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ผู้ประกอบการที�ได้ขึ�นทะเบียนหลักผู้ขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2557
ที�

ชื�อบริษัท

เลข 13 หลัก
0992002154548

1

คณะบุคคล ช่างศิลป์

2

คณะบุคคล ดี.ดีไซน์ แอนด์ โปรดักส์

0992001924820

3

คณะบุคคล นพรัตน์หรือนพรัตน์อมรัตยา

0992000896270

4

คณะบุคคล โรงพิมพ์ศิริศิลป์

0992002223361

5

คณะบุคคลชาติชายและสมศักดิ�

0992002195741

6

คณะบุคคลทองนภา พริ�นติ�ง

0992002154378

7

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์

8

นาง กนก ทวีพงษ์

3709800101584

9

นาง นันทิยา สาลี

3350500202798

8001900000

10 นาง ศิริลักษณ์ สินธุวาลัย
11 นางสาว เกตุวลี กลิ�นนํ�าหอม

3120101453985

12 นางสาว จิตอนงค์ ช่างสี
13 นางสาว ฉลอม พลายมี

3250100507321

14 นางสาว ชลวรรณ์ พิเชษฐพงศ์นิมิตร
15 นางสาว ณัฐพร อินทบิน

1102007139122

16 นางสาว ดวงพร สุขแจ่ม
17 นางสาว ธัญพิชญา ขวัญวานิช

1600100358571

18 นางสาว ปณิชา สินกาญจนาภา
19 นางสาว ประภาภรณ์ สีเหลือง

1103700726675

20 นางสาว ประวีร์รัชย์ อินทสระ
21 นางสาว ปารย์ณิกุล ถิรภูวสิษฐ์กุล

3102201705112

22 นางสาว พิมพ์ยภัส จันทรชิรัตน์
23 นางสาว ภคินี อริยะ

1103700244841

24 นางสาว ภัสราพร ซุยสัมโรง
25 นางสาว ภาวินี บวรภัค

1100400591577

26 นางสาว รัชกร แซ่ลี�
27 นางสาว วนัญญา มะปราง

1729900125683
1729900023201
1321300074235
1860700103733
1102700328440
4730400001451
3501300749563
1969800130730
3130300049017
1330800118141

28 นางสาว วิจิตรา วรรณขัณฑ์
29 นางสาว ศศิกาญจน์ ลีลาธรรมสัจจะ

3520600055418

30 นางสาว สมลักษณ์ ลับโกษา
31 นางสาว สิธาริณี แสนสมรส

1101401416966

32 นางสาว สุจิตรา ภิรมย์หญิง
33 นางสาว เสาวณีย์ โสดานิล

1239900170195

34 นางสาว อุทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
35 นาย กฤติกร พ่วงพันธ์งาม

1571100016531
3100201564762
3540100897444
3102001893080
3102002056203

36 นาย กันตพัฒน์ รักแต่ธรรม
37 นาย กัมปนาท เบญจวรรณ

2839900022784

38 นาย จิรเดช กสิกรสกุล

1103701130717

3120600301536
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39 นาย จิราวุฒิ กลัดทอง
40 นาย เจษฎา กลํ�ากล้อง

ชื�อบริษัท

41 นาย ชนะนันท์ หุ่นอยู่
42 นาย ชาญชัย พรหมดีราช

เลข 13 หลัก
3102000193874
1230300059368
1100600216842
3470600061681

43 นาย ชาติชาย สุหร่ายพรหม
44 นาย ไชยวิทย์ แจ่มเที�ยงตรง

3100202120973

45 นาย ธนวัฒน์ เทพธานี
46 นาย ธัชพงศ์ ปัญญาหล้า

1939900033116

47 นาย นิคม บัวติ�บ
48 นาย ปรมะ รอดม่วง

3560200023004

49 นาย ประดิษฐ์ กิจวรรณ
50 นาย ผดุงเกียรติ หลิกไชย

3649900150219

51 นาย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
52 นาย วรพรต ธนวัชรางกูร

3229700036858

53 นาย วรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ
54 นาย วันชัย พ่วงพลอย

3100203216176

55 นาย วัศพล วงศ์สัมมาชีพ
56 นาย ศุภมิตร ศรีจินดาวรรณ

1100400620402

57 นาย สรวิทย์ บัวศรี
58 นาย สินศักดิ�ชนม์ อุ่นพรมมี

3100500404660

59 นาย สุวัฒน์ หลอดทอง
60 นาย อนุชาติ สถาพรพูนผล

3310701243661

61 นาย อภิชาติ วรวิทย์
62 นาย อภิสิทธิ� พิมพ์พันธ์ดี

3101402551758

63 นาย อมรเมธ เตรียมแสงชัย
64 นาย อุดมเดช มงคล

3100902073536

65 นายกร ประภานนท์
66 บรษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั�น จํากัด

