/64 0994000058781 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
14/Dec/64 0994000053223 ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 14
14/Dec/64 0994000046316 วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยผ้ึง
14/Dec/64 0994000039379 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทสกลนคร
14/Dec/64 0994000034938 ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนท่ีนนทบุรี 1
14/Dec/64 0994000020724 มูลนิธิเพ่ือสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ
14/Dec/64 0945562000085 บริษัท เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย จ ำกัด
14/Dec/64 0915544000052 บริษัท ทวิน ซัน จ ำกัด
14/Dec/64 0905537001448 บริษัท หน่ ำฮ่ัวรับเบอร์ จ ำกัด
14/Dec/64 0905530000578 บริษัท พงษ์ศิริ โลจิสติกส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0903556003076 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโอเอสเอส โลจิสติกส์
14/Dec/64 0835560002588 บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0835546003661 บริษัท ภูเก็ต กำร์เด้น คลิฟ จ ำกัด  
14/Dec/64 0815546000808 บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคำน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซำน์ จ ำกัด
14/Dec/64 0805552000202 บริษัท กระบ่ีนครินทร์ จ ำกัด
14/Dec/64 0745558004634 บริษัท ทองศิรำ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0745538001664 บริษัท ไทย นิปปอน พลำสติก จ ำกัด
14/Dec/64 0735557002794 บริษัท โรงพยำบำลกรุงเทพสนำมจันทร์ จ ำกัด  
14/Dec/64 0735536000709 บริษัท เลิศอรุณเทรดด้ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0735531000298 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จ ำกัด
14/Dec/64 0725554000073 บริษัท เจ้ำตะวัน จ ำกัด
14/Dec/64 0705560000781 บริษัท จ ำรัส คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
14/Dec/64 0705547000624 บริษัท ดีอี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0655534000206 บริษัท เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำกัด
14/Dec/64 0633540000334 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแก้วแปง กำรโยธำ
14/Dec/64 0605528000062 บริษัท บูรพำโอสถ จ ำกัด
14/Dec/64 0553561000091 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสำนสกุล กรุ๊ป
14/Dec/64 0515535000073 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ำกัด  
14/Dec/64 0415532000090 บริษัท อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จ ำกัด  
14/Dec/64 0413537001211 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศิลำวัฒน์  
14/Dec/64 0405539000427 บริษัท ที เอ ซี บิซิเนส จ ำกัด  
14/Dec/64 0343546000959 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบี.เอส.เอ อุบล กรีน พอร์ค   
14/Dec/64 0215548001572 บริษัท โตโยต้ำพำวิลเล่ียน ระยอง (2005) จ ำกัด
14/Dec/64 0205559000076 บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0205557022277 บริษัท ทีนี วันเดอะ จ ำกัด
14/Dec/64 0205551009929 บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0205550006969 บริษัท อินโนเวช่ัน เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
14/Dec/64 0205547024188 บริษัท อีสวิน จ ำกัด
14/Dec/64 0205545003671 บริษัท ไทย เอเทค โซลูช่ัน จ ำกัด
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14/Dec/64 0205544004291 บริษัท จัดหำงำน เอชอำร์ พำวเวอร์ โซลูช่ัน จ ำกัด
14/Dec/64 0195553000024 บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ำกัด
14/Dec/64 0195522000022 บริษัท สุรินทร์ ออมย่ำ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0135557005217 บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด
14/Dec/64 0135556007518 บริษัท ดีกรี ซิสเต็ม จ ำกัด
14/Dec/64 0135556002419 บริษัท เทซะ อูช่ำ ไวร์โรพ จ ำกัด
14/Dec/64 0135546000715 บริษัท สยำม วี แพ็ค จ ำกัด
14/Dec/64 0125551015172 บริษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด
14/Dec/64 0125548012168 บริษัท ธำรำเอเชีย จ ำกัด
14/Dec/64 0125547004226 บริษัท ส ำนักงำนวิชินบัญชีธุรกิจ จ ำกัด
14/Dec/64 0115561000992 บริษัท เอ พี ไอ เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด
14/Dec/64 0115558010443 บริษัท เบสท์เซิร์ฟ คอนซัลต้ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0115531000684 บริษัท เฟลตัล อุตสำหกรรม จ ำกัด
14/Dec/64 0115530000192 บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
14/Dec/64 0107556000507 บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107555000031 บริษัท จี แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107554000275 บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน) 
14/Dec/64 0107548000382 บริษัท ธนำพัฒน์ พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107548000111 บริษัท อีซ่ึน เพ้นท์ จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107537000327 บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107536001656 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107536000242 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)
14/Dec/64 0105563108863 บริษัท เอ็คครีมิส โซลูช่ันส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105562069228 บริษัท อินทรินซิก กรุ๊ป จ ำกัด
14/Dec/64 0105561000071 บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105559147434 บริษัท ไคอำเจน (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105559063176 บริษัท คำวำซำกิ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105559037281 บริษัท เดอะ แพรอท อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
14/Dec/64 0105558131208 บริษัท มำรูเบนิ พำวเวอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105558128894 บริษัท เทอร์ร่ำ มีเดีย แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105558057211 บริษัท สิริซอฟต์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105557148182 บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนท์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105556105498 บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
14/Dec/64 0105555095588 บริษัท สยำมนิสสัน บอด้ี จ ำกัด
14/Dec/64 0105555046536 บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ำกัด   
14/Dec/64 0105553149681 บริษัท โทเพร (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105553097893 บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105553079771 บริษัท พรำวว่ี จ ำกัด
14/Dec/64 0105553045478 บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จ ำกัด
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14/Dec/64 0105552052764 บริษัท ไฮเทคเมดิคอล จ ำกัด
14/Dec/64 0105552004883 บริษัท ตล่ิงไทยพัฒนำ จ ำกัด
14/Dec/64 0105551129682 บริษัท ช. สยำม ก่อสร้ำง จ ำกัด
14/Dec/64 0105551043613 บริษัท แวลู ซอร์สซ่ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105551040223 บริษัท พี.เอ็น. พร็อพเพอร์ต้ี เมเนจเม้นท์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105551022446 บริษัท วิน แอสเสท จ ำกัด
14/Dec/64 0105549099810 บริษัท เค แพคเกจจ้ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105548048413 บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ำกัด
14/Dec/64 0105548027581 บริษัท เยอรมัน ออโต้ จ ำกัด
14/Dec/64 0105548011625 บริษัท ไอ.ซี.อี. บิลด้ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105547164801 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด
14/Dec/64 0105547127824 บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105547125775 บริษัท รีนัลแคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
14/Dec/64 0105547109061 บริษัท เทคโนโลย่ี 2004 จ ำกัด
14/Dec/64 0105547036730 บริษัท เออินชัวร์ โบรกเกอร์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105546152299 บริษัท ข้ำวสุวรรณภูมิ จ ำกัด
14/Dec/64 0105546146639 บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด
14/Dec/64 0105546125208 บริษัท แปซิฟิกำ เอเลเมนท์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105546072058 บริษัท เทคโนเมจิ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
14/Dec/64 0105546038704 บริษัท คิงส์สเตลล่ำ แลบบอรำทอร่ี จ ำกัด
14/Dec/64 0105546021445 บริษัท ไอ บ้ิวท์ ออโตเมช่ัน จ ำกัด
14/Dec/64 0105545046711 บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลย่ี จ ำกัด
14/Dec/64 0105544115698 บริษัท เวิลด์ โพร-ฟิกซ์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105544096014 บริษัท อีซ่ี อินชัวร์ โบรกเกอร์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105544031150 บริษัท ไดวำ เอเซีย จ ำกัด
14/Dec/64 0105541073064 บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105540075829 บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105540043307 บริษัท แม็กนิเควนช์ (โครำช) จ ำกัด  
14/Dec/64 0105540007581 บริษัท ดำรำมิค (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105539065408 บริษัท เดอะ เซลเลอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
14/Dec/64 0105539027476 บริษัท คำทำทำ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105538107859 บริษัท เพรส ครำฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
14/Dec/64 0105538073148 บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105538058785 บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จ ำกัด
14/Dec/64 0105537149868 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ำกัด
14/Dec/64 0105537008318 บริษัท ณัฐนันท์พัฒนำ จ ำกัด
14/Dec/64 0105536081712 บริษัท อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
14/Dec/64 0105534073020 บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลำวมิลล่ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105534043341 บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
14/Dec/64 0105533079873 บริษัท ไชน่ำ สเตท คอนสตรัคช่ัน เอนยิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
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14/Dec/64 0105533041892 บริษัท แฮนส์ เมเนจเมนท์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105532106389 บริษัท นัสโก้ ซำนิทำรีแวร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
14/Dec/64 0105532066786 บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ำกัด
14/Dec/64 0105531026195 บริษัท กำมำคัตสึ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
14/Dec/64 0105530018873 บริษัท วี แอนด์ เอส เปเปอร์บ๊อกซ์ จ ำกัด
14/Dec/64 0105527026917 บริษัท อีซูซุแสงฟ้ำ จ ำกัด
14/Dec/64 0105522022280 บริษัท สแปน จ ำกัด
14/Dec/64 0105522020244 บริษัท ปุ๋ยไวก้ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105516008581 บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียร่ิง จ ำกัด
14/Dec/64 0105516006511 บริษัท ยูเน่ียนไทย-นิจิบัน จ ำกัด
14/Dec/64 0105515007114 บริษัท อลูมิเนียม ฉ่ือ จ้ิน ฮ้ัว จ ำกัด
14/Dec/64 0105501001496 บริษัท คอลเกต-ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Dec/64 0105563112810 บริษัทแต้งก้ิวแบ็ก จ ำกัด  
21/Dec/64 0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
21/Dec/64 0994000170700 มหำวิทยำลัยคริสเตียน
21/Dec/64 0994001094977 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
21/Dec/64 0994001057648 โรงเรียนอิสลำมพัฒนำ
21/Dec/64 0994001022160 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดภูเก็ต
21/Dec/64 0994000888881 วิทยำลัยอำชีวศีกษำชุมพร
21/Dec/64 0994000720327 ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือกำรศึกษำร้อยเอ็ด
21/Dec/64 0994000637276 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
21/Dec/64 0994000588160 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำข้ำวเสีย จังหวัดตรัง
21/Dec/64 0994000553374 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว จังหวัดนครศรีธรรมรำช
21/Dec/64 0994000523475 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมดแดง จังหวัดสุพรรณบุรี
21/Dec/64 0994000519800 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
21/Dec/64 0994000452454 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำลชุม จังหวัดน่ำน
21/Dec/64 0994000449780 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เจดีย์ จังหวัดเชียงรำย
21/Dec/64 0994000419651 โรงพยำบำลหนองกุงศรี
21/Dec/64 0994000419546 วิทยำลัยเทคนิคเขำวง
21/Dec/64 0994000401272 โรงพยำบำลเชียงยืน
21/Dec/64 0994000325193 ส ำนักงำนแขวงกำรทำงสุรินทร์
21/Dec/64 0994000295375 เทศบำลต ำบลโคกสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
21/Dec/64 0994000291787 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครรำชสีมำ
21/Dec/64 0994000273916 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะตง จังหวัดจันทบุรี
21/Dec/64 0994000268912 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีตรำด
21/Dec/64 0994000249357 มหำวิทยำลัยบูรพำ
21/Dec/64 0994000216777 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
21/Dec/64 0994000165242 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
21/Dec/64 0994000163720 สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์
21/Dec/64 0994000161701 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 9 ประชำธิปไตย
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21/Dec/64 0994000160151 กรุงเทพมหำนคร
21/Dec/64 0994000150091 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
21/Dec/64 0994000119461 โรงพยำบำลเกำะพะงัน
21/Dec/64 0994000096135 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธำนี)
21/Dec/64 0994000087985 ศูนย์ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดพังงำ
21/Dec/64 0994000086814 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4
21/Dec/64 0994000082053 โครงกำรชลประทำนชัยนำท
21/Dec/64 0994000081197 เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
21/Dec/64 0994000064705 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจ.แพร่
21/Dec/64 0994000011075 โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
21/Dec/64 0994000005423 ส ำนักงบประมำณ
21/Dec/64 0915543000067 บริษัท เซำเทอร์น มอเตอร์ เซลส์ จ ำกัด
21/Dec/64 0905554001701 บริษัท นิวมิตซูหำดใหญ่ จ ำกัด
21/Dec/64 0855538000144 บริษัท ระนองฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด
21/Dec/64 0835553004198 บริษัท เก็บทรัพย์ กรุ๊ป จ ำกัด
21/Dec/64 0745556004581 บริษัท เฮสโก โซลูช่ัน จ ำกัด
21/Dec/64 0515557000599 บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
21/Dec/64 0365556000325 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตำร์ช จ ำกัด
21/Dec/64 0205553020474 บริษัท เอกวิจิตร ธนทรัพย์ จ ำกัด
21/Dec/64 0205550002327 บริษัท เจ.ที.เค. ทรำนสปอร์ต จ ำกัด
21/Dec/64 0205539003070 บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
21/Dec/64 0135547011591 บริษัท แอ๊ฟฟินีต้ี โซลูช่ัน จ ำกัด
21/Dec/64 0125537006684 บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด
21/Dec/64 0115539008056 บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
21/Dec/64 0105561083502 บริษัท เอสไอ-ยูเค (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Dec/64 0105560074607 บริษัท แฟมซ์ จ ำกัด
21/Dec/64 0105556188474 บริษัท เดอะ เบลส อินโนเวช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด
21/Dec/64 0105556037832 บริษัท เอ็มบำร์ค ไทย จ ำกัด
21/Dec/64 0105555019474 บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ ำกัด
21/Dec/64 0105551007536 บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด
21/Dec/64 0105546104286 บริษัท ซิกมำ กรำฟฟิคส์ จ ำกัด
21/Dec/64 0105544071950 บริษัท พีดีเอส อินเตอร์แนชช่ันแนล(ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Dec/64 0105538058386 บริษัท ภัทร โปรเกรส จ ำกัด
21/Dec/64 0105536110607 บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลล่ิง แอพพลำยแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Dec/64 0105533122027 บริษัท โตชิบำ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Dec/64 0105533085598 บริษัท อินฟรำเทค เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด
21/Dec/64 0105532116589 บริษัท บีที โอโต้พำร์ต จ ำกัด
21/Dec/64 0105531079817 บริษัท คอนโทรลอจิค จ ำกัด
21/Dec/64 0105525015047 บริษัท บี.ที. เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด
21/Dec/64 0105515000641 บริษัท ลวดเช่ือมไทยฮันซ่ำ จ ำกัด
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21/Dec/64 0103541010630 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดที เอ็ม อินสทรูเม้นท์  
21/Dec/64 0994000002343 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
21/Dec/64 0994000438435 เทศบำลต ำบลสิริรำช จังหวัดล ำปำง
21/Dec/64 0145528000032 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ทำวน์ 10 จ ำกัด
13/Jan/65 0107536000846 บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน)
13/Jan/65 0105535169501 บริษัท โจนส์ แลง ลำซำลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด
13/Jan/65 0994000385072 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร
13/Jan/65 0105503000250 บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ำกัด  
13/Jan/65 0905497000021 บริษัท ยำงไทยปักษ์ใต้ จ ำกัด
13/Jan/65 0107555000333 บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
13/Jan/65 0994000494599 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดก ำแพงเพชร
13/Jan/65 0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
13/Jan/65 0994000033761 โรงพยำบำลสิรินธร
13/Jan/65 0105544061849 บริษัท ทสึจิย่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0107537000921 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ำกัด (มหำชน)
13/Jan/65 0115537008792 บริษัท คิตำกำว่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0125546000588 บริษัท พ.ศ.ช. กรุ๊ป จ ำกัด
13/Jan/65 0205547000378 บริษัท แอดวำนซ์แมนูแฟคเจอร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
13/Jan/65 0105531080491 บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
13/Jan/65 0994001039950 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
13/Jan/65 0994000997019 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน
13/Jan/65 0994000842929 โรงพยำบำลองครักษ์
13/Jan/65 0994000815000 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมรำช
13/Jan/65 0994000813503 มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย - แปซิฟิก
13/Jan/65 0994000738285 สถำบันกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
13/Jan/65 0994000693672 โรงเรียนกฤษณำทวีวิทย์
13/Jan/65 0994000625430 วิทยำลัยชุมชนแพร่
13/Jan/65 0994000616597 โรงเรียนพิมำนวิทย์นรำธิวำส
13/Jan/65 0994000609272 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส
13/Jan/65 0994000605927 วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน
13/Jan/65 0994000603878 เทศบำลนครยะลำ จังหวัดยะลำ
13/Jan/65 0994000596642 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดปัตตำนี
13/Jan/65 0994000596286 เทศบำลเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี
13/Jan/65 0994000587732 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำตรัง เขต 1
13/Jan/65 0994000581793 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนโส จังหวัดสงขลำ
13/Jan/65 0994000572191 เทศบำลต ำบลคลองพน จังหวัดกระบ่ี
13/Jan/65 0994000550367 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำบนำก จังหวัดนครศรีธรรมรำช
13/Jan/65 0994000547706 เทศบำลต ำบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13/Jan/65 0994000543778 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร
13/Jan/65 0994000524382 เทศบำลต ำบลปำกน้ ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
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13/Jan/65 0994000489188 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลิด จังหวัดตำก
13/Jan/65 0994000484062 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระด่ิง จังหวัดสุโขทัย
13/Jan/65 0994000481128 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์
13/Jan/65 0994000477830 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
13/Jan/65 0994000470991 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพะเยำ
13/Jan/65 0994000450567 เทศบำลต ำบลโรงช้ำง จังหวัดเชียงรำย
13/Jan/65 0994000425490 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตอน จังหวัดเชียงใหม่
13/Jan/65 0994000424957 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
13/Jan/65 0994000242042 กรมกำรแพทย์
13/Jan/65 0994000410760 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
13/Jan/65 0994000377878 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำสำมยอด จังหวัดเลย
13/Jan/65 0994000325746 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
13/Jan/65 0994000290764 วิทยำลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
13/Jan/65 0994000287968 วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ
13/Jan/65 0994000287321 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
13/Jan/65 0994000280475 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เอ็น เอช เค สปริง จ ำกัด
13/Jan/65 0994000250631 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตบำงพระ
13/Jan/65 0994000242069 กรมสุขภำพจิต
13/Jan/65 0994000239807 โรงพยำบำลปทุมธำนี
13/Jan/65 0994000218443 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี
13/Jan/65 0994000214014 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
13/Jan/65 0994000174179 โรงเรียนเกษมพิทยำ
13/Jan/65 0994000126271 เทศบำลนครตรัง จังหวัดตรัง
13/Jan/65 0994000054416 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4
13/Jan/65 0994000038305 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
13/Jan/65 0994000038020 กรมทรัพยำกรน้ ำ
13/Jan/65 0993000103246 มูลนิธิไลฟ์อิมแพค ไทยแลนด์
13/Jan/65 0994000622007 ส ำนักงำนสถิติจังหวัดปทุมธำนี
13/Jan/65 0863558000580 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค
13/Jan/65 0815546000778 บริษัท ไทยอินโด ปำล์มออยล์ แฟคทอร่ี จ ำกัด
13/Jan/65 0705558001465 บริษัท วิน ซีเครียวริต้ี เซอร์วิส จ ำกัด
13/Jan/65 0515532000030 บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จ ำกัด  
13/Jan/65 0505540001571 บริษัท เพลทโธร่ำ สปอร์ตส์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด
13/Jan/65 0435537000268 บริษัท โตโยต้ำหนองคำย ผู้จ ำหน่ำย โตโยต้ำ จ ำกัด  
13/Jan/65 0245551001201 บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพำวด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0215563009244 บริษัท ไมน์ ออโต้โมทีฟ พำร์ทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0215558002989 บริษัท ไฮ-เทค พรีซิช่ัน โมลด์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0215554004642 บริษัท ไทยเมตัลเทค จ ำกัด
13/Jan/65 0215551003769 บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
13/Jan/65 0215545001369 บริษัท ระยองพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำกัด
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13/Jan/65 0215535000700 บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
13/Jan/65 0205557012387 บริษัท ไทโย แพ็คก้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0205551005133 บริษัท คลิงเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0205538000999 บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนช่ันแนลฟู๊ดส์ จ ำกัด
13/Jan/65 0145554001156 บริษัท เอกอุทัย จ ำกัด
13/Jan/65 0135552011952 บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0135546006667 บริษัท อกริเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
13/Jan/65 0135545004148 บริษัท วำยเอส เทค (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0115538001023 บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0115530000192 บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
13/Jan/65 0107555000376 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  
13/Jan/65 0107547000052 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
13/Jan/65 0107537000394 บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
13/Jan/65 0105564005774 บริษัท บิทแนนซ์ จ ำกัด
13/Jan/65 0105559156026 บริษัท กรีน สไตล์ จ ำกัด
13/Jan/65 0105556058252 บริษัท เฟมโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105555009738 บริษัท สยำม เพิร์ล โคเกียว จ ำกัด
13/Jan/65 0105554157458 บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จ ำกัด  
13/Jan/65 0105554152596 บริษัท ซันยู เดนโซ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105554069842 บริษัท ทรู จีเอส จ ำกัด
13/Jan/65 0105554007898 บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0105552109057 บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105551067687 บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
13/Jan/65 0105551056294 บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105550079584 บริษัท โตโย ฟิลล่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
13/Jan/65 0105550017571 บริษัท เอวอร์นิค (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0105549035463 บริษัท สยำม โอเช่ียน เวิร์ล กรุงเทพ จ ำกัด
13/Jan/65 0105547019312 บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จ ำกัด
13/Jan/65 0105546015615 บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอร่ี จ ำกัด
13/Jan/65 0105544118042 บริษัท กรณิศ ก่อสร้ำง จ ำกัด
13/Jan/65 0105544102766 บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จ ำกัด
13/Jan/65 0105542083471 บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
13/Jan/65 0105541021285 บริษัท แคทเธอร์พิลลำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105541002965 บริษัท เอส แอนด์ ดี มำรีน โพรดักส์ จ ำกัด  
13/Jan/65 0105540090933 บริษัท ไทยเวทนิวทริเทค จ ำกัด
13/Jan/65 0105540052527 บริษัท ทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด
13/Jan/65 0105538031526 บริษัท อิโนแอ็ค อินดัสตร้ีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105536143777 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105535148619 บริษัท สยำม วำรินทร์ ชิปป้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
13/Jan/65 0105533128611 บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด
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13/Jan/65 0105531068921 บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
13/Jan/65 0105513002999 บริษัท บำงชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ำกัด
13/Jan/65 0105510002793 บริษัท โพลำคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105501001496 บริษัท คอลเกต-ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด
13/Jan/65 0105491000387 บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด
13/Jan/65 0994000146621 โรงเรียนศรีไพรวิทยำ
13/Jan/65 0205554011096 บริษัท เอ.เจ.อำร์. พรีซิช่ัน จ๊ิก เกจ จ ำกัด
21/Jan/65 0994002174796 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น)
21/Jan/65 0994002058907 โรงเรียนจิรพิทยำ
21/Jan/65 0994000902131 โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์
21/Jan/65 0994000815930 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมหำสำรคำม
21/Jan/65 0994000668414 วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรบริหำรธุรกิจ
21/Jan/65 0994000605102 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำลูปัง จังหวัดยะลำ
21/Jan/65 0994000604319 ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ
21/Jan/65 0994000604297 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดยะลำ
21/Jan/65 0994000604203 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ียะลำ
21/Jan/65 0994000603835 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลำ
21/Jan/65 0994000597142 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะยิไร จังหวัดปัตตำนี
21/Jan/65 0994000591853 เทศบำลต ำบลท่ำแค จังหวัดพัทลุง
21/Jan/65 0994000588291 เทศบำลต ำบลทุ่งกระบือ จังหวัดตรัง
21/Jan/65 0994000580860 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (วิทยำเขตหำดใหญ่, วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี, วิทยำเขตตรัง และ วิทยำเขตภูเก็ต)
21/Jan/65 0994000567162 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
21/Jan/65 0994000566476 เทศบำลต ำบลพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
21/Jan/65 0994000550529 ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดนครศรีธรรมรำช
21/Jan/65 0994000536771 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
21/Jan/65 0994000520212 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยำวำส จังหวัดนครปฐม
21/Jan/65 0994000508727 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์
21/Jan/65 0994000508531 เทศบำลต ำบลบ้ำนโภชน์ จังหวัดเพชรบูรณ์
21/Jan/65 0994000508221 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
21/Jan/65 0994000507771 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์
21/Jan/65 0994000481063 เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
21/Jan/65 0994000456280 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชนแดน จังหวัดน่ำน
21/Jan/65 0994000444702 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21/Jan/65 0994000434774 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ
21/Jan/65 0994000423764 เทศบำลต ำบลฟ้ำฮ่ำม จังหวัดเชียงใหม่
21/Jan/65 0994000423578 แขวงกำรทำงเชียงใหม่ท่ี 3
21/Jan/65 0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
21/Jan/65 0994000361611 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนค้อ จังหวัดอุดรธำนี
21/Jan/65 0994000336845 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำงศิลำ จังหวัดอุบลรำชธำนี
21/Jan/65 0994000325304 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์



