แนะนํารายชื่อหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)
สามารถเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
หนวยงาน
AC Nielsen (Thailand)
AIA ปรีดา-มณฑา ยมพุก
At Education Co.Ltd
Beauty-Hall
Callvoice communication
Crystal Life
NPC Human Development
Sunshine Street
Thai Event Marketing Professional
The Emporium
The Minor food group
Worldlink Shipping
WTC COMPUTER
กฟน. สามเสน
กฟผ.
กฟผ.
กฟผ. นนทบุรี
กฟผ. สาขาบานหินกอง
กฟผ.กระทุมแบน
กรมการคาตางประเทศ
กรมชลประทาน
กรมทางหลวง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนวยงาน

ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
อาคารยูไนเต็ดชั้น 28 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
60/3-5 นวเขต อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
93/1 หอง109 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
55/14 บานกลางเมือง ลาดพราว 88 กทม.
เซ็นทรัลปนเกลาทาวเวอร
มรฏ.พระนคร 3/1/46 ถ.แจงวัฒนะ แขวงหลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
4448 ตึก Orderhouse ชั้น 3 ถ.รัชดา หวยขวาง
199 ถ.ขาวสาร ข.พระนคร กรุงเทพฯ 10200
47 ซอยลาดพราว 15 เขตจตุจักร
622 สุขุมวิท24 ถ.สุขุมวิท ขว.คลองตัน ข.คลองเตย กรุงเทพฯ10110
99Berli Jucker House Rubi 9 Sukhumvit Bangkok
1112/95 ถ.สุขุมวิท พระโขนง กทม. 10110
128 อาคารพญาไทพลาซาชั้น31 ถ.พญาไท เขตราชเทวี
809 ถ.สามเสน ขว.นครไชยศรี ข.ดุสิต กรุงเทพฯ
53 หมู2 ถ.จรัลสนิทวงศ อ.บางกรวย เขตบางกรวย จ.นนทบุรี
ถ.จรัญฯ บางกรวย นนทบุรี 02-4360221
53 หมู 2 ถ. จลัญสนิทวงศ บางกรวย นนทบุรี 11130
100 ม. 2 ถ.สุวรรณศร อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร.036-379444
274/17 สุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 034-471904 # 39800
44/100 ถนนนนทบุรี 1 นนทบุรี
ถ. สามเสน กทม. 10300
ถ.ศรีอยุธยา เขตราขเทวี กทม.
ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม.
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
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กรมศุลกากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก(รัชดา)
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร
กรุงเทพมหานคร 10
กรุงเทพมหานคร 16
กรุงไทย
กรุปลีส
กลุมแอดวานซรีเสิรซ
กสท. โทรคมนาคม
กองการเจาหนาที่
กองนโยบายและแผนงาน
กองบังคับการตํารวจนครบาล 5
กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กันตนา กรุป
การทาเรือแหงประเทศไทย
การบินไทย
การบินไทย (อูต ะเภา)
การไฟฟานครหลวง (วัดเลียบ)
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค (สามพราน)
การสงเสริมสหกรณ
แกก อินเตอรเนชั่นแนล
หนวยงาน
แกรนดมารค

ถ.สุนทรโกษา 02-6677115
ถ.ราชสีมา ดุสิต 02-2436636
44/100 ถ.นนทบุรี บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี
อาคาร กรมสงเสริมการสงออก 22/77
22/77 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ลาดยาว จตุจักร
02-6285512
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ดอนเมือง 02-5343418
ถ.ราชดําเนินนอก ขว.บานพานถม
9/30 ม. 8 ถ.กาญจนาภิเษก บางไผ บางแค 02-8653300
97 ถ.เพลินจิต ขว.ทุงวัดดอน ข.สาทร กรุงเทพฯ
ข.บางกะป กรุงเทพฯ 10240
ชั้น20 ถ.บรมราชชนนี ขว.อรุณอมรินทร ข.บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้นG แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
63 ซ.1 ถ.เทศบาลนิบัตรใต ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กรุงเทพฯ
27 ซ.เจริญนคร 14 คลองตนไทร คลองสาน 02-6827489 # 125
99 ม. 3 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กทม 02-5063796
ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200
ถ.ประชาสงเคราะห ขว.ดินแดง
323 ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต กทม.
ถ.พระรามที่1 เขตปทุมวัน กทม.
หมูบานรัชดานิเวศน 333/3 ถ.ประชาอุทิศ ขว.สามเสนนอก ข.หวยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-2750046
444 ถ.ทาเรือ ขว.คลองเตย ข.คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
89 ถ.วิภาวดีรงั สิต กทม. 02-2451000
70/1 หมูที่ 2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง
121 ถ.จักรเพชร วังบูรพา พระนคร กททม. โทร. 02-2205150
อาคาร4 200 ถ.งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร
ถ.เพชรเกษม ต.ทาตลาด
33/1 หมู1 ต.ทาตลาด สามพราน นครปฐม
เทเวศร กทม. 10200
69/25 หมู6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
41/10 ซอยนวมินทร 111 ถ. นวมินทร เขตบึงกุม กทม โทร 02-946-
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โกลเดน มายด เซอรวิส
โกลบอลชิปปง
ขติยะพานิช
คณะกรรมการปองกันและ
ควิกเฟรม ซิสเต็มส
คอมเซเวน
คอมพิวเตอร เทรดดิ้ง &เซอรวิส
คาโปรแลคตัมไทย
คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล
เค.เอ็ม.พร็อพเพอรตี้
เคทีวายคอรปอรเรชั่น
เครื่องดื่มกระทิงแดง
เครือโรงพยาบาลพญาไท
แคนนอน มารเกตติ้ง
โคคา โฮลดิ้ง อินเตอรฯ
โคคาโฮลดิง อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการบานสินทรัพย
โควยูฮะอีซูซุเซลล
ไคเนติคส คอรปอเรชั่น
งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งานซอมบํารุง รพ.ศิริราช
งานทะเบียนประวัติ ชั้นประทวน
จังหวัดราชบุรี
จํารัส ซีพีเอ
จินตนาอินเตอรเทรด
จินตนาแอพพาเรล
เจ ทวิน
เจ เอส แอล
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
หนวยงาน
เจพี 97 ชิปปงกรุป
เจริญโภคภัณฑอาหาร