3101401346603

67 บริษัท 21 เซ็นจูรี� จํากัด
68 บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จํากัด

0105533071899

69 บริษัท กราฟฟิค สเปซ จํากัด
70 บริษัท กรุงเทพุรกิจ มีเดีย จํากัด

0105535043337

71 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
72 บริษัท กาลครั�งหนึ�ง จํากัด

0107546000229

73 บริษัท กิ�บไทย จํากัด
74 บริษัท กีฬาภัณฑ์ จํากัด

0105528025574

75 บริษัท เกรท พรี�เมี�ยม จํากัด
76 บริษัท เกรส ดิสทริบิวชั�น จํากัด

0125551009245

3102200088381
3570501089667
1700400157839
1909800612378
1102001953949
3740300027000
1759900173190
4102300007217
3101801265325
1101401493188
3100800022207
0105535105499
0105551061158
0105552026526
0105551063789
0105515000381
0115551010511
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ชื�อบริษัท
77 บริษัท แกรมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
78 บริษัท โกลด์เด้นลีดเดอร์ จํากัด

เลข 13 หลัก
0105535004757

79 บริษัท โกลบอล 205 โทนเนอร์ เดลิเวอรี� จํากัด
80 บริษัท โกลบอล เอ็ด จํากัด

0125556001587

81 บริษัท ครีเอทพลัส แอดเวอร์ไทซิ�ง จํากัด
82 บริษัท ครีเอทีพแวร์ จํากัด

0135555016637

83 บริษัท คลิก ไอเดีย กรุ๊ป จํากัด
84 บริษัท ควอลิตี� พรีเพรส จํากัด

0135551000396

85 บริษัท ควอลิไฟด์ เทดดิ�ง จํากัด
86 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิง� จํากัด

0105520007631

87 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จํากัด
88 บริษัท คอมพ์ ไนน์ตี�-ไนน์ จํากัด

0105511002797

89 บริษัท คอมมานด์ แอนด์ คอนโทรล อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด
90 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จํากัด

0135552002821

91 บริษัท เค เอ็ม อินเตอร์เทรด จํากัด
92 บริษัท เค.เอ.ไอ.เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด

0105539015737

93 บริษัท เคพี เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด
94 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

0125541004488

95 บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์คอร์ปอเรชั�น จํากัด
96 บริษัท เคียวเซร่ามิต้า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั�น (ประเทศไทย) จํากัด

0105536128174

97 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด
98 บริษัท แคลลิเบรเทค จํากัด

0105537006439

99 บริษัท โคเน่ จํากัด(มหาชน)
100 บริษัท งานดี จํากัด

0107535000222

101 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากัด
102 บริษัท จีที เทคโนโลยี� จํากัด

0105537091045

103 บริษัท เจ อาร์ซีเคียวริตี�การ์ จํากัด
104 บริษัท เจตน์ ออแกไนเซอร์ จํากัด

0925532000061

105 บริษัท เจนเนอรัล บุ๊ค เซอร์วิส จํากัด
106 บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จํากัด

0105536000518

107 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จํากัด
108 บริษัท เจ้าพระยาสยาม (1975) จํากัด

0105521020241

0105550032189
0105541060001
0125545009611
0105549073845
0105520007631
0105542009416
0105533057799
0105537102101
0115545003940
0105527026411
0125541003511
0105529006522
0135549001038
0125552003658
0105539016601
0105518003985

109 บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ�ง จํากัด
110 บริษัท ชัยวัฒน์ทรานสปอร์ต จํากัด

0105532101654

111 บริษัท ช่างไทย เมททัลเวิร์คกรุ๊ป จํากัด
112 บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จํากัด

0105540033255

113 บริษัท ซันนี� ซานีทารี� ซัพพลาย
114 บริษัท ซิกนัส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

0105529039846

0105513005131
0135548010513
0115537007095
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ชื�อบริษัท
115 บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
116 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

เลข 13 หลัก
0105534043724

117 บริษัท ซี ดีเอ็นเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด
118 บริษัท ซี อี คอมบิเนชั�น จํากัด

0105548089942

119 บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี� เซอร์วิส จํากัด
120 บริษัท ซีนิท อินโนเวชั�น จํากัด

0105548089713

121 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั�น จํากัด (มหาชน)
122 บริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จํากัด

0107536000285

123 บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จํากัด
124 บริษัท แซป ไซน์ จํากัด

0105554028933

125 บริษัท ไซเบอร์พริ�นกรุ๊ป จํากัด
126 บริษัท ไซร์ เพรพพาเรชั�น แมเนจเมนท์ จํากัด

0745556007229

127 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั�น จํากัด
128 บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด

0105526033308

129 บริษัท ดาต้าเซฟ จํากัด
130 บริษัท ดิจิตอล โอเอ จํากัด

0105534034075

131 บริษัท ดี. โปรดักส์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี� จํากัด
132 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

0105546038429

133 บริษัท ดีไทย โปรเฟสชันนัล เซอร์วิส จํากัด
134 บริษัท ดีลิงค์ จํากัด

0105548042156

135 บริษัท ดีสคัพเวอรี� จีเนียส จํากัด
136 บริษัท เดอะรีดเดอร์เพรส จํากัด

0105555053656

137 บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จํากัด
138 บริษัท ต.สะพานหันเครื�องครัว จํากัด

0105531012755

139 บริษัท ตรังไพศาล แอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด
140 บริษัท ตรังแอร์ แอนด์ โอเอเซ็นเตอร์ จํากัด

0925553000264

141 บริษัท ตองเจเทรดดิ�ง จํากัด
142 บริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลําปาง) จํากัด

0125555023102

143 บริษัท โตโยต้า สุพรรณบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
144 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด

0725518000018

145 บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จํากัด
146 บริษัท ทริปเพิ�ล เอ็ดดูเคชั�น จํากัด

0105553007177

147 บริษัท ที เค เอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
148 บริษัท ที ไอ เอส จํากัด

0105536094121

149 บริษัท ที.ซี.เพรสคอนโทรล เซอร์วิส
150 บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จํากัด

0765548000059

151 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด
152 บริษัท เทคโน-ซายน์ จํากัด

0105551086207

0105539106911
0125544000734
0735553000126
0107546000377
0725549000532
0105537143193
0105525020903
0105540049399
0105523002118
0105549051639
0105535163693
0105535019231
0925537000191
0525548000255
0105516005948
0105548061690
0105547167168
0105540008765
0105546005369
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ชื�อบริษัท
153 บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั�นนัล เซอร์วิส จํากัด
154 บริษัท เทพเทวา มั�นคง จํากัด

เลข 13 หลัก
0105547085307

155 บริษัท เทพนําธุรกิจ จํากัด
156 บริษัท เทราบิส จํากัด

0105547161160

157 บริษัท เทวี�วิน จํากัด
158 บริษัท โทโทลโซลูชั�นเซอร์วิส จํากัด

0105546095317

159 บริษัท ไทย ออฟฟิศ จํากัด
160 บริษัท ธนธรณ์ผลิตภัณฑ์ จํากัด

0105552053701

161 บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)
162 บริษัท ธนาเพรส จํากัด

0107537000017

163 บริษัท ธุรการเจริญกิจ จํากัด
164 บริษัท นานมี บุ๊คส์ จํากัด

0255547000017

165 บริษัท นิปปอนเคมิคอล จํากัด
166 บริษัท นิพนธ์ จํากัด

0105519014816

167 บริษัท นิว เจนมีเดีย จํากัด
168 บริษัท เนเจอรัล อิงลิช จํากัด

0135549002352

169 บริษัท เนสโก คอนซัลท์ จํากัด
170 บริษัท ไนน์ตี�ไนน์ โปรดักส์ แอนด์ ปริ�นติ�ง จํากัด

0475540000176

171 บริษัท บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด
172 บริษัท บั�ค บี กอน จํากัด

0105545099335

173 บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จํากัด
174 บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด

0705543000301

175 บริษัท บิค คลีน จํากัด
176 บริษัท บิซิเนส เปเปอร์ จํากัด

0105536027955

177 บริษัท บี เอส ซี อินเตอร์เนชั�นแนล เทคโนโลยี จํากัด
178 บริษัท บี แอนด์ บี โฮม เดคอร์เรท จํากัด

0135555002636

179 บริษัท บีเอสซีอินฟอร์เมชั�นเทค จํากัด
๊ โปรโมชั�นแอนด์เซอร์วิส จํากัด
180 บริษัท บุค

0135543001991

181 บริษัท บุ๊คเน็ท จํากัด
182 บริษัท บุญยวรรณ จํากัด

0105540091085

183 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด
184 บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด

0105522000669

185 บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จํากัด
186 บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จํากัด

0105543022521

187 บริษัท แปลน สารา จํากัด
ั จํากัด
188 บริษัท โปรวิช�น

0105546126751

189 บริษัท ผกาพันธุ์ จํากัด
190 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

0105548143823

0105551034371
0105556003873
0105538109436
0105545098274
0105535007322
0105535110603
0105492000381
0135547004757
0125554010198
0105543110455
0105531085299
0105546062516
0105533039162
0105527044567
0105534103646
0105532002338
0105540002457
0105534112114
0105526025267
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ชื�อบริษัท