วันท่ีเข้าสัมมนา TAXท่ีเข้าสัมมนา ช่ือหน่วยงาน

รายช่ือหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าท่ีน าส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องท าอย่างไร” 

21/Jan/65 0994000319169 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม จังหวัดบุรีรัมย์
21/Jan/65 0994000315082 วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์
21/Jan/65 0994000260164 โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
21/Jan/65 0994000246790 เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ จังหวัดชลบุรี
21/Jan/65 0994000240759 โรงเรียนทวิวิชช์
21/Jan/65 0994000238274 โรงพยำบำลสำมโคก
21/Jan/65 0994000223862 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์
21/Jan/65 0994000214154 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองพระยำบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
21/Jan/65 0994000170734 โรงเรียนซำงตำครูสศึกษำ
21/Jan/65 0994000161930 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
21/Jan/65 0994000160534 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
21/Jan/65 0994000160101 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
21/Jan/65 0994000158475 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตอุเทนถวำย
21/Jan/65 0994000136749 โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
21/Jan/65 0994000089171 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำพะเยำ เขต 1
21/Jan/65 0994000087446 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสระแก้ว
21/Jan/65 0994000077238 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2
21/Jan/65 0994000041071 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
21/Jan/65 0905540000805 บริษัท ควอลิต้ีคอยส์อินดัสตร้ีส์ (พี.บี.) จ ำกัด
21/Jan/65 0865556000185 บริษัท ภัทรกำนต์ เทรดด้ิง จ ำกัด
21/Jan/65 0835553004198 บริษัท เก็บทรัพย์ กรุ๊ป จ ำกัด
21/Jan/65 0835546006385 บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
21/Jan/65 0835533000316 บริษัท ภูเก็ตน ำแสง จ ำกัด
21/Jan/65 0775556002049 บริษัท อินชำ 786 จ ำกัด
21/Jan/65 0745558000183 บริษัท ล้ีบ้วนซัว ดิสเปนซำร่ี (ห้ำงเก่ำ) จ ำกัด
21/Jan/65 0745556007229 บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ำกัด
21/Jan/65 0705536000148 บริษัท บ้ำนโป่งเปเปอร์ จ ำกัด
21/Jan/65 0675562000622 บริษัท ไร่สำยชล101 จ ำกัด
21/Jan/65 0675534000125 บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ำกัด
21/Jan/65 0625558000265 บริษัท ชมรมส่งเสริมกำรเกษตรไทย จ ำกัด
21/Jan/65 0575560004354 บริษัท รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1993 จ ำกัด
21/Jan/65 0523507000020 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเต๊กหมง
21/Jan/65 0515549000496 บริษัท ดำต้ำมำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
21/Jan/65 0505542001781 บริษัท ลำนนำโปลิเทคนิค จ ำกัด
21/Jan/65 0505541000241 บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จ ำกัด  
21/Jan/65 0505539003395 บริษัท เชอวำล เทคโนโลย่ี จ ำกัด
21/Jan/65 0505536002495 บริษัท ที แอคเคำนท์ จ ำกัด
21/Jan/65 0425561000981 บริษัท โมเดิร์น เทจ จ ำกัด
21/Jan/65 0365543000054 บริษัท ภูมอมิลค์ จ ำกัด
21/Jan/65 0215554003280 บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
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21/Jan/65 0205555011197 บริษัท เดอะ บอร์ด แฟคทอร่ี จ ำกัด
21/Jan/65 0205555009397 บริษัท พำพำสึ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
21/Jan/65 0205553013559 บริษัท อำร์. เอ แพลนน่ิง จ ำกัด
21/Jan/65 0205553008148 บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จ ำกัด
21/Jan/65 0205552015655 บริษัท ภูมิไท เซอร์วิส จ ำกัด
21/Jan/65 0205547000378 บริษัท แอดวำนซ์แมนูแฟคเจอร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
21/Jan/65 0205517000043 บริษัท ชลเจริญ จ ำกัด
21/Jan/65 0135556000327 บริษัท เอซีพีเอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
21/Jan/65 0115561004688 บริษัท อ่ิมทรัพย์ โกลบอล คูซีน จ ำกัด
21/Jan/65 0115559008264 บริษัท พีซีซี เทรดเดอร์ จ ำกัด
21/Jan/65 0115558020538 บริษัท ซอยล์กรีต เทค จ ำกัด
21/Jan/65 0115553002884 บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0115543001168 บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพำเรล จ ำกัด
21/Jan/65 0115535004111 บริษัท ที.เอ.พี. แสตนดำร์ด จ ำกัด
21/Jan/65 0115529000249 บริษัท คงศิริแทนเนอร่ี จ ำกัด
21/Jan/65 0107558000041 บริษัท ไทย โคโคนัท จ ำกัด (มหำชน)  
21/Jan/65 0107554000178 บริษัท บำงกอก เดค-คอน จ ำกัด (มหำชน)
21/Jan/65 0105561200959 บริษัท ฟู้ดซัน จ ำกัด
21/Jan/65 0105561167994 บริษัท อินโนเปีย (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105561075143 บริษัท โบว์เบเกอร่ีเฮ้ำส์ จ ำกัด
21/Jan/65 0105560098999 บริษัท ธงชัย เรียล เอสเตท จ ำกัด
21/Jan/65 0105557124160 บริษัท บีไอพีโอ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ำกัด
21/Jan/65 0105556087830 บริษัท วินเทค ออโตโมทีฟ จ ำกัด
21/Jan/65 0105556067081 บริษัท เอส.ที.มำสเตอร์เทค จ ำกัด
21/Jan/65 0105554119173 บริษัท เน็ตคลำวด์ คอมพิวต้ิง ซิสเต็ม จ ำกัด
21/Jan/65 0105553110776 บริษัท โออิซูมิ เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จ ำกัด
21/Jan/65 0105553047292 บริษัท เอ็กซ์ แอล เอส ทูล แอนด์ โมลด์ จ ำกัด
21/Jan/65 0105552075233 บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ต้ิง จ ำกัด
21/Jan/65 0105551114944 บริษัท ทำชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีทต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105550011271 บริษัท เซเว่นเดย์ ไดอะลิซีส จ ำกัด
21/Jan/65 0105549147512 บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
21/Jan/65 0105549106859 บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด
21/Jan/65 0105548040846 บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105547153710 บริษัท เคเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105547063249 บริษัท ฮำลำมิกส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105545069711 บริษัท ศรีนครินทร์ เซอร์วิส จ ำกัด
21/Jan/65 0105541056828 บริษัท เพำเวอร์ เทคโนโลย่ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด
21/Jan/65 0105540056450 บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105539122991 บริษัท นิปปุ่น ฟู้ดส์ คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด  
21/Jan/65 0105539116584 บริษัท แปซิฟิค อี.เอ็น.จี. (1996) จ ำกัด
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21/Jan/65 0105539088751 บริษัท เมททอลไลน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
21/Jan/65 0105539020595 บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105539015711 บริษัท เอนก แมชินเนอร่ี จ ำกัด
21/Jan/65 0105538095338 บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอร่ี จ ำกัด
21/Jan/65 0105538048160 บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
21/Jan/65 0105538023060 บริษัท มิตซุย สยำม คอมโพเนนท์ส จ ำกัด
21/Jan/65 0105536110780 บริษัท อสิตำกิจ จ ำกัด
21/Jan/65 0105536027955 บริษัท บิค คลีน จ ำกัด
21/Jan/65 0105535021554 บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด
21/Jan/65 0105532002427 บริษัท แลปพลัส วัน จ ำกัด
21/Jan/65 0105531059701 บริษัท รอยัล ไทม์ ซิต้ี จ ำกัด
21/Jan/65 0105526050989 บริษัท ซีเอช อินดัสตร่ี จ ำกัด  
21/Jan/65 0105520005299 บริษัท น้ ำมันบริโภคไทย จ ำกัด
21/Jan/65 0105519001480 บริษัท เอเช่ียน เคมิคัล จ ำกัด
21/Jan/65 0105507002389 บริษัท เอเช่ียนฮอนด้ำมอเตอร์ จ ำกัด
21/Jan/65 0103551025192 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุขสอนสิน
28/Jan/65 0105552110616 บริษัท เอ็นทูเจ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
28/Jan/65 0994000325797 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
28/Jan/65 0994000046821 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
28/Jan/65 0994000424728 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่
28/Jan/65 0994000116896 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ จังหวัดปรำจีนบุรี
28/Jan/65 0994000508484 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขุย จังหวัดเพชรบูรณ์
28/Jan/65 0994000553072 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงกลำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
28/Jan/65 0994000252218 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี
28/Jan/65 0994000588186 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไพร จังหวัดตรัง
28/Jan/65 0994000271883 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะกูด จังหวัดตรำด
28/Jan/65 0994000334290 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยใต้ จังหวัดศรีสะเกษ
28/Jan/65 0994000234945 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองย่ำงเสือ จังหวัดสระบุรี
28/Jan/65 0994000232021 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแห จังหวัดอ่ำงทอง
28/Jan/65 0994000500076 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธ ำรงค์ จังหวัดก ำแพงเพชร
28/Jan/65 0994000377762 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ จังหวัดเลย
28/Jan/65 0994000624174 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจ้ำท่ำ จังหวัดกำฬสินธ์ุ
28/Jan/65 0994000552319 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำย จังหวัดนครศรีธรรมรำช
28/Jan/65 0503550002535 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทีที เมด
28/Jan/65 0103550030192 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดอัฐพรรณกำรบัญชี
28/Jan/65 0313523000171 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสวัสดีพำนิชปะค ำ   
28/Jan/65 0994000339127 ส ำนักงำนศิลปำกรท่ี 9 อุบลรำชธำนี
28/Jan/65 0994000287593 ส ำนักบริหำรพ้ืนอนุรักษ์ท่ี 7
28/Jan/65 0994000232497 ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 7 (สระบุรี)
28/Jan/65 0994000448457 ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนท่ีเชียงรำย
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28/Jan/65 0994000594658 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสตูล
28/Jan/65 0994000276532 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เวฬุวัน จ ำกัด
28/Jan/65 0994000486308 สหกรณ์กำรเกษตรสุโขทัยธำนี จ ำกัด
28/Jan/65 0994000077238 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2
28/Jan/65 0994001047219 สถำบันวิทยำลัยชุมชน
28/Jan/65 0994000510578 ศูนย์อนำมัยท่ี 3 นครสวรรค์
28/Jan/65 0305556001534 บริษัท ศูนย์สุขภำพโครำช จ ำกัด
28/Jan/65 0994000023022 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
28/Jan/65 0994000260164 โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
28/Jan/65 0994000476850 ศำลจังหวัดหนองบัวล ำภู
28/Jan/65 0994000516991 ศำลจังหวัดนครปฐม
28/Jan/65 0994000568207 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนดิษฐ์
28/Jan/65 0994000423179 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
28/Jan/65 0994001074640 โรงเรียนเปรมฤทัย
28/Jan/65 0994000171382 โรงเรียนบูรณะศึกษำ
28/Jan/65 0994000480181 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
28/Jan/65 0994000807121 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น
28/Jan/65 0994000580134 โรงพยำบำลสงขลำ
28/Jan/65 0994000313853 โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
28/Jan/65 0105530051960 บริษัท โรงพยำบำลบำงโพ จ ำกัด
28/Jan/65 0105526049522 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105525026731 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย กำร์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0994000008431 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุสมอ
28/Jan/65 0105537141841 บริษัท ยำมำดะ สมบูรณ์ จ ำกัด
28/Jan/65 0993000348036 มูลนิธิเพ่ือสัตว์เกำะลันตำ
28/Jan/65 0994000580860 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (วิทยำเขตหำดใหญ่, วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี, วิทยำเขตตรัง และ วิทยำเขตภูเก็ต)
28/Jan/65 0994000603797 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
28/Jan/65 0994000516860 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
28/Jan/65 0994000209983 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
28/Jan/65 0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล
28/Jan/65 0994000819706 มหำวิทยำลัยพิษณุโลก
28/Jan/65 0994000477881 มหำวิทยำลัยนเรศวร
28/Jan/65 0105532010390 บริษัท ซีพี-เมจิ จ ำกัด
28/Jan/65 0107555000333 บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
28/Jan/65 0105510000821 บริษัท สยำมสตำร์ช (1966) จ ำกัด
28/Jan/65 0105543100573 บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จ ำกัด
28/Jan/65 0115549001569 บริษัท แมทช์พอยท์ เทคโนโลยี จ ำกัด
28/Jan/65 0105534043023 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105537026651 บริษัท ฟำร์อีสต์ แสตมฟอร์ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
28/Jan/65 0105544083010 บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด
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28/Jan/65 0107558000041 บริษัท ไทย โคโคนัท จ ำกัด (มหำชน)  
28/Jan/65 0205544009374 บริษัท โตโยด้ำ โกเซ เอเชีย จ ำกัด
28/Jan/65 0105520010462 บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จ ำกัด
28/Jan/65 0105560142050 บริษัท โอเช่ียน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105530067343 บริษัท เอรำวัณรับเบอร์ จ ำกัด
28/Jan/65 0105549051604 บริษัท เอเช่ียน พำร์ทส์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด
28/Jan/65 0505559008741 บริษัท อินฟินิท โปรเจกต์ จ ำกัด
28/Jan/65 0105556158729 บริษัท อำรำตะ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105528043831 บริษัท สำธร พำร์ค จ ำกัด 
28/Jan/65 0105530032434 บริษัท สยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด
28/Jan/65 0115541001977 บริษัท สยำม ซำนชิน จ ำกัด
28/Jan/65 0105539107305 บริษัท สมชัย อะลูมิเนียม จ ำกัด
28/Jan/65 0105510002106 บริษัท สตำร์โฮเต็ล จ ำกัด
28/Jan/65 0105540076426 บริษัท วำยพี คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
28/Jan/65 0845543001269 บริษัท เยนเนอรัล ไมน่ิง แอนด์ เทรดด้ิง จ ำกัด
28/Jan/65 0845553003906 บริษัท มิตรเจริญฟำร์ม จ ำกัด
28/Jan/65 0205531003372 บริษัท เพำว์เวอร์ ยูต้ำ กรุ๊ป จ ำกัด
28/Jan/65 0105547007217 บริษัท พำเนล พลัส จ ำกัด
28/Jan/65 0105539047906 บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105547094373 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Jan/65 0415558002065 บริษัท บียอนด์ คำเฟ่ จ ำกัด  
28/Jan/65 0105557115667 บริษัท บิโซเทล จ ำกัด
28/Jan/65 0405560004142 บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จ ำกัด  
28/Jan/65 0105547117209 บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด
28/Jan/65 0735555000425 บริษัท นิวทรำ ฟำร์ม จ ำกัด
28/Jan/65 0105551045217 บริษัท ไทยคำลิ จ ำกัด  
28/Jan/65 0205561025447 บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จ ำกัด
28/Jan/65 0105545058191 บริษัท ทีเอฟไอ.กรีนไบโอเทค จ ำกัด
28/Jan/65 0115541003147 บริษัท ทีปกรอินดัสทร่ีส์ จ ำกัด
28/Jan/65 0105542068731 บริษัท ทีรำด (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105541025345 บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จ ำกัด
28/Jan/65 0105539133187 บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0125546012870 บริษัท โตโยต้ำ เอกนิมิตไทย จ ำกัด
28/Jan/65 0105535047766 บริษัท โตโยต้ำ บอด้ี เซอร์วิส จ ำกัด
28/Jan/65 0205557037291 บริษัท ดี วอเตอร์สปอร์ต แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด
28/Jan/65 0105538054747 บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้ำส์ จ ำกัด
28/Jan/65 0515549000496 บริษัท ดำต้ำมำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
28/Jan/65 0135532000548 บริษัท ซีวำยเทคโนโลยี จ ำกัด
28/Jan/65 0105530014801 บริษัท ซิต้ีฟำร์ม อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด
28/Jan/65 0215553001739 บริษัท เคซี อัลเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
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28/Jan/65 0105532079187 บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Jan/65 0105559051071 บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0135562014041 บริษัท เค.อำร์ นัมเบอร์วัน จ ำกัด
28/Jan/65 0107538000185 บริษัท เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกัด (มหำชน)
28/Jan/65 0107562000025 บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย จ ำกัด (มหำชน)
28/Jan/65 0107537001757 บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)
28/Jan/65 0505538005301 บริษัท เอิร์ทสเคป จ ำกัด
28/Jan/65 0105540037803 บริษัท เอ็นซีอำร์ - ทีอำร์บี อินดัสตร้ี จ ำกัด
28/Jan/65 0105530052737 บริษัท สยำมซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด
28/Jan/65 0105547125775 บริษัท รีนัลแคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
28/Jan/65 0505550005161 บริษัท ภำนน จ ำกัด
28/Jan/65 0535560000693 บริษัท จ.จักรวำล 42 จ ำกัด