7365
503/25 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอรชั้น15 ถ.ศรีอยุธยา ขว.ถนนพญาไท ข.ราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400
02-6630181-3
653/9-10 ถ.จรัญฯ 41 อรุณอัมรินทร บางกอกนอย 02-4246955
ดินแดง สามเสนใน เขตพญาไท กทม.
19/167 หมู 6 ถ.เอกชัย-บางบอน
2545 ถนนเพชรบุรี สวนหลวง กรุงเทพ
18/146 ขว.ศาลาธรรมสพธ ข.ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
140/6 หมู4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
เลขที่8 ถ.รางน้าํ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
4/25 ม. 1 แขวงจรเขบัว ลาดพราว 02-9404444
128,130 ถ.รามคําแหง กทม.
39/13 หมูที่ 8 ซ.เอกชัย ถ.เอกชัย แขวงบางเขน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
943 ถ.พหลโยธิน ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ถ.สาทรใต ทุงมหาเมฆ 02-3449999
อาคารอโศกทาวเวอร 209/1 ซ.สุขุมวิท21 ถ.อโศก ขว.คลองเตยเหนือ ข.วัฒนา
กรุงเทพฯ
209/1 ซ.สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
91 หมู3 ตําบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
99/19 ม.5 ขว.มีนบุรี ข.มีนบุรี กรุงเทพฯ
388 ถ.รัชดากิเษก ขว.จันทรเกษม
135 ม.4 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ
2 ถ.พรานนก บางกอกนอย 02-4199993
สํานักงาน ตํารวจแหงชาติ
อ.เมือง จ.ราชบุรี
146/52-53 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม.
ธนาลงกรณทาวเวอร ถ.บรมราชชนนี
666 ธนาลงกรณทาวเวอร ถ.บรมราชชนนี
661/8-9 ชั้น4 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
154 ลาดพราว107 ถ.ลาดพราว ขว.คลองจั่น ข.บางกะป กรุงเทพฯ
จ.ภูเก็ต 076-338000
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
617/6 ซ.สุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
97 ถนน เย็นจิต แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร กทม.
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เจริญโภคภัณฑอาหาร
เจาพระยาฟาวนตรี
ชวนพัฒน
ชินแซทเทลไลท
เชฟรอน
ซั่งไห ฟูด
ซันนี่ฟลาวเวอร
ซันโย กาเซ
ซิงเกอรประเทศไทย
ซินเน็ค(ประเทศไทย)
ซี เอ็น ที อินเตอรเนชั่นแนล ซิสเต็มส
ซี เค เอ การบัญชีและกฎหมาย
ซี.บี.เอ็น.
ซี.พี อินเตอรเทรด
ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน
ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน
ซี.พี.เซเวน-อีเลฟเวน
ซี.เอ็น.เค ดีเวลลอปเมนท
ซี.แอลบัญชีและกฎหมาย
ซีคอน
ซีพลัส เน็ตเวอรค
ซีพี เซเวนอีเลฟเวน
ซียูอีแอล
ซีเวบ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ซูมคาเมรา
เซ็นทรัล บรีเทลคอรปเรชั่น
เซ็นทรัล ฟลอรา
เซ็นทรัล ฟูดส รีเทล
เซ็นทรัล เรสเตอรองส กรุป
เซ็นทรัลพัฒนา(ปนเกลา)

47/45-47 ซ.จันทร24 เขตสาทร กรุงเทพฯ
1448/4 หมู8 ซ.สามมิตรเจริญ ถ.เทพารักษ ขว.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ
25/2 หมู4 ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี
41/103 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
123 ถ.วิภาวดีรงั สิต จตุจักร 02-6127000
931/2 ,932/3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
52/4 ซอยจรัญฯ96/1 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
อาคารวีไอวี เลขที่ 22 ซอยสุขมุ วิท42 พระโขนง คลองเตย กทม.
อาคาร กสท. ชั้น17 72 บางรัก แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ
188 หมุ1 ถ.สุคนสวัสดิ์ ขว.ลาดพราว กรุงเทพฯ
188/90-91 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กทม.
77/109 ชั้น26D อาคารสินสาทรก ทาวเวอร
657/55 ถ.จรัลสนิทวงศ ขว.อรุณอมรินทร
อาคารเลอคองคอรด 202 ถ.รัชดาภิเษก ขว.หวยขวาง ข.หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
283 อาคารศรีบุญเรือง ถ.สีลม บางรัก 02-6771726
283 สีบุญเรือง ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
65 ซอยกรอกไกแจ ถนนพระสุเมรุ เขต พระนคร กทม.
229/2 ม. 2 ซ.คิงคอง ถ.เทพารักษ กม. 25 02-7080844
268270 ซ.รามคําแหง54 หัวหมาก บางกะป
อาคารซีคอน 107/115 ถ.สี่พระยา บางรัก
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น24 หอง5 ถ.สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กทม.
283 อาคาร ศรีบุญเรือง 1 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
อาคารไทยพาณิชย ชั้น 5 02-5001200
359/2-3 ซ.เอกมัย 19 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา 02-7116881
อาคาร ทาวเวอร ชั้น20 1858/879 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขต บางนา กทม.
อาคารอาเอาส กรุป 1091/153-154
ตึกสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด จํากัด ชั้น8
11/5 หมู9 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ทวีวัฒนา กทม.
1693 อ.เซ็นทรัลลาดพราว ชั้น 7 จตุจักร 02-9371700
306 อาคารหางเซ็นทรัลสีลม บางรัก กทม.
7/222 ถ.บรมราชชนนี ขว.อรุณอัมรินทร ข.บางกอกนอย กรุงเทพฯ

หนวยงาน
เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น
เซ็นทรัลเรสเตอรรอง กรุป
ดรากอน ชิปปง

ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
22 ซ.สมคิด ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 02-7937841-5
เซ็นทรัลสีลม ชั้น8
1/1296 เอื้ออมรคอนโด พระโขนง บางจาก 02-7428387-9
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ดัชมิลล กรุป
ดาตาโปร บิวซิเนส
ดี - สมารท
ดีเอ็ม พลัส
ดีเอ็มคอนเทนเนอร
ดุสิตธานี
เดอะ ไมเนอร ฟูด
เดอะซีบอรด กรุป
เดอะมอลล กรุป
เดอะมอลล กรุป
ตรังลีลายนต
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ติยะไพบูลย
โตชิบาคอนซูเมอรโปรดักส
โตโยตา บัส
ทรานสปด
ทรู คอรปอเรชัน่
ทองชัยอุตสาหกรรม จํากัด
ทองไทยการทอ
ทานตะวันอุตสาหกรรม
ทาอาการศยานไทย
ทิปโกแอสฟล
ทิพยประกันภัย
ทีซี เคดี ออดิท
ที่ทําการไปรษณีย บางรัก
ที่ทําการไปรษณีย สามเสนใน
ทีที & ที
ทีโอที
หนวยงาน
ทีโอที
ทีโอที
ทีโอที (นครปฐม)
ทีโอที (เพชรบุรี)

222 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
253 ชั้น 11 ถ.สุขุมวิท 21 วัฒนา 02-2619811-12
189 ซ.สุขุมวิท48 ถ.สุขุมวิท พระโขนง
209 อาคารเคทาวเวอร ชั้น7 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) ขว.คลองเตยเหนือ ข.วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
33/4 หมู6 ถ.พระราม2 ต.บางไทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
946 ถ.พระราม4 บางรัก สีลม กทม.
99 อ.เบอรี่ยุคเกอร ชั้น 16 ซ.รูเบีย คลองเตย โทร.02-3815123-32
2/58 ถ.ทางหลวงระยอง ต.มาตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โทร.038-6826555-7
144 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป 02-3101234
275 หมู1 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ ข.บางแค กรุงเทพฯ
88/7 ถ.พระราม6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
62 อาคารตลาดหลักทรัพยฯ ถ.รัชดาฯ คลองเตย กรุงเทพ โทร.02-2292218
57 ซ.ศูนยวิจัย14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม บางกะป กรุงเทพฯ
144/1 ม. 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี่ ถ.ติวานนท บางกะดี่ นนทบุรี 025011400
888 ม.12 คันนายาว กทม.
3360/6-8 ซ.มโนรมภ ถ.พระราม 4 02-2499001
อาคารทรูทาวเวอร 18 ถ.รัชดาภิเษก ขว.หวยขวาง ข.หวยขวาง กรุงเทพฯ
12/4 หมู6 ถ.บางนา-ตราช แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ
23/39 หมู7 หนองแขม
ซันทาวเวอรA 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต ขว.จอมพล ข.จตุจักร กรุงเทพฯ
333 ถ.เชิดวุฒกาศ อ.ดอนเมือง กทม. โทร.02-5355133
อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถ.พระราม6 แขวงสามเสน เขตพญาไท
63/1 ถ.พระราม9 หวยขวาง กรุงเทพ
13 ซจรัลสนิทวงศ53 ถ.จรัลสนิทวงศ ขว.บางบําหรุ ข.บางพลัด กรุงเทพฯ
เจริญกรุง 32 บางรัก กทม.
ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ ชั้น 24 252/30 ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง 026932122-25
97 ถ.สมเด็จพระปนเกลา แขวงบางยี่ขัน
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
13/27 หมู3 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.วัดเลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
89/2 หมู3 ถ.แจงวัฒนะ ขว.ทุงสองหอง ข.หลักสี่ กรุงเทพฯ
สวนบริการลูกคา จังหวัดนครปฐม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
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เทคนิคอล วิน กรุป
เทคนิป (เอนจิเนียริ่ง)
เทพผดุงพรมะพราว
เทวารัณย สปา
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
โทลล โลจิก (ไทยแลนด)
ไทยซูซูกิมอเตอร
ไทยโทเรเท็กซไทลมิลส
ไทยธนาคาร
ไทยธุรกิจเกษตร
ไทยนามพลาสติกส
ไทยน้ําทิพย
ไทยประกันชีวติ
ไทยเปเปอมิลล
ไทยพาณิชย ลิสซิ่ง
ไทยมาสเตอรทรานสปอรต อินเตอรฯ
ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม
ไทยรีซอรสเซส แอนด รีพิวเทชั่น
ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม
ไทยแลนดสเมลแอนดรีไฟนิ่ง
ไทยวาโก
ไทยเวิลคคัพ อีลาสติค
ไทยอินเตอรเนชั่นแนล
ไทยอินเตอรเนชั่นแนล แมชชีนฯ
ธกส.
ธกส. สาขาหลมสัก
ธกส. (สมุทรสาคร)
ธกส. นนทบุรี
หนวยงาน
ธกส.(คําชะอี จ.อุดรธานี)
ธกส.สาขาจอมบึง
ธนศิริดีเซล
ธนเสริม
ธนาคารกรุงเทพ