191 บริษัท พระสมุทร การ์ด จํากัด
192 บริษัท พรีเมียร์ สเตนเลส กรุ๊ป จํากัด

เลข 13 หลัก
0105549112158
0105548068201

193 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด
194 บริษัท พัฒนาวิชาการไทยอินเตอร์เนชั�นแนล (พ.ว.) จํากัด

0105545123261

195 บริษัท พานาโพลีเทค จํากัด
196 บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด

0105541019167

197 บริษัท พี ซี เทค เซอร์วิส จํากัด
198 บริษัท พี ซี อินเตอร์เทรด จํากัด

0125545000282

199 บริษัท พี บี ฟอร์ บุ๊คส์ ปทุมธานี จํากัด
200 บริษัท พี.ซี.อินเตอร์เทรด จํากัด

0135546007248

201 บริษัท พีอีซี พงษ์วัฒนา 2000 จํากัด
202 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เวิร์ค จํากัด

0115543006801

203 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอรโทรลส์ ประเทศไทย จํากัด
204 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จํากัด

0105528003155

205 บริษัท ไพรออริตี� แอดเวอร์ไทซิ�ง จํากัด
206 บริษัท ฟาร์อีสพับลิเกชั�น จํากัด

0105549018950

207 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทศไทย) จํากัด
้ อีควิปเม้นท์ จํากัด
208 บริษัท ฟูด

0105521009891

209 บริษัท เฟม บุ๊คส์ จํากัด โดย นายณัฐพล วงศ์สิทธินนท์
210 บริษัท เฟรนด์ลี� บุ๊คส์ จํากัด

3529900137841

211 บริษัท เฟล็กซ์คอม จํากัด
212 บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จํากัด

0105543017013

213 บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
214 บริษัท โฟร์ดี อี เอ็ม จํากัด

0105540049470

215 บริษัท ภควิน จํากัด
216 บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั�น จํากัด

0105537057599

217 บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
218 บริษัท ภูกิจ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

0105536120220

219 บริษัท มัลติฟังก์ชั�น จํากัด
220 บริษัท มาโครแคร์ จํากัด

0105543039343

221 บริษัท มาตราฐาน 2007 จํากัด
222 บริษัท มาสเตอร์ ลิฟท์ จํากัด

0725552000114

223 บริษัท มิคเซ่นแอพพลิเคชั�น จํากัด
224 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

0925536000324

225 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
226 บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จํากัด

0107538000347

227 บริษัท แมจิค รูทส์ จํากัด
228 บริษัท โมชดารา จํากัด

0105541034484

0105551122947
0105546074786
0105535141291
0105535141291
0105537101440
0105533030751
0993000012771
0105532071135
0125542004180
0105546152591
0105545083650
0105548003941
0725546000353
0105534070063
0105548001182
0105520018901
0105545036635
0105497000753
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ชื�อบริษัท
229 บริษัท โมเดอร์น พริ�น เทค แอนด เลเบิ�ล จํากัด
230 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด

เลข 13 หลัก
0125537009586

231 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั�นไฮเวย์ จํากัด
232 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด

0105539053094

233 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด
234 บริษัท รฐนนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

0125540004433

235 บริษัท ร่วมกิจโลหะ (1992) จํากัด
236 บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั�น จํากัด

0105535010056

237 บริษัท รัตนฟ้า วิศวกรรม จํากัด
238 บริษัท รัตนาภรณ์ โปรดักชั�น โมเดล จํากัด

0105534004681

239 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
240 บริษัท รุง่ โรจน์ ทรานสปอร์ต(1994) จํากัด

0105513004762

241 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด
242 บริษัท เรน โซลูชั�น จํากัด

0105525025310

243 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด
244 บริษัท ลีซ อิท จํากัด

0105527023446

245 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด
246 บริษัท วงศ์สว่าง อินคอร์ปอเรชั�น จํากัด

0105544109337

247 บริษัท วรจักร์ยนต์ จํากัด
248 บริษัท วันรัต หนํ�าเซียน จํากัด

0105500000526

249 บริษัท วิคตอรี� การ์ด จํากัด
250 บริษัท วิคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จํากัด

0105535084190

251 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด
252 บริษัท วี. อาร์. โปรเฟสชันนัล จํากัด

0105535134715

253 บริษัท วีซ่าเทค จํากัด
254 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

0105534033885

255 บริษัท เวลเทคกรุ๊ป
256 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จํากัด

0105535017271

257 บริษัท ไวส์ วิชั�น จํากัด
258 บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จํากัด

0105534114109

259 บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จํากัด
260 บริษัท ส.ยินดีพาณิชย์ จํากัด

0125535003696

261 บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จํากัด
262 บริษัท สนุก ครีเอชั�น จํากัด

0105543006739

263 บริษัท สมบูรณ์พัฒนาทัวร์ จํากัด
264 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด

0725536000067

265 บริษัท สยามบุ๊คส์ จํากัด
266 บริษัท สยามโปรเกรส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

0105545101666

0105473000036
0105535056498
0105543080335
0105540081471
0105545077323
0105538049921
0105550069678
0105549102241
0105541028221
0105516001888
0105548058583
0105540043528
0105529036464
0105549030747
0105525012897
0405546000011
0105553021901
0105531084101
0105545030645
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267 บริษัท สยามยูนิค โปรดักส์ จํากัด
268 บริษัท สยามรัฐ จํากัด

ชื�อบริษัท

เลข 13 หลัก
0105535074402
0105494000540

269 บริษัท สยามเศรษฐกิจ จํากัด
270 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

0105544008735

271 บริษัท สหมิตรพริ�นติ�ง แอนด์ พับลิสซิ�ง จํากัด
272 บริษัท สหสัณห์ คอมพิวเตอร์ จํากัด

0125549010720

273 บริษัท สองพี�น้องศึกษาภัณฑ์ จํากัด
274 บริษัท สันติรักษ์ 2012 (ประเทศไทย) จํากัด

0725556000101

275 บริษัท สํานักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ จํากัด
276 บริษัท สํานักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊คส์ จํากัด

0105550051965

277 บริษัท สํานักพิมพ์ข้าวฟ่าง จํากัด
278 บริษัท สํานักพิมพ์แม่บ้าน จํากัด

0105536101993

279 บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช (วพ.) จํากัด
280 บริษัท สํานักพิมพ์วิญ�ูชน

0105552137697

281 บริษัท สํานักพิมพ์แสงแดด จํากัด
282 บริษัท สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน จํากัด

0105528004593

283 บริษัท สิทธิชัยการไฟฟ้า จํากัด
284 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

0105522006411

285 บริษัท สินทวีการพิมพ์ จํากัด
286 บริษัท สีไดโน จํากัด

0105535117314

287 บริษัท สุขสวัสดิ� ซัพพลาย จํากัด
288 บริษัท สุขสวัสดิ�ทัวร์ จํากัด

0105540026518

289 บริษัท สุเสรี จํากัด
290 บริษัท แสตนดาร์ด เนอสซิ�งโพรดัค จํากัด

0105526024767

291 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด
292 บริษัท หนํ�าเซียนอินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด

0105545123988

293 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด
294 บริษัท หลักเมืองถาวร มอเตอร์เซลล์ จํากัด

0105551075302

295 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด
296 บริษัท อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด์พับลิชชิ�ง จํากัด

0105536122664

297 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จํากัด
298 บริษัท อโยเดีย อีเวนท์ จํากัด

0105543104412

0105526013480
0105541062097
0265555000063
0105533135099
0105542020282
0105534033010
0105528005191
0105519011337
0105531024923
0105551121061
0105523013373
0105541066637
0725533000066
0107536000480
0145555002792

299 บริษัท ออโตเมชั�นเซอร์วิส จํากัด
300 บริษัท ออนป้า จํากัด

0105518007913

301 บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด
302 บริษัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จํากัด

0105539071467

303 บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

0107551000134

0105543041666
0115543000994
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ที�

304 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จํากัด
305 บริษัท ออสคอน จํากัด

ชื�อบริษัท

เลข 13 หลัก
0105551025801
0105536084843

306 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด
307 บริษัท อัคคีปราการ จํากัด

0105525024194

308 บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ�ง จํากัด
309 บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ซอฟต์แวร์ จํากัด

0525546000312

310 บริษัท อินโนเวทีพ อินสทรูเมนต์ จํากัด
311 บริษัท อินโฟเควสท์ จํากัด

0105539064428

312 บริษัท อี.ซี.เซอร์วิส จํากัด
313 บริษัท อี.ที. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

0105534039166

314 บริษัท อี.ที.ซี. บิสซิเนส จํากัด
315 บริษัท อี.เอ็น.จี จํากัด

0105551103519

316 บริษัท เอ สแควร์ อี จํากัด
317 บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั�นเนอรี� จํากัด

0105547040397

318 บริษัท เอ ไอ เค เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด
319 บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ�ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

0205553024518

320 บริษัท เอ.เอ็น.ดี เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด
321 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิคมาร์เก็ตติ�ง จํากัด

0105544054907

322 บริษัท เอ.เอส.เอ. การช่าง จํากัด
323 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด

0125539007670

324 บริษัท เอกวัตร (1994) จํากัด
325 บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จํากัด

0735555005117

326 บริษัท เอเซีย อินโฟโซลูชั�น จํากัด
327 บริษัท เอเซียบุ๊ค จํากัด

0105547057494

328 บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จํากัด
329 บริษัท เอ็นทูไอซ์ จํากัด