28/Jan/65 0105547041962 บริษัท พร้อม แอด-คอม จ ำกัด
28/Jan/65 0105472000024 บริษัท โงวฮก จ ำกัด
28/Jan/65 0105531043103 บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จ ำกัด
28/Jan/65 0105532009251 บริษัท นิสชินโบ เมคำโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
28/Jan/65 0745555005460 บริษัท ธนพรอิเล็คทริค จ ำกัด
28/Jan/65 0994000423870 เทศบำลต ำบลหนองแก๋ว จังหวัดเชียงใหม่
28/Jan/65 0994000285418 เทศบำลต ำบลวังทอง จังหวัดสระแก้ว
28/Jan/65 0994000602014 เทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัดปัตตำนี
28/Jan/65 0994000336705 เทศบำลต ำบลธำตุ จังหวัดอุบลรำชธำนี
28/Jan/65 0994000494742 เทศบำลต ำบลทุ่งทรำย จังหวัดก ำแพงเพชร
28/Jan/65 0994000484631 เทศบำลต ำบลตล่ิงชัน จังหวัดสุโขทัย
28/Jan/65 0994000588321 เทศบำลต ำบลควนโพธ์ิ จังหวัดตรัง
28/Jan/65 0994000570538 ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดกระบ่ี
28/Jan/65 0994000565577 ท่ำอำกำศยำนสุรำษฎร์ธำนี
28/Jan/65 0105559067813 บริษัท จับจ่ำย คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
28/Jan/65 0405557003050 บริษัท คูโบต้ำชัยศิริขอนแก่น จ ำกัด  
28/Jan/65 0994000206429 คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
28/Jan/65 0994000090773 แขวงทำงหลวงสมุทรสงครำม
28/Jan/65 0994000038020 กรมทรัพยำกรน้ ำ
28/Jan/65 0105563044326 บริษัท ซิปเม็กซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด
28/Jan/65 0515555000397 บริษัท โยชิดะ เอ็นพลำ ไทย จ ำกัด  
28/Jan/65 0105551056006 บริษัท เดอะ วิสต้ำ จ ำกัด
28/Jan/65 0105535006571 บริษัท ไทย ไฮเบกซ์ จ ำกัด
28/Jan/65 0215547001391 บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด
28/Jan/65 0105555130146 บริษัท ทำเคดะอุตสำหกรรม (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Jan/65 0105561042245 บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105546035829 บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0107547000532 บริษัท ไมด้ำ ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน)
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28/Jan/65 0105563003662 บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Jan/65 0105560166307 บริษัท โฟโกโม ครีเอทีฟ จ ำกัด
28/Jan/65 0105556189659 บริษัท อีเอสเอ็ม จ ำกัด
28/Jan/65 0105536052291 บริษัท ไอกะ บำงกอก จ ำกัด
28/Jan/65 0994000423519 โรงพยำบำลดอยสะเก็ด
28/Jan/65 0105528005301 บริษัท คอบร้ำ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
28/Jan/65 0205549012217 บริษัท คอบร้ำ แอดวำนซด์ คอมโพซิทส์ จ ำกัด
28/Jan/65 0105545047921 บริษัท ชูเคียว (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Jan/65 0115559010757 บริษัท เอเชีย เวนด้ิง แมชชีน โอเปอร์เรช่ัน จ ำกัด
28/Jan/65 0105537075376 บริษัท ดับเบ้ิลยู อี พี เอ็นจิเนียร่ิง พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด
03/Feb/65 0994000164882 องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์
03/Feb/65 0994000457880 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตุ้ม จังหวัดล ำพูน
03/Feb/65 0994000118708 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
03/Feb/65 0903560000957 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ่อยำงคอฟฟ่ี แอนด์ เรสเตอรองท์
03/Feb/65 0413518000213 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนพศรี  
03/Feb/65 0533524000105 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ิมเจริญยำงยนต์
03/Feb/65 0994002121781 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ
03/Feb/65 0994000685025 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอีซูซุเอ็นย่ิน (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0994000565721 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
03/Feb/65 0994000955952 วิทยำลัยสงฆ์นครล ำปำง (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย)
03/Feb/65 0994000251963 วิทยำลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
03/Feb/65 0994000290268 วิทยำลัยกำรอำชีพบัวใหญ่
03/Feb/65 0994000310765 โรงเรียนรวมมิตรวิทยำ
03/Feb/65 0994000261268 โรงเรียนมำรีวิทยำศรีมโหสถ
03/Feb/65 0994000480750 โรงพยำบำลอุตรดิตถ์
03/Feb/65 0994000055340 มูลนิธิห่วงใยเยำวชน
03/Feb/65 0994000209983 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
03/Feb/65 0105557172709 บริษัทดอกเตอร์ยำ ฟำร์มำ จ ำกัด 
03/Feb/65 0305561006239 บริษัท ฮ็อบ เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด
03/Feb/65 0105558027435 บริษัท โอซีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0105536102426 บริษัท แอด อิน บิซิเนส จ ำกัด
03/Feb/65 0105555147618 บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ำกัด
03/Feb/65 0105531040261 บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ำกัด
03/Feb/65 0105558040547 บริษัท เอ็นเอ็นอำร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0105552095374 บริษัท เอนเนกซ์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด
03/Feb/65 0105552110616 บริษัท เอ็นทูเจ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
03/Feb/65 0105551102954 บริษัท เอ พลัส แอล จ ำกัด
03/Feb/65 0455555000410 บริษัท อำร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ำกัด
03/Feb/65 0105561064991 บริษัท อัพเปอร์ แพลนน่ิง ครีเอช่ัน จ ำกัด
03/Feb/65 0105548157999 บริษัท อะลำโมด จ ำกัด
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03/Feb/65 0105555161432 บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จ ำกัด
03/Feb/65 0905553002631 บริษัท สยำมคำลิเบรช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
03/Feb/65 0205554001732 บริษัท สยำม โกรว์ พีเพิล จ ำกัด
03/Feb/65 0105543100573 บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด์ แพค จ ำกัด
03/Feb/65 0105539046594 บริษัท ไวท์คลำวน์ จ ำกัด
03/Feb/65 0105556008646 บริษัท วรำกร กำรบัญชี จ ำกัด
03/Feb/65 0105533096999 บริษัท เล้งเพำเวอร์ จ ำกัด
03/Feb/65 0135548006419 บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟต้ี จ ำกัด
03/Feb/65 0105546148542 บริษัท รัชดำ ฮอนด้ำ ออโตโมบิล จ ำกัด
03/Feb/65 0105536078614 บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
03/Feb/65 0205559030641 บริษัท มำรีน บีช โฮเทล พัทยำ จ ำกัด
03/Feb/65 0105546077114 บริษัท โฟลวโพร เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด
03/Feb/65 0105529047547 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ำกัด
03/Feb/65 0315554000069 บริษัท เบสท์- แพค คอนกรีต (2) จ ำกัด   
03/Feb/65 0115562001046 บริษัท บำจำ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0105548148051 บริษัท โนเบล เอ็นซี จ ำกัด
03/Feb/65 0105514006149 บริษัท นิคเคสยำมอลูมิเนียม จ ำกัด
03/Feb/65 0105537140470 บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
03/Feb/65 0575556001940 บริษัท ไทยร่มโพธ์ิทอง 888 ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ำกัด
03/Feb/65 0105551087726 บริษัท ไทย อิงค์เจ็ท เทคโนโลยี จ ำกัด
03/Feb/65 0105559162361 บริษัท เทอร์ร่ำฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0105542028887 บริษัท ทรงทอง ทรำนสปอร์ต จ ำกัด
03/Feb/65 0505561010820 บริษัท ไดโซะ ซูชิ จ ำกัด
03/Feb/65 0105550023929 บริษัท ดับเบ้ิล วิง สปิริต เซอร์วิส จ ำกัด
03/Feb/65 0135549008130 บริษัท ดับบลิวเอสที.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ ำกัด
03/Feb/65 0215555006304 บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลำสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0205554022225 บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จ ำกัด
03/Feb/65 0105525038390 บริษัท ซี.ไอ.ที. จ ำกัด
03/Feb/65 0205545012581 บริษัท ซี เอฟ ฟำร์ม จ ำกัด
03/Feb/65 0665555000175 บริษัท จินเส็ง มอเตอร์ จ ำกัด
03/Feb/65 0195545000584 บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด
03/Feb/65 0105536093222 บริษัท เค.เอส. (ไทยแลนด์) จ ำกัด
03/Feb/65 0105532054508 บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จ ำกัด
03/Feb/65 0105526037729 บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จ ำกัด
03/Feb/65 0105559006377 บริษัท คอนเนค ออโตเมช่ัน จ ำกัด
03/Feb/65 0305560002531 บริษัท คลำส คอฟฟ่ี จ ำกัด  
03/Feb/65 0107537002435 บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ำกัด (มหำชน)
03/Feb/65 0994000457472 เทศบำลต ำบลศรีวิชัย จังหวัดล ำพูน
03/Feb/65 0994000165501 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
09/Feb/65 0105501001496 บริษัท คอลเกต-ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด
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09/Feb/65 0815546000662 บริษัท ลันตำ แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ ำกัด  
09/Feb/65 0105559185239 บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0445559000236 บริษัท ดีทีเอสที จ ำกัด
09/Feb/65 0135554007286 บริษัท จัดหำงำน มำยด์เอจ จ ำกัด
09/Feb/65 0105532082706 บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105547012733 บริษัท ฮัลโล บำงกอก แอล อี ดี จ ำกัด
09/Feb/65 0107559000222 บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ ำกัด (มหำชน)
09/Feb/65 0994000948859 โรงเรียนพร้อม
09/Feb/65 0994000814402 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดตรัง
09/Feb/65 0994000787693 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
09/Feb/65 0994000761333 โรงเรียนบ้ำนโป่งวิทยำคม
09/Feb/65 0994000639481 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม
09/Feb/65 0994000609493 โรงเรียนดำรุสสลำม
09/Feb/65 0994000608772 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลำ จ ำกัด
09/Feb/65 0994000591373 โรงเรียนอนุบำลเสริมปัญญำ
09/Feb/65 0994000566964 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียนทอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
09/Feb/65 0994000530412 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนกแก้ว จังหวัดกำญจนบุรี
09/Feb/65 0994000451288 สหกรณ์กำรเกษตรเวียงป่ำเป้ำ จ ำกัด
09/Feb/65 0994000392982 วิทยำลัยเทคนิคชุมแพ
09/Feb/65 0994000353014 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28
09/Feb/65 0994000290926 โรงเรียนโชคชัยสำมัคคี
09/Feb/65 0994000267207 วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด
09/Feb/65 0994000261659 โรงพยำบำลค่ำยจักรพงษ์
09/Feb/65 0994000175281 โรงเรียนจินดำพงศ์
09/Feb/65 0994000170785 โรงเรียนบูรณวิทย์
09/Feb/65 0994000097921 โรงเรียนสำรสำสน์ประชำอุทิศพิทยำคำร
09/Feb/65 0994000054360 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอ ำนำจเจริญ
09/Feb/65 0994000047436 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
09/Feb/65 0994000039701 ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ ภำค 3
09/Feb/65 0994000025114 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดมหำสำรคำม (พันธ์ุพืชเพำะเล้ียง)
09/Feb/65 0994000012438 โรงเรียนอนุบำลพุทธรักษำ
09/Feb/65 0993000153740 มูลนิธิมูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ
09/Feb/65 0905560000410 บริษัท ท๊อปเจน อควำคัลเจอร์ จ ำกัด
09/Feb/65 0905547000517 บริษัท เอส วี เอส แมคคำนิคัล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด
09/Feb/65 0905542000675 บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0905539002743 บริษัท เซ้ำท์เทิร์น ฮอลลิเออร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0865556000649 บริษัท โอเช่ียน ดี.ซี. จ ำกัด  
09/Feb/65 0845554000277 บริษัท เอส อำร์ ที ฟู้ดส์ จ ำกัด  
09/Feb/65 0845547005331 บริษัท เวิลด์จีเนียส จ ำกัด
09/Feb/65 0835545002394 บริษัท อันดำมัน ลีเชอร์ ภูเก็ต จ ำกัด
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09/Feb/65 0835531000441 บริษัท ชุมพรโอเช่ียนกรุ๊ป จ ำกัด  
09/Feb/65 0805551000055 บริษัท ไมน่ิง วิสช่ัน จ ำกัด
09/Feb/65 0805541000117 บริษัท ฮอนด้ำ ศรีนคร จ ำกัด
09/Feb/65 0735562004490 บริษัท โปรบิซ รีเทล กรุ๊ป จ ำกัด
09/Feb/65 0735560000411 บริษัท ศรีมิตร อินดัสทรี จ ำกัด
09/Feb/65 0735521000040 บริษัท อีซูซุปฐมยนตรกำญจน์ จ ำกัด
09/Feb/65 0733536000863 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดย่งเซ่งฮงอุตสำหกรรม
09/Feb/65 0715561000881 บริษัทณพัฒน์ ภำษีอำกร จ ำกัด  
09/Feb/65 0713553000302 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโรงสีรังสรรค์พืชผล
09/Feb/65 0705542000341 บริษัท เอวัน ออโต้พำร์ท จ ำกัด
09/Feb/65 0605539000760 บริษัท นครสวรรค์ ส.ยำนยนต์ จ ำกัด
09/Feb/65 0515559000073 บริษัท นพดำโปรดักส์ จ ำกัด
09/Feb/65 0505562007318 บริษัทโอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จ ำกัด 
09/Feb/65 0445556000197 บริษัท สำรคำมนิติธรรม จ ำกัด   
09/Feb/65 0435538000229 บริษัท ห้ำงสรรพสินค้ำ เจียง - ฟิวเจอร์ พลำซ่ำ จ ำกัด
09/Feb/65 0405560000937 บริษัท เค้ียงเทรดด้ิง จ ำกัด  
09/Feb/65 0405545000549 บริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์ จ ำกัด
09/Feb/65 0345558001221 บริษัท ไดกิฟู้ด จ ำกัด
09/Feb/65 0215555006304 บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลำสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0215547001412 บริษัท บรรจบพันธ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
09/Feb/65 0215542000671 บริษัท แซมซ่ัน คอนแทรคเตอร์ จ ำกัด
09/Feb/65 0205544005042 บริษัท เอพี ยูไนเทค จ ำกัด
09/Feb/65 0145543000048 บริษัท แซม พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0135560020655 บริษัท ช่อลดำ คอฟฟ่ี จ ำกัด
09/Feb/65 0135556011698 บริษัท ซำคำอิยะ - ไทยเทคโนเพลท จ ำกัด
09/Feb/65 0135556004616 บริษัท นีโอ อินเตอร์เทค จ ำกัด
09/Feb/65 0135555014758 บริษัท มำยด์เอจ อินโนเวช่ัน จ ำกัด
09/Feb/65 0125549006790 บริษัท มิลเลนเน่ียม โพรเซส จ ำกัด
09/Feb/65 0115548008811 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด
09/Feb/65 0107558000237 บริษัท ไอที กรีน จ ำกัด (มหำชน)
09/Feb/65 0107537002648 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)
09/Feb/65 0105562009420 บริษัท บู๊ต๊ึง กรุ๊ป จ ำกัด
09/Feb/65 0105560179379 บริษัท ไอซีเอ เจม ลำบอรำเทอร่ี จ ำกัด
09/Feb/65 0105560164002 บริษัท ลำซสเตป แมชชีน จ ำกัด
09/Feb/65 0105559155402 บริษัท แอด อิน เซอร์วิส จ ำกัด
09/Feb/65 0105559133832 บริษัท บิสซีบีกรุ๊ป จ ำกัด
09/Feb/65 0105559063010 บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวช่ัน จ ำกัด
09/Feb/65 0105558079001 บริษัท โรงพยำบำลสัตว์เพ็ทโตะ จ ำกัด
09/Feb/65 0105558024720 บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จ ำกัด
09/Feb/65 0105558023146 บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
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09/Feb/65 0105557141005 บริษัท ลำซสเตป จ ำกัด
09/Feb/65 0105556044812 บริษัท คอม กรุ๊ป จ ำกัด
09/Feb/65 0105553156539 บริษัท มำรูโกะ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
09/Feb/65 0105553095441 บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105552094564 บริษัท พีเอ็นเค แอคเคำน์ต้ิง จ ำกัด
09/Feb/65 0105550085983 บริษัท สิรพงศ์ กำรค้ำ จ ำกัด
09/Feb/65 0105550050284 บริษัท โฟร์โนล็อค จ ำกัด
09/Feb/65 0105549030534 บริษัท ปฏิวัติ ฟิล์ม จ ำกัด
09/Feb/65 0105547109141 บริษัท เวอร์ทัส เทคโนโลยี จ ำกัด
09/Feb/65 0105545107311 บริษัท พิริยะกุล จ ำกัด
09/Feb/65 0105544047072 บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105544013666 บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105543028422 บริษัท เน็ตครีเอติค ดอทคอม จ ำกัด
09/Feb/65 0105543020251 บริษัท ซีไซด์ โฮเทล (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105541012863 บริษัท สกิลพำวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105539133730 บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105539099922 บริษัท เอเชียน เอวิเอช่ัน เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105538092363 บริษัทฮำตำริ เทคโนโลยี จ ำกัด 
09/Feb/65 0105536137441 บริษัท ลิม ไลน์ แอพพำเรล จ ำกัด
09/Feb/65 0105535144851 บริษัท ไอ.เอส.โอ.สตีล (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105535061271 บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จ ำกัด
09/Feb/65 0105535004757 บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105535000514 บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิดซ์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105533096999 บริษัท เล้งเพำเวอร์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105533052258 บริษัท เบย์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
09/Feb/65 0105531083105 บริษัท เซมมิ เทรดด้ิง จ ำกัด
09/Feb/65 0105531047761 บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทรำเวิล จ ำกัด
09/Feb/65 0105531037481 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย พลังร่วม จ ำกัด
09/Feb/65 0105530010023 บริษัท หลินซินเอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จ ำกัด
09/Feb/65 0105529033091 บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรส เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด
09/Feb/65 0105528039605 บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จ ำกัด
09/Feb/65 0993000203925 มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร ในพระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