1213/317 ซอยลาดพราว94 ขว.วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
อาคารซันทาวเวอร4 ชั้น20 123 ถ.วิภาวดีรงั สิต ขว.จอมพล ข.จตุจักร กรุงเทพฯ
58-59 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุงลม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
946 อคารพานิชยดุสิตธานี ชั้น9 ข.บางรัก ขว.สีลม กรุงเทพฯ 10500
ถนนพหลโยธิน ตําบล พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
49/1 หมู1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศีรษะจรเขใหญ กิ่งอ.บางเสาธง สมุทรปราการ
02-5331160-9
33/3 หมูที่3 แขวง/เขตนครชัยศรี นครปฐม
159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 16 สุขุมวิท 21 วัฒนา 02-6844030
21/115 หมู6 ซ.ชิน เขต2งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ
40 หมู7 ขว.ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร
214 หมู5 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
อาคารไทยประกันชีวิต 123 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ดินแดง ข.ดินแดง กรุงเทพฯ
36-36/1 ม.1 ถ.พุทธมณฑลสาย2 บางไผ กทม.
32/24-27,32/30 32/52-53 ซ.สุขุมวิท21(อโศก) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กทม.
91 ซ.อินทรามระ18 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.ดินแดง ข.ดินแดง กรุงเทพฯ
30/2 หมู8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร
90/112 ถ.วัชรพล ทาแรง บางเขน 02-5197564
99 หมู9 อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ
80 หมู8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต
ถ.สาธุประดิษฐ เขตบางคอแหลม กทม.
110/3-4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
54/235 ถ.นนทรี ชองนนทรี
54/235 ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา โทร.02-2953022-37
469 ถ.นครสวรรค เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-2800180 ตอ 2848
27/2 ถ.สามัคคีชัย อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
929/43-53 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร
11/71-76 ถ.พิบูลสงคราม สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 02-5263117
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
43 ม. 11 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 042-691080
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
31-32 ถ.อุณากรรณ ขว.วัดราชบพิธ ข.พระนคร กรุงเทพฯ
425 ถ.ศรีนครินทร ขว.สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
333 ถ.สีลม ขว.สีลม ข.บางรัก กรุงเทพฯ 10500
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ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย (งามวงศวาน)
ธนาคารกรุงไทย (บางโพ)
ธนาคารกรุงไทย (ถ.อุดรดุษฎี)
ธนาคารกรุงไทย (เพชรเกษม 77/2)
ธนาคารกรุงไทย (ราชบุรี)
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อการสงออก
ธนาคารไทยพานิชย
ธนาคารธนชาติ
ธนาคารธนชาติ
ธนาคารพัฒนาาวิสาหกิจขนาดกลางฯ
ธนาคารเพื่อการเกษตร
ธนาคารออมสิน (ติวานนท)
ธนาคารออมสิน (วัดไทร)
ธนาคารออมสิน (ศิริราช)
ธนาคารออมสิน (สนามจันทร)
ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ)
ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง
ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร
นครหลวงวัสดุภัณฑ
นวการคาวัตถุกอสราง
นันทพันธการบัญชี
หนวยงาน
บ.เอ็มอินเตอรแอคชั่น
บริพัตร ภูมิสิงหชัย
บริษัท ในครือโอฬารกรุป
บริษัททีซีเคดีออดิทจํากัด
บอเนียว โลจิสติก
บอส พับลิซซิ่ง

35 ถ.สุขุมวิท กทม.
7/130-137 อ.เซ็นทรัลปนเกลา ชั้น2 เขตบางกอกนอย กทม.
อาคาร2(สุขุมวิท) ชั้น21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
31/5-6 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี
225/11-12 ถ.ประชาราษฎร สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ
13/3-5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง อุดรธานี
33/67 หมูที่ 7 ซอย 77/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม.
95/1 ถ.อัมรินทรื ต.หนาเมือง อ.เมือง ราชบุรี
667/1 ถ. จรัลฯ บางกอกนอย กทม.
3000 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 02-6975454
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
141/100 หมู5 ถ.กาญจนวิถี ตําบลบางกุง
อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น19
310 อาคารSME BANK TOWER ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร.
02-2653000
469 ถ.นครสวรรค ข.ดุสิต
163/1 ม.2 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี
6/28-29 หมู4 บางขุนเทียน
87 ถ.พรานนก ศิริราช บางกอกนอย 02-8662916
ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม
470 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไทย กทม. 10400
1060 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน 02-4689233
267/1 ถ.ประชาราษฎร1 ขว.บางซื่อ ข.บางซื่อ กรุงเทพฯ
อาคาร สุทธิ 1624/2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. โทร.
02-6629200-11
52/2 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 02-5814471-3
608/21 ถ.สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานาวา โทร. 02-2944078
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ถ.สุขุมวิท ข.คลองเตย ขว.คลองเตย กรุงเทพฯ
49 ซ.จรัญ66/1
132//16 อาคารเพนนินซูลา สามเสนใน พยาไทย กทม.
13 ซ.จรัญสนิทวงศ 53 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
อ. LPN ทาวเวอร ชั้น 13 ชองนนทรี กทม.
6/6 หมูที่6 ซอย วิรุณ แขวงทาไม เขต กระทุมแบน จ.สุมทรสาคร
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บอสเอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส
บัณฑิตแนะแนว
บัตรกรุงไทย
บางกอกเพลซ
บางกอกมอเตอรเวอคส
บิซิเนส ออนไลน
บี.กริม.เฮ็ลธแคร
บีสไพพฟตติ้ง อินดัสตรี
บีเอ็มที แปซิฟค
บุญรอดริวเวอรี่
เบญจมาศ อินเตอรเนชั่นแนล
เบอรดา
เบียรสิงห
ไบโอเดอเนซ
ปตท.
ปตท.
ปรฟาสชิโน
ประกันภัยไทยวิวัฒน
ปวีณมล
โปรเฟสชั่นนอลเด็นทัล กรุป
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
ผูหญิงพับลิซชิ่ง จก.
ฝายกําลังพล 1 กพ.สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร
หนวยงาน
ฝายแผนงานองคกร สํานักนโยบายฯ
พระนครฟลม
พลัส พร็อพเพอรตี้
พลาสติคและ
พัทยาฟูดอินดัสตรี
พานาโซนิค ชิว เชลล
พาราวินเซอร
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย

184/37 -39 อาคารฟอรจูนทาวเวอร ชั้น 13 ถ.รัชดาฯ หวยขวาง 02-6454071-3
1033/4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
591 อ.สมัชชาวานิช 2 ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 33 คลองตันเหนือ วัฒนา 02-8285709
57 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
54 หมู2 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเขใหญ กิ่งอ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ
900/8-10 อาคารSVOA ขว.บางโพงพาง ข.ยานนาวา กรุงเทพฯ
88 ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะป 02-7103030
107 หมูที่4 แขวงออมนอย เขตกระทุมแบน สมุทรสาคร
120 ม.2 ต.ปากคลอง อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
999 ถ.สามเสน แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กทม. โทร.02-6592172
236/286 ม. 4 ม.ปยพัฒนา อ.พระสมุทร
หองเลขที่1702 อาคาร208 ชั้น17 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
1003 ถ.สามเสน แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1143 ถ.พหลโยธิน ซ. 5 สามเสนใน พญาไท 02-6198407-8
555 ถ.วิภาวดีรงั สิต จตุจักร
555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
78/3 ราชดําเนิน เขตพระนคร กทม.
71 ถ.ดินแดง สามเสนใน พญาไท 02-2480900
33/22-1 ซ.ประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
99/13-14 ข.เทศบาลสงเคราะห
44/4 หมูที่11 ถ.นวมินทร
88 หมูบานเอส.ที.การเดน ซ.7 ถ.บรมราชชนนี ขว.บางบําหรุ ข.บางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
ถ.พระราม1 ขว.วังใหม ข.ปทุมวัน 10330
กองทะเบียนประวัติอาชญากร วังใหม ปทุมวัน
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
02-5901562
202/13 ซ.ประวิทย8เพื่อน
อาคารรัชภาค ชั้น10 163 ขว.คลองเตยเหนือ ข.วัฒนา กรุงเทพฯ
68/46 หมู8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
90/6 ม. 7 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 034-816244
ข.คันนายาว กรุงเทพฯ
อาคารอื่อจือ่ เหลียง 968 ถ.พระรามที่4 ขว.สีลม ข.บางรัก กรุงเทพฯ
43/2 หมู1 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
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พี ยู ดับบลิว เท็กซไทล
พี.เอ็ม.การบัญชี
พีแซทคัสสัน (ปทท)
พีนาเฮาส จํากัด
เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร
แพลทินัมชิปปง เซอรวิส (2580)
ไพโอเนีย แอรคารโก
ฟอรจูน พารทอินดัสทรี
ฟนบ็อกซ
ภาประสงค
โภคาฟค
ม.รามคําแหง
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท
มายการพิมพ
มาสเท็กซ
มิตซูบิชิ จันทบุรี
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
เมืองไทยประกันชีวิต
แมชชีนนารีแอนดอีเล็คทริค
แมทเทอเรียลเทสต
แมทริค แม็ค
โมเดิรน อลูมเิ นียมฟอลย
หนวยงาน
ไมดา แอสเซ็ท
ยิบอินซอย
ยูเซ็น แอรแอนด ซี เซอรวิส
ยูเนี่ยนไพโอเนียร
ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักสจํากัด
ยูโรปา (ธนบุรี)
ยูโอบี เคยเฮียน
รอคกี้ เทรดดิ้ง กรุป
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ

113 หมู4 ต.สัมปทาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
23 ถ.รวมจิตต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
35 หมู4 ถ.เทศสัมพันธ ต.บานฉาง อ.เมือง ปทุมธานี
967 จรัลสนิทวงศ46 บางพลัด กรุงเทพฯ
74/160 หมู7 ซ.ทาขาม12 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
10150
หองเลขที่2 การทาเรือแหงประเทศไทย 444 ทาเรือ คลองเตย กทม. 10110
47 ซ.สุขใจ(แยกบานกลวยใต)
11/22 ม.20 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
อาคารลุมพีนีทาวเวอร 1168/15 ชั้น12A แขวงทุงมหาเฆต เขตสาทร จ.กรุงเทพ
63/94 หมู1 ถ.บรมราชชนนี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
284/1 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
หัวหมาก บางกะป 02-3108503
วัดมหาธาตุ เขตพระนคร โทร. 02-2221867 # 120
139 ถ.อัษฏางค ขวงวังบูรพาภิรมย ข.พระนคร กรุงเทพฯ 10200
271 ซ.โชคชัยจงจําเริญ ถ.พระราม3 ขว.บางโพงพาง ข.ยานนาวา กรุงเทพฯ
69/5 ม. 2 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี นครปฐม 034-232633-5
039-355211-4
ทาวาสุกรี กทม. โทร.02-3560050-52
5/5-6 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ชั้น 3F ถ.รามอินทรา คันนายาว
250 ถ.รัชดาถภิเษก หวยขวาง กทม.
ยานนาวา กรุงเทพฯ
ข.บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
อาคารริชมอน ชั้น17 75/58 ซ.สุขุมวิท26
จอมทอง กทม. 02-8743988-90
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
267 ถ.จรัลสนิทวงศ ขว.บางออ บางพลัด กทม. โทร.02-8854152-5
523 ถ.มหาพฤฒาราม บางรัก 02-3538600#2110
1010 อาคารชินวัตร3 ชั้น78 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร
อาคาร ง.1 หมูที่13 ถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี
1259,1094/10 ถ.วิเชียรโชฏก ขว.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
122 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
130-132 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
88 หมู2 ถ.เลียบคลองทวีวัมนา
อาคารบีทีเอส 1000 ถ.พหลโยธิน ขว.จอมพล ข.จตุจักร จ.กรุงเทพฯ
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รักลูกแฟมิลี่ กรุป
รังสิต พลาซา
รังสิตคลอง4
รานบิ๊กคัต แฮรเวิลด เซ็นเตอร
รานสหกรณกลุมเยื่อและกระดาษ จก.
ริโก
ริช เอเชีย สตีล
เรือเร็วลมพระยา
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลสนามจันทร
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสุราฏรธานี
โรงเรียน.เตรียมทหาร กรมยุทธศึกษา
ทหาร
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท โดยโซฟเทล
โรงแรมดุสิต รีสอรท หัวหิน
โรงแรมโนโวเทลโลตัส
โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา
หนวยงาน
โรจนวิลาวัลย
ลอรีส
ลิงซ คอม เอเชีย
เลิศอรุณ เทรดดิ้ง
เลิศอรุณ เทรดดิ้ง
แลนดโก สปอรต แอนด มิวสิคเคิล
วองออโตโมบิล
วัชรอนันต แมเนจเมนท
วาย.อาร.ซี เท็กซไทล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