0105538066478

330 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด
331 บริษัท เอ็มกรุ๊ปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จํากัด

0105536035591

332 บริษัท เอส ไอ มีเดีย จํากัด
333 บริษัท เอส.พี. เอนเนอร์จี จํากัด

0105546042612

334 บริษัท เอส.เอ็น.พี เยนเนอรัล เทรดดิ�ง จํากัด
335 บริษัท เอสทีซี เทคนิเชี�ยนเซอร์วิส จํากัด

0105537140348

336 บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ�นติ�ง จํากัด
337 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จํากัด

0105539050249

338 บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด
339 บริษัท เออีซี สปอร์ต คอร์พอเรชั�น จํากัด

0107553000051

0107554000291
0105548108769
0105533120440
0145539000811
0105544009821
0105546108419
0105547077126
0105532058015
0105538033359
0105540023934
0105512004424
0125553002191
0105551022519
0105551042382
0115555014626
0135543004621
0125555024079
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ชื�อบริษัท

340 บริษัท เอเอ็นเอดี จํากัด
341 บริษัท เอเอฟ.ซีสเตมส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

เลข 13 หลัก
0105552060511
0125550000911

342 บริษัท แอดวานซ์ พาสปอร์ต ซิสเต็มส์
343 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ จํากัด

0105541060230

344 บริษัท แอ็ดวานซ์ไดร์ฟ จํากัด
345 บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนด์ทิฟิคอินสตรูเม้นท์ส จํากัด

0125544008638

346 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
347 บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี� จํากัด

0105529039803

348 บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จํากัด
349 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง จํากัด

0105549081970

350 บริษัท ไอ เอ็ม ดี เซอร์วิส จํากัด
351 บริษัท ไอ.เจ.สยาม จํากัด

0105552005057

352 บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ�นท์ จํากัด
353 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จํากัด

0105553036452

354 บริษัท ไอเดีย ดับเบิล ดี จํากัด
355 บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟท์ จํากัด

0125550045728

356 บริษัท ไอทีทีตรัง จํากัด
357 บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จํากัด

0925552000511

358 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี� เซอร์วิส จํากัด
359 บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จํากัด

0105528008955

360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
361 ร้าน กชณันท์ ดอทคอม

0994000565755

362 ร้าน กระจันการค้า โดย นายวรานนท์ โพธิ�ศรี
363 ร้าน กรังปรีไทด์ไทร์ โดย นายสันติ นรินนพคุณ

3720900827881

364 ร้าน กรุงธนเซ็นเตอร์ โดย นายคิมหันต์
365 ร้าน กองบุญการค้า โดย นางสมฤทัย น้อยแก้ว

3101400733191

366 ร้าน กู๊ดริช เซ็นเตอร์ โดย น.ส.นุชวรรณ
367 ร้าน เกษมชัย เฟอร์นิเจอร์ โดย นายณัฐพล ภวเกษมชัย

3100904817788

368 ร้าน คอมพิวเตอร์ ซิสเตมส์ โดยน.ส.ภรณ์พรรณ ไพศาลวิทย์
369 ร้าน เค.เอส.พี ลิฟท์ เซอร์วิส โดย นายสุรชัย กิจมงคลชัย

3100202498861

370 ร้าน เคทีคอมแอนด์เซอร์วิส โดย น.ส.ดรุณี จอมแปง
371 ร้าน เคนคอนเนอร์ โดย นายยุทธชัย นนทภา

3500700431721

372 ร้าน งามชัยสุวรรณ โดย นายทวีชัย
373 ร้าน จีน โดย นาย ศุภกร ธรรมพิสุทธิ�

3729900131299

374 ร้าน เจียวพานิช โดย นายวสันต์ เจนวิทยชัย
375 ร้าน ช.เคหะภัณฑ์ โดย นายชัยวัฒน์ ไทรงาม

3529900388631

0105540001469
0105543106911
0105540018086
0105524031103
0105538136069
0125545000169
0105543106211
0105550037342
0105532085667
3100901459074
3120100899416
3160600159411
3102001383235
3101702145224
3100800481627
3102002712542
3929900183424
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ชื�อบริษัท
376 ร้าน ชัยรุ่งเรืองเทรดดิ�ง 2008 โดย น.ส.กัญญา อุทัยใหม่
377 ร้าน ช่างต๋องแอร์ โดย นายธัญญา นาคเกษม

เลข 13 หลัก
3100100103379

378 ร้าน ซิลด์ แอนด์ อาร์ต โดย นางสาวกุลวดี
่ เฮงฮวด โดยนางรัชนี บํารุงกิจเจริญ
379 ร้าน ซุน

3100501094699

380 ร้าน ดับเบิ�ล เอ็น2009 โดย น.ส.สุชาดา อุทัยใหม่/เอ็ม.เอ.ออฟฟิศ
381 ร้าน ดี ดรักส์สโตร์ โดย นางมัทรี บุณพงศ์พัน

3100100103361

382 ร้าน ตรังซัพพลาย โดย นางสาวชนัญญา
383 ร้าน ถาวรสื�อสาร แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์

1929900244851

384 ร้าน ทวีเท็กซ์ไทล์ โดย นางสาวปราณี
385 ร้าน ธนบุรีการค้า โดย นางสุวรรณา หาญวิชิตชัยฃ

3100503110799

386 ร้าน ธารทิพย์ ผ้าม่าน 2
387 ร้าน นําชัยออโต้แอร์ โดย นายทองเบิ�ม วงษ์พรม

1560300146195

388 ร้าน เบสท์ โปรดักส์
389 ร้าน ประสิทธิวิทยุ โดย นายประสิทธิ รัตนชื�น

3100800347947

390 ร้าน ปัญจทรัพย์ โดยนายวีระพันธ์
391 ร้าน ปัญจมิตรพิมพ์เขียวโดยนางมณี แซ่จิ�ว

3729900132694

392 ร้าน พรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย นางสุปราณี
393 ร้าน พล ก๊อปปี� เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

3729900132686

394 ร้าน พลละคร ดอกไม้ประดิษฐ์ โดย สุริยา
395 ร้าน พับบลิค แบค โดย นางทิรารัตน์ หอพิบูลสุข

3520101212933

396 ร้าน พับบลิค แบค โดย นางอุไรวรรณ หอพิบูลสุข
397 ร้าน พิมพ์.คอมพ์. โดยนางอุษา ธํารงรัตน

3101801096493

398 ร้าน พิมลชัยศึกษากรณ์
399 ร้าน พี อาร์ ยนต์ โดย นายวีรภัทร รัตนศักดิ�มนตรี

3100501663413

400 ร้าน เฟม บุ๊คส์ โดยนายณัฐพล วงศ์สิทธินนท์
ั ษรโดยนางสาวฉันทนา เดชปัญญาวัฒน์
401 ร้าน ภูมิอก

3529900137841

402 ร้าน มาลีบุ๊ค โดย นางสุภาวดี
403 ร้าน รุ่งทิพย์การฝีมือโดย นางสาวพวงทิพย์ แซ่ฉั�ว

3729800068471

404 ร้าน ลําปางสปอร์ท
405 ร้าน ลิตเติ�ลมาร์ท

3529900045661

406 ร้าน เล็กผ้าม่าน
407 ร้าน เล็กอินเตอร์เน็ต

3920700215120

408 ร้าน วะสันต์ซัพพลาย
409 ร้าน วิคทอรี� ซายน์ โดย น.ส.พรเพ็ญ

3480300714573

410 ร้าน วิบูลย์การไฟฟ้า โดย นายวิบูลย์
411 ร้าน วี.เค เทรดดิ�ง โดย นายวิกรม เมธีธรรมลักษณ์

5100200032551

3770600768374
3100203523630
3102001978221
3800700544060
3101400594174
3110100837101
3102002485741
3100100464720
5100199004293
3929900059481
3100500188746
3100700513012
3100200340348
3150600570405
3929900138127
3100202799712
3100501678062
3101800163481
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ชื�อบริษัท
412 ร้าน วีระภัณฑ์ โดย นางชุติมา ปรีชานฤชิตกุล
413 ร้าน ศักดิ�โสภาการพิมพ์ โดย นางโสภา เศรษฐธนสิน

เลข 13 หลัก
3102000023341

414 ร้าน สมใจ โดย นายพีระพล ภูอุดม
415 ร้าน สวนสุริยา โดย นายสมชาย ใจปินตา

3749900371745

416 ร้าน สหกิจวัฒนาพาณิชย์ โดย นายอํานาจ สมภาร
417 ร้าน สาม เสนสเตชั�นเนอรี� โดย นายสมบุญ เม้นจันทรารัตน์

3551100022881

418 ร้าน สํานักพิมพ์เสมาสาส์น
419 ร้าน สุพรรณ เซฟตี� แอนด์ อิเลคทริค

3102000232021

420 ร้าน สุพรรณฟูดส์ แอนด์ คลีน โดย นางวันทณี ธรรมสวยดี
421 ร้าน ห่วงเส็ง โดย นางรุ่งฤดี หวังชูเชิดกุล

3100201279812

422 ร้าน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
423 ร้าน ออโต้ เมชั�นเคลียร์ โดย นายเชิดชัย

0994000164882

424 ร้าน อักษรภัณฑ์ โดย บุญศิริ อธิตสมาสัย
425 ร้าน อินเตอร์คลีนซัพพลาย โดย นางวาสนา ถิตย์ประเสริฐ

3720900632354

426 ร้าน อุดมเดช เครื�องเขียน โดย นายพีระเดช ภูอุดม
427 ร้าน เอ ที ซี ดิจิตอลก๊อปปี� โดย นายภูริพัฒน์

1102000868948

428 ร้าน เอ.บี.ซี.โปรเท็คชั�น โดย นายสมบูรณ์ หมื�นศักดา
429 ร้าน เอ็ม.เอ.ออฟฟิศ สเตชั�นเนอรี� โดย น.ส.สุชาดา อุทัยใหม่

3100202264754

430 ร้าน แอ็คชั�นโซน
431 ศูนย์ถ่ายเอกสาร ปริ�น แอนด์ ปั�มพ์ โดย นายสิทธิโชค

3100400490343

432 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
433 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0994000159188

434 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
435 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น)

0994000160348

436 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย
437 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

0994000013604

438 สํานักพิมพ์ก้าวไกล
439 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก เศรษฐกิจ

3489900070136

440 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอนแทรคเตอร์เอนจิเนียริ�ง
441 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค เค เทรดดิ�ง แอนด์ เซอร์วิส

0103550027124

442 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.แมคแคนนิคไลน์
443 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคร์ แอนด์

0103539005853

444 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จงเจริญการพิมพ์
445 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ ที ซี ซัพพลาย

0103516004532

446 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ แอนด์ พี คลีนเนอร์
447 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญผลเฟอร์นิเจอร์

0123547004950

3100200491532
3570900565195
3100202926021
3729900137327
3100100774184
3101800338442
3101501120712
3730200804225
3100100103361
3509901245490
0994000634382
0993000132246
0993000132246
0103529006784
0123553001002
0103518015353
0103542005249
0103508007561
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ที�

448 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีจี กราฟฟิค
449 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไซน์ พลัส

ชื�อบริษัท

เลข 13 หลัก
0123552000118
0103534036858

450 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณ.กะระ ดีไซน์
451 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรังซัพพลาย

0103546012738

452 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โตโยต้าเพชรบุรี
453 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท.ซิวิล

0763515000074

454 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทวีศักดิ� เอ็นเตอร์ไพรส่�
455 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที ซ๊ สถาพร กรุ๊ป

0103541019505

456 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทโปกราเฟีย
457 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์

0123546002023

458 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทรน้อยเคหะภัณฑ์
ั นา
459 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนบุรีวฒ

0123545004545

460 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธีลสุ ซัพพลาย
461 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นําวิทยา

0113544000911

462 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เนตรประมวลการ
463 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านสวนการพิมพ์

0103528026315

464 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.เวชชูปกรณ์
465 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัญจพลพลาสติ

0103528002602

466 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์
467 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.วี.ซี.เพนท์ การช่าง

0103549020987

468 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.เอ็ม.เซอร์วิส เครื�องเย็น จํากัด
469 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โพรดิวส์ กู๊ดส์

0103535018195

470 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ม่านดี บ้านสวย
471 ห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมช่าง

0103547033577

472 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ริช บลู
473 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี เอส แอล พี นวนคร

0123554010617

474 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี.เอส.พี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
475 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.มงคลการพิมพ์

0103550000072

476 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สตรองแมน สแตนดาร์ด
477 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามโกลบอลอินเตอร์เทรด

0103545018082

478 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามชัยเซ็นเตอร์
479 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหะสุวรรณกรุงเทพ

0103521009440

480 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุทธิพงษ์ ทัวร์
481 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุทธิพร สถาปัตย์

0103537015622

482 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุภาพัฒน์ คอนสตรัคชั�น
483 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ�ง

0103531035354

0923555000359
0403551001185
0103538012601
0103509000551
0103535042380
0923528000076
0103543017313
0123537003471
0103539020381
0133550002202
0103512018121
0103550000072
0103535022435
0103553009755
0103505001464
0103528021020
0103532031123
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ชื�อบริษัท
484 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ออมทรัพย์ แทรเวล
485 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อักษรศึกษา พี.เอส

เลข 13 หลัก
0103553035802

486 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกวัตร(1994)
487 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอซายน์เอ็นทิฟิค

0733537000361

488 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น เค อลูมิเนียม โดย นายนคร สารวัตร
489 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น พี ไซเอ็นซ์

3501400644569

490 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.แอล.พี. นวนคร
491 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ไอ.เอส มณฑลเทค

0133535000229

492 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์
493 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไฮเทคออโตเมชั�น แอนด์ เซอร์วิส 2005

0523532000267

494 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ท ออฟฟิศ
495 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุพรรณบุ๊คสเตชั�นเนอรี�

0992002855015

0433550000738
0103550008456
0103552013261
0103545006858
0923548000039
0992002168620