15/Feb/65 0994000370717 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง จังหวัดหนองคำย
15/Feb/65 0193546000918 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวัฒนำไฮเทค กรุ๊ป
15/Feb/65 0433556000781 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดรีนัลบึงกำฬ
15/Feb/65 0203508000182 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนันท์สุรกิจ (2005)
15/Feb/65 0923534000210 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเจริญพรปิโตรเลียมทุ่งยำว
15/Feb/65 0994000565500 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
15/Feb/65 0994000296665 ส ำนักงำนสถำนีอนำมัยหนองปรู
15/Feb/65 0994000159048 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
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15/Feb/65 0994000443692 สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ จ ำกัด
15/Feb/65 0994000335610 สหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ จ ำกัด
15/Feb/65 0993000234693 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ลูกค้ำ ธกส.อ.แม่อำย
15/Feb/65 0994000954506 สถำนพยำบำลสถำนีอนำมัยต ำบลคลองห้ำ
15/Feb/65 0994000981651 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดลพบุรี
15/Feb/65 0994000174209 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสันติรำษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
15/Feb/65 0994000811578 วิทยำลัยประมงสมุทรสำคร
15/Feb/65 0994000740395 โรงเรียนสีฟ้ำพัฒนวิทย์
15/Feb/65 0994000266049 โรงเรียนบ้ำนค่ำย
15/Feb/65 0994000280726 โรงเรียนทอรัก
15/Feb/65 0994000290926 โรงเรียนโชคชัยสำมัคคี
15/Feb/65 0994000825307 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลส้มป่อย
15/Feb/65 0994000130473 โรงพยำบำลโพนสวรรค์
15/Feb/65 0994000242026 โรงพยำบำลบำงใหญ่
15/Feb/65 0993000291468 มูลนิธิเพ่ือส่ิงแวดล้อมภูเก็ต
15/Feb/65 0715561000881 บริษัทณพัฒน์ ภำษีอำกร จ ำกัด
15/Feb/65 0305557004421 บริษัทเค.เอ็น.บิสซิเนส จ ำกัด  
15/Feb/65 0105545104657 บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด
15/Feb/65 0105540023942 บริษัท โฮเออิ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Feb/65 0107559000362 บริษัท ไอร่ำ ลีสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน)
15/Feb/65 0107557000438 บริษัท แอดวำนซ์ เว็บ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)
15/Feb/65 0105541019655 บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Feb/65 0405545000549 บริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์ จ ำกัด
15/Feb/65 0115547003076 บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จ ำกัด
15/Feb/65 0105552110616 บริษัท เอ็นทูเจ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
15/Feb/65 0345537000391 บริษัท อุบลเมืองทองเทเลคอม จ ำกัด   
15/Feb/65 0835563011928 บริษัท อันดำมัน แอสเซท โซลูช่ัน จ ำกัด
15/Feb/65 0105550110279 บริษัท ออโต้เดโป้ จ ำกัด
15/Feb/65 0105561012362 บริษัท ออแกนิควำ (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Feb/65 0105525023589 บริษัท ไหมทอง จ ำกัด
15/Feb/65 0905546001480 บริษัท สิงห์ไทยวัฒนำ จ ำกัด
15/Feb/65 0445556000197 บริษัท สำรคำมนิติธรรม จ ำกัด   
15/Feb/65 0105519008182 บริษัท สรรพสินค้ำต้ังฮ่ัวเส็ง จ ำกัด
15/Feb/65 0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)
15/Feb/65 0115548008811 บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด
15/Feb/65 0905558000424 บริษัท สมชัย ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
15/Feb/65 0205535001901 บริษัท วัฒนซิสเท็มเมช่ัน จ ำกัด
15/Feb/65 0115548004629 บริษัท ล้ำนพันเจริญ จ ำกัด
15/Feb/65 0105553057069 บริษัท ลักษมีรุ่ง จ ำกัด
15/Feb/65 0105541076691 บริษัท ริมทรำย จ ำกัด
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15/Feb/65 0305551000769 บริษัท รำชสีมำอินเตอร์เมดิคัล กรุ๊ป จ ำกัด  
15/Feb/65 0105530045650 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ไทยซีคอม จ ำกัด  
15/Feb/65 0235561000592 บริษัท ระย่อมเทรดด้ิง จ ำกัด
15/Feb/65 0215537000120 บริษัท ร่วมเจริญกรุ๊ป จ ำกัด
15/Feb/65 0735522000019 บริษัท ยูเน่ียนกัลวำไนเซอร์ จ ำกัด
15/Feb/65 0105531068637 บริษัท พีพีจี โคทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Feb/65 0745546001180 บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จ ำกัด
15/Feb/65 0105557107834 บริษัท บัลเล่ต์ เมคเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
15/Feb/65 0105543093674 บริษัท นิฮอน สุพีเรีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด
15/Feb/65 0215529000108 บริษัท นันทสุ จ ำกัด
15/Feb/65 0205544004097 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จ ำกัด
15/Feb/65 0115537003472 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ำกัด
15/Feb/65 0215551003769 บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
15/Feb/65 0205545003671 บริษัท ไทย เอเทค โซลูช่ัน จ ำกัด
15/Feb/65 0835554004680 บริษัท ไทเกอร์ มวยไทย(ไทยแลนด์) จ ำกัด
15/Feb/65 0115541000571 บริษัท เทคโนโลยียำนยนต์โตโยต้ำ จ ำกัด
15/Feb/65 0105545122001 บริษัท โตโกะ เซอิซำกุเซียว (ประเทศไทย) จ ำกัด
15/Feb/65 0445559000236 บริษัท ดีทีเอสที จ ำกัด
15/Feb/65 0135560020655 บริษัท ช่อลดำ คอฟฟ่ี จ ำกัด
15/Feb/65 0735527000033 บริษัท เจริญวัฒนำไฟเบอร์ แอนด์ เคมีเคิล จ ำกัด
15/Feb/65 0105535122741 บริษัท แกรมมำร์ แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ เดค จ ำกัด
15/Feb/65 0994000435843 เทศบำลต ำบลแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง
15/Feb/65 0994000603819 กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 44