932 ถ.ประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กทม.
ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต 94 ถ.พหลโยธิน ขว.ประชาธิปตย ข.ธัญบุรี
ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 1213031
444 ชั้น4 เอ็มบีเคชีอบปงเซ็นเตอร
19 หมู19 ถ.แสงชูโต ต.ทาผา อ.บานโปง ราชบุรี
341 ถ.ออนนุช ข.ประเวศ กทม.
272 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม 02-6893636
154 ซอยรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.
514 ถ.หลวง แขวงปอมปราบ กทม. 10100
34/1 ซอย แสวงศึกษา ถนนอิสระภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กทม.
670/1 ถ.พหลโยธิน ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กรุงเทพฯ
207/26 ถ.เพชรเกษม ขว.ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
315 รพ.พระมงกุฎเกลา ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม
133 สุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา 02-7118000
56 หมู 2 ตมะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราฏรธานี
9 ม. 10 ต.ศรีกอะอาง บานนา จ.นครนายก
99 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท.ม.
1349 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
1 ซ.แดงอุดม สุขุมวิท 33 02-6100111 # 4202
328 ถ.พระราม 4 พุฒธาราม บางรัก 02-2384848 - 57
1695 ถ.พหลโยธิน จตุจักร 02-9372222
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
127 ถ.พระราม 4 ปอมปราบ 02-6372257
อาคารอรกานต 26/13 ถ.ชิดลม ขว.ลุมพีนี
119/102 ม. 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี โทร.02-58012444# 21
39/180-181 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
39/180-181 หมูที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
46/30 ซ.จันทรเหมือน บางบอน กทม.
2629 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. โทร. 02-9406600
79 ถ.ประชาธิปไตย พระนคร กทม.
134,134/2-3 หมุ6 ต.ออมนอย จ.สมุทรสาคร
2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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วิริยะประกันภัย (บางพลัด)
วี & วี ทราเวล
วี เอ็ม พี โลจิสติกส
วีเอส รีฟริก ซิสเต็ม
เวสเทิรน ดิจิตอล
เวิลด ยูไนเต็ด
เวิลดคัพ อินดัสตรี
ศรีไทยซุปเปอรแวร
ศูนยการไดยินดีเมด
ศูนยขอมูลขาวสาร การบินไทย
ศูนยบริการทีโอที สาขาเพลินจิต
ศูนยบริการลูกคา สาขาบางกรวย
ศูนยบริการลูกคา สาขาบางพลัด
ศูนยบําบัดโภชนาการ
ศูนยสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
ส.ภาณุรังสี
สกสค.
สเกลอินเอตรเนชั่น & เซอรวิส
สงเสริมการคาเอสเอ็มอี
สถาบันกวดวิชา ทีที
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ
สถาบันวิชาการ ทีโอที
หนวยงาน
สถาพร มารเก็ตติ้ง
สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
สมศักดิ์ดิสเพล แอนด แพคเกต
สมารทวิชั่น(ไทยแลนด)
สยาม ออสทริช มารเกตติ้ง
สยามแกส & ปโตรเคมีคัลส
สยามซานิทารี ฟตติ้งส
สยามมินิแฟค
สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง
สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จก.
สหกรณออมทรัพยกลุมเยือ่ และกระดาษ

86,88,90 ถนนจรัญสนิทวงค แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
136-138 ถ.วิสุทกษัตริย บางขุนพรหม พระนคร 02-2829168
1761 ถ.เพชรบุรีตัดใหม หวยขวาง 02-6527121
02-9107514
นิคมอุตสาหกรรมบางปะหัน อยุธยา
02-6755650
110/3-4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
355 ซ.สุขสวัสดิ์36 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางประกอก ข.ราษฎบูรณะ กรุงเทพ
326/3-4 สุโขทัย สวนจิตรลดา ดุสิต
02-5453319
977 อาคาร 1 ชั้น 2 ถ.เพลินจิต โทร. 02-2571199
13/27 หมู3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี
97,99,101 ถ.สมเด็จพระปนเกลา ต.บางยี่ขัน ข.บางพลัด กรุงเทพฯ
โทร. 02-6723794
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
800 ถ.บรมราชชนนี ขว.บางบําหรุ กรุงเทพฯ 10700
ถ.ราชสีมา กรุงเทพฯ 10300
130 พหลโยธิน จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
39 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
174 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี
ถ.ราชินี เขตพระนคร 02-2221727
174 ม. 2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-5961377
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
59/2 หมู1 ถ.พระราม2 ต.คอกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
อาคารลุมพินี 1168/97 ถ.พระราม4 ขว.ทุงมหาเมฆ ข.สาทร กรุงเทพฯ
โทร. 081-6173153
1811จรัลสนิทวงศ75 ถ.จรัลสนิทวงศ บางพลัด กรุงเทพ
39/12 หมูที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 72 ทุงครุ กทม.
อาคารคลังสาธุประดิษฐ ถ.สาธุประดิษฐ ขว.บางโพงพาง ข.ยานนาวา กรุงเทพฯ
60/57 ซ.13 โซน12 จ.ปทุมธานี
42/3 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวัฒนา กทม.
289 ถ.สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ
669 หมู1 ต.วังใหม กิ่ง อ.วังสมบูรณ สระแกว
19 หมูที่19 ต.ทายา อ.บางโปง จ.ราชบุรี
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สหสินไทยคาวัสดุกอสราง
สองศิริ อินเตอรเซอรวิส
สาขาบางกอกนอย
สาขาบางพลัด
สาขาสุราษฎรธานี
สามารถ คอรปอเรชั่น
สายไฟฟาไทย-ยาซากิ
สายสี่คารตัน
สาริน โฮมโปร
สํานักการโยธา
สํานักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต
สํานักขาวกรม ประชาสัมพันธ
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงาน จังหวัดจันทบุรี
สํานักงาน สลากกินแบงรัฐบาล
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน เขตสวนหลวง
สํานักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ กทม.
สํานักงาน ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สํานักงาน บัญชี และกฎหมาย "เพื่อน"
สํานักงาน บัญชีธรรมธิปตย
หนวยงาน
สํานักงาน ประปา สาขานนทบุรี
สํานักงาน พี.พี การบัญชีภาษีอากรฯ
สํานักงาน เอ็น พี เอ คอนซัลท
สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางฯ
สํานักงานกอสรางและบูรณะ
สํานักงานเขตบางกอกนอย
สํานักงานเขตบางพลัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพิศษเพื่อประสาน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมฯ

569,39/1 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี
147/258 ขว.อรุณอัมรินทร ข.บางกอกนอย
ขว.อรุนอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
เขตบางพลัด กทม.
อ.เมือง จ.สุราษฎร
อาคาร Software Park เลขที่99/1 หมู4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี
อาคารทู แฟซิฟค เพลส 142 สุขุมวิท คลองเตย
70/9 ม.8 ต.กระทุมลม สามพราน นครปฐม
88/9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
544 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
236 ถ.วิภาวดีรงั สิต ข.ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม.02-3543782
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
3 ถ.ราชดําเนินกลาง กทม. 10200 โทร 02-281-1611
ถ.พิษณุโลก กทม 10300 โทร 02281-8676
2998 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง 02-3217926
เลขที่ 12 เทเวศร แขวงวัดสามพระ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
173 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ
21,23 ถ.จรัลฯ บางยี่ขัน บางพลัด กทม.
61/246 หมู6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
282 ถ.นนทบุรี จ.นนทบุรี โทร 02-589-0034
อาคาร 10 เลขที่ 91 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.
57/1 ซ.ลาดพราว จตุจักร กทม.
67/25 ถ.บางขุนนนท ข.บางกอกนอย กทม.
ถ.พระสุเมรุ เขตพระนคร กทม.
31/1 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงศิริราช กรุงเทพฯ 10700
39 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ถนนเอกชัย 75000
173 ถนนดินสอ กทม. 10200
02-2829247
555 ถ.วิภาวดีรงั สิต ข.จตุจักร
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานจตุพรและเพื่อนการบัญชี
สํานักงานจัดหางาน
สํานักงานฉวีวรรณการบัญชีฯ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สํานักงานที่ดิน บางกอกนอย
สํานักงานเทศบาลต.วิหารแดง จ.สระบุรี
สํานักงานเทศบาลน้ําจืด จ.ระนอง
สํานักงานเทศบาลบางบัวทอง
สํานักงานบรรจงวินิดาการบัญชี
สํานักงานบริษัทเดอะมอลกรุป
สํานักงานบวรสิทธิ์การบัญชี
สํานักงานบางกอกนอย
สํานักงานประกันสังคม เขตพื้นที1
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
สํานักงานภักดีและเพื่อน
หนวยงาน
สํานักงานราชดําเนิน
สํานักงานรุงนภาการบัญชี
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน
สํานักงานสรรพากร ภาค 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กทม. 14
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กทม. 16
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบางกอก
นอย

ถ.ติวานนท นนทบุรี 02-5907270
43 ซ.จรัญฯ 40/1 ขว.บางยี่ขัน บางพลัด กทม.
1/56-57 ถนนสมบูนณกุล ต.หนาเมือง
213/44 ต.ชะมาย อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
173 ถ.นครราชสีมา ดุสิต กทม. 02-6873572-4
ถ.จรัญฯ บางบําหรุ บางพลัด 02-4248869
036-377353
15/3 ม. 4 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
02-5717442
อาคารสกุลไทยสุรวงศ 141/23 ถ.สุรวงศ ขว.สุรวงศ ข.บางรัก กรุงเทพฯ
30/39 ถ.งามวงศวาน ขว.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
37/7 ม. 8 ถ.เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ โทร. 02-4674626
31/1 ถ.จรัญฯ ศิริราช 02-4248655
ถ.อัษฎางค ข.พระนคร กทม.
ถ.อัษฎางค กทม. 10200
666 ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700
1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
385 ถ.สีลม บางรัก กทม.
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
ข.พระนคร กรุงเทพฯ
14 จรัญสนิทวงศ 61 บางพลัด กรุงเทพฯ
โทร. 02-3573112
ถนนพระพิพิธ กรุงเทพฯ 10200
ถ.เจาฟา ชนะสงคราม เขตพระนคร
7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอรปนเกลา
667/15 อาคารอรรถบูรณ ชั้น5 ถ.จรัลสนิทวงศ
184 หมู3 ถ.นวมินทร ขว.คลองจั่น
33/11 ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม.
7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอรปนเกลา ชั้น20 ถ.บรมราชชนนี ขว.อรุณอมรินทร
ข.บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
667/15 อ.อรรถบูรณ ชั้น 5 บางกอกนอย กรุงเทพ โทร. 02-4332856
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สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม
สํานักงานสอบบัญชีดับเบิลยู เจยังไวด
สํานักงานเอ.ที.เอส การบัญชี
สํานักพระราชวัง
สํานักพัฒนาการตลาดฯ
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
สํานักสิ่งแวดลอม
สินธุ ครีเอชั่น
สีเพชรเกษม(1981)
สื่อวัฐจักร
สุพรีม โปรดักส
แสนสิริ
หกจ.โบเม เคมิเคิล
หกจ.หาญราษฎรธุรกิจ
หจก.บุญนาค เด็นตัลแลบ
หจก.ไฟฟา เอส.ที.ซี
หจก.แสงประทีป ซับพลาย โลหะกิจ
หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย
หนวยงาน
หลักทรัพยเอเซีย พลัส
หัวหินนําสิน
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
หีบหอไทย จํากัด
อบจ. แพร
อบต. ชะอม จ.สระบุรี
อบต. ดอนมะสังข สุพรรณบุรี
อบต. วังกระแจะ
อบต. หัน ตะเภา
อมตะอินเตอร เนชั่นแล เน็ตเวิรค
อเมริกัน อินเตอรเนชั่น อินชัวรันส
อยุธยา อลิอันซ ซี.พี ประกันชีวิต
อรุณอัมรินทรพริ้นติ้ง
ออนเนสตี้ ออดิตติ้ง

935 ถ.ราษฎรบรรจบ อ.เมือง สมุทรสาคร 034-411162 # 120
654 ถ.จรัลสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม.
97 ถ.เทศา ซอย 5 ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
52/47-48 ขว.หัวหมาก บางกะป กทม.
475/17 ซ.ประชาสงเคราะห 2 ถ.ประชาสงเคราะห ขว.ดินแดง กทม.
ถ. หนาพระลาน เขตพระนคร กทม.
ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร
905 ถ.พระราม3 ซ.49 ยานนาวา กรุงเทพฯ
ข.ดินแดง กรุงเทพฯ
12/1/2007 ถ.จรัญสนิทวงศ72 แขวง/เขตบางพลัด
691/22-23 ถ.จรัลสนิทวงศ ข.บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
อ.สินสาธรทาวเวอร ชั้น 28 คลองสาน กทม. โทร. 02-8623333 # 1101
449 และ 451 ถ.สมเด็จพระปนเกลา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
475 อาคารสิริภญ
ิ โญ ถ.ศรีอยุธยา พญาไท โทร. 02-2013049
7/28 ม. 5 บางแวก ภาษีเจริญ 02-8696800
33/148 ต.ทาจีน อ.เมือง สมุทรสาคร
702/227 ซ.ริมคลองชักพระ ถ.จรัญฯ แขวงคลองชักพระ ตลิ่งชัน กทม.
212 ซ.รามคําแหง 52/1 คันนายาว 02-9486121-3
3/7 ม.6 ถ.เอกชัย ต.บางน้ําจืด อ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
11คิวเฮาสสาธร ถ.สาธรใต ขว.ทุงมหาเมฆ อ.สาธร กรุงเทพฯ
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 3 สาทร กทม. 02-6801027
27/6 ต.เพชรเกษม หัวหิน จ.ประจวบฯ032-511051
7/129 ถ.บรมราชชนนี ขว.อรุนอัมรินทร ข.บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
ข.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ถ.บานใหม ต.ทุงกวาง อ.เมือง จ.แพร
036-3466204
250 หมู1 ต.ดอนมะสังข อ.เมือง สุพรรณบุรี
ตําบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
389 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
181 ถ.สุรวงศ บางรัก กทม.
898 อาคารเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 02-3057944
65/101-103 ซ.วัดชัยพฤกษ ตลิ่งชัน
54/40-41 ม. 8 บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี โทร. 02-9509957-8
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ออเรนจ ลอจัสติกส
อาคารชุดพักอาศัย ม.มหิดล
อาซีฟา
อายิโนะโมะโตะ (ปทท)
อําเภอสามพราน
อิตาเลียนไทย
อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ
อินเตอรเนชั่นเนล รีเสิรซ คอรปอเรชั่น
อินทีเรีย ดีไซน ฟารม
อีซูซุ แสงฟา (บางบัวทอง)
อีซูซุอึ้งงวนไต ออโตเซลล
อีพีเอส คอนเทนเนอร ไลน
เอ ที ฟอรเอเวอร
เอ ซี คลัภย
เอ.เอ.เอ.แมนูแฟคเจอริ่ง
เอ.ไอ.จี ประกันวินาศภัย
เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
เอกชัย ดิสทรีบิวชั่น ซิสเต็ม
เอจีบี นีลาสิน มีเดีย รีเสิรช
หนวยงาน
เอเซียประกันภัย (สมุทรสงคราม)
เอ็น พี เอ็น999 อิมพอรต เอ็กซพอรต
เอนไกไทย
เอพีไอ เน็ตเวิรค
เอ็ม.โอ.เดค คอนสตรัคชั่น
เอ็มเอส.เฟริสท เอ็นเตอรไพรส
เอราวัณสิ่งทอ
เอส.พี.การพิมพและบรรจุภัณฑ
เอส.เอส.ซัคเซ็ส การพิมพ
เอสเอฟ ซีนีมา ซิตี้
เออรมีนา
เออาร แอคเคานติ้ง คอนซัลแตนท
แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด)
แอคเคาทติ้ง บิสสิเนท โซลูชั่น

1111/41 ซ.ลาดพราว94 ถ.ลาดพราว วังทองหลาง กทม. 10310
25/25 หมู5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล นครปฐม
138 หมูที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ
487/1 ถ.ศรีอยุธยา ต.ถนนพญาไทย อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ
อ.สามพราน จ.นครปฐม
2034/132-161 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
33 ซ.รามคําแหง 22 หัวหมาก บางกะป โทร. 02-7188000# 1214
23/1096-108 ซ.ศูนยวิจัย ถ.พระราม9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.10320
54 ซ.รัชฏภัณฑ ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 02-6401744
175 หมู3 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ขว.พิมลราช ข.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
18/18 วัดทาพระ บางกอกใหญ 02-8681420-4
263/2 ซ.วัดปรก 2 ถ.เจริญกรุง ทุงวัดดอน สาทร 02-6759194-8
86/6 ถ.จรัญสนิทวงศ อรุณอัมรินทร บางกอกนอย กทม.
1559/5 ถ.ประชาราษฎร1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
2027 หมู1 ซ.มิตรอุดม 1 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
38/5 ถ.เณรแกว ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณฯ
629/1 ม. 10 ถ.นวมินทร บึงกุม 02-7979000
15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร สีลม บางรัก
ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท
28/14 หมู6 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
21/106 รามอินทรา34 แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม.
444 ซ.6 ถ.เทพารักษ ขว.บางเสาธง ข.บางเสาธง กรุงเทพฯ
248/96 ถ.จรัญสนิทวงศ บางพลัด กทม.
50/9-14 ถนนงามวงควาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ก.ท.ม.
514/15-17 ซ.รามคําแหง39 ขว.วังทองหลาง ข.วังทองหลาง กรุงเทพฯ
49 หมู3 ต.สําโรงใต อ.พระประแดง อ.พระประแดง สมุทรปราการ
120/62 ม.4 ตลิ่งชัน กทม.
542-544 ถ.รัชดา-ทาพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ
อาคารMBK 444 ถ.พระราม1 ขว.วังใหม ข.ปทุมวัน กรุงเทพฯ
52/11 หมู13 ถ.กรุงเทพกรีฑา ขว.สะพานสูง ข.สะพานสูง กรุงเทพฯ โทร. 023794700
27 ถนนเจริญนคร14 ต.คลองตันไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ
อาคารเลอคองคอรด 202 ชั้นA3 หอง A306 หวยขวาง กทม.
263 ซเจริญนคร28 ถ.เจริญนคร ขว.บางลําพู ข.คลองสาน กรุงเทพฯ
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แอคทีโอ เทคโนโลยี
แอดวานซ อิโฟว เซอวิส
แอดวานซ คอนเเทค เซ็นเตอร
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
แอมโก เคม อินเตอรฯ
แอมปา อินเตอรเนชั่นเนล
โอสถสภา
ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
ไอศกรีม แกลลอรี่
ฮารดแวรเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล
โฮมโปรดัคส เซ็นเตอร

554/19 ถ.นครสวรรค สี่แยกมหานาค ดุสิต 02-2699960
อาคาร ชินวัตร 2 กทม. ถ.สุขุมวิท ขว.คลองตัน ข.คลองเตย กรุงเทพฯ
408/101 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 23A พญาไทย 02-2719300 # 68222
414 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 02-6153297
2009/2 ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร โทร.02-6753722
62/7 ถ.ชัยพฤกษ ตลิ่งชัน กทม. 10170
348 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 102400
757/10 ซ.ประดู 1 บางโพงพาง ยานนาวา 02-2940281
935 /12 ถ.สามเสน ดุสิต 02-6369705
33/4 เดอะไนททาวเวอรชั้น2 ถ.พระราม9 หวยขวาง กรุงเทพฯ
100 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9585699
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