28/Feb/65 0994000779810 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต24
28/Feb/65 0994000603746 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ
28/Feb/65 0994000566522 เทศบำลเมืองดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
28/Feb/65 0994000307985 ส ำนักงำนทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ
28/Feb/65 0994000042124 ส ำนักชลประทำนท่ี 4
28/Feb/65 0445559000236 บริษัท ดีทีเอสที จ ำกัด
28/Feb/65 0215559004276 บริษัท ซันจ๊อบ เซอร์วิส จ ำกัด
28/Feb/65 0215556000181 บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ำกัด
28/Feb/65 0135551004821 บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูช่ัน จ ำกัด
28/Feb/65 0105495001213 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด
28/Feb/65 0994000128444 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชะโนดน้อย จังหวัดมุกดำหำร
28/Feb/65 0903561000331 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดอัสสรำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน
28/Feb/65 0103524012000 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสห.พี.วี.ซี.(1980)
28/Feb/65 0713538000135 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศิวธนำบริกำร
28/Feb/65 0523519000119 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดล ำปำงวิศวกรรม
28/Feb/65 0543561000423 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดลองโมบำยล์
28/Feb/65 0103539029337 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพันทวี ออโต้ มำสเตอร์
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28/Feb/65 0433544000284 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดน้ ำผ้ึงทิพย์ หนองคำย
28/Feb/65 0553541000223 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดท่ำทรำยน่ำนศิลำทอง
28/Feb/65 0994000604068 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดยะลำ
28/Feb/65 0994000287445 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครรำชสีมำ
28/Feb/65 0994000603908 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยะลำ
28/Feb/65 0994000596685 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปัตตำนี
28/Feb/65 0994000421320 ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดมุกดำหำร
28/Feb/65 0994000444265 ส ำนักงำนด่ำนกักกันสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ ำเภอแม่สะเรียง
28/Feb/65 0994000483325 ส ำนักงำนจังหวัดสุโขทัย
28/Feb/65 0994000354622 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินจังหวัดยโสธร
28/Feb/65 0994000953739 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดระนอง
28/Feb/65 0994000831269 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรบ้ำนดุง
28/Feb/65 0994000751397 โรงเรียนอนุบำลร้องกวำง
28/Feb/65 0994000158017 โรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ
28/Feb/65 0994000443811 โรงเรียนวิชชำนำรี
28/Feb/65 0994000895666 โรงเรียนมินเดอร์พัฒนำศึกษำ
28/Feb/65 0994000521472 โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
28/Feb/65 0994000280726 โรงเรียนทอรัก
28/Feb/65 0994000465963 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลห้วยขอน
28/Feb/65 0994000633815 โรงพยำบำลเมยวดี
28/Feb/65 0994002454110 โรงพยำบำลพยำบำลสถำนพระบำรมี
28/Feb/65 0994000177950 มูลนิธิดวงประทีป
28/Feb/65 0994000160721 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
28/Feb/65 0994000621540 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
28/Feb/65 0107559000362 บริษัท ไอร่ำ ลีสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน)
28/Feb/65 0105543061098 บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ำกัด
28/Feb/65 0805554000561 บริษัท เอส เอส เอส พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด
28/Feb/65 0905555003023 บริษัท เอส ซี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0745559009273 บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ำกัด
28/Feb/65 0205560034809 บริษัท เอฟพีที โกลบอล จ ำกัด
28/Feb/65 0105558040547 บริษัท เอ็นเอ็นอำร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0105529035409 บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จ ำกัด
28/Feb/65 0115554000877 บริษัท อีซียู ช็อป 1 จ ำกัด
28/Feb/65 0105544088232 บริษัท อำรู-อำรู จ ำกัด
28/Feb/65 0315527000053 บริษัท อำร์.เอ็ม.ซี.ฟำร์ม จ ำกัด
28/Feb/65 0115538002721 บริษัท ออคิด กำร์เดนท์ จ ำกัด
28/Feb/65 0715537000524 บริษัท อโกรเทคไทย จ ำกัด
28/Feb/65 0905559003699 บริษัท หำดใหญ่ ซิกเนเจอร์ จ ำกัด
28/Feb/65 0105547125040 บริษัท สินแพทย์ ล ำลูกกำ จ ำกัด
28/Feb/65 0135549002425 บริษัท สมำร์ท โมลด์ จ ำกัด
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28/Feb/65 0225555000616 บริษัท สกุลจันท์ ๕๕๕ จ ำกัด
28/Feb/65 0105559022771 บริษัท วีเอ็มแฟช่ัน จ ำกัด
28/Feb/65 0205535001901 บริษัท วัฒนซิสเท็มเมช่ัน จ ำกัด
28/Feb/65 0145545001181 บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเล่ียม จ ำกัด
28/Feb/65 0105533015468 บริษัท ล ำปำงฟู้ดโปรดักส์ จ ำกัด
28/Feb/65 0145537000830 บริษัท รัตนมงคลบำงปะอินขนส่ง จ ำกัด
28/Feb/65 0205559019401 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ศรีรำชำ กรีน พ้อยท์ จ ำกัด
28/Feb/65 0575560003218 บริษัท โยเวล โคเวแนนท์ จ ำกัด
28/Feb/65 0515555000397 บริษัท โยชิดะ เอ็นพลำ ไทย จ ำกัด  
28/Feb/65 0105548002511 บริษัท มำสเตอร์พีซ ออร์กำไนเซอร์ จ ำกัด
28/Feb/65 0105528040298 บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0105527027646 บริษัท โพลีเวิลด์ จ ำกัด
28/Feb/65 0105531068637 บริษัท พีพีจี โคทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0475547000147 บริษัท พี อำร์ มอเตอร์ จ ำกัด  
28/Feb/65 0105560089698 บริษัท พร็อพเพอร์ดี จ ำกัด
28/Feb/65 0105551102091 บริษัท โปร แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Feb/65 0215543000829 บริษัท เป๊ียกระยอง ออฟโรด จ ำกัด
28/Feb/65 0145539000594 บริษัท ปิคนิคพลำส อินดัสเทรียล จ ำกัด
28/Feb/65 0105532048613 บริษัท ปำมำทอย จ ำกัด
28/Feb/65 0107544000108 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)
28/Feb/65 0315559001144 บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้ำง จ ำกัด  
28/Feb/65 0125543005830 บริษัท น นน (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0715553000908 บริษัท ธนำศิวกำญจน์ จ ำกัด
28/Feb/65 0105531071093 บริษัท ไทย โซบิ โคเกอิ จ ำกัด
28/Feb/65 0107558000199 บริษัท ทีพีบีไอ จ ำกัด (มหำชน)
28/Feb/65 0105533133665 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Feb/65 0205547013518 บริษัท ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล จ ำกัด
28/Feb/65 0105559062137 บริษัท เดอะโซล จ ำกัด
28/Feb/65 0105559002070 บริษัท โซลำร์เซลล์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
28/Feb/65 0205545012581 บริษัท ซี เอฟ ฟำร์ม จ ำกัด
28/Feb/65 0325536000206 บริษัท ซินฮวดเฮงจ่ัน (1993) จ ำกัด  
28/Feb/65 0205558033817 บริษัท ซินเทกอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0105533097065 บริษัท ซังเคแมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด
28/Feb/65 0265555000462 บริษัท เชิดเกียรติภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ำกัด
28/Feb/65 0735527000033 บริษัท เจริญวัฒนำไฟเบอร์ แอนด์ เคมีเคิล จ ำกัด
28/Feb/65 0105554135683 บริษัท คิวบ์ ไนน์ จ ำกัด
28/Feb/65 0215561007660 บริษัท คองช์ บิวด้ิง แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Feb/65 0105559019100 บริษัท โกลบล้ิงค์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
28/Feb/65 0105525016329 บริษัท กฤษณ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด
28/Feb/65 0994000224851 เทศบำลต ำบลโพงำม จังหวัดชัยนำท
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28/Feb/65 0994000582331 เทศบำลต ำบลบ้ำนนำ จังหวัดสงขลำ
28/Feb/65 0994000486944 ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดตำก
28/Feb/65 0994000161026 กรมกำรเงินทหำรบก 
02/Mar/65 0994000588259 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่หนิ จังหวดัตรัง

02/Mar/65 0994000767897 โรงเรยีนราชบรุบีรหิารธรุกจิ

02/Mar/65 0994000726627 ศนูยพั์ฒนาการจัดสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายจัุงหวดัปทมุธานี

02/Mar/65 0994000580819 วทิยาลัยการอาชพีหลวงประธานราษฎรน์กิร

02/Mar/65 0994000515359 ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาจังหวดันครสวรรค์

02/Mar/65 0994000391544 เทศบาลต าบลสชีมพ ูจังหวดัขอนแกน่

02/Mar/65 0994000250096 วทิยาลัยเทคนคิชลบรุี

02/Mar/65 0994000158017 โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ

02/Mar/65 0994000101279 สหกรณ์การเกษตรเมอืงกาญจนบรุ ีจ ากดั

02/Mar/65 0905544001156 บรษัิท ทัทวนิ จ ากดั

02/Mar/65 0523539001676 หา้งหุน้สว่นจ ากดัศภุชาตลิ าปางกอ่สรา้ง  

02/Mar/65 0505556012143 บรษัิท มสีขุ (ประเทศไทย) จ ากดั

02/Mar/65 0425538000032 บรษัิท เมอืงเลยฮอนดา้คารส์ ์จ ากดั  

02/Mar/65 0205562027575 บรษัิท บ.ีจ.ี แฟบรเิคชั่น จ ากดั

02/Mar/65 0205547000378 บรษัิท แอดวานซแ์มนูแฟคเจอริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

02/Mar/65 0145556003261 บรษัิท ฟดูเทค โปรดักส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั

02/Mar/65 0125556009553 บรษัิท พ ีแอสเสท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

02/Mar/65 0125542000419 บรษัิท แอล.เอส.บรรจภัุณฑ ์จ ากดั

02/Mar/65 0109527000032 สมาคมผูค้า้ปลกีไทย

02/Mar/65 0105562060026 บรษัิท บิ๊กบมู ทรานสปอรต์ จ ากดั

02/Mar/65 0105559006377 บรษัิท คอนเนค ออโตเมชั่น จ ากดั

02/Mar/65 0105557062571 บรษัิท อลัเคมี ่ไวน ์แอนด ์สปิรติส ์(ประเทศไทย) จ ากดั

02/Mar/65 0105556180171 บรษัิท เอชไอ การบัญช ีจ ากดั

02/Mar/65 0105556031028 บรษัิท ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั

02/Mar/65 0105545088821 บรษัิท ยนูซิติี ้มารเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

02/Mar/65 0105541040891 บรษัิท ยอูอี ีเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั

02/Mar/65 0105535110298 บรษัิท ฟอรจ์นู โฟรเซิน่ ฟดูส ์(ประเทศไทย) จ ากดั

16/Mar/65 0107540000090 บรษัิท ซกิน่า ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)  

16/Mar/65 0735555000581 บรษัิท อาร.์เอส.คารไ์บด ์โปรดักท ์จ ากดั

16/Mar/65 0994000041098 ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

16/Mar/65 0105534117256 บรษัิท ว ีเค การเ์มน้ท ์จ ากดั

16/Mar/65 0994000991754 โรงเรยีนอนุบาลหทัยนริมล

16/Mar/65 0994000825307 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลสม้ป่อย

16/Mar/65 0994000678169 โรงเรยีนสวายวทิยาคาร

16/Mar/65 0994000522207 ส านักงานสรรพากรพืน้ทีส่พุรรณบรุี

16/Mar/65 0994000510489 ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์

16/Mar/65 0994000492197 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลประดูย่นื จังหวดัอทัุยธานี



วันท่ีเข้าสัมมนา TAXท่ีเข้าสัมมนา ช่ือหน่วยงาน

รายช่ือหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าท่ีน าส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องท าอย่างไร” 

16/Mar/65 0994000486944 ทีท่ าการปกครองจังหวดัตาก

16/Mar/65 0994000434600 มหาวทิยาลัยพายพั

16/Mar/65 0994000380364 วทิยาลัยการอาชพีวงัสะพงุ

16/Mar/65 0994000377312 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนสงู จังหวดัเลย

16/Mar/65 0994000287933 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา

16/Mar/65 0994000220189 โรงเรยีนลพบรุปัีญญานุกลู จังหวดัลพบรุี

16/Mar/65 0994000214537 ส านักงานคมุประพฤตจัิงหวดัพระนครศรอียธุยา

16/Mar/65 0994000212313 ส านักงานปฏริปูทีด่นิจังหวดัพระนครศรอียธุยา

16/Mar/65 0994000120435 โรงเรยีนพรเจรญิวทิยา

16/Mar/65 0945546000131 บรษัิท รักษาความปลอดภัยเอกพทัิกษ์ จ ากดั

16/Mar/65 0805554000561 บรษัิท เอส เอส เอส พ ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั

16/Mar/65 0805548000767 บรษัิท แอลแทป เอ็นจเินียริง่ จ ากดั

16/Mar/65 0765559001019 บรษัิท เอกรัฐปิโตรเลยีม จ ากดั

16/Mar/65 0735555002525 บรษัิท ซ ีโอ เอ็ม บสิซเินส โซลชูั่น จ ากดั

16/Mar/65 0505537001981 บรษัิท ตันตราภัณฑซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ต (1994) จ ากดั

16/Mar/65 0215558000498 บรษัิท นัมเบอร ์219 จ ากดั

16/Mar/65 0205542001449 บรษัิท รักษาความปลอดภัย เจ เจ ฟอรซ์ กรุป๊ จ ากดั

16/Mar/65 0205522000153 บรษัิท สหชลผลพชื จ ากดั

16/Mar/65 0145554001105 บรษัิท นวมติร อตุสาหกรรม จ ากดั

16/Mar/65 0125542000419 บรษัิท แอล.เอส.บรรจภัุณฑ ์จ ากดั

16/Mar/65 0115554013201 บรษัิท แอคเครเทค (ประเทศไทย) จ ากดั

16/Mar/65 0115552005286 บรษัิท ไทย ทอรกิา จ ากดั

16/Mar/65 0107555000171 บรษัิท แอลเอ็มจ ีประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

16/Mar/65 0107535000176 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน)

16/Mar/65 0105562005611 บรษัิท หงหลนิ อเีลคตรคิเพาเวอรเ์ทคโนโลย(ีประเทศไทย) จ ากดั

16/Mar/65 0105560134260 บรษัิท ออโตแ้พร ์จ ากดั

16/Mar/65 0105560120471 บรษัิท ลัคชวัรี ่กดูส (ประเทศไทย) จ ากดั

16/Mar/65 0105558142382 บรษัิท จโีอเมคคานคิอล เซอรว์สิเซส จ ากดั

16/Mar/65 0105558065167 บรษัิท ซติีน้ีออน เน็ตเวอรค์ จ ากดั

16/Mar/65 0105557045405 บรษัิท พ-ีท-ูพ ีคอนซัลแตนท ์จ ากดั

16/Mar/65 0105546128444 บรษัิท ท็อปเบลนดอ์นิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั

16/Mar/65 0105546082941 บรษัิท แสงน าชยักอ่สรา้ง(2003) จ ากดั

16/Mar/65 0105545042066 บรษัิท ยไูนเต็ดอตุสาหกรรมอาหาร จ ากดั

16/Mar/65 0105543064771 บรษัิท แดดอง (ประเทศไทย) จ ากดั

16/Mar/65 0105543044461 บรษัิท อนิอิาลา่ นาใต ้จ ากดั  

16/Mar/65 0105542025641 บรษัิท อารค์เิทคทรูา จ ากดั

16/Mar/65 0105541047799 บรษัิทตริวกิานต ์จ ากดั  

16/Mar/65 0105540047531 บรษัิท โรทอรค์ (ประเทศไทย) จ ากดั

16/Mar/65 0105539084399 บรษัิท ฮนัออน ซสิเต็มส ์(ประเทศไทย)  จ ากดั

16/Mar/65 0105534053177 บรษัิท ออโรรา่ ไรซ้ ์จ ากดั
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16/Mar/65 0105521011829 บรษัิท อตุสาหกรรมแป้งไทย จ ากดั

16/Mar/65 0105513005572 บรษัิท ซโีน-แปซฟิิคเทรดดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั

16/Mar/65 0103518016350 หา้งหุน้สว่นจ ากดั อนนทอ์ตุสาหกรรม

16/Mar/65 0105539122118 บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0835556009409 บรษัิท พเีอซ ีควอลติี ้กรุป๊ จ ากดั

23/Mar/65 0105553002035 บรษัิท ลัคกี ้รซีอสเซส แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ากดั

23/Mar/65 0105513004495 บรษัิท จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (ไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0994000970145 โรงเรยีนพัฒนาวทิยา

23/Mar/65 0994000605102 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกาลปัูง จังหวดัยะลา

23/Mar/65 0994000565577 ทา่อากาศยานสรุาษฎรธ์านี

23/Mar/65 0994000564741 วทิยาลัยการอาชพีทา่แซะ

23/Mar/65 0994000547528 ส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจังหวดัประจวบครีขีันธ์

23/Mar/65 0994000515359 ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาจังหวดันครสวรรค์

23/Mar/65 0994000461399 ส านักงานแขวงทางหลวงแพร่

23/Mar/65 0994000457995 เทศบาลต าบลมะกอก จังหวดัล าพนู

23/Mar/65 0994000434600 มหาวทิยาลัยพายพั

23/Mar/65 0994000411103 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองไผ ่จังหวดัรอ้ยเอ็ด

23/Mar/65 0994000352484 ส านักงานจัดหางานจังหวดัยโสธร

23/Mar/65 0994000264011 ส านักงานคมุประพฤตจัิงหวดัระยอง

23/Mar/65 0994000259409 ส านักงานสาธารณสขุจังหวดันครนายก

23/Mar/65 0994000242913 โรงเรยีนชมุชนวดัไทรมา้

23/Mar/65 0994000160585 โรงพยาบาลราชานุกลู

23/Mar/65 0994000093403 กรมปศสุตัว ์ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

23/Mar/65 0993000165837 สมาคมพระครสิตธรรมไทย

23/Mar/65 0865551000268 บรษัิท สมชายปาลม์ออยล ์จ ากดั

23/Mar/65 0745555002266 บรษัิท อนิ-เทค สตลี จ ากดั

23/Mar/65 0463531000078 หา้งหุน้สว่นจ ากดัทัดทรวงพาณชิย์

23/Mar/65 0305547001021 บรษัิท นาซา่ไฟรโ์ปรดัคสแ์อนดเ์ซฟตี ้จ ากดั

23/Mar/65 0255555000578 บรษัิท เมกกา้ พรฟีอรม์ จ ากดั

23/Mar/65 0235561000592 บรษัิท ระยอ่มเทรดดิง้ จ ากดั

23/Mar/65 0215560000483 บรษัิท เคพเีอ โปร เซอรว์สิ จ ากดั

23/Mar/65 0125550038241 บรษัิท กรูเ์มท ์วนั ฟู้ดส ์เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0115563025453 บรษัิท ซันไชน ์อเิลคทรคิอล เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากดั

23/Mar/65 0115556019125 บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารัตน ์อาคเนย ์จ ากดั

23/Mar/65 0115526000868 บรษัิท ภมูใิจบา้นและทีด่นิ จ ากดั

23/Mar/65 0107547000249 บรษัิท สามชยั สตลี อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน)

23/Mar/65 0105565000776 บรษัิท เอสแอลซ ีทีป่รกึษา จ ากดั

23/Mar/65 0105560150559 บรษัิท เอส เค ซ ีดเีสริท์ จ ากดั

23/Mar/65 0105558199953 บรษัิท เกรซแลนด ์เขาหลัก จ ากดั

23/Mar/65 0105558024711 บรษัิท วสิดอม อนิดัสทร ีจ ากดั
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23/Mar/65 0105557151132 บรษัิท ภัทรา เอสเตท จ ากดั

23/Mar/65 0105555167732 บรษัิท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยสี ์จ ากดั

23/Mar/65 0105553128641 บรษัิท เจ คอนเซ็พท ์จ ากดั

23/Mar/65 0105551006050 บรษัิท อลีทิ ฟอรม์เวริค์ (ประเทศไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0105550125977 บรษัิท ยเูคซ ีอเิล็คทรอนกิส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั

23/Mar/65 0105548138684 บรษัิท มาโค เทคโนโลย ีจ ากดั

23/Mar/65 0105545130101 บรษัิท นาธาพนิ เทรดดิง้ จ ากดั

23/Mar/65 0105545081681 บรษัิท ปริ๊นสต์ัน้ พารค์ สวที จ ากดั

23/Mar/65 0105545049940 บรษัิท ควอลลติี ้เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0105545042066 บรษัิท ยไูนเต็ดอตุสาหกรรมอาหาร จ ากดั

23/Mar/65 0105545000657 บรษัิท ณุศาพลาญา่ โฮเทล แอนด ์สปา จ ากดั

23/Mar/65 0105540069896 บรษัิท อโีธสเอ็นเนอรจ์ ี(ประเทศไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0105538048976 บรษัิท เซนเธยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั

23/Mar/65 0105534105932 บรษัิท โปรเฟสชั่นแนล เดนตัล เซ็นเตอร ์จ ากดั

23/Mar/65 0105531016831 บรษัิท ไตรอนิเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั

23/Mar/65 0105539053094 บรษัิท ยไูนเต็ด อนิฟอรเ์มชั่น ไฮเวย ์จ ากดั

07/Apr/65 0107546000113 บรษัิท มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน)

07/Apr/65 0135560020655 บรษัิท ชอ่ลดา คอฟฟ่ี จ ากดั

07/Apr/65 0994000334761 เทศบาลเมอืงกนัทรลักษ์ จังหวดัศรสีะเกษ

07/Apr/65 0107555000171 บรษัิท แอลเอ็มจ ีประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)

07/Apr/65 0994000165501 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

07/Apr/65 0105537122986 บรษัิท โพสต ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล มเีดยี จ ากดั

07/Apr/65 0994002426281 วทิยาลัยอาชวีศกึษาเขือ่งใน

07/Apr/65 0994000949618 โรงเรยีนชยัมงคลวทิย์

07/Apr/65 0994000764693 สหกรณ์โคนมทา่มว่ง จ ากดั

07/Apr/65 0994000553102 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเขลยีง จังหวดันครศรธีรรมราช

07/Apr/65 0994000543107 ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัสมทุรสาคร

07/Apr/65 0994000423179 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

07/Apr/65 0994000409010 สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนต าบลหวาย จ ากดั

07/Apr/65 0994000341351 วทิยาลัยเทคนคิตระการพชืผล

07/Apr/65 0994000290268 วทิยาลัยการอาชพีบัวใหญ่

07/Apr/65 0994000255896 เทศบาลต าบลบา้นซอ่ง จังหวดัฉะเชงิเทรา

07/Apr/65 0994000253028 โรงเรยีนภักดพีรรณ

07/Apr/65 0994000237081 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกแย ้จังหวดัสระบรุี

07/Apr/65 0994000212313 ส านักงานปฏริปูทีด่นิจังหวดัพระนครศรอียธุยา

07/Apr/65 0994000165731 สถาบันการบนิพลเรอืน

07/Apr/65 0994000072163 ส านักงานสถติจัิงหวดัขอนแกน่

07/Apr/65 0994000036175 กรมการทอ่งเทีย่ว

07/Apr/65 0925554000055 บรษัิท เอสทเีอส กนัตัง โลจสิตกิส ์จ ากดั

07/Apr/65 0835553005828 บรษัิท ภเูก็ตวลิลา่ โฮเต็ล จ ากดั
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07/Apr/65 0815532000053 บรษัิท อา่วนางวลิล ์จ ากดั  

07/Apr/65 0745559001353 บรษัิท ดดีเีซอรว์สิแอนดท์รานสปอรต์ จ ากดั

07/Apr/65 0735561001985 บรษัิท สยาม ดเีสริท์ จ ากดั

07/Apr/65 0735530000197 บรษัิท ลอ้ศรินิมิติรวงศเ์ท็กซไ์ทล ์จ ากดั

07/Apr/65 0655537000142 บรษัิท พษิณุโลกอนิเตอรเ์วชการ จ ากดั

07/Apr/65 0543513000133 หา้งหุน้สว่นจ ากดัแพรว่ศิวกรรม

07/Apr/65 0215560003164 บรษัิท เบทตา้ ลาเท็กซ ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั

07/Apr/65 0205560034809 บรษัิท เอฟพที ีโกลบอล จ ากดั

07/Apr/65 0205556014777 บรษัิท ไทย โกลเดน้ ออยล ์จ ากดั

07/Apr/65 0205555022342 บรษัิท เพชรชนะ ทรานสปอรต์ จ ากดั

07/Apr/65 0125557028284 บรษัิท กระเบนเกง่ จ ากดั

07/Apr/65 0125550038241 บรษัิท กรูเ์มท ์วนั ฟู้ดส ์เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จ ากดั

07/Apr/65 0125549013532 บรษัิท ซลี อนิเทอเรยี แอนด ์คอนสตรักชั่น จ ากดั

07/Apr/65 0125548014853 บรษัิท บางกอก เอ็นจเินียริง่ แอนดแ์มชชนิเนอร ีจ ากดั

07/Apr/65 0125543001028 บรษัิท โอ เอ็ม ซ ีซันย ูเอลลเิวเตอร ์จ ากดั

07/Apr/65 0107564000448 บรษัิท เบล็ส แอสเสท กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

07/Apr/65 0107553000123 บรษัิท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน)

07/Apr/65 0107537001749 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

07/Apr/65 0107537000726 บรษัิท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน)

07/Apr/65 0105536102426 บรษัิท แอด อนิ บซิเินส จ ากดั

07/Apr/65 0105562200235 บรษัิท เอส แอนด ์เค เซอรว์สิ 2019 จ ากดั

07/Apr/65 0105556157749 บรษัิท ส. ไพบลูย ์เอ็นจเินียริง่ จ ากดั

07/Apr/65 0105556060923 บรษัิท สวอน แอนด ์แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากดั

07/Apr/65 0105556035309 บรษัิท ดอท พร๊อพเพอรต์ี ้จ ากดั

07/Apr/65 0105551028606 บรษัิท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซเีคยีวรติี ้(บเีอสไอ) จ ากดั

07/Apr/65 0105551023647 บรษัิท รักษาความปลอดภัย เอสจเีอส จ ากดั

07/Apr/65 0105550041773 บรษัิท ควิเอไอซ ี(ประเทศไทย) จ ากดั

07/Apr/65 0105549102667 บรษัิท เทท เอ็นเตอรไ์พรซ้ ์จ ากดั

07/Apr/65 0105549020113 บรษัิท เค.เอส.ซแีอนดท์ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั

07/Apr/65 0105548017704 บรษัิท อคีอมเมริซ์ โซลชูั่น จ ากดั

07/Apr/65 0105547017514 บรษัิท บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพเวลิดไ์วดไ์ฟลทเ์ซอรว์สิ จ ากดั

07/Apr/65 0105546148542 บรษัิท รัชดา ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากดั

07/Apr/65 0105541048361 บรษัิท เชฎฐ ์เอเชยี จ ากดั

07/Apr/65 0105540102010 บรษัิท ธนกลู เวริค์กรุป๊ จ ากดั

07/Apr/65 0105540075446 บรษัิท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั

07/Apr/65 0105538048976 บรษัิท เซนเธยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั

07/Apr/65 0105536006354 บรษัิท แอม แพค จ ากดั

07/Apr/65 0105534101805 บรษัิท อเีทอนอล ซากาตะ อิง้ซ ์จ ากดั

07/Apr/65 0105530045773 บรษัิท เอส ท ีเอ็ม เอส จ ากดั

07/Apr/65 0105526044687 บรษัิท จังเจรญิขนมปัง-ลกูกวาด จ ากดั
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07/Apr/65 0994000664826 วทิยาลัยเทคโนโลยโีปลเีทคนคิอดุรธานี

07/Apr/65 0994000213905 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดงา จังหวดัพระนครศรอียธุยา

19/Apr/65 0994000458517 เทศบาลต าบลเหมอืงจี ้จังหวดัล าพนู

19/Apr/65 0105548000160 บรษัิท ดเีอชแอล เอก๊ซเ์พรส อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั

19/Apr/65 0105558174284 บรษัิท ไดรว ์เด็นท่ัล อนิคอรป์อเรชั่น จ ากดั

19/Apr/65 0105551065315 บรษัิท เงนิสดทันใจ จ ากดั

19/Apr/65 0994000154909 โรงเรยีนคลองมหาสวสัดิ์

19/Apr/65 0994001479194 วทิยาลัยเทคโนโลยภีมูภัิทรบัณฑติ

19/Apr/65 0994000981651 ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวดัลพบรุี

19/Apr/65 0994000723555 ส านักงานลกูเสอืแหง่ชาติ

19/Apr/65 0994000581335 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองร ีจังหวดัสงขลา

19/Apr/65 0994000567715 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าพ ุจังหวดัสรุาษฎรธ์านี

19/Apr/65 0994000550561 สรรพสามติพืน้ทีน่ครศรธีรรมราช

19/Apr/65 0994000274238 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองนารายณ์ จังหวดัจันทบรุี

19/Apr/65 0994000255632 เทศบาลต าบลศาลาแดง จังหวดัฉะเชงิเทรา

19/Apr/65 0994000171781 วทิยาลัยเทคโนโลยพีณชิยการราชด าเนนิ

19/Apr/65 0994000071108 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2

19/Apr/65 0994000069642 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเขต 2

19/Apr/65 0994000041331 ส านักงานอตุสหกรรมจังหวดันครพนม

19/Apr/65 0994000009305 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบอ่พลับ

19/Apr/65 0705547000624 บรษัิท ดอี ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั

19/Apr/65 0405545000549 บรษัิท เอส.พ.ีออโตโ้ปรดักส ์จ ากดั

19/Apr/65 0205555030124 บรษัิท เอปัส ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

19/Apr/65 0205550017693 บรษัิท พ.ีจ.ีท.ี(2007) จ ากดั

19/Apr/65 0205531003445 บรษัิท รถรุง่เรอืง จ ากดั

19/Apr/65 0135559004242 บรษัิท เซน ไบโอเทค จ ากดั

19/Apr/65 0135556022932 บรษัิท เนอรว์าน่า เมมโมเรยีล ปารค์ จ ากดั

19/Apr/65 0135551006009 บรษัิท ใบตาล เทอรบ์ายน ์จ ากดั

19/Apr/65 0125555002415 บรษัิท นงนุช อนิดัสเตรยีล จ ากดั

19/Apr/65 0115561022481 บรษัิท ดอน โมชั่น จ ากดั

19/Apr/65 0105543079141 บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์ไนท คลับ แคปปิตอล จ ากดั

19/Apr/65 0107563000177 บรษัิท เวสเทริน์ เดคอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)

19/Apr/65 0107554000097 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)

19/Apr/65 0105557173195 บรษัิท ฉมาโซเอ็น จ ากดั

19/Apr/65 0105556021278 บรษัิท ครสิตัล อนิฟรา จ ากดั

19/Apr/65 0105555066707 บรษัิท แคน อนิโนเวชั่น จ ากดั

19/Apr/65 0105555001958 บรษัิท วานลิา แอคเซสโซรซี ์เทรดดิง้ จ ากดั

19/Apr/65 0105554133168 บรษัิท โคลโคต้ (ไทยเเลนด)์ จ ากดั

19/Apr/65 0105553140691 บรษัิท จนู เซคโิน อารค์เิทคต ์แอนด ์ดไีซน ์จ ากดั

19/Apr/65 0105551023647 บรษัิท รักษาความปลอดภัย เอสจเีอส จ ากดั
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19/Apr/65 0105546098979 บรษัิท ธาวนิการสรา้ง จ ากดั

19/Apr/65 0105545058515 บรษัิท ฟาสต-์มกิซ ์จ ากดั

19/Apr/65 0105544058104 บรษัิท มันตรา สวทิชเ์กยีร ์จ ากดั

19/Apr/65 0105542048284 บรษัิท ซ-ีทแีอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั

19/Apr/65 0105540001809 บรษัิท เอ็กเซลเลนท ์บสิเนส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั

19/Apr/65 0105538129372 บรษัิท ไทย ซสีเทค เคยีววา จ ากดั  

19/Apr/65 0105538024121 บรษัิท แวน่ตา เอ แอนด ์พ ีจ ากดั

19/Apr/65 0105532116716 บรษัิท เอส อ ีเอ ชพิยารด์ จ ากดั

19/Apr/65 0105532033179 บรษัิท ออพตโินวา (ไทยแลนด)์ จ ากดั

19/Apr/65 0105521012761 บรษัิท เอคเซนเชอร ์โซลชูั่นส ์จ ากดั

19/Apr/65 0735555003068 บรษัิท เกรทแพค อโกรเทค จ ากดั

19/Apr/65 0105559126747 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั


