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1 020009071439 27660248 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่สถานีผลิตน ้า จ.กระบี่ กฟจ.กระบี่ กฟต.2
2 020009222481 28374650 โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่ กฟจ.กระบี่ กฟต.2
3 020009224700 23055671 หจก.กระบี่น ้าแข็งหลอด จ.กระบี่ กฟจ.กระบี่ กฟต.2
4 020009229980 23059260 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.กระบี่ กฟจ.กระบี่ กฟต.2
5 020009230077 23057025 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซีตเทมจ้ากดั จ.กระบี่ กฟจ.กระบี่ กฟต.2
6 020008398260 27660698 บริษัท ซาราฟ เอน็เนอร์ย ีจ้ากดั จ.กระบี่ กฟอ.เขาพนม กฟต.2
7 020009230276 23057019 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน) สาขากระบี่ จ.กระบี่ กฟต.อา่วนาง กฟต.2
8 020008640707 27667189 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.กระบี่ กฟอ.อา่วลึก กฟต.2
9 020008705180 23058407 บริษัทวงศ์บัณฑิต จ้ากดั จ.กระบี่ กฟอ.อา่วลึก กฟต.2

10 020008820818 27074901 บริษัท ยนูิวานิชน ้ามันปาล์มจ้ากดั (มหาชน) จ.กระบี่ กฟอ.ปลายพระยา กฟต.2
11 020018855082 5900797154 บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จ้ากดั จ.กระบี่ กฟอ.ปลายพระยา กฟต.2
12 020009301985 23057142 บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จ้ากดั จ.กระบี่ กฟอ.คลองท่อม กฟต.2
13 020021347271 23057141 บริษัท วู้ดเวอร์ค จ้ากดั จ.กระบี่ กฟอ.คลองท่อม กฟต.2
14 020002745633 27668801 บจก.ริเวอร์แควอนิเตอร์เนชั่นแนลอตุสาหกรรมอาหาร จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
15 020002835010 27668825 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
16 020003131281 27668792 บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
17 020003136487 5900796559  (เจอืพาณิชย์)นายธีรชัย ชุติมันต์ TAX ID 3100502613681 จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
18 020003137063 27074966 บ.เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.ด จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
19 020003138725 5900796820 บริษัท น ้าหนึ่งไพลิน จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
20 020003173445 23047546 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
21 020003334680 23058337 บ.กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จก. จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
22 020016618512 27668281 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
23 020017507740 27668810 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
24 020017896427 27668785 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) สาขากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
25 020017941508 27668788 บริษัท โรบินสันจ้ากดั(มหาชน) สาขากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
26 020018253306 27668820 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.กาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟก.3
27 020002759223 5900796622 บริษัท แสงโสม จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่าม่วง กฟก.3
28 020002759345 23058663 บ.กจิเจริญอตุสาหกรรมการทอ จก . จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่าม่วง กฟก.3
29 020003293787 23050071 บ.ศิลาสมบูรณ์ทรัพย ์จก. จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่าม่วง กฟก.3
30 020020399141 5900797423 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่าม่วง กฟก.3
31 020003085573 23050551 นาง มาลัย แกว้ศรีงาม จ.กาญจนบุรี กฟอ.พนมทวน กฟก.3
32 020003085885 23058650 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.กาญจนบุรี กฟอ.พนมทวน กฟก.3
33 020018692293 5700000308 บริษัท ซีกา้ นิว แมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ห้วยกระเจา กฟก.3
34 020017902475 27669541  บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) ส้านักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี กฟอ.ไทรโยค กฟก.3
35 020002951024 23050255 เมืองพญาตองซูรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาร์ จ.กาญจนบุรี กฟอ.สังขละบุรี กฟก.3
36 020003250482 23051196 ค่ายทหารไทรโยค จ.กาญจนบุรี กฟอ.ด่านมะขามเตี ย กฟก.3
37 020003304300 23050539 บ.เอเซีย ฟรุคโตส จก.(สาขา1)(0105539021605) จ.กาญจนบุรี กฟอ.ด่านมะขามเตี ย กฟก.3
38 020002912453 23053232  ค่ายสุรสีห์ (ส่ีแยกลาดหญ้า) จ.กาญจนบุรี กฟต.ลาดหญ้า กฟก.3
39 020003175148 28374723  ค่ายสุรสีห์ (กม.9) จ.กาญจนบุรี กฟต.ลาดหญ้า กฟก.3
40 020003213269 28374533 บริษัท ปัญญารักษา จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟต.ลาดหญ้า กฟก.3
41 020003430814 23051176 บริษัท พ.ีแอนด์ เอส.โดโล-ไลม์จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟต.ลาดหญ้า กฟก.3
42 020003415117 27669543 บริษัทโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.บ่อพลอย กฟก.3
43 020003415253 23052403 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เจอืทิพย(์สาขาบ่อพลอย) จ.กาญจนบุรี กฟอ.บ่อพลอย กฟก.3
44 020003417352 23062267 บริษัท บ่อพลอยฟูด้ อนิดัสทรี จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.บ่อพลอย กฟก.3
45 020003388100 23057945 บริษัท อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
46 020003390691 23058264 บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
47 020003390750 23058265 บริษัท แวนด้า แฟคทอร่ี จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
48 020003390807 23057941 บ.ไวต้าฟูด้แฟคทอร่ี (1989) จก. จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
49 020003390857 23058266 บริษัท กาญจน์คอร์น จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
50 020003394430 23057940 บริษัท น ้าแข็งสายทิพย ์จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
51 020003394518 23057938 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
52 020003484598 23053757 โรงพยาบาลมะการักษ์ รพ.จงัหวัด จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
53 020003517946 23047213 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
54 020017580602 23057946 บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
55 020018185476 23047208 บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟอ.ท่ามะกา กฟก.3
56 020003032467 23048183 บริษัท ไทยเพิม่พูนอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟส.ท่าเรือ กฟก.3
57 020003033085 23050562 บริษัท ไทยฟูด้ส์กรุ๊ป จ้ากดั จ.กาญจนบุรี กฟส.ท่าเรือ กฟก.3
58 020016674396 27665431 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ข้าวนครกาญจน์ จ.กาญจนบุรี กฟส.ท่าเรือ กฟก.3
59 020011596772 23062506 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
60 020011597169 27679859 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
61 020011653895 27664782 บริษัท เอเชียโมดิไฟด์สตาร์ช จ้ากดั (2) จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
62 020011656430 27664791 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดัด จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
63 020011656927 23061991 บจก.เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
64 020011657005 23061893 บริษัท กาฬสินธุ์พลาซ่า จ้ากดั(สาขาที่ 00001) จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
65 020011657120 23061894 ห้างหุ้นส่วน จ้ากดั โรงน ้าแข็งกรเดช จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
66 020011731828 23061896 โรงพยาบาลจงัหวัดกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
67 020018610824 5701541350 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.กาฬสินธุ์ กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
68 020016352999 23061093 บริษัทกมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์2010 จ้ากดั จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.กมลาไสย กฟฉ.2
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69 020010868394 23061989 บริษัท จรัิฐพัฒนาการเกษตร จ้ากดั จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.สหัสขันธ์ กฟฉ.2
70 020019659589 23057648 บริษัท ไทยวา จ้ากดั (มหาชน) จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.ท่าคันโท กฟฉ.2
71 020020343580 5701541353 บริษัท ไทยวา จ้ากดั (มหาชน) จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.ท่าคันโท กฟฉ.2
72 020017290042 27668970 บริษัท อสีเทิร์นไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.ยางตลาด กฟฉ.2
73 020010982031 23055469 บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จ้ากดั จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.สมเด็จ กฟฉ.2
74 020010982071 23055468 บริษัทแป้งมันสมเด็จ จ้ากดัTax ID 0465532000022 จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.สมเด็จ กฟฉ.2
75 020010982296 27665055 สถานีบ้าบัดน ้าเสียบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ กฟอ.สมเด็จ กฟฉ.2
76 020009503638 23051899 โรงพยาบาลก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
77 020010665304 27662633 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน) สาขา ก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
78 020010665546 27662632 บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั(มหาชน) จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
79 020010680196 23053913 หจก.อยูเ่หลียงเจริญ จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
80 020010680868 23058029 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
81 020010681038 23058038 หจก.โรงน ้าแข็งเทพนครไอซ์ จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
82 020010681132 23063599 บริษัท น ้าตาลนครเพชร จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
83 020010682330 23058037 บริษัท น ้าตาลทรายก้าแพงเพชร จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
84 020010683311 23054021 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัยัง่ยนืธัญญกจิ จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
85 020010683440 23047078 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
86 020010716387 27662631 มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร จ.ก้าแพงเพชร กฟจ.ก้าแพงเพชร กฟน.2
87 020009524903 23055882 บริษัท เจริญสุขแป้งมัน(2005) จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟก.โกสัมพีนคร กฟน.2
88 020010437905 27707104 นาย สมชาย ศรีสังข์สุข จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.พรานกระต่าย กฟน.2
89 020010439741 23059639 บริษัท เจา้พระยาพืชไร่2999(ก้าแพงเพชร)จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.พรานกระต่าย กฟน.2
90 020009451746 28374570 บริษัท ปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ลานกระบือ กฟน.2
91 020009451888 23047072 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ลานกระบือ กฟน.2
92 020009692417 23054019 หจก.โรงสีแสงฟ้าธัญญกจิ จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ปางศิลาทอง กฟน.2
93 020009698544 27668326 บริษัท แสงฟ้าอนิเตอร์ไรซ์ จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ปางศิลาทอง กฟน.2
94 020009792222 27698171 เทศบาลต้าบลสลกบาตร จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
95 020009810505 23055870 บริษัท ท.ีซี.เอส.ไรซ์จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
96 020009810985 5900796786 บริษัท ธนะวัฒน์ควอลิตี  สตาร์ช จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
97 020009811052 5800001416 บริษัท ท.ีซี.เอส แป้งมันอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
98 020009811181 23058053 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงสีไฟเกยีรติบุญครอง จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
99 020009811243 23058047 หจก.โรงน ้าแข็งสลกบาตร จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2

100 020009812638 23058043 บริษัท นิธิไรซ์ จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
101 020009812722 23050478 บริษัท ชากงัราวสตาร์ช จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
102 020009812965 27666703 หจก.โชคเกา้ชั นรุ่งเรืองกจิ จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
103 020017294372 27666702 บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี กฟน.2
104 020010619000 23048922 บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
105 020010625133 23047180 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ้ากดั มหาชน จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
106 020010625466 23058055 บริษัท แกน่เจริญ จ้ากดั (สาขา 2) จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
107 020010625625 23058368 บริษัท ข้าว ซี. พ.ี จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
108 020010625669 23058058 บริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
109 020016320447 27668327 บริษัท นิว ไดมอนด์ สตาร์ช จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
110 020016973578 5800001417 บริษัท โรงสีสวัสด์ิไพบูลย ์จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
111 020020678339 23058049 บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จ้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
112 020021335030 23059636 บริษัท ทริปเปิ้ล เอม็ เอน็เนอร์ยจี้ากดั จ.ก้าแพงเพชร กฟส.คลองขลุง กฟน.2
113 020014865130 23049506 โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
114 020014874077 23051075  เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ 3 จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
115 020014945664 5900797452 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน่ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
116 020014945664 27669415 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน่ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
117 020014945692 27663245 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยนูิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จ้ากดั (ส้านักงานใหญ่) จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
118 020014998933 23048382 บริษัท ธาราทิพย ์ขอนแกน่ จ้ากดัTAX ID 0405558001123 จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
119 020014998944 23048361 บมจ.โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
120 020014998967 28374652 หจก.สมชัยพานิช (ชุมแพ) จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
121 020014998975 23047763 หจก.โรงน ้าแข็งมิตรภาพขอนแกน่ 2002 จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
122 020014999112 23048383 หจก.โรงน ้าแข็งหลอดศรีนวล จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
123 020014999142 23048224 บริษัท ขอนแกน่แหอวน จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
124 020014999151 23050857 บ. เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จก. จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
125 020014999161 5900797050 บริษัท ขอนแกน่แหอวน จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
126 020014999212 23048226 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
127 020014999226 23048227 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
128 020014999235 23049217 โรงพยาบาลขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
129 020014999245 23055380 บริษัทขอนแกน่แหอวน จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
130 020014999257 23050207 หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช ส้านักงานใหญ่ TAX ID.0103518014187 จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
131 020015008477 23055930 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) สาขาขอนแกน่ สาขาที่ 00029 ID.TAX 0107544000043 จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
132 020015034354 23049037 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ไม้ไทยพานิช TAX ID 0403529000147 จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
133 020015136896 23051067 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขต จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
134 020016595266 27663256 บริษัท ดูโฮม จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
135 020017801061 23047521 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
136 020018342075 27662130 หจก.สมชัยพานิช (ชุมแพ) จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ กฟฉ.1
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137 020014985931 27669000 บริษัท ปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.ขอนแกน่ กฟอ.น ้าพอง กฟฉ.1
138 020014991416 23052130 บริษัท แกน่ขวัญ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.น ้าพอง กฟฉ.1
139 020014992553 23047057 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.น ้าพอง กฟฉ.1
140 020014992660 5700000303 บจก.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) เลขผู้เสียภาษี 0105531023374 สาขา 00002 จ.ขอนแกน่ กฟอ.น ้าพอง กฟฉ.1
141 020016176095 23052660 บริษัท แกน่เจริญ จ้ากดั (สาขา 1) จ.ขอนแกน่ กฟอ.กระนวน กฟฉ.1
142 020016176098 23077109 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งไทยเจริญ จ.ขอนแกน่ กฟอ.กระนวน กฟฉ.1
143 020016176169 27704322 บริษัทซีพี เซเว่นอเีลฟเว่น จ้ากดัมหาชน จ.ขอนแกน่ กฟอ.กระนวน กฟฉ.1
144 020014903476 5701546563 บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ขอนแกน่ กฟอ.ชุมแพ กฟฉ.1
145 020014904817 27662733 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.ชุมแพ กฟฉ.1
146 020014904940 27662738 บริษัทกรเดช ชุมแพ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.ชุมแพ กฟฉ.1
147 020020738153 23063850 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.ชุมแพ กฟฉ.1
148 020015521715 23062764 หจก.สหกจิภักดีแผ่นดินขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟอ.ภูผาม่าน กฟฉ.1
149 020015521747 23062839 หจก.ภักดีแผ่นดินขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟอ.ภูผาม่าน กฟฉ.1
150 020015521865 27662739 หจก.มหาเทวพรหมเทพประทานพร จ.ขอนแกน่ กฟอ.ภูผาม่าน กฟฉ.1
151 020015522379 23062765 หจก.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง จ.ขอนแกน่ กฟอ.ภูผาม่าน กฟฉ.1
152 020014954620 23063858 บริษัท เอส เอฟ โพลทรีย ์จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
153 020014955054 23062838 บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
154 020014955250 27669318 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์(ภูเวียง) จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
155 020016968925 23063865 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั (สาขาหนองเรือ) จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
156 020018568387 27662538 บริษัท กรเดช หนองเรือ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
157 020019487279 27662732 บริษัท ขอนแกน่แหอวน จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
158 020021597191 5701541376 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย)จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.หนองเรือ กฟฉ.1
159 020015639272 5900796619 บริษัท โรงสีเลียงฮงไชย จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านไผ่ กฟฉ.1
160 020015641442 23060997 บริษัทเอีย่มพิทักษ์ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านไผ่ กฟฉ.1
161 020015641498 23061000 บริษัทเพิม่พูนพัฒนาอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านไผ่ กฟฉ.1
162 020015641768 5900796901 บ.ไทยไปป์อสีาน จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านไผ่ กฟฉ.1
163 020014768377 23059933 หจก.ซันนี่ขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟอ.ชนบท กฟฉ.1
164 020015839267 23064020 โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวัดขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟก.บ้านแฮด กฟฉ.1
165 020015840828 23064036 บ.กระเบื องหลังคาซีแพค จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟก.บ้านแฮด กฟฉ.1
166 020018688698 5701540754 บริษัท เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟก.บ้านแฮด กฟฉ.1
167 020015641559 28374524 บริษัทไทยเอทานอล พาวเวอร์จ้ากดั(มหาชน) จ.ขอนแกน่ กฟย.โนนศิลา กฟฉ.1
168 020016905473 27662061 บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ขอนแกน่ กฟย.โนนศิลา กฟฉ.1
169 020014508950 27662041 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ประสงค์ทรัพย ์สาขาพล จ.ขอนแกน่ กฟอ.พล กฟฉ.1
170 020014509928 23064018 บริษัท วีเคการหล่อและการกลึง จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.พล กฟฉ.1
171 020017195425 23062105 บริษัท โรงสีรุ่งอนันต์ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.พล กฟฉ.1
172 020014882344 23077042 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
173 020014882344 27669231 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
174 020014945962 23052140 บริษัท จารุธนิตกลุ(2009) จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
175 020014999102 23050859 บริษัท เอน็เค แอพพาเรล จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
176 020014999267 23049393 หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
177 020015008402 23055933 บริษัทเอน็ เค แอพพาเรล จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
178 020015008485 27667537 บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
179 020015008485 23055922 บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
180 020015034498 23052139 บ.โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
181 020017256167 27667538 บริษัท ไดซิน จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
182 020017827075 23049732 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน่ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
183 020017857735 27668628 บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ้ากดั(สาขามิตรภาพ ขอนแกน่) จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
184 020017873560 27662111 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั(สาขา ขอนแกน่) จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
185 020021566813 5701540746 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟจ.ขอนแกน่ 2 (มะลิวัลย์) กฟฉ.1
186 020014901196 23052138 บ.คาสเดย ์(ขอนแกน่) คอร์โปเรชั่นจ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
187 020015008575 5900796618 บริษัท ซีพีแรม จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
188 020015008982 23052951 บริษัท ซี พี ออลล์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
189 020015111138 23051069 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
190 020017323324 23077213 บจก.ไทยน ้าทิพยแ์มนูแฟคเจอร่ิง จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
191 020017798409 27664956 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
192 020017903330 27665420 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
193 020018434631 27669082 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ขอนแกน่ กฟต.ท่าพระ กฟฉ.1
194 020014891548 23049038 บริษัท ไทยทรัพยอ์ตุสาหกรรมพลาสติก จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านฝาง กฟฉ.1
195 020015953159 23055921 บริษัท อนิฟุส เมดิคัล จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านฝาง กฟฉ.1
196 020015953164 23052664 บริษัท ซี.เค.ชูส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านฝาง กฟฉ.1
197 020015953210 23059231 บริษัท ซี.เค.เอส.รับเบอร์ จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟอ.บ้านฝาง กฟฉ.1
198 020017292121 5701540751 บริษัท แกน่ศิริ สตาร์ช จ้ากดั จ.ขอนแกน่ กฟย.พระยนื กฟฉ.1
199 020001951533 23052448 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจนัทบุรี จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
200 020001952291 23055868 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจนัทบุรี จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
201 020001965673 23054536 หจก.โรงงานอตุสาหกรรมทอเส่ือ จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
202 020001966043 23062975 หจก. เอส.เอส.พ.ี จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
203 020001966216 23055452 บริษัทเอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
204 020001968730 5900796958 บริษัท วัฒนเวช จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
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205 020002112765 5900797384 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
206 020002231775 27660896 บริษัท ซีอาร์ จนัทบุรี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
207 020002231897 27660897 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
208 020002238521 27664461 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
209 020002238659 5701541008 บริษัท พ.ีเอม็.สแควร์ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
210 020002312150 23063784 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
211 020017207446 5701541009 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) สาขาจนัทบุรี จ.จนัทบุรี กฟจ.จนัทบุรี กฟก.2
212 020002129140 23061385 บริษัท เอกศิลาจนัทบุรี จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.มะขาม กฟก.2
213 020019763957 23061384 บริษัท จนัทบุรี โกลบอล ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.มะขาม กฟก.2
214 020001948231 27664222 นางสาว พัชรินทร์ จนิดาพรรณ จ.จนัทบุรี กฟอ.ท่าใหม่ กฟก.2
215 020001977838 23061971 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดัมหาชน จ.จนัทบุรี กฟอ.ท่าใหม่ กฟก.2
216 020001979306 23062628 บ.จนัทบุรี มารีน ฟาร์ม จ.จนัทบุรี กฟอ.ท่าใหม่ กฟก.2
217 020016907341 5800001682 นาย นัฐพร สมบูรณ์ จ.จนัทบุรี กฟอ.ท่าใหม่ กฟก.2
218 020001697000 27664025 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดัมหาชน จ.จนัทบุรี กฟบ.เตาหม้อ กฟก.2
219 020001452844 23063787 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.จนัทบุรี กฟอ.ขลุง กฟก.2
220 020017859268 23063191 บริษัทน ้าแข็งขลุง จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.ขลุง กฟก.2
221 020001419088 23063190 บริษัท ทองไทยเทคนิคอลรับเบอร์ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.นายายอาม กฟก.2
222 020001419289 23058474 บริษัท จนัทบุรี โฟรเซ่นฟูด๊ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.นายายอาม กฟก.2
223 020001419346 23063142 บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ(จนัทบุรี)จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.นายายอาม กฟก.2
224 020001419406 5900797081 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.จนัทบุรี กฟอ.นายายอาม กฟก.2
225 020001419654 28374488 บ.จนัทบุรีซีฟูดส์ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.นายายอาม กฟก.2
226 020002248253 23062774 บริษัท ซันไชน์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟบ.หนองคล้า กฟก.2
227 020018678891 5700000304 โครงการชลประทานจนัทบุรี จ.จนัทบุรี กฟอ.แกง่หางแมว กฟก.2
228 020002146822 23061297 บริษัท สุขสันต์ฟาร์ม จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
229 020002146879 23061298 บ.สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
230 020002146957 27668083 นาย จนิดา อดุมเลิศวนสิน จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
231 020002147271 27668085 นาย จนิดา อดุมเลิศวนสิน จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
232 020002157415 23061299 นาย ประยรู หงส์รัตน์ จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
233 020002157981 23061607 นาย มนัส พูลชัย จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
234 020018004620 5701541016 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั (มหาชน) จ.จนัทบุรี กฟอ.แหลมสิงห์ กฟก.2
235 020001984665 27665720 ส้านักงานแร่และพลังงาน จ.จนัทบุรี กฟอ.สอยดาว กฟก.2
236 020001986466 26230311 ส้านักงานแร่และพลังงาน จ.จนัทบุรี กฟอ.สอยดาว กฟก.2
237 020001986508 5900797086 บริษัท จนัทบุรี สตาร์ช จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.สอยดาว กฟก.2
238 020001987274 23063199 บริษัทเจพี วอร์เตอร์ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.สอยดาว กฟก.2
239 020001989713 23063198 บริษัท เค.เอส.จนัทบุรี จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟอ.สอยดาว กฟก.2
240 020017629914 27665721 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัวาย.เค.อตุสาหกรรม น ้าแข็ง 2009 จ.จนัทบุรี กฟอ.สอยดาว กฟก.2
241 020002258666 23047498 ส้านักงานอตุสาหกรรมแร่และพลังงาน เมืองไพล จ.จนัทบุรี กฟย.โป่งน ้าร้อน กฟก.2
242 020002282135 23063188 บริษัท สหศิลาแกว้ จ้ากดั จ.จนัทบุรี กฟย.โป่งน ้าร้อน กฟก.2
243 020001697886 27669268 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
244 020001698189 23048541 บริษัท โรยลั อเิลคทรอนิค แฟคโทร่ี(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
245 020002019157 5900796884 โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
246 020002052452 23048984 บริษัท อดุมสุขพืชผล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
247 020002056436 23049966 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั จติต์ส่งเสริม จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
248 020002056465 23054529 บ.วิบูลยว์ัฒนอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
249 020002063984 28374759 บ.วิสดอมออโต้พาร์ท จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
250 020002140698 23052440 บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
251 020002140794 27663824 บริษัท แอดวานซ์ อนิโนเวชั่นแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
252 020002140879 23059917 บริษัท อเล็กซอน จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
253 020002141067 27668125 บริษัท แอบ๊ป้า อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
254 020002143522 5900796978 บริษัทยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
255 020002144032 23059209 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
256 020002144058 23052446 บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
257 020002146546 27662509 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) - สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
258 020002146625 27662510 บริษัท ชัยพรการประปา จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
259 020002412734 23048410 โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
260 020010745798 27074795 บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอน็จเินียร่ิงจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
261 020016591191 27662507 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
262 020017629157 23052462 บริษัท โรงสีไฟล้่าสันต์พานิช จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
263 020018529008 28374528 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
264 020018623261 23062911 บริษัท ซังโกะ ไทย  ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
265 020018639092 23049316 นาง น ้าออ้ย เผ่าเผด็จการ จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
266 020019080683 27662484 บริษัท พลาสเท็ค อตุสาหกรรมจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟจ.ฉะเชิงเทรา กฟก.2
267 020002513860 23055412 บริษัท บ้านโพธิ์กสิกรรม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟต.เทพราช กฟก.2
268 020001545289 23054751 ศูนยฝึ์กอบรมธนาคารกสิกรไทย จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
269 020001547081 27661180 บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
270 020001548989 5900796551 บริษัทเอน็ เอช เค สปริง (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
271 020001550379 27661157 บริษัท ทองไชยอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
272 020001550498 23052441 บริษัท ห้องเยน็กูด้ฟอร์จนู จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
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273 020001550995 28374556 บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
274 020001556367 23063196 บริษัท ด๊ักคิง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
275 020001644060 23058034 บริษัท เท็ก อนิดัสตรี ส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
276 020001644115 23058035 บริษัท ท.ีที.เอส.พลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
277 020001644180 23058036 บริษัท ท.ีที.เอส.พลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
278 020001644292 23047291 บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ ล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
279 020001644292 5900796718 บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ ล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
280 020001646344 23047305 บริษัท ลอยลั ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
281 020001646394 23058026 บ.เอม็.พ.ีโอ.เอเซีย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
282 020001646520 23047304 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
283 020001646520 23047312 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
284 020016853496 5701541044 บริษัท พ.ีซี.ทาคาชิมา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บ้านโพธิ์ กฟก.2
285 020001711568 27663367 บ.โรงสีเตียหลีฮง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
286 020001711623 27663368 บจก.โรงสีเกง่การพานิชพืชผล 2001 จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
287 020001711655 27663369 บริษัท ดี.เอส.เค.อนิเตอร์เทรด จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
288 020001711756 27663371 บริษัท แครายธัญญกจิ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
289 020001711804 27663372 โรงสีซุ่นเฮงเจริญทรัพย์ จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
290 020001711961 27663375 บริษัท โรงสีศิริพร จ้ากดั (สาขา 2) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
291 020001712012 27663376 บริษัท โรงสีศิริพร จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
292 020001762880 27663373 บริษัท เอม็อาร์เอสอนิดัสเทรียลจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
293 020001778199 23047891 บริษัท โรงสีเตียใจฮ้ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
294 020001778237 27075028 บริษัท โรงสีเตียใจฮ้ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
295 020001778274 23048501 บริษัท โรงสีเตียหลีฮง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
296 020001781346 23052460 บริษัท โรงสีเกง่การพานิชพืชผล 2001จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
297 020001781517 23052461 บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
298 020001781581 23049078 บริษัท วัจณสุรัตน จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
299 020001781670 23048507 บริษัทยีสิ่บไพบูลยพ์ืชผล จ้ากดั (สาขา) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
300 020001781720 25244548 บริษัทธุรกจิอาหารสัตว์น ้าจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
301 020001781756 5900797217 บริษัท วิศาลทรัพยเ์จริญคอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
302 020001781970 23052080 บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
303 020001785970 23048408 บจก.ยีสิ่บไพบูลย ์ไรซ์อนิเตอร์เทรด 2009 จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
304 020001786014 23048409 บจก.ยีสิ่บไพบูลย ์ไรซ์อนิเตอร์เทรด 2009 จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
305 020001788379 23052078 บ.ที.เอม็.ตะแกรงเหล็ก จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
306 020001788563 5900796602 บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
307 020001788598 23048645 สถานีสูบน ้าประตูระบายน ้าบางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
308 020016415896 5800001658 บริษัท วิศาลทรัพยเ์จริญ 2010 จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
309 020016900543 23050334 บริษัท โรงสีศิริพร จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
310 020018010175 23049821 บริษัท ฐ.วรพจน์ไอซ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
311 020018178135 23062560 บริษัท วัจณสุรัตน จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางน ้าเปรี ยว กฟก.2
312 020002302707 23048989 บริษัท เกยีรติด้ารงค์ชัยฟาร์ม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางคล้า กฟก.2
313 020002308383 23049650 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางคล้า กฟก.2
314 020002308753 23049817 โรงฆ่าสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรกรมปศุสัตว์ จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางคล้า กฟก.2
315 020002311378 27660996 บริษัท ไทยเอกฟาร์ม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางคล้า กฟก.2
316 020002311451 27660997 นาย กมณสัณห์ สุขบ้ารุงทรัพย์ จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางคล้า กฟก.2
317 020002481870 5900796685 บริษัท เอส.แอล.พ.ีเอน็เตอร์ไพรส์  จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
318 020002482076 23050734 หจก.คลองเจา้รุ่งเรืองผลิตน ้าแข็ง จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
319 020002484883 23054775 บริษัท พิราปสทาช จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
320 020002484919 23049160 บริษัท คาร์กลิล์สยาม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
321 020002487492 23054890 บริษัท ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
322 020002489709 27661164 บริษัท เชี่ยวชาญ อนิดัสทร่ี (1989) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
323 020002489785 27661165 บริษัท พ.ีว.ีคาสติ ง แอนด์ แมชชีนจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
324 020002489866 27669298 บริษัท ยซีูซี อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
325 020002489934 23062970 บริษัท เคแอลเค อนิดัสตรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
326 020002490260 27662503 บริษัท อ ีเอส แบตเตอร่ี (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
327 020002492303 23062967 บริษัท บีดีไอ อลัลอย เอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
328 020002498130 23062985 บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป (2007) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
329 020002498200 23054748 บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เกต็ติ ง แอนด์ โฮลดิ ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
330 020002506084 27661162 บริษัท ซี.เอน็.ไอ.เอน็จเินียร่ิง ซัพพลาย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
331 020002506283 23063182 บริษัท นูทริกซ์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
332 020002507332 23055409 บริษัท นิวพลัส 89 จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
333 020002507812 23055413 บริษัท เอม็.อ.ีนิคคิโซ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
334 020002511310 27661178 บริษัท ยนูีซัน จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
335 020002511540 27074796 บ.โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
336 020002529321 23048571 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย  (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
337 020002529420 23048863 บริษัท กลุธร เคอร์บี เฟาน์ดร่ี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
338 020002529470 23048022 บริษัท อตุสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย  จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
339 020002529522 23052439 บ.กลุธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ้ากดัจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
340 020002529929 5900797497 บริษัท ควอลิตี  คอฟฟี ่โปรดักท์ส จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
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341 020002530070 27662496 บริษัทยนูิลีเวอร์ไทย โฮลดิ งส์จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
342 020002530192 23047116 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ ลจ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
343 020002530259 23054952 บริษัท สยามไวร์ อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
344 020002530427 27662497 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
345 020016921644 5701541052 บริษัท เอม็เอชไอ ออโตโมทีฟไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
346 020017855002 23052073 บริษัท ยอูาร์ แพ็คเกจจิ ง อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
347 020017873199 27661175 บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
348 020017937908 5900797220 บริษัท เจดับเบิ ลยดีู แปซิฟิค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
349 020017944810 5701541053 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
350 020018273858 23055428 บริษัท กลุธรเคอร์บี เฟาน์ดร่ี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
351 020018335389 5701541054 บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
352 020018950389 5701541051 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟส.บ้านคลองเจา้ กฟก.2
353 020002606509 23050730 บ.ไวร์มาสเตอร์ อนิดัสตรี  (ไทยแลนด์) จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
354 020002606578 23050731 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
355 020002607237 23047308 บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
356 020002607270 23049824 บ.บางกอกอนิดัสเตรียลลามิเนท จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
357 020002607295 23049825 บ.ทาทาร่าอะคูสทริอนิดัสตริ (ประเทศ จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
358 020002609393 23049827 บ.ไอวา แพคกิ ง อนิดัสตรี  จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
359 020002609429 5900797218 บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
360 020002609461 23047913 บ.จนิยงัไวร์โรป(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
361 020002609508 27074797 บ.องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุัตถุ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
362 020002609623 23048413 บจก.โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์(ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
363 020002609700 25244528 บริษัท เอส เค ออโต้ อนิทีเรีย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
364 020002609717 25244533 บริษัท เอส เค ออโต้ อนิทีเรีย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
365 020002609740 23048414 บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
366 020002609778 23048415 บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
367 020002609815 25244549 บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
368 020002609857 23048416 บ.เอน็โด สแตนเลสสตีล (ประเทศไทย) จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
369 020002609955 23053390 บริษัท ฮีดากา โยโกเอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
370 020002610041 23048417 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซ่ิง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
371 020002610195 23053392 บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
372 020002610231 25244538 บริษัท ซีเอชโอโตอนิดัสตร่ี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
373 020002612567 27667700 บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ งส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
374 020002612770 27667706 บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
375 020002612837 27667707 บริษัท กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
376 020002612845 27667708 บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
377 020002612948 5800001670 บริษัท ไอดับบลิวซีที จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
378 020002613022 27669180 บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
379 020002613193 5900797420 บริษัท เอน็โด ฟอร์จจิง่ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
380 020002613207 25244522 บริษัท ซีเอช อนิดัสตร่ี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
381 020016308669 27075232 บริษัท อซูีซุมอเตอร์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
382 020016956374 23049830 บริษัท ยเีอส ยวัซ่า สยาม อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
383 020017064130 27661004 บริษัท สีไทยกนัไซเพ้นท์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
384 020017163286 27661002 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย  (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
385 020018112041 25244557 บริษัท ชัยเสรีไรซ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.แปลงยาว กฟก.2
386 020001805841 23057953 บริษัท สยาม พลาสวูด จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
387 020001806226 23063993 บริษัท พอนเท็กซ์ประเทศไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
388 020001806265 23062012 บริษัท แอลเอน็ ศรีไทย คอม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
389 020001809329 23058471 บริษัทไทยสพิริท อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
390 020001809436 23058482 บ.ธนอนิเตอร์ จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
391 020001809466 23058467 บริษัท กระจกสยาม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
392 020001809504 23058468 บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
393 020001809594 23058470 บริษัท เอกา แพค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
394 020001809929 23059383 บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
395 020001809983 23059094 บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
396 020001812360 5900796800 บริษัท เดอะแพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
397 020001812601 23056168 บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอน็จเินียร่ิง  แอนด์ คอนสครัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
398 020001812646 23059098 บ.บี.เอส.เมทัล จ้ากดั สาขา 2 จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
399 020001813032 23058224 บริษัท ฟงซัน พริ นติ ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
400 020001813216 23058226 บริษัท ไดเฮ็น อเิล็คทริค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
401 020001816378 23058217 บ.เทียนเหยยีนแมชีนเนอร่ีเอม็เอฟจ(ีประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
402 020001823002 23058218 บริษัท บ.ีว.ีเอส.แมนูแฟคเจอร่ิง จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
403 020001823075 23059404 บริษัท ยานภัณฑ์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
404 020001823111 23053160 บริษัท ท.ีเจ.พี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
405 020001823297 23058227 บริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
406 020001826526 5900796888 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
407 020001826572 5701539691 บริษัทล.ไลท์ติ งกลาส จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
408 020001956468 23052061 บริษัท เอก็ซ์ทรีม แพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
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409 020001967857 23055861 บ.บางกอกมีทโปรเซสซ่ิง จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
410 020001967970 23054973 บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
411 020001974396 23055860 บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
412 020001974826 23054968 บริษัท ซี เอส เมทอล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
413 020001974932 23055866 บริษัท เวลโกรว์ อนิดัสทรีส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
414 020001986297 27661014 บริษัท ไทร์แพค เอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
415 020001990374 23063988 บริษัท อลูเม็ท จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
416 020001990976 23057574 บริษัท เอส.ดี.เจ.อนิเตอร์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
417 020001991102 23056185 บริษัท ไทยนิสเซ่ลามิเนชั่น จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
418 020001991196 23056186 บริษัท ไทยสิน เมทัล อนิดัสตรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
419 020001994564 27661024 บจก. ซี.พ.ีอตุสาหกรรมบรรจภุัณฑ์ จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
420 020001994662 23058558 บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
421 020001994705 23057042 บริษัทเอส พี เค พลาสติก จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
422 020001994914 23056177 บริษัท เอน็ เอ ดี โคลท์สตอเรจ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
423 020001995017 27661026 บริษัท น้าวัฒนา  แพ็คแอนด์พริ นท์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
424 020001995064 23057039 บริษัท นิซเซอ ิเทรดดิ ง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
425 020001995098 23056178 บริษัทเวลโกรว์กล๊าส อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
426 020001997666 23048314 หจก.สยามไซโก ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
427 020001997715 23056180 บริษัท ฮายากาว่า อเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
428 020001997798 23058232 บริษัท ไทยโคโพลีอตุสาหกรรมพลาสติกจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
429 020001997970 23057051 บริษัท บันได นัมโกะ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
430 020001998080 23056173 บริษัท ไทยโยโกเร จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
431 020001998201 27661387 บริษัท มณีมงคล อมิปอร์ต เอก็ซปอร์ต จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
432 020002002379 23056175 บริษัท ศิริวัฒนาอนิเตอร์พริ นท์จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
433 020002002474 23058219 บริษัท ศิริวัฒนาอนิเตอร์พริ นท์จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
434 020002002621 23050923 บริษัทไทย โอ.พ.ีพ.ีจ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
435 020002002661 23050924 บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
436 020002002698 23055198 บริษัท คอมบีแพ็ค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
437 020002002747 23053148 บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
438 020002002776 23057594 บริษัท โกลบอล-ไทยซอนฟรีซีชั่นอนิดัสทรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
439 020002003164 28374598 บริษัท แปซิฟิคอนิดัสตรีย์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
440 020002005392 23053149 บริษัท แอล เอ พลาสแพค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
441 020002005498 23056895 บริษัท คิมแพ็ค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
442 020002005530 27661393 บริษัท เหรียญทองการพิมพ์(กมิไป๊) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
443 020002005593 23056900 บริษัท ยแูทคไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
444 020002005636 23053150 บริษัท ซัมซุงอเิล็คโทร-แม็คคานิคส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
445 020002005682 23050932 บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
446 020002005780 23056902 บริษัท ไทยซอน เทค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
447 020002005826 27667061 บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
448 020002005864 23053389 บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
449 020002005895 23053388 บริษัท ยเูนียนคาร์ตอน อนิดัสทรียจ์้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
450 020002005939 27667064 บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
451 020002005985 23053151 บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
452 020002006075 23053386 บริษัท เลนโซ่ วีล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
453 020002006107 23056903 บริษัท เลนโซ่ วีล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
454 020002006138 27667068 บริษัท เลนโซ่ วีล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
455 020002006189 23053305 บริษัท ดูราแพค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
456 020002006225 23053307 บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี เคมีคอลจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
457 020002009384 23050185 บริษัท ทั งฮ่ัวซิน พริ นติ ง เน็ทเวอร์ค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
458 020002009475 27667063 บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
459 020002009515 23056904 บริษัท ไดอชิิแพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
460 020002009601 23053385 บริษัท จฑุาวรรณเมทัลแล็บ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
461 020002009642 23056899 บริษัท ยแูทคไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
462 020002009788 23053384 บริษัท ไทยฟูโกก ุจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
463 020002009927 23063996 บริษัท ไดโด พีดีเอม็(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
464 020002010058 23056172 บริษัท โคโยจอยท(์ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
465 020002010162 23047205 บริษัทไทยฮิตาชิลวดอาบน ้ายา จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
466 020002010204 23059141 บริษัท ยเูนี่ยนพลาสติก จ้ากดั(มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
467 020002010239 23055240 บริษัทยเูนี่ยนนิฟโก ้จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
468 020002012349 23055243 บริษัท ยเูนียนสปินนิ่งมิลล์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
469 020002012408 23055242 บริษัท วีนัสเธร็ด จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
470 020002012644 23047087 บริษัท ไทยน้าศิริ อนิเตอร์เท็กซ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
471 020002012694 23047230 บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
472 020002012741 5900797485 บริษัท เอน็เอชเคสปริง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
473 020002012789 23047237 บริษัท ยนู-ิชาร์ม (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
474 020002012847 27075218 บริษัท ชาร์พแอพพลายแอนซ์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
475 020002051699 23062013 บริษัท อตุสาหกรรมถังโลหะไทย(มหาชน) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
476 020002051726 23049358 บ. พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลแมนูแฟคเจอร่ิง จก. ช้าระโดย DHL SupplyChain (Thailand) Ltd. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
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477 020002051771 23056916 บริษัท นิคเคอเิอม็ซี อลูมินัม(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
478 020002055934 23055613 บจก.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
479 020002055971 23056905 บริษัท สยาม เอน็ เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
480 020002056001 23056914 บ.เอ.แอล.เอม็.ที.(ประเทศไทย) จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
481 020002056051 23056908 บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
482 020002056087 23056909 บริษัท อาชิโมริ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
483 020002056125 23056910 บริษัท ปาร์คเกอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนลคอปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
484 020002056196 23056912 บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
485 020002056243 23049359 บริษัท โตโยอิง๊ค์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
486 020002056302 23057575 บริษัท สแตนเล่ย ์เวิร์ดส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
487 020002058494 27661401 บริษัท ไทยซันเอะ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
488 020002058552 23057576 บริษัท ซูมิโตโม อเีล็คตริกฮาร์ดเมทัลแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
489 020002058716 23058575 บจก.เหรียญไทย อนิเตอร์พลาส จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
490 020002058755 23058574 บริษัท โอเอสจ ีไทย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
491 020002058807 23058573 บริษัท ไทยแม็กซ์โคลด์สโตร์เรจท์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
492 020002058852 23057569 บริษัท ไดน่า เมททอล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
493 020002058896 23057570 บริษัท ท.ีราด(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
494 020002059004 23053306 บริษัทไทยซันเอะ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
495 020002059101 23058572 บริษัท พริ นติ งโซลูชั่น จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
496 020002059193 23057571 บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
497 020002059230 23063995 บริษัท ไซเบอร์แพค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
498 020002059272 23055446 บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
499 020002062352 23056169 บริษัท ทีพีเอน็ เฟล็กซ์แพค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
500 020002264713 27690725 บริษัท ชัยริส สตีล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
501 020002283106 27667072 บริษัท ที เอม็ พี ไรซ์ มิลล์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
502 020002286614 27667062 บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
503 020002286868 5900797238 บริษัท ว.ีซี.เอส.(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
504 020002295683 27667067 บริษัท เอเซียโกลเด้น ไรซ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
505 020002295885 28374618 บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
506 020002295975 23056312 บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอนิดัสตรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
507 020002296030 23058229 บริษัท ไพโอเนียอนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
508 020002296244 23055215 บริษัท อมิโก ้ฟูด๊แพ็ค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
509 020002296289 23055216 บริษัท ไทยออ๊ฟเซท จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
510 020002297464 23055210 บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
511 020002297673 23055209 บริษัท ฟากอร์ อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
512 020002297721 23055206 บริษัท ยะมะโตะเอสซูลอน(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
513 020002297842 23063994 บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
514 020002297913 23055163 บริษัท เอม็อพีี เฮคซ่า(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
515 020002297988 23055157 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิลแมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
516 020002298071 23077140 บริษัท โยชิโนมุ่งพัฒนา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
517 020010763112 23052908 บริษัทเอส เอม็ วีล จ้ากดั(เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0105551087912) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
518 020016313896 23054975 บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
519 020016573628 23049656 บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
520 020016682166 23058230 บริษัท โทคิน อเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
521 020016786574 23048299 บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
522 020016926938 27661011 บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอนิดัสตรีจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
523 020016951522 23058221 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท2์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
524 020017398747 5800001676 บริษัท ทั งฮ่ัวซิน จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
525 020017464717 5800001672 บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
526 020017471570 23056176 บริษัทแปซิฟิคอนิดัสตรียส์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
527 020017698392 23058231 บริษัท ยเูอม็ซี อเิล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
528 020017712626 5800001677 บริษัท อมิโก ้ฟูด๊แพ็ค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
529 020017722969 23052059 บริษัท เอ.อาร์.ที.จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
530 020017814195 23057045 บริษัท ชริ งเฟล็กซ์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
531 020018132622 5800001678 บริษัท ไทยออ๊ฟเซท จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
532 020018154925 23057949 บริษัท ทีพีเอน็ แพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
533 020018556323 27667073 บริษัท ไทย โอ.พ.ีพ.ี จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
534 020018636008 27661023 บริษัท ซีซีแอล อนิดัสทรี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
535 020018760865 27661395 บริษัท เขาช่อง กรุ๊ป จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
536 020019249325 5900797439 บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
537 020019650110 27661022 บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
538 020019655418 23059093 บริษัท แพรคติคัม เอนจเินียร่ิง จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
539 020019689672 27667070 บริษัท ไทยวา จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
540 020019693998 23055641 บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
541 020020260843 5900797438 บริษัท เอเซียกงันัม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
542 020020450455 23062014 บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
543 020020658095 23059102 บริษัท ยเูนี่ยนโชจรุิชิ จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
544 020020865533 23059391 บริษัท ลอรีอลั (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
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545 020021376878 5900797419 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาสจ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
546 020021403788 23058475 บริษัท ทีพีเอน็ เฟล็กซ์แพค จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.บางปะกง กฟก.2
547 020002556036 23062695 หจก.โรงน ้าแข็ง ส.สยาม จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
548 020002558973 23061925 บริษัท พนมพืชผล จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
549 020002559079 23063356 ส้านักงานใหญ่บริษัท น ้าแข็งนภัส จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
550 020002559184 23063355 บริษัท วิบูลยว์ัฒนอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
551 020002562469 28374529 บริษัท เอส.ซี.อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
552 020002562685 5900796983 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
553 020017080300 5701539698 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
554 020017085317 5900797399 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
555 020020287270 5900797414 บริษัท แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.พนมสารคาม กฟก.2
556 020002635615 23062601 หจก.ทองสุวรรณ์ค้าน ้าแข็ง จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.สนามชัยเขต กฟก.2
557 020020516997 23062600 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.สนามชัยเขต กฟก.2
558 020020522403 23062606 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา) จ้ากดั จ.ฉะเชิงเทรา กฟอ.สนามชัยเขต กฟก.2
559 020001460185 27680159 บริษัท เจริญกจิ วายคัท จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
560 020001488434 23050580 บริษัท ไทยเอฟเวอร์พลาสติก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
561 020001500595 23052673 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
562 020001500955 23061367 บ.โมเน็คส์โก ้อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
563 020001501045 23050952 บริษัท แม็กซิม อนิทริเกรดเด็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
564 020001501129 23061368 บ.คอนเซอ(ิประเทศไทย) จก. จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
565 020001501947 23062624 บริษัท สกาเนม กรุงเทพ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
566 020001502134 23062623 บริษัท ทรานซิชั่นส์ ออ็พทิคัล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
567 020001502369 23061373 บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอลแลบอราทอรี (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
568 020001502461 5900797073 บจก.ไทรอมัพ์ เอวิเอชั่นเซอร์วิสเซสเอเซีย จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
569 020001503248 23050957 บริษัท ท.ีเอส.เค.ฟอร์จิ ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
570 020001503324 28374630 บริษัท สยามคิโต้ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
571 020001503847 23050959 บริษัท ทีเอฟโอเทค(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
572 020001503931 23050960 บริษัท เทคโนพลาส อตุสาหกรรม(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
573 020001504035 23061526 บริษัท เทคโน ทูลส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
574 020001504403 27660886 บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
575 020001504850 23052671 บริษัท ทีทีเค โลจสิติคส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
576 020001505025 23054716 บริษัท คานายามา คาเซอ(ิประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
577 020001506711 23054519 บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
578 020001507243 27660892 บริษัท โอกาวา เอเซีย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
579 020001507984 23054809 บริษัท นิสโช พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
580 020001508258 23052679 บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
581 020001509316 23052680 บ.คิทซ์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
582 020001509706 23052681 บริษัท ไดอะ โมเดิร์น เอน็จเินียร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
583 020001510082 23061521 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
584 020001511382 23052686 บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
585 020001511692 23052689 บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์แมนูแฟ็คเจอร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
586 020001511883 23061519 บริษัท ไทรอมัพ์มอเตอร์ไซเคิลล์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
587 020001511973 23061518 บริษัท โคเรียว (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
588 020001513338 23052694 บริษัท เอส.เอ.พรีซิชั่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
589 020001513557 23052697 บริษัท อซููออินิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
590 020001513653 23061517 บริษัท ทอง เฮีย ฟาสเทอร์เนอร์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
591 020001514122 23061528 บริษัท ซันพลัคล์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
592 020001515543 5900796877 บริษัท เอสเอบี แอนด์ โอ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
593 020001515678 23060505 บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
594 020001515963 23054507 บริษัท ไฮมิก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
595 020001516081 23064090 บริษัท ไดกะโคเงียว (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
596 020001516491 23052703 บริษัท เอสอาร์แอควานซ์อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
597 020001516782 23064086 บริษัท เออาร์ อลิาสโทเมอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
598 020001518622 23047294 บริษัท แอร์โปรดัคส์ อนิดัสตรีย ์จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
599 020001518684 27666618 บริษัท อายากโูช่พรีฟอร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
600 020001518945 5900797020 บริษัท คาโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
601 020001519017 23054803 บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
602 020001519229 23052708 บริษัท วาโก ้ซังโย(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
603 020001520331 23052709 บริษัท โทบี  ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
604 020001520545 23052710 บริษัท อมากาซาก ิไพพ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
605 020001520886 23053429 บริษัท ยไูนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
606 020001520981 23052714 บริษัท อฮิาร่า แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
607 020001521167 23052716 บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอร่ิงจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
608 020001521240 23048721 บริษัท ไดนาชิสโซ่ไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
609 020001522423 23059766 บ.กฟิุ เซอคิิ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
610 020001522598 23059517 บริษัท ไทยโตโยโฟม อสีเทอร์น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
611 020001522788 23060167 บริษัท มอนเดนิสซิน(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
612 020001522890 23052636 บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
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613 020001523054 23060527 บริษัท คอนเซอ(ิประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
614 020001524433 23050624 บริษัท ท.ีเอส.เค.ฟอร์จิ ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
615 020001524493 23054797 บริษัท มิตซุยไกร์นดิ งเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
616 020001524518 23060531 บริษัท ฟูยต้ิา ราชิ(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
617 020001524607 5900797249 บริษัท นิตตั น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
618 020001524675 23052419 บริษัท วูเทค ไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
619 020001525032 23050622 บริษัท อายากโูช่ พรีฟอร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
620 020001525100 23052685 บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
621 020001527338 23052693 บริษัท มิโน(่ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
622 020001527679 23061102 บริษัท แอร์วอเตอร์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
623 020001527726 23054511 บริษัท อนิเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
624 020001527782 23053428 บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
625 020001527876 23051409 บ.ซี.เค.ดี.ไทยคอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
626 020001527919 23054503 บริษัท ไทยซีทเบลท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
627 020001529700 5701540687 บริษัท คิงส์แพ็ค อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
628 020001529812 5800001719 บริษัท คิงส์ แบ็ก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
629 020001530222 23049194 บริษัท บ.ีที.โอโต้พาร์ต จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
630 020001531530 27668232 บริษัท ทัศนา เอน็ จ ีวี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
631 020001531749 23049713 บริษัท ซัมวอน โมลด์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
632 020001531830 27668234 บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
633 020001532106 27668236 หจก.เทพศิลาอตุสาหกรรม จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
634 020001533662 23049712 บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์(ประเทศไทย) จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
635 020001536619 23054520 บริษัท ไทยซัมมิท เอนจเินียริง จ้ากดัสาขา00001 จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
636 020001536760 23047462 บ.พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซ่ิง จก. จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
637 020001537248 27668253 บริษัท เอสพีซี อนิเตอร์พรินท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
638 020001538494 27668255 บ.หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จก. จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
639 020001538645 27668257 บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม629/1 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่เขตบึงกุม่ กทม. 10230 จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
640 020001538931 5900796707 หจก.ธาราทร จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
641 020001539073 23047817 หจก.โรงน ้าแข็งทิพธารา จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
642 020001539255 23052274 บริษัท ท้าน ้าแข็งชลบุรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
643 020001545506 23047455 บริษัท เด็น เค็น ทันชิ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
644 020001545653 23055482 บริษัท อลัฟาคาสท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
645 020001547340 5701540956 บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ ง เทคโนโลย ีจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
646 020001550008 23048560 บริษัท เมต้าเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
647 020001553741 23049191 บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
648 020001569233 23051250 บ.วัฒนชัยรับเบอร์เมท จก. จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
649 020001569278 5701540959 บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
650 020001706934 28374553 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
651 020001710549 23053019 บ.ซิกา้ ประเทศไทย จก. จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
652 020001710894 23054819 บริษัท สยามโอเรียนท์อเีลคทริค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
653 020001711264 23054712 บริษัท เชอร์ร่ี เสรีนา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
654 020001720781 23054814 บ.คุซัทสุ อเิล็คทริค (ปทท.) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
655 020001720807 23054813 บริษัท ทรีบอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
656 020001723313 23047463 บริษัท เอม็ซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
657 020001723744 23054576 บ.ชิราอชิิ (ปทท.) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
658 020001723952 23054509 บริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
659 020001723992 23054510 บริษัท เอส เอน็ ซี ซาวด์ พรู๊ฟ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
660 020001724097 23054502 บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
661 020001730885 23049053 บจก.เอสซีจ ีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่สร้าง จ้ากดั(ส้านักงานภาคตะวันออก) จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
662 020001793654 23051245 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
663 020001977852 23050635 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีสาขาที่00002 จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
664 020002057723 23049794 บริษัท น ้าแข็งธาราวัฒนา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
665 020002057785 23050637 บริษัท ป.เจริญมันส้าปะหลังไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
666 020002057998 23050638 บริษัท ยูสู่ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
667 020002058054 23050639 บ.อลัฟาคาสท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
668 020002058166 23050640 บริษัท ไทยโซบิ โคเกอ ิจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
669 020002058265 23049790 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
670 020002060402 23050919 บ.เอกธนาพืชผล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
671 020002060515 28374493 บริษัท น ้าแข็งบูรพา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
672 020002060559 23050323 โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
673 020002064711 23047297 บริษัท เอจซีี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
674 020002064762 5900796862 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ปทท) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
675 020002064856 23053759 บริษัท ไทยเซกซุิยโฟม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
676 020002064918 5700000301 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
677 020002065026 23051248 บริษัท อาปิโก อมตะ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
678 020002065073 23047077 บริษัท ไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวน์ดริ บางปะกง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
679 020002065223 23049795 บริษัท อาเจไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
680 020002065327 23061370 บริษัท จบิูฮิน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
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681 020016737523 23061529 บรัษัท เออร์ลิคอน บัลเซอร์สโค้ทติ ง(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
682 020017054750 5701540941 บริษัท ซากากชุิ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
683 020017237482 27668237 บริษัท ฮอนด้า เอน็จเินียร่ิง เอเชี่ยน จ้ากดั (ส้านักงานใหญ่)TAX ID : 0145542000052 จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
684 020017431490 27669529 บริษัท วายเอม็พี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
685 020017715007 23054806 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
686 020017745386 23061371 บริษัท สแตนบี เอเชีย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
687 020018089810 5701540942 บริษัท เอส.เอ.พรีซิชั่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
688 020018176665 23047311 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
689 020018327199 5701540943 บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม (อมตะนคร) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
690 020019141132 5701540954 บริษัท ไทยเอฟเวอร์พลาสติก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
691 020019479143 5900796582 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
692 020019899575 23050320 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
693 020020377263 23060430 บริษัท รุ่งทรัพยก์ารเกษตร จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
694 020020577384 5900797243 บริษัท โตโย อเิล็กทรอนิกส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
695 020021541005 28374481 บริษัท เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟจ.ชลบุรี กฟก.2
696 020001510639 23050443 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.ด จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
697 020001512611 23057372 ศาลาว่าการเมืองพัทยา(กองช่างสุขา) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
698 020001622378 25244511 นางสาว เสาวลักษณ์ โชติเทวัญ จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
699 020001622474 25244512 บริษัท กฤติกา น ้าแข็งหลอด จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
700 020001629445 23056494 บริษัท ฉัตรเฉียบ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
701 020001644157 28374617 บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
702 020001646706 27664590 บริษัท คอนเนอร์ พัทยา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
703 020001646927 23056473 บริษัท เอาท์เล็ทมอลล์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
704 020001774297 23059289 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
705 020001797295 23057403 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
706 020001800371 23062897 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ้ากดั สาขาพัทยา จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
707 020001807847 23057393 บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน)าชน) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
708 020001917145 23056699 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
709 020001921372 23056557 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
710 020001997161 5700000067 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั นพิเศษ) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
711 020002397897 27663739 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั นพิเศษ) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
712 020002400367 23049702 หจก.สหมิตรแป้งมันชลบุรี จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
713 020002400648 23050318 บริษัท อโิต้ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
714 020002401259 27663313 บริษัท สิทธาภรณ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
715 020002403860 23062146 บริษัท ซิงหวอไท่ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
716 020002406410 27663322 บริษัท สุภาวุฒิ อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
717 020002407025 23056512 บริษัท น ้าแข็งศรีราชา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
718 020002412992 23056510 บริษัท โค้วชั่งเอีย๊ะอตุสาหกรรมแป้งมันและสาคู จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
719 020002415756 23050319 บริษัท ตึกคอม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
720 020002500686 27074683 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
721 020002612913 23053734 บริษัท บี โอ อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
722 020003628988 27667746 บริษัท คิง เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
723 020016586861 27664980 บริษัท รอยลั อนิเตอร์แพ็ค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
724 020016762659 23056216 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
725 020017608949 23050445 โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจน้ท์ จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
726 020017867641 23062902 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
727 020018804472 5701540993 บมจ.โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
728 020020022701 5900797224 บริษัท สกณุาหงษีร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
729 020021049441 27663320 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
730 020021557555 23049429 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
731 020021557565 23062154 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟก.เมืองพัทยา กฟก.2
732 020001560408 23055223 บริษัท เอม็.อาร์.ไอ. จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
733 020001564650 23060981 บริษัท แปซิฟิค ฟลาวมิลล์จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
734 020001565050 23060711 บ.ฉวีวรรณอนิเตอร์เนชั่นแนลฟูด้ส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
735 020001565153 23060708 บริษัท ไทยเวิลด์ เทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
736 020001569420 23059525 บ.ที พี จ ีฟิดมิลล์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
737 020001572665 23047102 บริษัท ชลบุรีสเปเชียลสตีล กรุ๊ปจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
738 020001572857 23060372 บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
739 020001573296 23049707 บริษัท ยนูิค เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
740 020001575381 23055236 บริษัท ทาพาโก ้จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
741 020001575503 23047820 บริษัท ฉางไทยพลาสติค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
742 020001575816 23060807 บริษัท  วาตานาเบ้ฮีททรีทเม้นท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
743 020001575912 23060805 บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
744 020001576029 23059762 บจก.เอสซีวาโด จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
745 020001576198 23060268 บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
746 020001576266 23060815 บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
747 020001674271 23055234 การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
748 020001705946 27663763 บริษัท แอล ซี เอม็ ที จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
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749 020001923778 27663768 บริษัท ไทย อเิคดะ เอม็เอฟจ.ีจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
750 020001923844 27663778 บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
751 020001923963 27663085 บ.ซานเซนเซอโิคไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
752 020001928388 27666213 บริษัทอทิาโอะเทค(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
753 020001928666 27663764 บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชาจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
754 020001928843 27663767 บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
755 020001932948 23049200 บจก.สเปลนดิด เอน็เนอร์จี จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
756 020001985886 5701540545 บริษัท ไทย-นิฮอนซีลส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
757 020002110702 27668850 หจก.สหบ้ารุงพร จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
758 020002117523 27665630 บริษัท แดซัง เม็ทเทิลส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
759 020002236095 27668846 บริษัทแหลมทองเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
760 020002321580 27663774 บริษัท โอกสุุ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
761 020002321622 27663084 บริษัท เออโิคอ ุจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
762 020002322042 27663769 บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
763 020002322144 27663770 บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิทจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
764 020002322202 27663766 บริษัท แบรนด์ ซันโทร่ี (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
765 020002322237 27663772 บจก.แบรนด์(1835) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
766 020002326477 27663765 บริษัท ไทยฟูจ ิพลาสติก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
767 020002326555 27663095 บริษัท ชินเซอ ิโมลดิ ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
768 020002326615 27663775 บจก.รีเฟล็กซ์ แพคเกจ็จิ ง(ไทยแลนด์) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
769 020002326663 5701540542 บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
770 020002330990 27665612 บริษัท.นาคากาวา สเปเชียล สตีล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
771 020002405407 27665618 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
772 020002458322 23060380 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
773 020002572668 23059680 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (มิเตอร์ 1) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
774 020002573290 23062024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (มิเตอร์ 2) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
775 020002575660 23060280 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
776 020002575662 23060281 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
777 020002575988 23062029 การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
778 020002580643 23050325 บริษัท วรกจิรุ่งเรือง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
779 020002580821 23055498 บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
780 020002580914 23047193 บริษัท ท่อส่งปิโตรเล่ียมไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
781 020002580914 23060710 บริษัท ท่อส่งปิโตรเล่ียมไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
782 020002583584 23055499 บริษัท ตึกคอม ศรีราชา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
783 020002583953 23049652 บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
784 020002587964 23050628 นาย เชียง เพิม่พูลโชคคณา จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
785 020002590520 23061209 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
786 020002590644 23061213 บริษัท เคอร่ี สยามซีพอร์ต จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
787 020002593645 23058704 บริษัท ศรีราชา เอน็จวีีและบริการจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
788 020002593699 23077078 บจก.เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
789 020002596920 23059751 บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
790 020002596946 23059750 บริษัท ซัมมิทแหลมฉบังโอโต บอดี  เวิร์ค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
791 020002598533 23060626 บริษัท วิศวกจิพัฒนา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
792 020002598575 23059775 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
793 020002598697 23059777 บริษัท วาลเมท จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
794 020002598875 23059783 บจก.แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
795 020002598973 27665604 บริษัทเอสเซมอนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
796 020002599295 23055440 บ.โฟมเทค อนิเตอร์เนชั่นแนล จก. จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
797 020002601907 23049183 บจก.แอโร่เวิร์ค (เอเชีย) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
798 020002602117 23047215 บริษัท ไมยเ์ออร์ อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
799 020002602255 23060196 บ.พี เอส เมททอลเวอกส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
800 020002602300 23047229 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรมจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
801 020002602300 23059759 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรมจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
802 020002604334 23057788 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
803 020002604383 23060274 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
804 020002604512 23060276 บริษัท ซิเลซติกา(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
805 020002604578 23048398 บ.ฟูจติสึ เจเนอรัล(ประเทศไทย) จ้ากดัด จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
806 020002604839 28374608 บริษัท เอฟ จ ีเอ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
807 020002604980 23060285 บมจ.เอส เอน็ ซีฟอร์เมอร์ จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
808 020002605050 23055500 บริษัท เอม็ เอส เอม็ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
809 020002605078 23060267 บ.ไทยล็อคฟาสท์เทนเนอร์ส จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
810 020002605297 23060269 บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
811 020002607580 23055233 บริษัท เทคโน เม็ททัล(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
812 020002607671 28374487 บริษัทซิเลซติกา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
813 020002607735 5700000083 บริษัท ซิเลซติกา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
814 020002607792 23055438 บริษัท ซิเลซติกา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
815 020002607956 23055221 บ.ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จก.ด จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
816 020002608081 23052184 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
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817 020002611827 23059792 บริษัท แหลมฉบังซิตี  เซนเตอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
818 020002617808 23055319 บ.ไทยเชชิน อ.ีเอน็.เอฟ จก. จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
819 020002621452 23058694 หจก.สุขสวัสด์ิน ้าแข็งหลอด จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
820 020003623141 27663091 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติกจ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
821 020003643642 27669530 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
822 020010783491 5701540896 บริษัท ดับเบิ ลย ูเจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
823 020016309172 27661652 บมจ.เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
824 020016395934 5701540540 บริษัท เอน็พลัส พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
825 020017257479 23059793 บริษัท เจ แม็ค อนิดัสตรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
826 020017507471 23055224 บริษัท กลุ่มสยามบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
827 020017565465 5701540891 บริษัท ทีซีเอฟจ ีคอมเพรสเซอร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
828 020018039592 27669550 บริษัท ไอจ ิฟอร์จ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
829 020018217572 23047496 บริษัท ริกา้ เจทีดับบลิวฮีททรีทเม้นท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
830 020018269909 23049353 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
831 020019083469 5701540543 บริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ ง จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
832 020019135042 23049705 บริษัท ทีไอพี เมททัล อนิดัสทรีส์จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
833 020020352940 27668836 บริษัท ยนูิค ไทย พรีซิชั่น แมชชีนเนอร่ี  จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
834 020021448207 23047238 บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
835 020021654118 5900797417 บริษัท เอน็ทีเอน็ แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.ศรีราชา กฟก.2
836 020002025251 23057702 บริษัท คาร์โบกาญจน์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
837 020002039966 23053666 หจก.เจริญโชคดีชลบุรี จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
838 020002040034 23054480 บริษัทควอลิตี เพลเลท จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
839 020002040103 27074801 บริษัท แคชชวล โฮม(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
840 020002043313 23054064 บริษัท เมทเทิลคอม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
841 020002043818 27662330 หจก.พนัสพันธุ์สัตว์ จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
842 020002047395 5900796953 บริษัท เอเซีย เมทัล จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
843 020002047628 23057589 บริษัท มินิกริป (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
844 020003624468 5900797237 บริษัท อนิดัสเตรียล วอเตอร์รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
845 020017670490 23064219 บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ(1959) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
846 020018291989 23054752 บริษัท อซ่ีี โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
847 020020025914 23063618 บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
848 020021569130 23061420 บริษัท พนัสโพลทร่ี กรุ๊ป จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พนัสนิคม กฟก.2
849 020002581222 23053026 บริษัท เอม็ไพร์ สตีล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
850 020002583327 28374421 บริษัท ยเูอสจ ีบอรอล สเปเชียลตี  โปรดักส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
851 020002583458 23056621 บ.แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
852 020002583711 25244518 บริษัท ทอร์ช 2100 จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
853 020002583824 25244506 บริษัท เอม็ไพร์ บาร์มิลล์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
854 020002583933 25244500 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
855 020002584172 25244492 บ.ศานติ กรีน แพค จก. จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
856 020002585465 27661089 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
857 020002585597 25244517 บริษัท เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
858 020002585751 23063061 บริษัท เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
859 020017181267 23055853 บริษัท เซ่ิงไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟก.เกาะจนัทร์ กฟก.2
860 020002546302 23077054 โรงน ้าแข็งเทพภูธร จ.ชลบุรี กฟส.บ่อทอง กฟก.2
861 020002550717 23051980 บริษัท ยูสู่ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟส.บ่อทอง กฟก.2
862 020002550936 23063058 บริษัท เอม็.เค.เอส.ฟาร์มจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟส.บ่อทอง กฟก.2
863 020002551204 23063053 บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟส.บ่อทอง กฟก.2
864 020002553732 23063046 บริษัท ย ูเอส บ่อทองอนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟส.บ่อทอง กฟก.2
865 020002553851 27663299 บริษัท พนัสแฮชเชอร่ี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟส.บ่อทอง กฟก.2
866 020001648141 23048818 บริษัท สุวลี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
867 020002043484 23061048 บริษัท โทเทิ่ลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จก.กดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
868 020002048137 23048015 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
869 020002063096 23055066 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ชลบุรีธารทิพย์ จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
870 020002063279 5900797242 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
871 020002066590 23059977 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
872 020002070553 26230335 บริษัท เอม็ อาร์ พี เอน็จเินียร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
873 020002070680 26230347 บริษัท ท.ีดี.เค.อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
874 020002114762 27687070 บริษัท มาสด้า ชลบุรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
875 020002393894 23057606 บริษัท แอลทีรีเทล จ้ากดั (สาขา 1) จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
876 020002394065 23047118 บริษัท ย.ูเอม็.ซี.เม็ททอล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
877 020002394190 23054839 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
878 020002398776 23055995 บ.โรงพยาบาลเอกชล จก. (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
879 020002398921 23063919 บ.เทพศิลา แอกรีเกรท ซัพพลาย จก. จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
880 020002399000 23059780 บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
881 020002399046 23047343 บริษัท ฮิวเทค (เอเชีย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
882 020002399135 27663793 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน)สาขาชลบุรี จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
883 020002399170 23055927 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
884 020002399215 25244574 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
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885 020010808595 23057150 บริษัท วิหค หงษา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
886 020017070066 26230343 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บางแสน กฟก.2
887 020001544119 23062034 บริษัท มิตซูม(ิไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
888 020001544176 23057169 บริษัท ตะวันออกบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
889 020001544214 23062740 บริษัท รอยลั ฟินนิชชิ่งจ ์จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
890 020001544246 28374495 บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
891 020001544283 5900797391 บริษัท เหรียญทอง อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
892 020001593408 27664626 บริษัท โคโตบุคิยะ เฟลตัล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
893 020001593440 23057186 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
894 020001593450 23057185 บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
895 020001593637 23061973 บริษัท อสีเทิร์นฟีดมิลล์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
896 020001593716 23057196 บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ ล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
897 020001593837 23061538 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
898 020001593855 23047185 บริษัท ไพศาลสตีล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
899 020001593915 23057192 บ.หวาเจี ยนเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
900 020001593940 27664625 บริษัท ปาร์ติเกิ ลแพลนเนอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
901 020001593940 23047089 บริษัท ปาร์ติเกิ ลแพลนเนอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
902 020001594010 28374446 บริษัท ได-ดอง อเีล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
903 020001594027 5900796895 บริษัท สินอนันต์พลาสติกจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
904 020002614097 23062942 บริษัท ฟูด้แอนด์ดร๊ิงส์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
905 020002614131 23062027 บริษัท ฟูด้แอนด์ดร๊ิงส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
906 020002614162 23062040 บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ งจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
907 020002614192 23062039 บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ งจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
908 020002616466 5900797167 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
909 020002616493 23061314 บ.เอ เอส เอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์จก. จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
910 020002616546 5900797080 บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์แอนด์ พิคเมนท์ส จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
911 020002616607 23061312 บริษัท เชียงอี  เทคโนโลย ีกรุ๊ปจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
912 020002616776 23062735 บริษัท ปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
913 020002616866 23058781 บริษัท เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
914 020002616899 23057168 บริษัท เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
915 020002616958 23057202 บริษัทพ.ีเจ.ชลบุรีพาราวู้ด จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
916 020002617102 27660941 บริษัท เนื่องจ้านงค์ฟีด(2005) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
917 020002617170 27660943 บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
918 020002651474 23061974 บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ งอนิดัสทรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
919 020002651487 23055110 บริษัท เยทา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
920 020002651501 23057175 บริษัท ชินเฮือง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
921 020002651580 23062248 บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
922 020002651626 23062247 บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
923 020002651693 23062941 บริษัท องัไถ่ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
924 020002651716 23062033 บริษัท ยไูนเต็ด ออนเนสตี  เมกเกอร์จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
925 020002651846 23055124 บริษัท บ้านบึงน ้าแข็งซอง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
926 020002651861 23061544 บ.ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
927 020002651898 23055121 บริษัท หวั่นหลิน (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
928 020002651911 23063329 บริษัท ยไูนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
929 020002651938 23055122 บ.เอคเซลเลนท์ แมนูแฟคเจอร์ร่ิง(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
930 020002651954 23055116 หจก.คิว ไพศาล จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
931 020002652037 23063339 บริษัท ซี เอส รับเบอร์อนิดัสทร่ี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
932 020002652154 23063350 บริษัท ไทยเทคนิคคอล นันวูเว่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
933 020002652215 27660956 บริษัท ไทยโอเรียลเด็ดโปรดักส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
934 020002652254 27660959 บริษัท คิงส์ ซิง ออโต้ โมบายพาร์ท จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
935 020002654383 23062241 บริษัท วายอาร์ เทค ไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
936 020002654490 23055086 บริษัท แคสท๊อป เมทริค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
937 020002654516 23055087 บริษัท มินิเกรท แพคกิ ง(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
938 020002654573 28374532 บริษัท ไทย อสีเทิร์น ไวร์ เมชจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
939 020002654599 27661082 บริษัท เพรส โฮม อนิดัสทร่ี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
940 020002654724 23054532 บริษัท เอน็.ดี.รับเบอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
941 020003626773 27660948 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
942 020010786153 27664622 บริษัท แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
943 020016522720 27660963 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
944 020016718236 23063333 บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
945 020016719298 5800001633 บริษัท ไทย ฟูด้ส์ โพลทรีย ์ฟาร์มจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
946 020017157975 23055092 บริษัทโซโนโค (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
947 020017385720 5900797390 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
948 020017489256 27660945 บริษัท โออชิิ เทรดดิ ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
949 020018791236 23057197 บริษัท เอสเคทีจ-ีเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
950 020018903667 27664436 บริษัท  เอส.เค.ที.กลาส  จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
951 020019151323 23062035 บริษัท พงศ์พาราโคดันโพลิเมอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
952 020020151119 23062265 บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
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953 020020418157 5900797418 บริษัท ฟาบริเนท จ้ากดั เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี 0105542073726 (ส้านักงานใหญ่) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
954 020020714661 5900797444 บริษัท กรุงไทยอาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
955 020020714662 5900797440 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
956 020021095979 27669451 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
957 020021584997 27664432 บริษัท พนัสโพลทร่ี  กรุ๊ป จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.บ้านบึง กฟก.2
958 020002135953 23058785 บริษัท หนองใหญ่ พ.ีเอส ฟาร์มจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
959 020002177955 23057215 บริษัท พ.ีเอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
960 020002178108 5900797386 บริษัท สุขสมบูรณ์น ้ามันพืช จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
961 020002178208 5900796897 บริษัท ซินิเท็กซ์ อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
962 020002178264 23061310 บริษัท เค ที ซี โฮม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
963 020002183511 28374484 บริษัท ควอลิเมอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
964 020002183566 23058125 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
965 020002183591 23061316 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
966 020002183855 23058123 บริษัท อคิีวรับเบอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
967 020002183893 23064155 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
968 020002183992 23058122 บริษัท ซี.เอฟ.ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
969 020020697249 5900797421 บริษัท จเีอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.หนองใหญ่ กฟก.2
970 020001511243 23058202 มหาวิทยาลัยเอเชียน จ.ชลบุรี กฟฟ.จอมเทียน กฟก.2
971 020002138105 27662843 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กฟฟ.จอมเทียน กฟก.2
972 020002149676 27664412 บจก.ธนรัฐรพี จ.ชลบุรี กฟฟ.จอมเทียน กฟก.2
973 020002157605 5900796979 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาพัทยา จ.ชลบุรี กฟฟ.จอมเทียน กฟก.2
974 020018981016 27662858 นิติบุคคลอาคารชุด ราชาวดี จ.ชลบุรี กฟฟ.จอมเทียน กฟก.2
975 020001557556 23055332 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั นพิเศษ) จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
976 020001564343 23060991 บริษัท ไทย วอน จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
977 020001564515 23060979 บริษัทเกาสุแพคกิ ง(ศรีราชา)อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
978 020001581436 27668120 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดัด จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
979 020001581532 27668118 บริษัท เฮียบเส็ง เอน็จเินียร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
980 020001582183 27668115 บริษัท เยทา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
981 020002438065 23054437 บริษัท ยนูิค ซี โปรดักส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
982 020002441760 23055346 บริษัท วรกจิ มนตรี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
983 020002441795 23055348 บริษัท แดชั่ง ไฮเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
984 020002441840 23055347 บริษัท ซีเอฟพี จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
985 020002441924 23055345 บ.ไทยโพลทรียก์รุ๊ป จก. จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
986 020002442014 23055344 บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
987 020002442050 23055343 บริษัท อลัพลา ไฮเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
988 020002442114 23055342 บริษัท ซองชอล ไฮเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
989 020002442194 23055341 บ.ฮาน ยาง เอม็-เทค (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
990 020002442222 23055340 บริษัท โกเทคเอน็จเินียร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
991 020002442262 23055339 บริษัท สุพรีมพลาสติก อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
992 020002444383 23055337 บริษัท ไทย กมึนึง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
993 020002444464 23055335 บริษัทเพียวริตี  พลาสติก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
994 020002444522 23055334 บริษัท ไทยอนิซานเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
995 020002444563 23055333 บริษัท แดฮัน ไครเมท จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
996 020002444731 23055328 บ.ฮิดากาโยโกเอน็เตอร์ไพร์ส จก. จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
997 020002444838 23055327 บริษัท เกยีนล็อค(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
998 020002444901 23047199 บริษัท อลูคอน จ้ากดั(มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
999 020002448169 23060473 บริษัท วัฒนพันธ์แพคเกจจิ ง ซิสเท็ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2

1000 020002453038 23060467 บ.เฮ กวาง (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1001 020002455143 27074799 บ.อสีเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1002 020002458472 23056460 บริษัท เอส ซี วา โด จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1003 020002458508 23047226 บริษัท เอน็.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1004 020002458836 27669548 บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1005 020002459085 23060452 บริษัท ไทเซอ ิพลาส (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1006 020002459139 23047212 บจก.เคียวเด็น (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1007 020002459230 23063928 บริษัท ฮ่ันนี่เวลล์อเิล็คทรอนิคแมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1008 020002512477 23055903 บ.บูรพากอล์ฟ จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1009 020002515742 27668231 บริษัท ไทย เมน เทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1010 020002542402 27663097 นาย ธีรวุฒิ เพิม่พูลโชคคณา จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1011 020002585426 23055426 บริษัท ไทยเอเทคโซลูชั่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1012 020002617671 23054432 บริษัท เอม็ เค เอส ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1013 020002617711 23054431 บริษัท เอม็. เค. เอส. ฟาร์ม จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1014 020016964074 5701541043 บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1015 020017152623 27668121 บริษัท ชินเฮือง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1016 020017205273 5701541035 บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1017 020017214903 23055322 บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1018 020017677165 5701541038 บริษัท คูโบต้า พรีซิชั่นแมชชีนเนอร่ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1019 020021487713 5900797484 บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟฟ.บึง กฟก.2
1020 020001424880 27701338 บริษัท เอน็ ที ไอ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
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1021 020001428061 23061163 นาย สุรัตน์ อฐิโสภณพันธ์ จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1022 020001429132 23061158 บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1023 020001429719 23061030 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1024 020001430758 23050937 บริษัท ซัมวา อนิดัสเตรียล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1025 020001431495 23061046 บริษัท ฮีดากาโยโก เอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1026 020001431957 23061027 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1027 020001432145 23061917 บริษัท เซกซุิย จชูิ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1028 020001432240 23061918 บริษัท สยามเอน็จเีค สปาร์คปล๊ัก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1029 020001432337 23061919 บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์โคทติ ง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1030 020001432407 23061920 บริษัท พิณ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1031 020001433038 23050945 บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1032 020001433116 27074906 บริษัท เคียวคุโย อนิดัสเตรียล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1033 020001433421 23077044 บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1034 020001433560 23057532 บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1035 020001434407 23061296 บริษัท โออชิิ เทรดดิ ง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1036 020001434500 27074790 บริษัท ซัมมิท ชูโกก ุเซอร่ิา จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1037 020001435001 23061292 บริษัท เอน็เอสเอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1038 020001435090 27667755 บริษัท นิซซ่า พลาสติก จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1039 020001435178 27667756 บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1040 020001435442 27667759 บริษัท ไทย เอก็เซล แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1041 020001435503 27667760 บริษัท ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1042 020001435663 27667762 บริษัท วอล์คเกอร์เอก็ซอสท์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1043 020001436014 27667764 บริษัท เทนเนโกออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1044 020001436147 27660487 บริษัท ทรัยโมทีฟ เอเซีย แปซิฟิค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1045 020001437558 23048426 บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ ล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1046 020001437810 23048427 บริษัท กัว๋หลิน (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1047 020001438081 23061293 บริษัท เอพีซี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1048 020001438320 23050936 บริษัท เอม็ พี เค เปเปอร์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1049 020001438636 23051919 บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1050 020001438809 23050572 บริษัท อนิดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์สแมนเนจเม้นท์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1051 020001439510 27666876 บริษัท อ ีแอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1052 020001439713 5900797214 บริษัท โตโย อเิล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1053 020001439970 27666880 บริษัท อซููออินิเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1054 020001440322 27666534 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1055 020001440409 27666535 บริษัท ซีบีซี องิส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1056 020001441018 27666541 บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1057 020001441098 27666542 บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1058 020001441190 27666543 บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1059 020001441393 27666545 บริษัท มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1060 020001441663 27666548 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ้ากดั (มหาชน) จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1061 020001441766 27666549 บริษัท อเีคเค อเีกลิ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1062 020001441840 27666550 บริษัท ไทยลอตเต้ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1063 020001442023 27666552 บริษัท ซันซุยชะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1064 020001442844 23057345 บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1065 020001442903 23047316 บริษัท ไทย เอน็โอเค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1066 020001442985 27668272 บริษัท เอฟ็ซีซี (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1067 020001443073 23047303 บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์เอเซีย จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1068 020001443304 27668275 บริษัท แมกน่า ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1069 020001445035 27668495 บริษัท สยามคีปเปอร์แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1070 020001445118 27668496 บริษัท แน็บเทสโกพ้าวเวอร์คอนโทรล(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1071 020001445197 27668497 บริษัท ไทย ฟอร์จจิ ง พาร์ทส จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1072 020001445272 27668860 บริษัท โฮวา (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1073 020001445431 23050940 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1074 020001445680 27668864 บริษัท เคียวคุโย อนิดัสเตรียล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1075 020001445788 27668865 บริษัท นิฟโก ้(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1076 020001445853 27668866 บริษัท โฮย ูคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1077 020001460180 23050434 บริษัท อ.ีเทค จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1078 020001460566 23050436 บริษัท ไทยวันเดอร์ฟูล วาย เคเบิล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1079 020001487967 23050577 บริษัท ซีเท็กซ์ อนิดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1080 020001488120 5900796704 บริษัท ไทยวันเดอร์ฟูล วาย เคเบิ ลจ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1081 020001488208 23050579 บริษัท พานทองบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1082 020001488366 27666555 บริษัท เจท็ อนิดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1083 020001488526 23050581 บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1084 020001488592 23050951 บริษัท แฮซอง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1085 020003618272 27668867 บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1086 020003626366 27668868 บริษัท ซากโินมิยะ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1087 020010762154 5701541406 บริษัท ซันจริิน อนิดัสตรี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1088 020010796034 23062569 บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
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1089 020010811820 27668873 บริษัท ซี วาย ซี เมทัล จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1090 020010811964 5701541408 บริษัท จี  เม่า รับเบอร์อนิเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1091 020016461449 27666547 บริษัท คากะ อเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1092 020017038138 5701541409 บริษัท เอส อาร์ เอน็ซาวด์ พรู๊ฟ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1093 020017243667 5701541410 บริษัท ชินบะ ไอรอน เวิร์ค(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1094 020017361456 27668276 บริษัท เอน็เอสแอล ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1095 020017578487 23050129 บริษัท ไทย เอก็เซล แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1096 020017768243 27667763 บริษัท โตโย คะโค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1097 020018635439 27667758 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1098 020019066318 27668870 บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1099 020019204278 5900797436 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1100 020019581781 23061295 บริษัท ไทยดริ งค์ จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1101 020019929066 5900797437 บริษัท มิตซูบิชิ อเีล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1102 020020915310 27668874 บริษัท อมตะคาสติ ง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1103 020020992794 27668277 บริษัท คานายามา คาเซอ ิ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ชลบุรี กฟอ.พานทอง กฟก.2
1104 020006792537 23048341 บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ชัยนาท กฟจ.ชัยนาท กฟน.3
1105 020006792793 23059232 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ร่วมทุน รุ่งเรือง จ.ชัยนาท กฟจ.ชัยนาท กฟน.3
1106 020006793093 23077203 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท กฟจ.ชัยนาท กฟน.3
1107 020016856350 27667928 นาย กติติศักด์ิ หรูเกยีรติวัฒนา จ.ชัยนาท กฟจ.ชัยนาท กฟน.3
1108 020017112852 23049013 บริษัท โรงสีนครหลวง ชัยนาท จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟจ.ชัยนาท กฟน.3
1109 020006527254 23049015 นาย พิศาล เอีย่มพงษ์ไพบูลย์ จ.ชัยนาท กฟอ.สรรพยา กฟน.3
1110 020006529517 23052416 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ป.บุญธรักษา จ.ชัยนาท กฟอ.สรรพยา กฟน.3
1111 020018779838 23061785 นาย พิศาล เอีย่มพงษ์ไพบูลย์ จ.ชัยนาท กฟอ.สรรพยา กฟน.3
1112 020006071288 5900796645 หจก.โรงสีปัญจพล จ.ชัยนาท กฟอ.มโนรมย์ กฟน.3
1113 020006073320 5900797016 บริษัท สยามธัญชาติ จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.มโนรมย์ กฟน.3
1114 020006073612 27668134 หจก.ทรัพยร์วงทองข้าวไทย จ.ชัยนาท กฟอ.มโนรมย์ กฟน.3
1115 020006073669 27668137 บริษัท เอเชีย เพาเวอร์ การหล่อ จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.มโนรมย์ กฟน.3
1116 020006612178 23059243 หจก.ป.ธนรัชต์ 999 จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1117 020006613333 23049114 หจก.โรงสีไฟหันคาธัญญกจิ จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1118 020006613427 23049667 บริษัท เลิศด้ารงค์ศิริ จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1119 020006613539 23049014 บริษัท โรงสีวังกระชาย จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1120 020006614019 27669038 บริษัท โรงสีวังกระชาย จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1121 020017576484 27669034 นาย สุขุม รักษาชาติ จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1122 020019352851 5701540770 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.หันคา กฟน.3
1123 020006844010 23049441 ห.จ.ก.โรงสีไฟเกษตรสมบูรณ์ธัญญากจิ จ.ชัยนาท กฟอ.สรรคบุรี กฟน.3
1124 020006845592 23061784 หจก.สรรรวมผล 999 จ.ชัยนาท กฟอ.สรรคบุรี กฟน.3
1125 020006845622 23049295 บริษัท ห้วยกรดธัญญกจิ จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.สรรคบุรี กฟน.3
1126 020006845658 23059249 บริษัทรุ่งทรัพยพ์ืชผล เทรดดิ ง จ้ากดั จ.ชัยนาท กฟอ.สรรคบุรี กฟน.3
1127 020006845804 23059247 หจก.โรงสีเจริญธัญญกจิใหม่ สรรคบุรี จ.ชัยนาท กฟอ.สรรคบุรี กฟน.3
1128 020013886185 23058437 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.ด จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1129 020013888313 23057852 บริษัท น ้าแข็งบัวทอง 2532 จ้ากดั จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1130 020013888436 23058435 บริษัทไฮ-เทคชัยภูมิแอพพาเรล จ้ากดั จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1131 020013888452 23058431 บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1132 020013888485 23058436 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1133 020013888535 23057859 หจก.โรงน ้าแข็งพรนิมิตร (1999) จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1134 020013902592 23057863 โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1135 020014035111 23053993 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1136 020016419205 23057848 บริษัท ชัยภูมิเพิม่พูน จ้ากดั จ.ชัยภูมิ กฟจ.ชัยภูมิ กฟฉ.3
1137 020013420305 23062179 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จ้ากดั จ.ชัยภูมิ กฟอ.จตุัรัส กฟฉ.3
1138 020018252881 27662019 บริษัท ด๊ับเบิ ล เอ (1991) จ้ากดั (มหาชน) จ.ชัยภูมิ กฟอ.จตุัรัส กฟฉ.3
1139 020012918874 27678457 ธนาคารกรุงเทพ จ้ากดั สาขาหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ กฟอ.หนองบัวแดง กฟฉ.3
1140 020012799654 5900796573 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิจ้ากดั (มหาชน) จ.ชัยภูมิ กฟอ.บ้าเหน็จณรงค์ กฟฉ.3
1141 020012799697 23047076 บริษัท สยามควอลิตี สตาร์ช จ้ากดั จ.ชัยภูมิ กฟอ.บ้าเหน็จณรงค์ กฟฉ.3
1142 020017945172 5701541308 บริษัท อรรณพฟาร์ม บ้านนา จ้ากดั จ.ชัยภูมิ กฟอ.บ้าเหน็จณรงค์ กฟฉ.3
1143 020013630548 23062183 บ.ซี ซี เทรดดิ งแอนด์ ซับพลาย จก. จ.ชัยภูมิ กฟอ.เทพสถิตย์ กฟฉ.3
1144 020013506903 23056192 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จ.ชัยภูมิ กฟอ.ภูเขียว กฟฉ.3
1145 020003744840 5900797294 บริษัท สมชายปาล์มออยล์ จ้ากดั จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1146 020003763906 5900796611 บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ้ากดั จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1147 020003768045 23053087 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1148 020003768596 23053242 บริษัท นันทผลพานิช จ้ากดั จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1149 020003771033 23062769 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1150 020003771254 23053347 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1151 020017716042 27663906 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั(มหาชน) จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1152 020018195022 27663922 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1153 020018195545 23063230 บริษัท วิจติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ชุมพร กฟจ.ชุมพร กฟต.1
1154 020004326196 27668884 หจก.โรงน ้าแข็งชาวประมงชุมพร จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1155 020004327914 27668883 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1156 020004328027 27668888 นาย รัชพงษ์ สังข์ลาโพธิ์ จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
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1157 020004331585 5700000063 บริษัท ซีเฟรชอนิดัสตรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1158 020004331685 23056119 หจก.โชคทองอตุสาหกรรมปลาป่นน ้าแข็ง จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1159 020004331786 23063667 หจก.โรงน ้าแข็งพิชัย 175 หมู่ 8 จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1160 020004332035 23062890 บริษัท ทรัพยอ์นันต์ฟาร์มชุมพร จ้ากดั จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1161 020016791956 27668892 บริษัท ทรัพยอ์นันต์ฟาร์มชุมพร จ้ากดั จ.ชุมพร กฟฟ.ปากน ้าชุมพร กฟต.1
1162 020004139182 23054286 บ.หลังสวนวู้ดโปรดักส์ จ้ากดั จ.ชุมพร กฟอ.หลังสวน กฟต.1
1163 020016758474 5800001917 บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จ้ากดั จ.ชุมพร กฟอ.หลังสวน กฟต.1
1164 020016357106 27668903 บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ้ากดั จ.ชุมพร กฟส.สวี กฟต.1
1165 020004137407 27664693 บริษัท วีจ ีเอน็เนอร์ย ีจ้ากดั จ.ชุมพร กฟอ.ท่าแซะ กฟต.1
1166 020004138063 23056704 บริษัท วิจติรภัณฑ์ปาล์มออยล์จ้ากดั(มหาชน) จ.ชุมพร กฟอ.ท่าแซะ กฟต.1
1167 020004140497 23062868 บริษัท ชุมพรอตุสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากดั (มหาชน) จ.ชุมพร กฟอ.ท่าแซะ กฟต.1
1168 020017488994 5701540339 บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร เอน็อาร์ จ้ากดั จ.ชุมพร กฟอ.ท่าแซะ กฟต.1
1169 020004207515 23056122 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.ชุมพร กฟอ.ปะทิว กฟต.1
1170 020020317160 23056615 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร)จ้ากดั จ.ชุมพร กฟต.ดอนยาง กฟต.1
1171 020004575575 23056522 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย กฟจ.เชียงราย กฟน.1
1172 020005838810 23056602 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย กฟจ.เชียงราย กฟน.1
1173 020005842296 23056535 หจก.น ้าแข็งศิริกรณ์ จ.เชียงราย กฟจ.เชียงราย กฟน.1
1174 020005847677 23054325 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.เชียงราย กฟจ.เชียงราย กฟน.1
1175 020005847713 23054324 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงราย กฟจ.เชียงราย กฟน.1
1176 020005864628 23056583 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จ.เชียงราย กฟจ.เชียงราย กฟน.1
1177 020004500511 23056606 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เกษมชัย(1994)ส้านักงานใหญ่ จ.เชียงราย กฟอ.พาน กฟน.1
1178 020004500820 23062818 บริษัท ไทยคอสมอสฟูดส์ จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.พาน กฟน.1
1179 020017639257 5701540648 บริษัท รียเูนียน ดีเวลล็อปเม้นท์จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.เชียงราย กฟอ.พาน กฟน.1
1180 020018367354 27666605 บริษัท ฟู ไห จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.พาน กฟน.1
1181 020005953193 23062962 บริษัท สิริ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.เชียงราย กฟอ.ป่าแดด กฟน.1
1182 020016813615 27666600 บริษัท วิน ฟูด้ 777 จ้ากดัสาขาที่ 00001 จ.เชียงราย กฟอ.ป่าแดด กฟน.1
1183 020005920249 23062820 บริษัท จริชัย โปรดิวซ์ จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.เวียงป่าเป้า กฟน.1
1184 020018378121 23061961  บริษัท จง ไทย 2014 จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.แม่สรวย กฟน.1
1185 020005563278 23056588 บริษัท ไทยพัฒนาพืชผล (2525)จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.แม่ลาว กฟน.1
1186 020016492377 23056591 บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.แม่ลาว กฟน.1
1187 020019629382 23056519 หจก.โรงน ้าแข็งรุ่งทรัพยพ์รหมชัย จ.เชียงราย กฟอ.แม่ลาว กฟน.1
1188 020005835092 5900796613 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย กฟต.นางแล กฟน.1
1189 020005835260 5701540649 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากดั(มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย กฟต.นางแล กฟน.1
1190 020005835260 23056542 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากดั(มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย กฟต.นางแล กฟน.1
1191 020018219321 28375233 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กฟต.นางแล กฟน.1
1192 020018219321 23056540 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กฟต.นางแล กฟน.1
1193 020005826228 23063978 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.แม่สาย กฟน.1
1194 020005827339 23063982  Myanmar Allure Group co.Ltd จ.เชียงราย กฟอ.แม่สาย กฟน.1
1195 020018423413 27665526  Myanmar Allure Group co.Ltd จ.เชียงราย กฟอ.แม่สาย กฟน.1
1196 020004972480 23063983 บริษัท แม่จนัโกลเด้นเกรน จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.แม่จนั กฟน.1
1197 020004972806 27665881 บริษัท ที พี เอน็ ไรซ์มิล จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.แม่จนั กฟน.1
1198 020019063527 27665639 บริษัท เชน เฉิน อนิเตอร์เนชั่นแนล  จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.เทิง กฟน.1
1199 020005924961 27665645 บริษัท เชียงของพืชผล จ้ากดั จ.เชียงราย กฟอ.เชียงของ กฟน.1
1200 020004922893 23059065 บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1201 020004937693 23049683 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัเวียงพิงค์ไอซ์ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1202 020004937854 23049286 ห.จ.ก.เวียงพิงค์ไอซ์ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1203 020004969661 23048529 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1204 020004969785 23047636 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทมจ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1205 020004969928 23050254 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1206 020004970250 23054250 บ.โรงน ้าแข็งรัตนโกสินทร์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1207 020004974339 23050107 หจก.โรงน ้าแข็งทวีชัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1208 020004974391 23047731 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1209 020004974437 23061011 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1210 020004974490 23062045 บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาเชียงใหม่2 จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1211 020004974525 23050225 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1212 020005361633 23049098 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1213 020005361667 5900797139 โรงเรียนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1214 020005361831 5700000029 บริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1215 020016597533 23047435 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1216 020016624836 23061215 บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1217 020016895896 27666408 บริษัท นิ่มซ่ีเส็งห้องเยน็ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1218 020017017240 27660274 บริษัท อซีีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1219 020017804484 23051628 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1220 020017964562 23062543 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1221 020018202048 23048076 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั วังสิงห์ค้ารัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1222 020018523379 5701540835 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ้ากดัสาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1223 020021126588 23048073 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ กฟน.1
1224 020004921125 23058569 บริษัท อจีซิเทค จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันก้าแพง กฟน.1
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1225 020005664716 23051923 บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สารภี กฟน.1
1226 020005665255 23049936 บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สารภี กฟน.1
1227 020005685327 23048038 บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สารภี กฟน.1
1228 020005685343 27667141 บริษัท เมกา้ พลาสติก จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สารภี กฟน.1
1229 020005352504 23056772 โรงพยาบาลอ้าเภอฝาง จ.เชียงใหม่ กฟอ.ฝาง กฟน.1
1230 020005352667 23056866 บริษัทเชียงใหม่มิตรเกษตร จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.ฝาง กฟน.1
1231 020005355356 23061516 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.ฝาง กฟน.1
1232 020005356510 27665980 บริษัทเชียงใหม่สหศิลา จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.ไชยปราการ กฟน.1
1233 020005073863 23052728 บริษัท ลีโอฟูด้ส์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันป่าตอง กฟน.1
1234 020005074041 23062063 บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเยน็กรุ๊ปจ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันป่าตอง กฟน.1
1235 020021395979 23052722 บริษัท ซันสวีทจ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันป่าตอง กฟน.1
1236 020021395987 27665112 บริษัท ซันสวีทจ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันป่าตอง กฟน.1
1237 020016597910 27666161 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.หางดง กฟน.1
1238 020004514067 23058216 บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1239 020004514166 23058214 บริษัท วิสดอม เอด็ยเูคชั่น จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1240 020004515795 23058212 บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1241 020004518375 27074869 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1242 020004519129 23062071 บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1243 020004556435 23055975 บริษัท สหฟาร์มเห็ด จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1244 020017135362 23058209 บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ส์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1245 020017405371 27669524 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1246 020018674734 5701540654 บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.สันทราย กฟน.1
1247 020005465135 23057075 บริษัท ปร๊ินเซส ฟูดส์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.แม่ริม กฟน.1
1248 020005525395 23048278 บริษัท ทิปโกฟู้ดส์ จ้ากดั(มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.แม่ริม กฟน.1
1249 020005539756 27665288 บริษัท พรีเซิร์ฟอะโกรโปรดักส์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.แม่ริม กฟน.1
1250 020005549522 27665126 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟอ.แม่ริม กฟน.1
1251 020020298062 23057070 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.แม่ริม กฟน.1
1252 020004944228 27666183  บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.แม่แตง กฟน.1
1253 020005570811 27665148 บริษัทหยวน เซ่ิง เฟรซ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.จอมทอง กฟน.1
1254 020005560469 23059471 บริษัท โฟร์ที จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.ดอยหล่อ กฟน.1
1255 020004489933 5900796660 โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจติ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1256 020004499861 23049000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาภาคพายพัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1257 020004502237 23050226 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(อโุมงค์) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1258 020004852752 5900797317 องค์การสวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1259 020004969375 23062047 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(บ้านท่อ จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1260 020004970294 23049415 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1261 020005337239 23050105 บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการเแพทยจ์้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1262 020016291344 23053916 อาคารศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (โดย สนง.พัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1263 020017260489 5900796805 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1264 020017636738 27666752 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1265 020017642513 27666757 บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1266 020017890583 23051903 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1267 020017914447 27669565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่TAX ID : 0994000423179 จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1268 020017932782 23053741 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั (มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1269 020018425503 23059234 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั(มหาชน) จ.เชียงใหม่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 กฟน.1
1270 020005465364 23062564 หจก.เชียงใหม่อนิเตอร์ไรซ์ จ.เชียงใหม่ กฟอ.ดอยสะเกด็ กฟน.1
1271 020005465451 23059721 บริษัทสยามสโตนแอก็กริเกรทจ้ากดั จ.เชียงใหม่ กฟอ.ดอยสะเกด็ กฟน.1
1272 020008338278 5900797254 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1273 020008341730 23054978 บริษัท ตรังไม้ยางพารา จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1274 020008341939 23050385 บริษัท ศรีพุธตรัง พารากรุ๊ป จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1275 020008343699 23054863 บริษัท สิริบรรณช็อบปิ้งเซ็นเตอร์จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1276 020008344016 23054559 บริษัท ตรังเวชกจิ จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1277 020008349877 23055151 บริษัทเมกกา้วู้ด จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1278 020008349937 23055141 บริษัทเตยหอม จ้ากดัส้านักงานใหญ่เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0925532000133 จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1279 020008350220 23055253 บมจ.ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรีจ้ากดั(มหาชน) จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1280 020008350281 23055546 บริษัทตรังนทีทิพย ์จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1281 020008352349 23055379 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1282 020008352484 23055545 บริษัท สยามแม็คโคร (มหาชน) จ้ากดัสาขาตรัง จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1283 020008352532 23077079 โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1284 020008352750 23063936 บริษัทเอเซีย แปซิฟิค พาราวู้ด จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1285 020008352783 23063922 บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ้ากดัเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0925547000428ส้านักงานใหญ่ จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1286 020009295723 27664459 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) สาขาตรัง จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1287 020016336464 5701541218 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) สาขาตรัง จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1288 020016968736 23055152 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจ้ากดั (มหาชน)เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี 010753700291 จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1289 020017592067 23049267 บริษัท ยนูิแมครับเบอร์ จ้ากดั จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1290 020017804232 27660182 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั  (มหาชน) จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1291 020020938265 23054862 บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย ์ตรัง จ้ากดั (มหาชน) จ.ตรัง กฟจ.ตรัง กฟต.2
1292 020008634725 27664452 บริษัท โจวี รับเบอร์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.สิเกา กฟต.2
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1293 020008668335 23077071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง จ.ตรัง กฟอ.สิเกา กฟต.2
1294 020008686216 27074752 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ตรัง กฟอ.สิเกา กฟต.2
1295 020008687307 23056450 บริษัทแพลทินัม รับเบอร์ จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.สิเกา กฟต.2
1296 020008174913 27666311 นาย จกัรพันธ์ ประกายอนุรัตน์ จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1297 020008199389 5900797256 บริษัท ปรีชาสมุทร จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1298 020008201155 23057770 หจก.ไทยมหาสมุทร จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1299 020008201231 23058136 บริษัท เจดีพี จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1300 020008201292 5900797257 บจก. อตุสาหกรรมห้องเยน็กนัตัง จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1301 020017010699 23061758 บริษัท ทีเอม็เค ฟาร์ม จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1302 020020697210 27666310 บริษัท ไทยกอง จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.กนัตัง กฟต.2
1303 020009294583 23056007 บริษัท ศรีพุธพาราวู๊ด จ้ากดัเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0925540000228ส้านักงานใหญ่สาขาที่ 00000 จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1304 020009294794 23056005 บริษัท ดวงดาวไอศกรีม จ้ากดัเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0923520000204ส้านักงานใหญ่ จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1305 020009294904 23058128 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1306 020009294974 23058127 บ. ตรังลาเท็กซ์ จ้ากดัเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0925534000076สาขาที่ 00003 จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1307 020009295155 23058144  บริษัท ทิพยเ์มธา จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1308 020009295256 23058142 บริษัท วู้ดเวอร์ค จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1309 020009295364 23063917 บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.ห้วยยอด กฟต.2
1310 020008905891 27666327 บริษัท แปลน ไบโอแมส จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.ยา่นตาขาว กฟต.2
1311 020008952172 23058140 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.ยา่นตาขาว กฟต.2
1312 020008953338 23058138 บริษัท บิกเกอร์วู้ดตรัง จ.ตรัง กฟอ.ยา่นตาขาว กฟต.2
1313 020008843767 23058156 บริษัท ทุ่งสงสีสวัสด์ิ จ้ากดั จ.ตรัง กฟอ.ปะเหลียน กฟต.2
1314 020002451583 27660560 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ตราด กฟจ.ตราด กฟก.2
1315 020002530207 23059111 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ตราด กฟจ.ตราด กฟก.2
1316 020002530836 23053220 บริษัทวนการ จ้ากดั จ.ตราด กฟจ.ตราด กฟก.2
1317 020002490277 27660548 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.ตราด กฟอ.แหลมงอบ กฟก.2
1318 020002505541 23051304 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.ตราด กฟอ.แหลมงอบ กฟก.2
1319 020002505868 5900797082 นาง สุวณี สุรเลิศรังสรรค์ จ.ตราด กฟอ.แหลมงอบ กฟก.2
1320 020019649648 23048499 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.ตราด กฟอ.แหลมงอบ กฟก.2
1321 020002541453 23048316 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ตราด กฟอ.เขาสมิง กฟก.2
1322 020002541495 23077113 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.ตราด กฟอ.เขาสมิง กฟก.2
1323 020002541843 23051742 บริษัท สมิงฟูดส์ จ้ากดั จ.ตราด กฟอ.เขาสมิง กฟก.2
1324 020002541876 28374632 บริษัท สยามเดลมองเต้ จ้ากดั จ.ตราด กฟอ.เขาสมิง กฟก.2
1325 020016328130 27662328 บริษัท พูลสวัสด์ิอตุสาหกรรมน ้าแข็ง  จ้ากดั จ.ตราด กฟอ.เขาสมิง กฟก.2
1326 020002063374 25244543 บ.โลหะคุปต์ บ.ข.จ้ากดั จ.ตราด กฟส.คลองใหญ่ กฟก.2
1327 020002063434 25244545 หจก.ป.เกษมศิริ สาขา 1 จ.ตราด กฟส.คลองใหญ่ กฟก.2
1328 020002063484 25244489 หจก.กิง่กลับังหา จ.ตราด กฟส.คลองใหญ่ กฟก.2
1329 020002063578 25244536 บริษัท ชลาลัย ไอซ์ จ้ากดั จ.ตราด กฟส.คลองใหญ่ กฟก.2
1330 020010130514 23054950 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จ.ตาก กฟจ.ตาก กฟน.2
1331 020010460021 23056919 บริษัท ทวีวัฒนาท๊อปไอซ์ จ้ากดั จ.ตาก กฟจ.ตาก กฟน.2
1332 020010460198 23055780 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ตาก กฟจ.ตาก กฟน.2
1333 020010462334 23057125 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ตาก กฟจ.ตาก กฟน.2
1334 020009885511 23055787 บริษัทอรรฐนีอนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ตาก กฟก.วังเจา้ กฟน.2
1335 020009708613 23057126 บริษัท พ.ีว.ีหินออ่นและแกรนิต จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.บ้านตาก กฟน.2
1336 020018133371 23057124 บริษัท โรจน เปเปอร์ จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.บ้านตาก กฟน.2
1337 020010227472 23054390 โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1338 020010227705 27683754 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1339 020010227973 23055782 บริษัทแม่ปิงพนากจิ จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1340 020010294835 27665857 นาย ผดุงกจิ เอื ออารยะมนตรี จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1341 020010294873 5900797292 บริษัท เค.พี อะโกร อนิดัสทรี  จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1342 020010294944 23055769 บริษัท แม่สอด สตาร์ช จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1343 020010295135 27665869 บริษัท ท็อปฟอร์ม บราเซีย(แม่สอด) จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1344 020010300367 23058024 บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย(แม่สอด)จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1345 020010300649 23061085 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1346 020010300683 23057103 บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1347 020010300705 23061074 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1348 020017175964 27667630 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1349 020018748761 5701540928 บริษัท สยามแม็คโครจ้ากดั (มหาชน) จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1350 020021066495 27667618 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั  (มหาชน) จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1351 020021142116 27667339 บริษัท แม่สอดเซรามิค จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1352 020021498734 28374769 Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited จ.ตาก กฟอ.แม่สอด กฟน.2
1353 020017397915 23057130 National Grip Line Co.,Ltd.โดยบริษัท เมยริเวอร์ไซค์พร๊อพเพอร์ตี  จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.แม่ระมาด กฟน.2
1354 020010732425 23055783 บริษัท ทิพยว์ารินวัฒนา จ้ากดั จ.ตาก กฟอ.พบพระ กฟน.2
1355 020000544563 28374485 โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก กฟจ.นครนายก กฟก.1
1356 020000573672 23060259 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จ.นครนายก กฟจ.นครนายก กฟก.1
1357 020001106939 23060271 บริษัท บีดี  สตรอว์ จ้ากดั จ.นครนายก กฟจ.นครนายก กฟก.1
1358 020001106940 23060273 บริษัท ทิมฟูด้ จ้ากดั จ.นครนายก กฟจ.นครนายก กฟก.1
1359 020017710915 23049596 บริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.นครนายก กฟจ.นครนายก กฟก.1
1360 020018204163 23060190 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.นครนายก กฟจ.นครนายก กฟก.1
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1361 020000409018 27660413 บริษัท อนิโนเฟรช จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1362 020000411428 27676332 มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1363 020000426308 23060495 บริษัทบ้านนาสปินเท็กซ์ จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1364 020000426347 23063418 บริษัท คลังไทย เท็กซ์ไทล์ 1999 จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1365 020000426438 23063703 บริษัท ซันอโกร จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1366 020001189674 27667147 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1367 020001397386 27660421 บริษัท แสงทองสหฟาร์ม  จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1368 020016353881 5900796585 บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1369 020019665402 23063421 นาง สุนันทา แพร่จรรยา จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1370 020019763958 23063420 บริษัท  ธนภรณ์มงคล  จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1371 020021710559 23063441 บริษัท ชุนเซ้ง ฟาร์ม จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.บ้านนา กฟก.1
1372 020000328454 23054777 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1373 020000335657 23047058 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1374 020000335691 23047243 สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1375 020000335733 5700000050 นาย พิชิต โตนิติวงศ์ จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1376 020000335779 23063698 บริษัท กาญจนา ฟูดส์ ดีเวลอปเมนท์จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1377 020000335890 23048580 นางสาว ดาวรุ่ง ประสิทธิ์ จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1378 020001106334 23053008 บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1379 020020250482 23063429 บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครนายก กฟอ.องครักษ์ กฟก.1
1380 020002671518 23049631 ที่ท้าการผลิตน ้าประปา นาสร้างกองการประปา เทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1381 020002719266 28374637 บ.อตุสาหกรรมอ้านวยไชย จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1382 020002719489 23056426 บ.วิริยะกจิอตุสาหกรรมพลาสติก จก . จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1383 020002719527 5900797008 บ.วรภัทร จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1384 020002719606 23056427 บ.สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1385 020002770000 23050314 บริษัท เบทาโกร จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1386 020002770371 23049648 บริษัท ไทยเทคโนกลาส จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1387 020002770497 23049647 บ.เดอะโคเซ็ท โปรดักส์ (2000) จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1388 020002770559 23049645 บ.โรงสี ช.รุ่งเรือง (1995) จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1389 020002770679 23049646 บ.เอน็เบิร์ก ฟูด้ไทย จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1390 020002770741 23049644 บ.ซิโนไทยสตาร์ช จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1391 020002770877 23049642 หจก.ธวัชชัยอตุสาหกรรม จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1392 020002772567 23050466 บ.เอไอเอส พลาสแมทช์ จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1393 020002773252 23056400 บริษัท ไทยรุ่งกจิสไวน์ บรีดเดอร์จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1394 020002773404 23050315 บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1395 020002773466 23056401 บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1396 020002774222 23049341 หจก.สามปฐมชัยการทอ จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1397 020002775500 23056397 โรงน ้าแข็งนครปฐมธารทิพย์ จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1398 020002775533 23056398 บ.พิชัยวัฒน์ (2535) จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1399 020002776554 23049340 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1400 020002776625 27660627 บริษัทวรภัทร จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1401 020002776670 27660628 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) สาขานครปฐม จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1402 020002776856 23058839 บ.อภิสิทธิ์ เอน็เตอร์ไพร์ส จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1403 020002776918 23058854 บ.ตะนาวศรี ไกไ่ทย จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1404 020002778350 23057036 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั พี เอน็ เค พลาสติก จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1405 020002779564 23058859 ห้างหุ้นส่วนสามัญโรงน ้าแข็งเพชรบ้านแพ้ว จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1406 020002779690 23058860 บริษัท ฟูด้สตาร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1407 020002779750 23056382 บ.ดับเบิ ลยจูซีี จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1408 020002780261 23056420 นาย สุรินทร์ กรีแสง จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1409 020002781333 23056433 บริษัท จงฟ(ูกรุงเทพ) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1410 020002781379 23056424 บริษัท ยนู-ิเพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1411 020002782542 23056035 บริษัท รวมชัยมัลติเทรด จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1412 020002782628 23055529 บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1413 020002784362 23055531 บริษัท ยนูิโกรอนิเตอร์เนชั่นแนล จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1414 020002784640 23055495 บริษัท โรงน ้าแข็งพิชัยยทุธ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1415 020002784697 23055494 บ.วัชระพร จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1416 020002784922 27669531 บริษัท หล่ิง หนัน สตีล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1417 020002785047 27669532 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจนัทร์) จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1418 020002866219 23052616 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1419 020002885417 23056086 บ.ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอนิดัสทรี จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1420 020002895670 23047549 บ.ไทยรุ่งกจิไวท์ด๊ัก จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1421 020002901265 23048678 บ.คาร์กลิล์สยาม จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1422 020002967257 23053040 บริษัท อาหารสากลจ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1423 020002974499 23053012 บริษัท ฟูด้สตาร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1424 020002974703 23053009 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1425 020002978910 23056040 บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008)จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1426 020010794579 23077220 บริษัทวินสตาร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1427 020016676066 27666901 บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1428 020016812075 23056430 บริษัท ขวัญพระนครพลาสติกจ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
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1429 020017482371 23055532 บริษัท ดับเบิ ลยจูซีี จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1430 020017818682 23052741 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1431 020018761622 23049344 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1432 020019209528 27660486 บริษัท วิริยะกจิอตุสาหกรรมพลาสติก จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1433 020019225959 23056028 บริษัท ฟูด้สตาร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1434 020019285382 23053035 บริษัท ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1435 020019565028 23052465 บ.ดับเบิ ลยจูซีี จก. จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1436 020019789766 5900797426 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1437 020019896648 23062852 บริษัท เอม็.ว.ีเอส.เทรดดิ งจ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1438 020020367000 27660485 บริษัท วิริยะกจิอตุสาหกรรมพลาสติก จ้ากดั จ.นครปฐม กฟจ.นครปฐม กฟก.3
1439 020002835673 23048692 บ.ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1440 020002835957 23047898 บ.กัว๋ จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์)จก. จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1441 020002836032 23047835 บ.ซิเบลโก ้มิเนอร์รัลล์(ประเทศไทย) จก. จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1442 020002836300 27668984 นางสาว อญัชลี มีใจดี จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1443 020002837703 23048216 บริษัท ยิง่ยงไฟเบอร์ (2532) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1444 020002838041 23056371 บ.วราฟูด้แอนด์ดริ ง จก. จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1445 020002893133 23054305 บริษัท ทรัพยไ์พศาลอนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1446 020002895504 23047707 หจก.โรงน ้าแข็งเจริญพร(ดอนตูม) จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1447 020002900723 23047706 บ. พ.ี เอม็. โปรด๊ิวส์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.ดอนตูม กฟก.3
1448 020002868572 23062376 บ.ไทยมณี คราฟท์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1449 020002868888 23060291 บ.เอบีพี อตุสาหกรรมพลาสติก จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1450 020002873389 23057242 บริษัท กรุงเจริญอตุสาหกรรมส่ิงทอ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1451 020002873664 23056150 บ.ทานตะวันอตุสาหกรรม จก.(มหาชน) 1 จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1452 020002874218 23077141 บ.พิกลุทองพลาสติก จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1453 020002899731 23054630 บริษัท สลอม อเีล็คทริค(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1454 020002910546 23061443 บ.ยนูิเวอร์สแพ็ค จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1455 020002913584 27664289 บจ.ตงเฉิน อเีล็คทริค เคเบิ ล แอนด์ไวร์ร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1456 020002915618 23064110 บ.นครหลวงกลูโคส จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1457 020002918553 23053712 บริษัท บุญช่วยอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1458 020002918722 23059984 บริษัท โรงงานลักกี สตาร์การทอ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1459 020002918973 23059985 บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1460 020002919222 23059973 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1461 020002919276 23059970 บ.โนเบิลเท็กซ์การยอ้ม จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1462 020002920462 23060141 หจก.บางกอก P.V.C. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1463 020002920503 23060140 บ.สามพรานซินเธ็ททิค เท็กซ์ไทล์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1464 020002920615 23060139 บ.สามพรานซินเธ็ททิคเท็กซ์ไทล์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1465 020002920733 23060138 บ.บางกอกอนิเตอร์ฟูด จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1466 020002920835 27075034 บริษัท พิพัฒน์ฟอกยอ้ม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1467 020002920922 23060149 บริษัท วัชรบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1468 020002921036 23060148 บริษัท บีทาเกน้ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1469 020002921128 23058993 บริษัท อนิเตอร์แอด็ว้านซ์ฟูด จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1470 020002923400 23060147 บ.โรงเส้นหมี่ชอเฮง จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1471 020002923487 23058254 บ.กระดาษแข็งไทย จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1472 020002923581 23060152 บ.ทองไทยการทอ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1473 020002923653 23057794 บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1474 020002923762 23047197 บริษัท เจยีมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1475 020002923981 23060158 บ.แอล.ว.ีดับบลิว.กรุ๊ป จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1476 020002924127 23058999 บริษัท แอล วี ดับบลิว กรุ๊ป จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1477 020002924213 23060157 บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1478 020002925328 23060163 บ.บางกอกไพบูลยไ์พพ์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1479 020002925469 23060164 บ.บางกอก บี.พ.ีไปป์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1480 020002925531 23059967 บ.นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1481 020002925582 23060165 บ.พี พี เท็กซ์ไทลพิมพ์ยอ้ม จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1482 020002925719 23060288 บ.ศิลป์มิตรพิมพ์ยอ้ม จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1483 020002925774 23058733 บ.ทานตะวันอตุสาหกรรม จก.(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1484 020002925888 23060290 บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1485 020003101965 28374688 บ.คาสเดย์(ประเทศไทย)คอร์โปเรชั่นจ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1486 020003105514 23053931 บริษัท เทคเทกซ์ไทล์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1487 020003105626 23059975 บ.โรงงานลักกี สตาร์การทอ จก . จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1488 020003105844 23058244 บ.กรุงเทพสตาชอนิดัสเทรียล จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1489 020003106211 23058241 บ.ไทยซินเทคอตุสาหกรรม จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1490 020003106262 23059972 บ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1491 020003108559 28374527 บริษัท ไทย วาย เค เท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1492 020003109031 5900796736 บ.บี.เค.พ.ีอตุสาหกรรมพลาสติก จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1493 020003109124 23059148 นางสาว จฬุาลักษณ์ อดุลยานุโกศล จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1494 020003109177 23060316 บ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1495 020003109224 27660509 บริษัท สยามแคสติ ง จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1496 020003109278 23060315 บ.แอลเอ ไบซิเค็ล(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
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1497 020003112141 23060779 บ.โรงน ้าแข็งไพฑูรย ์(1999) จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1498 020003112234 23060778 บ.ไทยกลูโคส จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1499 020003115441 23060788 บ.อตุสาหกรรมแป้งไทย จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1500 020003115784 23060785 นาง พิไล ถิละวัฒน์ จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1501 020003115928 23060794 บริษัทเคร่ืองกฬีายนูิเวอร์แชล(ไทย)จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1502 020003116041 5900797363 บริษัท บีทาเกน้ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1503 020003116101 23060795 บ.เปโตรแพ็คเกจจิ ง จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1504 020003116241 23058996 บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1505 020003119677 23060802 บริษัท พีเพิล่(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1506 020003119826 23063300 บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1507 020003120271 23053027 บ.สยามยไูนเต็ด รับเบอร์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1508 020003123333 23060798 บริษัท แฟชั่นฟูด้ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1509 020003123369 23060797 บ.ชิงหยาง จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1510 020003123416 5900797425 บริษัท ยางโอตานิ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1511 020003123727 23060295 หจก.บางกอกพีวีซี จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1512 020003124241 23060297 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1513 020003127342 23054544 บ.บางกอกบีพีไปป์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1514 020003127987 23060304 บริษัทติงแฟร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1515 020003128060 23060303 บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลย ีจ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1516 020003136386 23063491 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1517 020003344670 23053930 บริษัท แสงโสม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1518 020003357678 23053935 บ.ออ้มใหญ่ศิริชัย(1991)จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1519 020003360608 23053918 บ.กรุงเทพสตาซอนิดัสเทรีรล จก.(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1520 020003361253 23059685 บ.ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จก.(สาขา 3 โรงที่ 5) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1521 020003372781 23064044 บ.ทานตะวันอตุสาหกรรม จก.(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1522 020003372826 23064046 บริษัทยไูนเต็ดกลาส จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1523 020003376768 23062814 บ.ประเสริฐสมบูรณ์เท็กไทล์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1524 020003385395 23062816 บริษัท บางกอกไซเคิ ล อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1525 020003385810 23062722 บริษัท เมจกิไซเคิ ล อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1526 020003385842 23062723 บริษัทเส้นหมี่ เหรียญไทย จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1527 020003385962 23063830 บริษัทสามพรานฟิลาเม้นท์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1528 020003388819 23064181 บ.เคร่ืองกฬีายนูิเวอร์แซล(ไทย) จก. จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1529 020003410965 23062479 โรงงานน ้าแข็งเพ็ชรสามพราน จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1530 020003411295 23062478 บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1531 020003416454 23055447  หจก. วงศ์ตระกลูโลหะกจิ จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1532 020010766612 27665372 บริษัท รวมชัยฟอกยอ้ม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1533 020010776681 27664291 บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ ง จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1534 020016473749 23059152 บริษัท เอน็.เอส.ที. เท็กซ์ไทล์จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1535 020017089430 27664077 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั บิ๊ก ซันเท็กซ์ไทล์ จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1536 020017533864 27669128 บริษัท บางกอก พลาสวู๊ด จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1537 020018288526 23060150 บริษัท พิพัฒน์ฟอกยอ้ม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1538 020018956501 23050560 บริษัท ไทยยเูนี่ยนไวร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1539 020018956531 23059153 บริษัท ไทยยเูนี่ยนไวร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1540 020018982183 23053924 บริษัท พงศ์พาราโคดันโพลิเมอร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1541 020019261696 27661046 บริษัท เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1542 020019268710 27661045 บริษัท พงษ-์ศราแมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1543 020019379252 23060156 บริษัท ทีพีบีไอ จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1544 020019877672 23059974 บริษัท วิวไอซ์ (2015) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1545 020020291231 23057792 บริษัท มาลีกรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1546 020020291255 23060801 บริษัท มาลีกรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1547 020021323740 23060162 บริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ 2017 จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.สามพราน กฟก.3
1548 020002973319 23057285 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1549 020003275551 23057286 โรงเรียนการบินก้าแพงแสน จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1550 020003275602 23058524 บ.โรงสีข้าวเจริญพาณิชยก์้าแพงแสน จก. จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1551 020003275633 23057275 บ.กฤษณะมงคล จก. จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1552 020003403379 23059058 บริษัท อาร์ที อะกริเทค จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1553 020003403412 23057269 บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1554 020003403529 23057267 บ.ลาวัณยว์ิสุทธิ์ พลาสติกไทย จก. จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1555 020003403977 5900796829 หจก.โรงสีวัฒนาวานิช จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1556 020003404050 23057270 บ.กติติวรภัทร จก. จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1557 020003405317 27667965 บริษัท เจบีเอฟ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1558 020003405881 27664179 บริษัท โรงสีดิลก อนิเตอร์ไรซ์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1559 020003409862 27665357 บริษัท โรงสีรุ่งวานิชย ์จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1560 020003491382 27664889 บริษัท บลูฟาโล่ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1561 020016337848 27664153 บ.โรงสีข้าวเจริญพาณิชยก์้าแพงแสน จก. จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1562 020016667567 27664166 บริษัท เจบีเอฟ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1563 020017814950 23059059 บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.ก้าแพงแสน กฟก.3
1564 020003088033 23062756 โรงพิมพ์ธนบัตรที2่ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
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1565 020003088071 23062964 โรงพิมพ์ธนบัตรที่ 2ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1566 020003093580 23062746 บริษัท มาสเท็กซ์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1567 020003100354 23062755 บ.ไทยรุ่งเจริญ พลาสติก จก. จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1568 020003103996 23062493 บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1569 020003113137 23062965 บ.เฟรชมีทโพรเซสซ่ิง(นายศักด์ิชัย) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1570 020003113173 23061142 บ.ไทยอารีแมนูเฟคเจอร์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1571 020003116549 23061689 บ.ไดเทค ดีส โปรดักชั่น จก. จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1572 020003117014 23060602 บริษัท ชัยศรีนวกจิ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1573 020003117117 23061698 บริษัท เกตุวานิชอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1574 020003117162 23061699 บ.สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จก. จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1575 020003117209 23063975 บ.กรุงเทพไทยโพลีพลาสติก จก. จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1576 020003117264 23061008 บริษัทฮวดหล่อโลหะกจิจ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1577 020003118555 23062219 บริษัท ชาร์ปแมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1578 020003118990 23061883 หจก.โรงสีไฟปฐมวิวัฒน์ จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1579 020003119181 5900797488 บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1580 020003119293 5900797014 บ.น ้ามันพืชไทย จก.(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1581 020003126795 23062221 บริษัท ดัชมิลล์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1582 020003126902 23047196 บริษัท อนิโดรามา โพลีเอสเตอร์อนิดัสตรี ส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1583 020003126926 23062234 บริษัท ท.ีย.ูดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1584 020003127020 27666913 บริษัท มาสเท็กซ์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1585 020003133261 27667860 บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1586 020003255679 27667862 หจก.ภูมิพัฒน์ พลาสติก จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1587 020003337925 27666905 บ.น ้ามันพืชไทย จก.(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1588 020003338038 27666907 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จก. จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1589 020003338146 5900796832 บริษัท เอเวอร์กรีนอนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1590 020003338177 27669554 บริษัท โอตานิเรเดียล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1591 020003338223 27669553 บริษัท น ้ามันพืชไทย จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1592 020003338282 27666910 บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1593 020003629127 27666496 บริษัท เอส เอน็ เค เฟาดรี จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1594 020016713353 27666916 บริษัท ทองแดง โลหะกจิ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1595 020018987677 23062220 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ธาราทิพยน์ครชัยศรี จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1596 020019507361 23062494 บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1597 020019655383 23063974 บริษัท พรอดดิจ ิจ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1598 020020092367 23060183 บริษัท เอ เอม็ แอลรอว์แมททีเรียล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1599 020020092407 23060178 บริษัท พี พี เอ รอว์แมททีเรียลจ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.นครชัยศรี กฟก.3
1600 020003254435 23062548 นาย สามารถ หิรัญสุรงค์ จ.นครปฐม กฟอ.พุทธมณฑล กฟก.3
1601 020003586404 23047220 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม กฟอ.พุทธมณฑล กฟก.3
1602 020003598350 23062542 ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม กฟอ.พุทธมณฑล กฟก.3
1603 020017287511 23063832 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.พุทธมณฑล กฟก.3
1604 020017663130 23058994 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.พุทธมณฑล กฟก.3
1605 020018536180 27664235 บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ้ากดั(สาขาศาลายา) จ.นครปฐม กฟอ.พุทธมณฑล กฟก.3
1606 020003464676 23061657 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีนิวัตรพาณิชย์ จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1607 020003464693 23061422 หจก.โรงสีกจิประเสริฐ จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1608 020003467442 23063623 บริษัทธัญญกจินครปฐม (2521) จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1609 020003467568 23063812 หจก.เกษตรรุ่งเรืองพัฒนา จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1610 020003467654 23053971 บ.เหรียญทองฟีด (1992) จก. จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1611 020003468277 27662788 บริษัท ส.วัฒนาพลาสติก จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1612 020003468299 27662789 บ.เอเชีย อนิดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1613 020003468329 23063813 บ.โรงสีข้าวทวีพัฒนา จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1614 020003468480 23063478 บ.อาร์เอก็ซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง จก. จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1615 020003468901 23063867 บริษัท เดล่ีกุก๊แวร์ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1616 020003563888 23062980 บริษัท อตุสาหกรรมวุ้นเส้นไทยจ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1617 020003563995 23063713 บ.บางเลนเปเปอร์มิลล์ จก. จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1618 020003564048 23047221 บริษัท ทีทีดับบลิว  จ้ากดั(มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1619 020003564105 27075225 บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1620 020017344394 23061645 บริษัท ธาราทองเมททอล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1621 020018402097 28375224 บริษัท สยามทรัค เรเดียล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1622 020019759687 27662229 บริษัท ไทยวา จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1623 020019759694 23063160 บริษัท ไทยวา จ้ากดั (มหาชน) จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1624 020020149533 5900797424 บริษัท ดีสโตน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.นครปฐม กฟอ.บางเลน กฟก.3
1625 020003035673 27662661 บริษัท โรงสีข้าวธัญสวัสด์ิ จ้ากดั จ.นครปฐม กฟต.บางหลวง กฟก.3
1626 020017640113 27669542 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ้ากดั จ.นครปฐม กฟต.บางหลวง กฟก.3
1627 020015988286 23047765 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.นครพนม กฟจ.นครพนม กฟฉ.1
1628 020015991378 5900796867 บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จ้ากดั จ.นครพนม กฟจ.นครพนม กฟฉ.1
1629 020015991482 23048376 บริษัท วารีเทพ นครพนม จ้ากดั จ.นครพนม กฟจ.นครพนม กฟฉ.1
1630 020016248464 23047648 โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม กฟจ.นครพนม กฟฉ.1
1631 020017982656 23048028 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.นครพนม กฟจ.นครพนม กฟฉ.1
1632 020018984491 5701540759 บริษัท ทรัพยอ์มร 2000 จ้ากดั จ.นครพนม กฟจ.นครพนม กฟฉ.1
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1633 020016617160 5701540760 การยางแห่งประเทศไทย โรงงาน 6 นครพนม จ.นครพนม กฟอ.ท่าอเุทน กฟฉ.1
1634 020014657683 23048029 บริษัท ธาตุพนมกติติสุขสันต์พลาสติก จ้ากดั จ.นครพนม กฟอ.ธาตุพนม กฟฉ.1
1635 020014657785 27664802 บริษัท ธาตุพนม กติติสุขสันต์พลาสติก จ้ากดั จ.นครพนม กฟอ.ธาตุพนม กฟฉ.1
1636 020015412908 23047966 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดับ้านแพงน ้าทิพย์ จ.นครพนม กฟอ.บ้านแพง กฟฉ.1
1637 020012922457 5900796814 ทภ.2(1) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1638 020013180869 23051770 บริษัท ทีโอที จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1639 020013182046 23058092 บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์(นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1640 020013210974 23049299 โรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1641 020013211209 23048860 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1642 020013279532 23058077 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1643 020013300252 23058073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1644 020013419164 23047189 บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1645 020013419164 5700000073 บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1646 020013419217 23048026 บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1647 020013420381 23051779 บริษัท คลังพลาซ่า จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1648 020013420459 23051625 บ.เสริมสุข จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1649 020013420552 23048027 หจก.โคราชไอซ์ จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1650 020013420796 23058082 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ้ากดั สาขา ส้านักงานใหญ่ จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1651 020013421004 23049297 โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1652 020013421050 23053479 บมจ.โทเทิ่ล แอค็เซ็สคอมมูนิเคชั่น จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1653 020013616194 23051764 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1654 020013616201 5700000041 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษามหาราชินี จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1655 020014154264 23051771 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1656 020014360590 23051796 กองบิน 1 จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1657 020017177382 5701540499 บริษัท เอน็.ดี.เอส.34 จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1658 020020264760 5900797456 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1659 020020804720 5701540479 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1660 020020923256 23048481 บริษัท มิตรภาพอตุสาหกรรมนครราชสีมา จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1661 020021117776 5900797398 บริษัท ซีพีเอน็ โคราช จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา กฟฉ.3
1662 020013231549 23052188 บริษัท นีสเทิร์นสตีล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โนนสูง กฟฉ.3
1663 020013231682 23051408 บริษัท เจยี เม้ง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โนนสูง กฟฉ.3
1664 020013285948 27662029 หจก.เอม็.พี จอหอ ไอซ์ จ.นครราชสีมา กฟอ.โนนสูง กฟฉ.3
1665 020013181905 23058086 บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1666 020013182011 23048945 บริษัท ธนเจริญผล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1667 020013182173 23051413 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1668 020013183911 23077161 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1669 020013419280 23048468 บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1670 020013420671 23048090 บ.โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย(ประเทศไทย)จก. จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1671 020013421041 23051416 หจก.เอม็.พ.ีจอหอไอซ์ จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1672 020013421086 23047964 บริษัท เจ.เอช. อตุสาหกรรมจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1673 020013421133 23077149 บริษัทราชสีมายางรีเคลม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1674 020013653368 27663979 หจก.ธาราทิพย ์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1675 020013653375 27662582 บริษัท ยดัูบบลิวซี โกเมนไบโอแมส จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1676 020013653380 27662585 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟส.จอหอ กฟฉ.3
1677 020014366899 23052193 บริษัท สยามทรัพยม์ณี จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โนนไทย กฟฉ.3
1678 020014367047 23052189 บริษัท เอส.เอม็.เอน็.สตีล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โนนไทย กฟฉ.3
1679 020013297003 23049089 บริษัท โอสถสภาแดร่ี จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1680 020013300522 23050233 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัปากช่องด้ารงไทย จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1681 020013300880 23050790 บมจ.เบทาโกร จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1682 020013300937 23048218 บริษัท แหลมทองฟาร์ม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1683 020013300975 23047758 บริษัท โซลาร์ตรอน จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1684 020013303710 23049305 บริษัท กระสอบปากช่อง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1685 020013303751 23051736 บริษัทแหลมทองฟาร์ม กม.3 จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1686 020013303785 23077182 บ.แหลมทองฟาร์ม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1687 020013303855 23049737 บ.สามัคคีซีเมนต์ จก. จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1688 020013303890 23053703 บริษัทกระสอบปากช่อง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1689 020013303996 23049306 บริษัท กระสอบปากช่อง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1690 020013304085 23049301 บ.เอม็ เอม็ พี คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1691 020013304121 27074757 บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1692 020013304161 23051739 บริษัทคันทรีเฟรชแดร่ี จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1693 020013304173 23059996 บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1694 020013304242 23050232 บริษัท เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชั่นจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1695 020013305368 23049300 บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อ.ีไพ้พ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1696 020013305507 23059992 บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1697 020013305546 23059993 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น-ซิสเทม จก. จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1698 020013305583 23054246 บริษัท เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1699 020013305613 23049946 บ.เมอร่ีคอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1700 020013379792 23051364 โรงพยาบาล ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
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1701 020016716083 5701541287 บริษัท ยไูนเต็ด ปูนขาว จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1702 020019251757 23048354 บริษัท พัฒนาผู้น้าเครือเจริญโภคภัณฑ์จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1703 020021349225 5701541285 บริษัท เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปากช่อง กฟฉ.3
1704 020013304213 23049304 บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1705 020013304267 28374542 บ.เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์(ประเทศไทย)จก.จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1706 020013305314 23049742 บริษัท เอบิโก ้แดร่ี ฟาร์ม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1707 020014010678 27074697 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1708 020014010762 23051737 บริษัท ไมเนอร์ชีส จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1709 020014011057 23053001 บริษัท ไมเนอร์แดร่ี จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1710 020020315192 23049513 บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.กลางดง กฟฉ.3
1711 020013504881 23048222 บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟต.คลองม่วง กฟฉ.3
1712 020013553402 23050024 บริษัทราชสีมาไรซ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1713 020013554000 23053434 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1714 020013554216 23050994 บริษัท เยนเนอรัลฟูด้โปรดักส์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1715 020013555694 23060255 บริษัท วารีเทพสีคิ ว จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1716 020013555761 23053292 บริษัท โทโยนากา(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1717 020013555788 23077123 บริษัท ซีพี สหอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1718 020013555807 23053487 บ.กจิเจริญสีคิ วพืชผล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1719 020013555929 23049367 บ.เอม็ บี ส่งเสริมการเกษตร จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1720 020013555961 27663882 บริษัทชัยภูมิพืชผล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1721 020013555989 23053206 บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1722 020013680305 27662606 บริษัท เยนเนอรัลไรซ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1723 020013680572 27662612 บริษัทวาวา แพค จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1724 020013680689 27662614 บริษัท ทริปเปิล ไทร์ฟ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1725 020013680723 27662615 บริษัทโตคูมิอเิล็คทรอนิคส์ไทยจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1726 020017874339 23048223 บริษัท วิชัยอกริเทรด จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สีคิ ว กฟฉ.3
1727 020013192595 23049592 บริษัทเทพวิมลพลาสติก จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1728 020013193023 23053438 บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1729 020013193073 23053266 บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1730 020013194654 23060244 หจก.ลีดเดอร์ อนิดัสทรีส์ จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1731 020013194812 23053451 บริษัทแหลมทองอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1732 020013194830 23053482 บริษัทแหลมทองโพลทริ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1733 020013194864 23049388 บริษัท แหลมทองโพลทริ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1734 020013194920 23077097 บริษัท แหลมทองโปรตีนฟูด้ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1735 020013194949 23060252 บริษัท เอน็เค เม็คคาทรอนิกส์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1736 020013195028 23060253 บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1737 020013195065 23060254 บจก.เอม็เอม็ไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ(ไทยแลนด์) จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1738 020013217405 5701540470 บ.เอ.แอล.เอม็.ที(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1739 020013217781 27662619 บริษัท สยามฟูโกก ุจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1740 020016753832 27662629 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1741 020016753843 27662625 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1742 020016925823 23053321 บริษัท นิสเซ อเิล็กทริค(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1743 020016958548 23053100 บริษัท สยามฟูโกก ุจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1744 020016998552 5701540472 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1745 020017627510 5701540471 บริษัท สยามซานิทารี ฟิตติ งส์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1746 020018675071 5701540473 บริษัท ฟาร์มแหลมทอง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1747 020020079905 5900797432 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1748 020020407938 23053099 บริษัท มิตรภาพอตุสาหกรรมนครราชสีมา จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.สูงเนิน กฟฉ.3
1749 020013624086 5700000072 บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟย.ห้วยบง กฟฉ.3
1750 020017173709 5701540466 บริษัท แป้งมัน เม่งเส็ง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟย.ห้วยบง กฟฉ.3
1751 020017722134 5701540467 บริษัท ราชสีมา กรีน เอน็เนอร์ย ีจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟย.ห้วยบง กฟฉ.3
1752 020019201668 5900797431 บริษัท ตงเป่าสตีลอนิเตอร์กรุ๊ป จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.บัวใหญ่ กฟฉ.3
1753 020013817953 23047177 บริษัท อตุสาหกรรมอา่งเวียน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.แกง้สนามนาง กฟฉ.3
1754 020019938320 27662592 บริษัท วารีเทพแกง้สนามนาง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.แกง้สนามนาง กฟฉ.3
1755 020014181356 23057886 บริษัท โรงสีตงเม้ง (ประทาย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ประทาย กฟฉ.3
1756 020013182583 23047419 บริษัท ไทยโฟมโคราช จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1757 020013183247 23057867 บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1758 020013183256 23057882 บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1759 020013184482 23047421 หจก.โรงน ้าเเข็ง เอน็.เอ. จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1760 020013184502 23047425 บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอร่ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1761 020013184541 23056250 บริษัท เหล็กฟ้าใส จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1762 020013184590 23047420 บริษัท ทรีโอ พลาสติก จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1763 020013184758 23057559 บริษัท ไทยมิตซูวา จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1764 020016619678 23047417 บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1765 020016759553 23058320 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1766 020016762897 23057560 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1767 020017189383 23052801 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1768 020017799937 5800001544 บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอร่ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
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1769 020018003463 27660136 โรงผลิตน ้าประปาบ้านใหม่หนองบอน(ส้านักการประปา นม.) จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1770 020019350911 23047179 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1771 020020439695 23057558 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.โชคชัย กฟฉ.3
1772 020018214352 28375229 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ครบุรี กฟฉ.3
1773 020019920992 5900797435 บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ครบุรี กฟฉ.3
1774 020019988999 5900797434 บริษัท ที พี เค เอทานอล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ครบุรี กฟฉ.3
1775 020014320370 23058324 บริษัท พ.ีว.ีดี.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.หนองบุญมาก กฟฉ.3
1776 020014320397 5900797308 บริษัท เอีย่มรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.หนองบุญมาก กฟฉ.3
1777 020014324178 27660152 บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.หนองบุญมาก กฟฉ.3
1778 020014324234 27660155 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.หนองบุญมาก กฟฉ.3
1779 020017860552 5800001542 บริษัทสินพรพงศ์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.หนองบุญมาก กฟฉ.3
1780 020020644626 5900797448 บริษัท ทีพีเค แอบ็โซลูท สตาร์ช จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.หนองบุญมาก กฟฉ.3
1781 020013094078 23058350 หจก.สีมาแสงอรุณ จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1782 020013094179 23058348 บริษัทแป้งมันเอีย่มเฮงอตุสาหกรรมจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1783 020013094302 23058347 บริษัท แป้งมันเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1784 020013095333 23058352 บจก.อตุสาหกรรมแป้งมันราชสีมา (สนญ.) จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1785 020013095366 23058353 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1786 020013095399 23058354 บ่อบ้าบัด บ.แป้งมันเอีย่มเฮงอตุสาหกรรมจก. จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1787 020013119605 27671056 ศูนยรั์บน ้านมดิบสหกรณ์โคนมเสิงสาง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1788 020018943024 23052803 บริษัท แป้งไทย จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.เสิงสาง กฟฉ.3
1789 020013966677 23057872 หจก.โรงสีพิมายการเกษตร จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1790 020013966786 23058439 บริษัท มิตรภาพอตุสาหกรรมนครราชสีมาจ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1791 020014033210 27665371 บริษัท เคไอ ไบโอกา๊ซ จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1792 020014046140 23057876 บริษัทอตุสาหกรรมโคราช จ้ากดั (2) จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1793 020014046165 23048908 บริษัท ไทยวา จ้ากดั (มหาชน ) จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1794 020014046238 23047178 บริษัท เกลือพิมาย จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1795 020014046260 23057870 บริษัท สยามซอร์บิทอล จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1796 020014046285 27665361 บริษัท เค ไอ เอทานอล จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1797 020016933108 27665356 บริษัท ยนูิสัน แพน(เอเซีย)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1798 020020260471 27662536 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.พิมาย กฟฉ.3
1799 020013725261 5900797309 บริษัท เพชรธารา จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ชุมพวง กฟฉ.3
1800 020013033242 23051792 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั น ้าแข็ง ส.เจริญผล จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1801 020013034624 23047366 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งประสงค์ทรัพย์ั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1802 020013035241 23051804 บ.แวนการ์ดฟูด้ส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1803 020013035263 28374792 บริษัท สตาร์ ซินเธติค ยานส์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1804 020013036480 23058106 บริษัท คายาม่าเอน็จเินียร่ิง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1805 020013092931 27669521 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1806 020013143043 23051156 บริษัท ซีไจแกนติค คาร์บอน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1807 020013143143 23052296 บริษัท แป้งมันอสิาน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1808 020013143183 23051815 บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1809 020013143228 23050864 บริษัท ที ที เทคโนพลาส จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1810 020013143290 23056030 บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์สาขาโรงงานโคราช จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1811 020013144339 27074709 บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาโรงงานโคราช2(สาขาที่20) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1812 020013144364 23047187 บริษัท ไดซิน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1813 020013144432 23047188 บริษัท เอม็ เอน็ ที จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1814 020013144502 23048952 บริษัท ไทยน ้าทิพย ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1815 020013144572 23050866 บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1816 020013144622 23049666 บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1817 020013144646 23052613 บริษัท แอคทูล่ัม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1818 020013144693 23058014 บริษัทแม็กนิแควนซ์ (โคราช) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1819 020013144721 23050151 บริษัท เทนคิง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1820 020013144777 28374795 บ.สตาร์แมนูแฟคเจอร์ร่ิง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1821 020013144878 23050861 บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1822 020013144908 23051768 บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศคูปเปอร์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1823 020013144942 23051802 บริษัท โชนันโกเซอ(ิไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1824 020013145026 5900796627 บ.อตัีน อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย)จก. จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1825 020013145097 5900797433 บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1826 020013145133 23058081 บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี(เอเซียน)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1827 020016421728 23051209 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เอม็.พี จอหอ ไอซ์ จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1828 020016421835 27662021 บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1829 020016846220 23058080 บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศคูปเปอร์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1830 020017038818 23051797 บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1831 020017472974 5900797305 บริษัท ชินเฮือง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1832 020017703560 23051769 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1833 020017958524 5701540446 บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1834 020018388516 5800001554 บริษัท นาน-ย ูคาสท์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1835 020018584462 27661996 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน)สาขานครราชสีมา(หัวทะเล) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1836 020018712137 23049890 บริษัท ไทย เคบีเอส แบตเตอร่ี จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
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รำยชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีสิทธิสมัครเข้ำรว่มโครงกำรน ำรอ่ง มำตรกำร Demand Response รปูแบบ Critical Peak Pricing (CPP)

1837 020019690822 23050863 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1838 020020003919 27662000 บริษัท เจวีซีเคนวูด ออพติคัล อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1839 020020031073 23051803 บริษัท เจวีซีเคนวูด ออพติคัลอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 2 กฟฉ.3
1840 020013869223 23053358 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟย.เฉลิมพระเกยีรติ กฟฉ.3
1841 020012922460 5900796815 โรงสูบประปามะขามเฒ่า(ส้านักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1842 020012922621 23058104 การกฬีาแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1843 020013181768 23053476 หจก.โรงน ้าแข็งกจิวารีโคราช จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1844 020013418764 23049408 บ.อตุสาหกรรมแป้งโคราช จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1845 020013418815 23051813 บริษัท เบนช์มาร์คอเิลคทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1846 020013418862 23052286 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0107555000023สาขา00005 จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1847 020013418961 23047172 บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1848 020013419057 23052285 บริษัท ตลาดเซฟวัน จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1849 020013420409 23051806 บริษัท เอส ดับบลิว แอนด์ซันส์ จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1850 020013420502 23051812 บริษัท พ.ีซี.เอส.แมชีน(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1851 020013420590 23052284 บริษัท สีมาคอนเทนเน่อร์แบ็ก จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1852 020013420822 23051809 บริษัท พ.ีซี.เอส.ได คาสติ ง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1853 020013420870 23051808 บริษัท พ.ีซี.เอส.ฟอร์จจิ ง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1854 020013420890 23051810 บริษัท พ.ีซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1855 020013420935 23049088 บ.คาร์กลิล์สยาม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1856 020013421192 23047757 บริษัท ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1857 020013534621 23053651 องค์การสวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1858 020014284220 23052205 เทคโนธานี จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1859 020014284225 23077045 สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1860 020014284228 23047171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1861 020014284228 23051397 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1862 020017407614 5701540451 หจก. โรงน ้าแข็งเมืองยา่นครราชสีมา จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1863 020018041255 5701540453 บริษัท พ.ีซี.เอส.ได คาสติ ง จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1864 020018667938 5701540452 บริษัท พ.ีซี.เอส.แมชีน(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 3 กฟฉ.3
1865 020014290401 23058079 บริษัท โชคยนืยงอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ขามทะเลสอ กฟฉ.3
1866 020013997553 23058323 ห.จ.ก.โรงน ้าแข็งปักธงชัย จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1867 020013997985 23056242 บริษัท โพลีนกรุ๊ป จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1868 020014028238 27660170 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โกลเด้น แบ็ก จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1869 020014032936 23058342 บริษัท อตุสาหกรรมไหมไทย จ้ากดัสาขา 2 เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0105494000264 จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1870 020014032962 23058343 บริษัท สีมาเทคโนโลย ีจ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1871 020016773637 23056233 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1872 020016784594 23058339 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1873 020017215246 5900796822 บริษัท เอีย่มธงชัย อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครราชสีมา กฟอ.ปักธงชัย กฟฉ.3
1874 020008937837 27664199 บริษัทนครรอยลัซิตี  จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1875 020008938806 27664215 บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1876 020009188144 23051331 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1877 020009240829 23050754 บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1878 020009246314 23047524 บจก.นันทผลพานิช (สาขานครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1879 020009251601 23053472 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งท่าแพ จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1880 020009251641 23047871 หจก.ท่าแพบริการ จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1881 020009252012 5900797000 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1882 020009252122 23053471 บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1883 020009252180 23047611 นาง สมใจ เกยีรติลัชชานนท์ จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1884 020009252660 23050485 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขานครศรีธรรมราช (สาขาที่ 00030)ID. 0107537000521 จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1885 020017595621 23047649 นาย สุพัฒน์ เกยีรติลัชชานนท์ จ.นครศรีธรรมราช กฟจ.นครศรีธรรมราช กฟต.2
1886 020008525108 27664220 บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ลานสกา กฟต.2
1887 020009252552 23047747 บริษัท เตยหอมอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.พระพรหม กฟต.2
1888 020020101938 27669510 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั (มหาชน) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.พระพรหม กฟต.2
1889 020020271134 23051833 บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช(ประเทศไทย) จ้ากดั(สาขาโรบินสันโอเชี่ยน 2) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.พระพรหม กฟต.2
1890 020008324823 27667040 บริษัท ฮาร์โมนี ยไูนเต็ด จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ชะอวด กฟต.2
1891 020008951205 27666646 บริษัท เอสที แอสเซท จ้ากดั(สาขาที่ 00001) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1892 020009388591 23051828 โรงพยาบาลทุ่งสง(ควนไม้แดง) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1893 020009390886 23053138 บจก.กระเบื องกระดาษไทย (โรงงานทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1894 020009390930 23053412 บริษัท ยางไทยปักษ์ไต้ จ้ากดัสาขาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1895 020009390973 23053152 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1896 020009391058 5900797258 บริษัท ผาทองทุ่งสง จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1897 020009391103 23053140 บริษัท เซาธ์เธินสยามพาราวู๊ด จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1898 020009391145 23053121 บริษัท ชูศักด์ิแอนด์พรรณีลีดเดอร์จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1899 020009391188 23053406 บริษัท ชูศักด์ิแอนด์พรรณีลีดเดอร์จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1900 020009391226 23053415 บริษัท เตยหอมอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1901 020009391411 23053153 หจก.ลาภทักษิณพลาสติก จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1902 020009391667 23053120 บริษัท เตยหอมพลาสติก จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1903 020009392041 23063311 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดัด จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1904 020018650187 23053144 บริษัท น ้าแข็งแฮปปี้ จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
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1905 020021272308 23053414 บริษัท เฌอร่า จ้ากดั (มหาชน) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งสง กฟต.2
1906 020009074770 23054855 บ.ทีทีลาเท็กซ์แอนด์โปรดัก จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.นาบอน กฟต.2
1907 020008753277 27666658 หจก. โรงน ้าแข็ง ยีฮ่ั่ว น ้าแข็งหลอด จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ช้างกลาง กฟต.2
1908 020008755380 27666657 บริษัท นาวาพาราวู้ด จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) สาขา 0000เลขที่ผู้เสียภาษี 0805553000389 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ช้างกลาง กฟต.2
1909 020008766354 23055386 บริษัท ส.จนัดีอนิเตอร์วู้ด (1999)จ้ากดั (ส้านักงานใหญ่) สาขา 0000เลขที่ผู้เสียภาษี 0805542000242 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ช้างกลาง กฟต.2
1910 020008766404 23061428 บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จ้ากดัส้านักงานใหญ่ สาขา 0000เลขที่ผู้เสียภาษี 0805535000305 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ช้างกลาง กฟต.2
1911 020008224812 23055392 บริษัททุ่งใหญ่การยาง จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งใหญ่ กฟต.2
1912 020008224877 23055389 บริษัท ชูศักด์ิยเูนียนพาราว้ด จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งใหญ่ กฟต.2
1913 020009382537 5701541233 บริษัทกรินา พาราวู้ด จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ทุ่งใหญ่ กฟต.2
1914 020009226464 23055249 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ถ ้าพรรณรา กฟต.2
1915 020008817713 23077089 หจก.โรงน ้าแข็งปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ปากพนัง กฟต.2
1916 020008817748 23049310 หจก.โรงน ้าแข็งสินคีรี จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ปากพนัง กฟต.2
1917 020008817755 23049660 หจก.โรงน ้าแข็งศรีสมบูรณ์ จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ปากพนัง กฟต.2
1918 020008818069 23053239 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โครงการ 1 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ปากพนัง กฟต.2
1919 020020642425 23061716 นาย อภิสิทธิ์ ตั งพานิช จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ปากพนัง กฟต.2
1920 020008683043 27666666 โครงการแผนแม่บทจดัระบบน ้าเค็ม(โรงสูบน ้าบ้านหน้าสตน) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.หัวไทร กฟต.2
1921 020008683066 27666668 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั (มหาชน) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.หัวไทร กฟต.2
1922 020008714933 23053068 นาย จกัรพันธ์ ประกายอนุรัตน์ จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.หัวไทร กฟต.2
1923 020008714988 23053329 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.หัวไทร กฟต.2
1924 020019974450 5800001930 บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.หัวไทร กฟต.2
1925 020009111321 27667056 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ท่าศาลา กฟต.2
1926 020009138858 23055731 โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ท่าศาลา กฟต.2
1927 020008800872 23055740 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั กระแสร์สินไอซ์ จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1928 020008801204 23047612 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ซีไอซ์ จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1929 020008801275 23057155 บริษัท โรงน ้าแข็งสร้อยฟ้า จ้ากดัส้านักงานใหญ่0805560000968 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1930 020008802384 5900797151 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารฟาร์มลูกกุง้สิชล0107537000246    สาขาที่ 00101 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1931 020008802450 23047745 บริษัทโรงน ้าแข็งสหมิตรสิชล จ้ากดั(ส้านักงานสาขา)0805534000263 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1932 020008802507 23057154 บริษัทโรงน ้าแข็งสหมิตรสิชล จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่)0805534000263 จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1933 020010783594 27667049 บริษัท เอส.พ.ีโอ.อะโกรอนิดัสตรี ส์ จ้ากดั จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1934 020017188286 27699687 นาง ยนิดี สุขสด จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.สิชล กฟต.2
1935 020008771528 27667050 หจก.มิตรขนอม จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ขนอม กฟต.2
1936 020008801159 23052506 หจก.อสิระวัฒนา จ.นครศรีธรรมราช กฟอ.ขนอม กฟต.2
1937 020006309316 23052498 นาย สุธิชัย ณรงค์ตะณุพล(ฟาร์มไกเ่กษตรชัย2 จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1938 020006462390 23047892 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1939 020006697577 23051402 บริษัทน ้าแข็งนครสวรรค์จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1940 020006697710 23077122 บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1941 020006698156 23057587 บริษัท โฮมเม็กซ์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1942 020006700578 27665900 บริษัทโรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1943 020006700616 23052628 บ.หลอดนครสวรรค์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1944 020006883760 23047906 บริษัทนิภาพรพัฒน์จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1945 020006883799 5900796642 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์(สาขานครสวรรค์) จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1946 020006883838 23047580 บริษัท เสริมสุขจ้ากดั(มหาชน) จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1947 020006883941 23050595 รพ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1948 020017121464 27665897 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1949 020017179093 27665896 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1950 020018044363 23049410 บริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั (มหาชน) จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1951 020018244684 5701540773 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟจ.นครสวรรค์ กฟน.3
1952 020006649598 23058801 บริษัทโรงสีโสภณพานิช จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.เกา้เลี ยว กฟน.3
1953 020006662160 23056974 หจก.โรงสีเกา้เลี ยวพืชผล จ.นครสวรรค์ กฟอ.เกา้เลี ยว กฟน.3
1954 020006711286 23049291 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงสีหนองหลวงทวีกจิ จ.นครสวรรค์ กฟอ.ท่าตะโก กฟน.3
1955 020006711440 23056976 บริษัทล้อพูนผลไรช์มิลล์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.ท่าตะโก กฟน.3
1956 020017350449 23049866 บริษัท ธัญสุวรรณไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.ชุมแสง กฟน.3
1957 020006694783 23049519 บริษัท เหมืองแร่ยบิซ่ัมน้าสินพัฒนา จ.นครสวรรค์ กฟอ.หนองบัว กฟน.3
1958 020006696930 27668207 บริษัท ซินหยว่นด้า(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.หนองบัว กฟน.3
1959 020018801804 5701540790 บริษัท ยปิมั่นเทค จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.หนองบัว กฟน.3
1960 020006259648 23050590 หจก.เกยีรติคุณไรซ์มิลล์ จ.นครสวรรค์ กฟอ.บรรพตพิสัย กฟน.3
1961 020006259751 23050591 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.นครสวรรค์ กฟอ.บรรพตพิสัย กฟน.3
1962 020006260247 27074714 บริษัทบรรพตพิสัยพืชผลจ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.บรรพตพิสัย กฟน.3
1963 020006261377 27668217 โรงอบข้าวนางสาวชฎาพร จงพัฒนสมบัติ จ.นครสวรรค์ กฟอ.บรรพตพิสัย กฟน.3
1964 020006612483 23050589 หจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น จ.นครสวรรค์ กฟอ.พยหุะคีรี กฟน.3
1965 020006612519 23050588 บ.เอน็ไวรอนเม็นท์พัลพ์แอนด์เปเปอร์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.พยหุะคีรี กฟน.3
1966 020006844396 23059431 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั แสวงคอมเมิซไรซ์ จ.นครสวรรค์ กฟอ.ตาคลี กฟน.3
1967 020006906473 23054296 บริษัทกจิรุ่งเรืองชัยนาทจ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.ตาคลี กฟน.3
1968 020006906580 23054292 หจก.โรงสีง่วนเซ่งล้ง จ.นครสวรรค์ กฟอ.ตาคลี กฟน.3
1969 020006906685 23056367 กองบิน 4 จ.นครสวรรค์ กฟอ.ตาคลี กฟน.3
1970 020017792708 23058071 นางสาว อบุลวรรณ จว๋งพานิช จ.นครสวรรค์ กฟอ.ตาคลี กฟน.3
1971 020006895511 23057088 บริษัทป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์2003จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟต.ช่องแค กฟน.3
1972 020006895539 23057089 บริษัท ธนพรพืชผล จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟต.ช่องแค กฟน.3
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1973 020006895712 27668358 นาย อดุม โพธิรัตน์ จ.นครสวรรค์ กฟต.ช่องแค กฟน.3
1974 020006589672 23057092 บริษัท เอน็ไวรอนเม็นท์พัลพ์แอนด์เปเปอร์ จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟต.หัวหวาย กฟน.3
1975 020018146612 23057081 บริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั (มหาชน) จ.นครสวรรค์ กฟต.หัวหวาย กฟน.3
1976 020021242014 27668336 บริษัท เคทิสไบโอเอทานอล จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟต.หัวหวาย กฟน.3
1977 020007005865 23059464 บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.ตากฟ้า กฟน.3
1978 020006347144 23061711 หจก.ท่าข้าวลาดยาว จ.นครสวรรค์ กฟอ.ลาดยาว กฟน.3
1979 020018636483 27666246 บริษัท บุญเลิศไรซ์ 555 จ้ากดั จ.นครสวรรค์ กฟอ.ลาดยาว กฟน.3
1980 020007874138 23050746 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส กฟจ.นราธิวาส กฟต.3
1981 020007878876 23056994  พัน ร.9 กรม ร.3 นย.นราธิวาส จ.นราธิวาส กฟจ.นราธิวาส กฟต.3
1982 020007878993 23050610 บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จ.นราธิวาส กฟจ.นราธิวาส กฟต.3
1983 020007879057 23050612 หจก.นราธิวาสโรงโม่หิน จ.นราธิวาส กฟจ.นราธิวาส กฟต.3
1984 020007879241 23050616 บริษัท นราเพชรมั่นคง จ้ากดั จ.นราธิวาส กฟจ.นราธิวาส กฟต.3
1985 020007880414 23050613 บริษัท สินธุ์ธนาเทค จ้ากดั จ.นราธิวาส กฟจ.นราธิวาส กฟต.3
1986 020007499148 23050607 บริษัท นราพารา จ้ากดั จ.นราธิวาส กฟอ.รือเสาะ กฟต.3
1987 020007943766 23051823 โรงพยาบาลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส กฟอ.สุไหงโก-ลก กฟต.3
1988 020009420119 27664661 บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิสเทม จ้ากดั(เทส จ.น่าน กฟจ.น่าน กฟน.2
1989 020009484451 28374675 นาย ประพันธ์ มูลน้อย (3501300624744)สาขาที่0000 จ.น่าน กฟจ.น่าน กฟน.2
1990 020017105292 23052177 โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน กฟจ.น่าน กฟน.2
1991 020010524312 23060840  รัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว (EDL) จ.น่าน กฟอ.สองแคว กฟน.2
1992 020016205448 23061432 โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กฟอ.บึงกาฬ กฟฉ.1
1993 020016206256 27665261 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ้ากดั จ.บึงกาฬ กฟอ.บึงกาฬ กฟฉ.1
1994 020016206363 23062766 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ้ากดั จ.บึงกาฬ กฟอ.บึงกาฬ กฟฉ.1
1995 020016206389 27665256 หจก.ศิริมีชัยบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กฟอ.บึงกาฬ กฟฉ.1
1996 020016206441 27665259 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.บึงกาฬ กฟอ.บึงกาฬ กฟฉ.1
1997 020020928518 27665266 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ้ากดั จ.บึงกาฬ กฟอ.บึงกาฬ กฟฉ.1
1998 020015098101 23062840 บมจ.ไทยฮั วยางพารา สาขาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กฟอ.ศรีวิไล กฟฉ.1
1999 020013211993 23049027 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2000 020013217877 23056219 บริษัท เหมืองหินราช จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2001 020013219416 23056218 หจก.แพรวพีท พ(ี2004) จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2002 020013219476 23056220 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2003 020013219528 23056221 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2004 020013219734 23050965 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2005 020013219768 28374737 บ. ทวีกจิซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2006 020013327346 27663998 บริษัท เค 2009 ลิช จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2007 020013500995 23056222 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2008 020018517680 5701541313 บริษัท เค.มอเตอร์สปอร์ต จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟจ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3
2009 020014064401 23048106 หจก.โรงน ้าแข็งประสงค์ทรัพย์ จ.บุรีรัมย์ กฟอ.คูเมือง กฟฉ.3
2010 020019286243 23050966 บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.คูเมือง กฟฉ.3
2011 020012839894 23049055 บริษัท น ้ามันร้าข้าวสุรินทร์ จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.กระสัง กฟฉ.3
2012 020018782154 23050045 บริษัท ฟาร์มพรประเสริฐ จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.กระสัง กฟฉ.3
2013 020013071763 23050046 บริษัท สหพัฒนาข้าวพูนผล จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.สตึก กฟฉ.3
2014 020013071955 23047467 บริษัท อธิมาตร จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.สตึก กฟฉ.3
2015 020013086537 27666277 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ประสงค์ทรัพย์ จ.บุรีรัมย์ กฟอ.สตึก กฟฉ.3
2016 020020522351 27666276 บริษัท สตึกไบโอแมส จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.สตึก กฟฉ.3
2017 020013598581 23056226 บริษัท ข้าว ซี.พ.ีจ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ล้าปลายมาศ กฟฉ.3
2018 020013158583 23058544 บริษัท แบล็คซี  1994 จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.นางรอง กฟฉ.3
2019 020013159260 23059875 บริษัท วารีเทพ จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.นางรอง กฟฉ.3
2020 020019382955 23047875 บริษัท โรงสี หิรัณยจ์รัส จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.นางรอง กฟฉ.3
2021 020019412139 27666072 บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ปะค้า กฟฉ.3
2022 020013576542 23054456 บริษัท ยนูิเวอร์แซลไรซ์ จ้ากดัสาขาที่ 00002 จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ประโคนชัย กฟฉ.3
2023 020013576805 5900796951 บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ประโคนชัย กฟฉ.3
2024 020017405215 5701541318 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ประสงค์ทรัพย์ จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ประโคนชัย กฟฉ.3
2025 020018061912 23060941 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งหลอดทองวารี จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ประโคนชัย กฟฉ.3
2026 020018127103 23047885 บริษัท นอร์ทอสีรับเบอร์ จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.ประโคนชัย กฟฉ.3
2027 020014366877 23053682 หจก.โรงน ้าแข็งประสงค์ทรัพย์ จ.บุรีรัมย์ กฟอ.หนองกี่ กฟฉ.3
2028 020014366914 23058766 บริษัท โรงสีกิง่แกว้พาณิชย ์จ้ากดั จ.บุรีรัมย์ กฟอ.หนองกี่ กฟฉ.3
2029 020013260938 27668586 บริษัทไทยฮั วยางพารา จ้ากดั (มหาชน) จ.บุรีรัมย์ กฟอ.บ้านกรวด กฟฉ.3
2030 020000527849 27075013 บริษัท สยามฟาวน์ดรี  (1999) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2031 020000528154 23051883 บริษัท วูดแลนด์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2032 020000528159 23051888 บริษัท แม่ใหญ่ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2033 020000533958 23052216 บริษัท สยามลูบริแค้นท์อนิดัสทร่ีจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2034 020000533966 23051584 บริษัท ไทยมิตซูวา จ้ากดั(มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2035 020000533969 23047054 บมจ.คาร์เปทอนิเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2036 020000533996 23051585 บริษัท สุราบางยีข่ัน จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2037 020000534003 5900796866 บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2038 020000534010 23051678 บริษัท สยามแบตเตอร่ีอนิดัสทร่ีจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2039 020000534014 5900796943 บริษัท เดอะเพ็ท จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2040 020000534025 27666852 บริษัท เอก-ชัย คัสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
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2041 020000534064 23051577 บริษัท ว.ีอาร์. วอชชิ่ง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2042 020000534073 23051682 บริษัท พงษ์ลาภ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2043 020000534077 23051581 บริษัท พงษ์ลาภ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2044 020000534092 23051686 บริษัท พีแซท คัสสัน(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2045 020001120984 27074765 บริษัท คิมเบอร์ล่ีย-์คล๊าค ประเทศไทย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2046 020010786380 5800001903 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี ่จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2047 020017311608 27669560 บริษัท ไทยน ้าทิพย ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2048 020017477463 23051680 บริษัท กลุ่มสยามบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2049 020017664039 5800001761 บริษัท ไทย เอน็.เค.พลาสติก จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2050 020017778852 23049404 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2051 020017940221 5800001763 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟจ.ปทุมธานี กฟก.1
2052 020000259257 23052225 บริษัท สยามบราเดอร์ เน็ต จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2053 020000261488 23052221 บริษัท ซี เอส พี คาสติ ง (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2054 020000264258 23051573 บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2055 020000264299 27660074 บริษัท ปฐวิน จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2056 020000265433 23059912 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีฮ้อน้าผลวัฒนา จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2057 020001107775 27660052 บริษัทบลูไล้ท์ อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2058 020001140932 23052218 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2059 020001156869 23052016 บริษัท ประปาปทุมธานี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2060 020001214340 27660044 บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2061 020001228017 27660045 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2062 020001337325 27660054 บริษัท ปฐวิน จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2063 020018142519 23059897 บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2064 020018903033 5800001586 บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.สามโคก กฟก.1
2065 020000721355 23052596 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2066 020001011265 27660191 บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2067 020001086306 23047380 บริษัท เจ.พิพัฒน์ ออโต้พาร์ท อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2068 020001086355 23049586 บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2069 020001086415 23056915 บริษัท อพอลโลเท็กซ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2070 020001086450 23047349 บริษัท ฟูจ ิโพล่ี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2071 020001086454 23048761 บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2072 020001086480 23048082 บริษัท เอน็อซีี แพลทฟอมส์ ไทย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2073 020001086539 23048625 บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2074 020001086550 23048637 บริษัท บัวทองวัฒนาอตุสาหกรรมฝาขวด จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2075 020001086625 23057297 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.ด จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2076 020001086647 23047369 บ.ไทยแอก๊โกรเอก็ซเชนจ ์จก. จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2077 020001086658 23047918 บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2078 020001086711 23047141 บริษัท ฟาบริเนท จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2079 020001086765 23048799 บริษัท บุญถาวรเซรามิคจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2080 020001086769 23049558 บริษัท ปทุมรักษ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2081 020001087044 23049581 ก.ส.ท. จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2082 020001087114 27660013 บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2083 020001087149 23050868 ส้านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2084 020001087248 23050883 บริษัท ไทยโฟม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2085 020001087251 23050869 บริษัท สยามซานิทารี ฟิตติ งส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2086 020001087255 23050871 บริษัท ไซโก ้อนิสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2087 020001087256 23049630 บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2088 020001087258 23057413 บริษัทชิน-เอด็สุ แมกเนติกส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2089 020001087265 23055874 บ.แอด๊วานซด์ คอนเซ็ปท์ เพลตติ ง จก. จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2090 020001087269 23047169 บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2091 020001087269 27660207 บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2092 020001087271 23049756 บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2093 020001087275 23049559 บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอก็เบิร์กส์ ทีเอช จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2094 020001087276 23050359 บริษัท ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2095 020001087277 23049621 บริษัท มูซาชิออโตพาร์ท จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2096 020001087283 23049623 บริษัทกลุ่มสยามบรรจภุัณฑ์  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2097 020001087285 23047166 บริษัท ทอสเท็มไทย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2098 020001087287 23047165 บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2099 020001087289 23047164 บริษัท เบลตัน อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2100 020001087289 27661767 บริษัท เบลตัน อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2101 020001087298 23050313 บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2102 020001087304 27661770 บจก.กฟิฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2103 020001087308 23050363 บริษัท ไทยโฟม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2104 020001087439 23049626 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2105 020001087455 23063078 ส้านักงานบริหารทรัพยสิ์นและกฬีา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2106 020001087462 23063087 ส้านักงานบริหารทรัพยสิ์นและกฬีา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2107 020001087463 23063072 ส้านักงานบริหารทรัพยสิ์นและกฬีา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2108 020001087468 23063076 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ฟีเดอร์ 4 จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
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2109 020001087469 23063075 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ฟีดเดอร์ 5 จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2110 020001087470 23063071 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ฟีดเดอร์ 6 จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2111 020001087471 23063073 ส้านักงานบริหารทรัพยสิ์นและกฬีา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2112 020001087472 23063074 ส้านักงานบริหารทรัพยสิ์นและกฬีา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2113 020001087473 23063084 ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ฟีดเดอร์ 9 จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2114 020001087482 23050894 ส้านักกษาปณ์ จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2115 020001087483 23055962 บริษัท ปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2116 020001087484 23050896 บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2117 020001087486 23050519 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิสจ้ากดั (สาขารังสิต) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2118 020001087488 23055961 บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2119 020001087489 23048788 บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2120 020001087490 23049258 บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี  จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2121 020001087491 27074921 บริษัท แอลเอฟ บิวตี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2122 020001087492 23050520 บ.โรงน ้าแข็งแสงสูง(รังสิต) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2123 020001087494 23049254 บริษัท เอเซียรังสิต จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2124 020001087495 23050521 บ.เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2125 020001087498 23050522 บริษัท เอเบิล อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2126 020001087519 23048449 บ.โรงงานซุบพีเรียเคมีกลัส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2127 020001087520 23050525 บริษัท ดี ดี เค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2128 020001087521 23050526 บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2129 020001087522 23049627 บ.คาวาซูมิลาบอราทอร่ี(ประเทศไทย) จก.3. จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2130 020001087527 23050529 บริษัท เฟมีน่า เลซ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2131 020001087784 23048493 บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2132 020001087809 23049255 โรงพยาบาลปทุมเวช(บ.ปทุมเวช จก.) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2133 020001095944 23047416 บริษัท เคียวโด ได-เวอร์คส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2134 020001095978 23049597 บ.ไทยเทคมัตสึดะ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2135 020001095981 23048197 บริษัท ไทยมิตชิ คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2136 020001096025 23048429 บริษัท สกายฟูด้ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2137 020001096047 23049587 บ.เซนทาโกอาหารสัตว์น ้า จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2138 020001096132 23050362 บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2139 020001096136 23050357 บริษัท สยามโอกาโมโต จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2140 020001096137 23049749 บริษัท เจวีซีเคนวูด อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2141 020001096140 23049620 บ.แปซิฟิคอตุสาหกรรมกระสอบพลาสติกจก . จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2142 020001096143 23055964 บริษัท ซิงเดนเกน็ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2143 020001096188 23053708 บริษัท ยไูนเต็ดการฝ้าย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2144 020001096190 23050895 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(สาขารังสิต) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2145 020001096192 23047148 บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2146 020001096193 23077224 บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2147 020001096195 23048526 บริษัท อตุสาหกรรมกระดูกสัตว์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2148 020001096196 23047155 บริษัท เทยนิโพลีเอสเตอร์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2149 020001096205 23047082 บริษัท กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2150 020001096206 23050523 บริษัทสยามเบรเตอร์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2151 020001096207 23058060 บริษัท ไทยมัลลิเอเบิลไอออนแอนด์สตีล จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2152 020001096209 23050364 บ.มิก เด็นชิโคเงียว(ไทยแลนด์) จก. จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2153 020001096211 23055959 บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยส์ี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2154 020001096215 23047375 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2155 020001130026 23047912 บริษัท แอร์โปรดัคส์อนิดัสตรีย ์จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2156 020001136525 23047158 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2157 020001136526 23047157 บจก.โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2158 020001136527 23049259 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2159 020001136529 23047163 บริษัท ไทยบริดจสโตน จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2160 020001141577 23049250 บริษัท ควอลิตี  คอฟฟี ่โปรดักท์ส จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2161 020001155852 27661932 บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2162 020001159322 27662801 บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2163 020001204670 27663501 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2164 020001219714 27659983 บริษัท ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2165 020001221119 27661768 บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอร่ิงจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2166 020001223631 23051932 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2167 020001272168 27660225 บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2168 020001273855 23047401 บริษัท ฟูจคูิระอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2169 020001330484 23047330 บริษัท ไทย ยามาซาก ิจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2170 020001346714 23049628 บริษัท เอน็เอม็บ-ีมินีแบ ไทย  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2171 020017039976 27667227 บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2172 020017646218 27662804 บริษัท เฉียน จัน่ ซิน อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2173 020017795635 27662803 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2174 020017926349 27663047 บริษัท ถาวรสินพัฒนา จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2175 020018575379 23057302 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2176 020018704113 27669310 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
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2177 020018809137 23047162 บริษัท รังสิตพลาซ่า จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2178 020018827804 27663130 บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2179 020019300457 27659987 บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2180 020019703710 27662511 บริษัท จนิเทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2181 020020206937 23048762 บริษัท เนเชอรัล กรีน ลาเท็กซ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2182 020020565756 23047167 บริษัท คลองหลวง ยทูิลิตี  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2183 020020637630 23063092 บริษัท ซุปเปอร์ไพพ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2184 020020859148 27662826 บริษัท ลูเมนตั ม อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2185 020020859148 5900797416 บริษัท ลูเมนตั ม อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2186 020020904723 23063083 บริษัท ซุปเปอร์โปรดักชั่น จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.รังสิต กฟก.1
2187 020001060968 23054580 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั พรทิพยพ์ลาสติก จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2188 020001061161 23056049 มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2189 020001066206 23055550 บริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2190 020001066213 28374444 บริษัท กรีนสปอต จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2191 020001066227 23056147 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2192 020001066229 23056146 บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2193 020001066231 23058716 บมจ.โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2194 020001066233 5900797193 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2195 020001066235 23047041 บริษัท นิเด็คอเีล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จ้ากดั(0105533101569 ส้านักงานใหญ่) จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2196 020001066237 23048905 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2197 020001066246 23051359 บริษัท พ.ีพ.ีเอส.เซฟตี กลาส จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2198 020001066260 23056144 บริษัท ผลิตอปุกรณ์กอ่สร้าง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2199 020001066272 23056142 บริษัท มิตรสัมพันธ์การค้า จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2200 020001066295 27660374 บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เกต็ติ ง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2201 020001066314 27660395 บริษัท พ.ีพ.ีเอส.เซฟตี กลาส จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2202 020001129635 5800001604 บริษัท ฝาจบี จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2203 020001135325 5900796949 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2204 020001135325 23047059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2205 020001230108 23055549 บริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2206 020001369279 5900797195 บริษัท เพาเวอร์แพค ควอลิตี  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2207 020017027931 23047067 บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อนิดัสทรีจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2208 020017173767 23056051 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2209 020017935375 5900796668 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2210 020020706601 5900797067 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ปจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ธัญบุรี กฟก.1
2211 020001066270 23056143 บ.เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟส.หนองเสือ กฟก.1
2212 020001083519 23056050 บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟส.หนองเสือ กฟก.1
2213 020003651111 23054093 องค์การเภสัชกรรม จ.ปทุมธานี กฟส.หนองเสือ กฟก.1
2214 020003651111 5900797409 องค์การเภสัชกรรม จ.ปทุมธานี กฟส.หนองเสือ กฟก.1
2215 020000961362 23053083 บริษัท ซาตาเก้(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2216 020000962487 23051298 บริษัท พรีไซซ อเิลคตริคแมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2217 020000962570 23050772 บจก.สตีล เคส แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2218 020000962613 23052751 บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิงจ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2219 020000962651 23052758 บ.บางกอกอนิเตอร์เนชั่นแนล สโตน จก.ด จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2220 020000966635 23053147 บริษัท เอสวีไอ จ้ากดั(มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2221 020000966670 23047792 บริษัท ชวนพัฒน์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2222 020000973503 23047052 บริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2223 020000973512 23052561 บริษัท บูรพาอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2224 020000973733 23055200 บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ ง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2225 020000973899 23060042 การประปานครหลวง(สถานีสูบน ้าดิบส้าแล) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2226 020000973928 23047791 บ.สยามแปซิฟิคอเีล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ ลจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2227 020000973964 23060044 หจก.กรปรดา จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2228 020000974078 23060120 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2229 020000974411 23053216 บริษัท อาซาฮี อนิเทค(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2230 020001123283 23047068 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2231 020001156154 23060026 บริษัท ประปาปทุมธานี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2232 020001156180 5900797135 บริษัท ประปาปทุมธานี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2233 020001156189 23053154 บริษัท ประปาปทุมธานี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2234 020001159039 23053334 บริษัท ประปาปทุมธานี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2235 020001179650 5900797069 มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2236 020001279950 27661931 บริษัท อาซาฮี อนิเทค(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2237 020001330778 27666376 บริษัท เอสวีไอ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2238 020016335575 27666358 บริษัท ทีทีซี น ้าด่ืมสยาม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2239 020018182560 23053155 บริษัท ชบาบางกอก จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) กฟก.1
2240 020001008518 27668502 บริษัท พรรณี เอน็จเินียร่ิง แอนด์ซัพพลายส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2241 020001012937 27661842 บ.วีพีเอสพลาสติก จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2242 020001013494 23060549 บ.ชัยฤกษ์น ้าแข็งหลอด จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2243 020001014612 23072341 บจก. พ.ีเจ การ์เม้นท์(ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2244 020001022545 23060882 กรมการปกครอง จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
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2245 020001022549 5800001892 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2246 020001022566 23059114 บริษัท วรพจน์ไอซ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2247 020001022582 23059101 บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2248 020001022599 23059108 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2249 020001022637 23059910 บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อนิดัสตรี  จ้ากดั(มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2250 020001022695 23060173 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2251 020001022737 23059853 บริษัท บีเค พลาสติก โปรดักส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2252 020001022770 23059858 บริษัท ไทยพัฒนา พีอ ีไพพ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2253 020001022807 23059854 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2254 020001022818 23059865 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2255 020001022835 23059857 บริษัท โชคชัย เอน็จเินียร่ิง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2256 020001022885 23060823 บริษัท สยามแพ็ค จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2257 020001022901 23061849 หจก.โรงน ้าแข็งล้าลูกกา จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2258 020001125254 27691879 บริษัท กรีนแพคเทคโนโลยี ่จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2259 020001125385 23059100 บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2260 020001136820 27661914 บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2261 020001139148 27668498 กรมชลประทานที่ 11 จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2262 020001167206 27668501 บริษัท ยางเทรลเลอร์ โปรดักส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2263 020001169569 27668512 บริษัท ลี เต็ก ยง้ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2264 020001240393 23059115 บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2265 020001272282 27691509 นาย สุชาติ บุญเสริมทวีโชค จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2266 020001283609 27661917 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2267 020001328154 27662696 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2268 020001406437 27661923 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2269 020016789895 5800001890 บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2270 020016825483 27661926 บริษัท เซ็ปเป้ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2271 020017106658 23059849 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2272 020017339033 23047055 บริษัท ไทยน ้าทิพย ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2273 020018259481 23060560 บริษัท เค.เอน็.ซี.เซฟตี กลาส จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2274 020019904940 23060883 บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิสจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ล้าลูกกา กฟก.1
2275 020001018461 23072344 บริษัท อลัไพน์เรียลเอสเตท จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2276 020001019362 27660846 บริษัท ไทยพัฒนาเพรสพาร์ท จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2277 020001021960 23052606 บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์อสิท์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2278 020001022041 23052600 บจก.ฟิชเชอร์ เทค(ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2279 020001022075 23077126 นาย สมบัติ ประชาอดุม จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2280 020001022083 5900796598 บริษัท ไพศาลยงัมา 888 จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2281 020001022124 23059896 บริษัท เมืองใหม่ โครเมี่ยม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2282 020001022181 23059893 บริษัท สาล่ีอตุสาหกรรม จ้ากดั(มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2283 020001022252 23059888 บริษัท เทพมณีโคลด์สตอเรจ(ตลาดไท) จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2284 020001022265 27664308 บริษัท เอส.พ.ีซิงค์ โลหะ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2285 020001022335 27664300 บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2286 020001022635 23061843 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2287 020001220164 27661525 บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2288 020001227639 27661529   บริษัท ซีทีเอก็ซ์ โฮลดิ ง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2289 020001269935 27075059 บริษัท ต.ธนวรรณ ไอซ์ กรุ๊ป จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2290 020001392611 5800001571 บริษัท โตมี ฟูด้ส์ แอนด์ โปรดักส์จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2291 020001403448 27074929 นาย ธเนศ เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2292 020010789820 27664539 บริษัท สยามแม็คโครจ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2293 020016618847 27664297 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั  (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2294 020016914516 27660836 บริษัท ธัญญะกจิพาณิชย ์ค้าข้าวจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2295 020018066229 5800001581 บริษัท สาล่ี พริ นท์ติ ง จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2296 020018764432 27664298 บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2297 020020319373 5800001577 บริษัท ฟูด้ ซิตี  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง กฟก.1
2298 020000692118 23054581 บริษัท นีโอคอสเมด จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2299 020000694575 23051300 บริษัท วิศวกจิพัฒนา จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2300 020000694997 27663598 นาย ถนอมศักด์ิ สายเชี อ จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2301 020000708878 23055556 บริษัท ซีพีแรม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2302 020000709005 23060914 บริษัท ปีราเน่ เซฟตี  กลาส จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2303 020000709019 23055228 บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ชจ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2304 020000709047 23055560 บริษัท ไทยบูรณ์อลัิสติก จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2305 020000709075 5700000052 บริษัท จอมธนา จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2306 020000709137 27074782 บริษัท น ้ามันพืชปทุม จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2307 020000709219 27663076 บริษัท  ไทยออโตทูลส์ แอนด์ ดาย จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2308 020000709293 23055074 บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2309 020000709374 23055204 หจก.โรงสีเอกปทุม จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2310 020000709575 23051688 บริษัท สิทธินันท์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2311 020000709692 23053164 บริษัท แบงกอกดอมเท็กส์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2312 020000709728 5900797061 บริษัท ไทยคม จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
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2313 020000709859 23053368 มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2314 020000709881 23054934 บริษัท ไฮฮีโร่ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2315 020000709981 23053166 บริษัท พรีเมียร์ แพ็ค จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2316 020000710274 5700000051 บริษัท วิงออนไรซ์ เทรดดิ ง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2317 020000711368 23060925 บริษัท ปตท. จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2318 020000711463 27663589 บริษัท ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2319 020000711490 23055153 บริษัท โรงสีข้าวแสงประทีป 1977 จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2320 020000711519 27663591 บริษัทปทุมรีไซเคิล จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2321 020001109872 23054832 บ.วิเชียรไดนามิคอนิดัสตรี จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2322 020001110147 23053165 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2323 020001146295 5900797173 บริษัท เถ้าแกน่้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติ ง  จ้ากดั (มหาชน) จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2324 020001189489 27660674 บริษัท สยามเหรียญฮง จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2325 020001301148 27663592 บริษัท เด่นไทยลวดตาข่าย  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2326 020016751489 5800001874 บริษัท เอ.ไอ.ฟาวน์ดรี  แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง  จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2327 020018113354 5800001884 บริษัท สิริทรัพย ์โลหะการ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2328 020019467782 27673452 บริษัท ธีรเมธ สมุนไพร จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2329 020019699895 27660672 บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2330 020020016530 23066926 นาย ธเนศ กมลพิรกลุ จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2331 020021412895 5900797462 บริษัท เอเชียน สแตนเลย ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ปทุมธานี กฟอ.ลาดหลุมแกว้ กฟก.1
2332 020003963909 27664762 โรงพยาบาล จงัหวัดประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟต.1
2333 020004001379 27664731 บริษัท สินแร่สาคร จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟต.1
2334 020004030222 23057363 หจก.ภาคใต้การประมง (โรงน ้าแข็ง) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟต.1
2335 020004030524 23058016 นาย ธนกร ลิ มท่าจนีต จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟต.1
2336 020004030582 23060003 บ.เอก-ชัยดีสทวิบิวชั่น จก. จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟต.1
2337 020004093189 23053799 บริษัท ธิติเรืองสวัสด์ิ จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ทับสะแก กฟต.1
2338 020004182953 23057358 บจก.กยุบุรีผลไม้กระป๋อง (ส้านักงานใหญ่) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.กยุบุรี กฟต.1
2339 020003669145 27663440 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2340 020003669205 27663438 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(รพ.กรุงเทพหัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2341 020003698662 23063016 พระราชวังไกลกงัวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2342 020003698740 23061019 บริษัท ควอลิตี ไพน์แอปเปิลโปรดักส์จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2343 020004442821 23054118 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2344 020004443620 23054153 สถานพักฟืน้และพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่1 จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2345 020016752085 27662377 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2346 020020298545 5900797428 บริษัท หัวหิน แอสเสท จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.หัวหิน กฟต.1
2347 020003905551 27665831 มูลนิธิพันธสัญญา จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2348 020003905605 27664774 นาย ประชา ศรีประทักษ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2349 020003906046 27664773 บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2350 020003907629 27664778 นาย อ้าไพ หุ่นงาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2351 020003924147 23053985 องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2352 020003925043 23053986 โรงน ้าแข็งเจริญ R.O. จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2353 020003927407 5900797264 ศูนยก์ารทหารราบ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2354 020003927466 23057471 บริษัท สามร้อยยอด จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2355 020003927583 23057470 บ.ผลไม้กระป๋องสยาม(1988) จก. จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2356 020003927792 23061898 บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2357 020003927855 23057176 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าตาลปราณบุรี จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2358 020003927980 23061899 บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2359 020003928036 23057467 บริษัท ไทยยอดทิพย ์จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2360 020010783770 27691120 นาย บุญส่ง องัคาระอาพันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.ปราณบุรี กฟต.1
2361 020003908584 23053969 บจ.เถกงิอตุสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟก.สามร้อยยอด กฟต.1
2362 020016728660 5800001915 บริษัท ปาล์มทองไทย จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟก.สามร้อยยอด กฟต.1
2363 020003917925 23047266 บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2364 020003917976 23047103 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย จ้ากดั (มหาชน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2365 020003918208 23062442 บริษัท โรงน ้าแข็งพรทวี (1998) จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2366 020003918268 23059947 บริษัท ซุ่งกีน่ ้าแข็งไทย จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2367 020003918308 23059949 บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2368 020017317662 5701541256 บริษัท ชิก ฟูด๊ส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2369 020017779520 5701541258 บริษัท ทองมงคลอตุสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพาน กฟต.1
2370 020003923666 27666833 บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์มออยล์ จ้ากดั จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพานน้อย กฟต.1
2371 020003927413 23062900 นาง สมพร สุวรรณพานิช(โรงสูบน ้าเค็ม) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพานน้อย กฟต.1
2372 020003927470 23062441 นาง สมพร สุวรรณพานิช จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพานน้อย กฟต.1
2373 020021124663 23059952 นาย พรจติย ์สันตะมาตย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟอ.บางสะพานน้อย กฟต.1
2374 020000582591 23056750 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2375 020000582687 27671789 ธนาคารกรุงเทพ จ้ากดั(มหาชน)สาขาปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2376 020000591322 23055583 บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2377 020000591324 23050834 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2378 020000591334 27660773 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2379 020000591336 23057921 บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลย ีแมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2380 020001265848 23060821 บริษัท ดีเอสดี ไลฟ์สไตล์ โมทีฟจ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
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รำยชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีสิทธิสมัครเข้ำรว่มโครงกำรน ำรอ่ง มำตรกำร Demand Response รปูแบบ Critical Peak Pricing (CPP)

2381 020001276314 23061286 บริษัท ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2382 020001390665 23058275 บริษัท ปราจนีบุรีวารีเทพจ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2383 020010821526 5800001769 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2384 020017501824 5800001770 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) สาขาปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2385 020018328414 5800001767 บริษัท โรบินสันจ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2386 020020709589 5900797445 บริษัท เมโทร อนิดัสเตรียลปาร์ค จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟจ.ปราจนีบุรี กฟก.1
2387 020000735364 23057260 บริษัท ท.ีซี.ฟาร์มาซูติคอลอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.บ้านสร้าง กฟก.1
2388 020000735368 27663419 บริษัท อนิเตอร์ แปซิฟิคเปเปอร์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.บ้านสร้าง กฟก.1
2389 020001106602 5700000047 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.บ้านสร้าง กฟก.1
2390 020001142404 23060820 บริษัท ปราจนีบุรีกล๊าส อนิดัสทรีจ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.บ้านสร้าง กฟก.1
2391 020017092602 5800001785 บริษัท อนิเตอร์ อสิเทิร์นคอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.บ้านสร้าง กฟก.1
2392 020019605385 23060836 นาย ไกรสร สิทธินันท์เจริญ จ.ปราจนีบุรี กฟอ.บ้านสร้าง กฟก.1
2393 020000900675 23060947 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2394 020000902891 23061057 บริษัท ไอ เอม็ อ ี(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2395 020000902978 23060077 บริษัทสหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ ง จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2396 020000903092 23058290 บริษัท วารีเทพบูรพา จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2397 020000903103 23058291 บ.ยนูิเวอร์ซัลพลาสติกอนิดัสตรีส์ จ จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2398 020000903117 5900797117 บ.ซี.เอน็.เอฟ.จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2399 020000907978 27075051 บ.โมเดอร์นเทคโนโลยีค่อมโพเน้นท์ จก จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2400 020000907988 23057929 บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2401 020000908005 23058301 บริษัท กบินทร์พงษ์พานิช จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2402 020000908100 5900797492 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2403 020000908153 23054068 บริษัท เอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็กซ์)จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2404 020000908196 23057933 บริษัท ไทยโตโยเดนโซ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2405 020000908262 23058316 บริษัท พีบีไพพ(์ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2406 020001107872 23058314 บริษัท พิโคทีอนิเตอร์แนชชั่นแนลจ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2407 020001107877 23060069 บริษัท ยง่ไทยการยาง จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2408 020001296570 23058304 บริษัท ท็อป ฟีชชิ่ง เน็ท แอนด์โรป จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2409 020001301501 27075222 บริษัท เค.พ.ีพ.ี สตีล จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2410 020001356315 27668619 บริษัท น ้าใส 304 จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2411 020016805871 23058315 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2412 020017703166 27668420 บริษัท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2413 020018330978 5701540443 บริษัท ซาเดซ่า(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2414 020019035507 27668419 บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2415 020019476212 25248089 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.กบินทร์บุรี กฟก.1
2416 020000901220 23060741 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2417 020000901275 23056725 บ.ไทยซินเนอร์จี  เวิร์คส์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2418 020000901296 23056723 บริษัท แมททีเรียลพลาสท์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2419 020000901311 23054058 บริษัท คาเซ(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2420 020000901378 23056718 บริษัท พ.ีเอม.ฟูด จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2421 020000901488 23054115 บริษัท ทรอยสยาม จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2422 020000901529 23054060 บริษัท สุนันทาพลาสติกกรุ๊ป จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2423 020000902413 23071781 บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2424 020000902501 23057637 บริษัทไฮเออร์ อเีล็คทริค(ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2425 020000902517 23058427 บริษัท กลุธรพรีเมียร์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2426 020000902550 23057434 บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอน็.(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2427 020000902781 27661705 บริษัท ไทยอ ีเมททัล เวิร์คส จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2428 020000902806 23058287 บ.ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอร่ิง(ปท.) จก. จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2429 020000908051 5900797453 บริษัท เชาว์ สตีล อนิดัสทรี  จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2430 020000908057 28374541 บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2431 020000908131 23057446 บ.อโินแอค็ อนิดัสตรี ส(ประเทศไทย)จก. จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2432 020000908174 23058305 บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2433 020000908183 23057445 บ.ฮิตาชิอนิดัสเตรียลเทคโนโลยี่(ปท)จก. จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2434 020000908205 23058313 บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2435 020001007535 5900797118 บริษัท โฟร์เอน็ พลาสติก จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2436 020001107859 23058300 บ.ทีมพลาส จก. จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2437 020001107864 5700000076 บริษัท ท.ีกรุงไทย อตุสาหกรรมจ้ากดั มหาชน จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2438 020001244879 27668613 บ.ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ ง จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2439 020001350120 27668616 บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อสีท์ เอเชีย จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2440 020003659311 5701539700 บริษัท เชาว์ สตีล อนิดัสทรี  จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2441 020017089085 23048700 บริษัท ฟูจคูิระ อเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2442 020019959895 27661694 บริษัท โบว์แมน อนิกรีเดียนส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟอ.นาดี กฟก.1
2443 020000340917 27669156 บริษัท เฟือ่งฟูอนันต์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2444 020000342967 23060831 บริษัท อตุสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2445 020000342991 23058285 บริษัท คูราชิก ิสยาม รับเบอร์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2446 020000343008 23057257 บริษัท ไทย เฮอร์ริค จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2447 020000343015 23057418 บริษัท วัฒนไพศาลเอน็ยเินียร่ิง จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2448 020000343023 23060830 บริษัท  เดอสเตอร์  จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
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2449 020000343109 23058279 บริษัท ออล เมทัล พาร์ทอนิดัสทรี จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2450 020000343158 23061150 บริษัท  เดอสเตอร์  จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2451 020000343182 23061149 บริษัท วัฒนไพศาลเอน็ยเินียร่ิงจ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2452 020000343189 28374472 คณะบุคคลโรงน ้าแข็งโชคเศรษฐีศม จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2453 020001157486 23047279 บริษัท ท.ีเอส.บี.เหล็กกล้า จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2454 020001157486 27669152 บริษัท ท.ีเอส.บี.เหล็กกล้า จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2455 020016310198 27669154 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2456 020017586630 5800001798 นาย ชวัลวิทย ์สูติกลางวิหาร จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2457 020017973946 27669574 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2458 020018978756 5800001802 บริษัท เมร์ด็อกเอเชีย จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2459 020019995467 23057923 บริษัท ไดวา คาเซอ ิ(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2460 020020184899 5900797447 บริษัท ยโูรเปี้ยนฟูด้ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปราจนีบุรี กฟภ.ศรีมหาโพธิ กฟก.1
2461 020000429998 23057924 บริษัท เอส อาร์ ไทร์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ศรีมโหสถ กฟก.1
2462 020000434341 5900796760 บริษัท คีนิค-ไทย จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ศรีมโหสถ กฟก.1
2463 020001328899 27669148 นางสาว เมธินี นารีรักษ์ จ.ปราจนีบุรี กฟย.ศรีมโหสถ กฟก.1
2464 020000531134 23057926 บริษัท ยนูิโกค้อนซูมเมอร์โปรดักส์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2465 020000531150 23060933 นาย มงคล จริพัฒนกลุ จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2466 020000531161 23060943 บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2467 020000531190 27669132 บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทมจ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2468 020001148080 27669133 บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2469 020001393684 27669131 บริษัท แลคตาซอย จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2470 020001393684 5900797446 บริษัท แลคตาซอย จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2471 020018803976 5800001794 บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.ปราจนีบุรี กฟย.ท่าตูม กฟก.1
2472 020007482582 23049855 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2473 020007482812 23050179 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2474 020007482977 23049853 หจก.โรงน ้าแข็งบ้านติง สาขาที่ 1 จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2475 020007483038 23049854 หจก.โรงน ้าแข็งบ้านติง จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2476 020007483146 23050170 บริษัท น ้าแข็งหลอดบ้านดี จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2477 020007483214 23049859 หจก.ณภัทรกจิ(2000) ไอซ์แฟคทอร่ี จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2478 020007484319 23050181 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งบ้านสวน 2 จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2479 020007484380 23050173 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งบ้านสวน 3 จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2480 020007484499 23057504 ส้านักงานสหกรณ์ประมงปัตตานี จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2481 020007484631 28374699 บริษัทชัยเจริญมารีน(2002) จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2482 020007484684 23049864 บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2483 020007484748 23049860 บริษัท ปัตตานีสหประมง จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2484 020007484806 23050169 บริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2485 020007484866 23059208 บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2486 020007484930 23050171 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ปัตตานีไทยแสงทอง จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2487 020007630328 23049971 โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี กฟจ.ปัตตานี กฟต.3
2488 020007451773 23059576 บริษัท ปัตตานีอตุสาหกรรม(1971)จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟอ.หนองจกิ กฟต.3
2489 020007451809 23050178 บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟอ.หนองจกิ กฟต.3
2490 020007451991 23057500 บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟอ.หนองจกิ กฟต.3
2491 020007454322 23057499 บริษัทไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ปัตตานี กฟอ.หนองจกิ กฟต.3
2492 020007427373 23055169 บริษัทส.ศักด์ิรุ่งเรืองสายบุรีจ้ากดั จ.ปัตตานี กฟอ.สายบุรี กฟต.3
2493 020008041508 5900801971 บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จ.ปัตตานี กฟอ.มายอ กฟต.3
2494 020019624996 25246729 บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ปัตตานี กฟอ.มายอ กฟต.3
2495 020000627088 23050878 บริษัท โอสถสภา จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2496 020000639204 23053634 การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา (หอถัง) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2497 020000650419 23053441 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2498 020000663567 23054409  วิทยาเขตพระนครศรีอยธุยา หันตรา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2499 020000663968 23054406 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2500 020000663995 23054407 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2501 020000676841 23050916 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จก.ด จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2502 020000676842 23050915 บริษัท คลองสวนพลู จ้ากดั(ศูนยก์ารค้าอยธุยาซิตี พาร์ค) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2503 020000676849 23051699 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2504 020000676850 23051700 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั น ้าแข็งชินวัฒน์อยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2505 020000676863 23077073 บริษัท โอสถสภา จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2506 020000676883 27667993 บริษัท แอมโปเทรดจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2507 020000676888 23061556 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาช จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2508 020000676902 23050884 บ.อมัพรสรรพสินค้า จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2509 020000676915 23050909 บริษัท โรจนะ อนิดัสเตรียลแมเนจเม้นท์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2510 020000676957 27662183 บริษัท เอม็แอนด์อาร์แลบเบอราทอร่ี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2511 020000676961 27661851 บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย(ีประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2512 020000676978 23047070 บริษัท ซันแฟลค(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2513 020000676979 23050907 บริษัท เอน็เอม็บ-ีมินีแบไทย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2514 020000676982 23047062 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2515 020001175189 27661857 บริษัทไอเอสซีเอม็ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2516 020001176538 27668017 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
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2517 020001367453 27662185 บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จ้ากดัสาขา 00003 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2518 020016665775 27667987 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขาอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2519 020017727858 27668006 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟจ.พระนครศรีอยธุยา กฟก.1
2520 020000475608 5900797234 บ.ยามาโมโต้เฟาน์ดรี(ประเทศไทย) จก.กดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2521 020000477271 23058743 บริษัทเปรมไทย เอน็เนอร์ยี ่จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2522 020000484296 23053236 โรงสีไฟนครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2523 020000484331 23055288 บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2524 020000484680 23055285 บริษัท โรจนะอนิดัสเตรียลแมเนจเม้นท์จ้ากดักดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2525 020000484806 27666567 บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2526 020001097035 23055292 บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2527 020016577961 27666569 บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2528 020016577961 27669526 บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2529 020017328810 27669525 บริษัท ข้าว ซี.พ.ี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2530 020017328810 27666574 บริษัท ข้าว ซี.พ.ี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2531 020020637960 5900797168 บริษัท รวยทรัพยท์องทวี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.นครหลวง กฟก.1
2532 020000768266 27667684 บริษัท ฮีดากาโยโก เอน็เตอร์ไพรส์จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ภาชี กฟก.1
2533 020017922764 23059812 บริษัท กรุงไทยเมล่อนเท็กซ์ไทล์ 2556 จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ภาชี กฟก.1
2534 020000523919 23059884 บริษัททวีผลผลิตภัณฑ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะหัน กฟก.1
2535 020000523991 27663584 บริษัท เอส เอส เค ออโต ซีท จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะหัน กฟก.1
2536 020018575698 27669563 บจก.เปอริเอ ้วิทเทล(ประเทศไทย) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะหัน กฟก.1
2537 020000648025 27662827 บริษัท น ้าแข็งมหาราช จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.มหาราช กฟก.1
2538 020000721720 23056269 บริษัท อตุสาหกรรมกระดูกสัตว์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2539 020001156176 27661849 บริษัทสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2540 020001279357 27661850 บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2541 020016517800 27660474 บ.ซัมมิท โอโตซีทอนิดัสตรี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2542 020018043547 27667984 บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2543 020018145051 28375223 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2544 020019379675 23056271 บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2545 020021763862 27661847 บริษัท อยธุยากล๊าส อนิดัสทรี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.อทุัย กฟก.1
2546 020000743075 27661737 บริษัท ไทยคูลไอซ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2547 020000747816 23058874 บริษัท อนิโนเวชั่นฟุตแวร์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2548 020000747878 23062000 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2549 020000747888 23047075 บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2550 020000747902 23057628 บริษัท ซิมเมอร์เมตัล สแตนดาร์ด จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2551 020000747926 23058914 บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2552 020000748180 27661876 บจก.เรืองสิน ฟูด โปรดัก จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2553 020000748285 23058884 บริษัท สินเสนา จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.เสนา กฟก.1
2554 020000955074 23058881 บริษัท ศรีวัฒนาวู้ดดิ งอนิดัสทรีส์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางบาล กฟก.1
2555 020001152022 23052559 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน้ าแข็งบัวหลวงอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางบาล กฟก.1
2556 020001033646 23058886 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั รวยทรัพยถ์าวร จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางซ้าย กฟก.1
2557 020000508147 27670987 บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ผักไห่ กฟก.1
2558 020001101874 27668758 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ผักไห่ กฟก.1
2559 020017245885 5800001827 บ.เกษตรรุ่งเรืองธัญญะ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ผักไห่ กฟก.1
2560 020001033037 23058913 บริษัทศักด์ิพัฒนาการเกษตร จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2561 020001033608 23061877 โรงสีเทพมงคล จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2562 020001033624 23053332 บริษัท อยธุยา ไรซมิล จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2563 020001033657 27667454 บริษัท โรงสีแสงอารี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2564 020001220795 27661533 บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพานิช จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2565 020001243910 5800001846 บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อนิเตอร์เทรด จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2566 020001292720 5800001843 บริษัท แสงไพศาล อนิเตอร์ไรซ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ลาดบัวหลวง กฟก.1
2567 020000747962 23062008 บริษัท นานาพรรณเกษตรอตุสาหกรรมจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางไทร กฟก.1
2568 020000747986 23059063 บ.จนัทร์เจริญ (บางไทร) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางไทร กฟก.1
2569 020000679315 23063095 บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จ้ากดั(สาขา 1) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2570 020000679365 23062094 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2571 020000679421 23061999 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2572 020000679520 23062096 หจก.โรงน ้าแข็งท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2573 020000679791 23057641 บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2574 020000679860 23057655 บริษัท พรอสแพคอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2575 020000679879 23047096 บริษัทกระเบื องกระดาษไทย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2576 020000679898 23047095 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2577 020000679920 23047182 บริษัท นวโลหะไทย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2578 020000679961 23047181 บ.สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จก. จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2579 020001165651 27660451 บริษัท อรพรรณ แกส๊ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2580 020001228960 27660453 บริษัท ช.บุญชูพืชผล จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2581 020001344906 23060889 บริษัท กสิสุรีย ์จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2582 020001344919 23060888 บริษัท กสิสุรีย ์จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2583 020017769603 23061992 บริษัท ข้าว ซี.พ.ีจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.ท่าเรือ กฟก.1
2584 020000662374 23062166 ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
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2585 020000666433 5900796701 บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2586 020000666734 23050462 บริษัท ชิโยดะอนิทิเกร(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2587 020000667007 27074961 บริษัท ท.ีซี.เอช.ซูมิโนเอะ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2588 020000667120 23055005 บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอน็จเินียร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2589 020000672285 27074952 บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2590 020000682488 23056825 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ไทยทองอตุสาหกรรม จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2591 020000683341 27660114 ศูนยพ์ัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ(ลานจอดรถประตูทิศใต้) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2592 020000690407 23077209 บ.แคนนอน ไฮเทค(ประเทศไทย) จก.(3) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2593 020000690433 23048871 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2594 020000690455 23047061 บริษัท อนิโดไทยซินเทติคซ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2595 020000690504 27074934 บริษัท เอ วี อนิดัสตรี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2596 020000690678 27074942 บริษัท ควอลิตี คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2597 020000690792 27074945 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ากดั ส้านักงานใหญ่ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2598 020000690839 23058151 บริษัท ไทโย เซซากโุช (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2599 020000690883 23047053 บริษัท แอร์โปรดัคส์ อนิดัสตรีย ์จ้ากดั(สาขาที่00003) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2600 020000691005 23047063 บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2601 020000691005 27660584 บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2602 020000691005 27660593 บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2603 020000691034 5900797405 บริษัท เวสเทิร์นดิจติอล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2604 020000691148 23061861 บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2605 020000691305 23058152 บริษัท อนิบิสโก(้ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2606 020000691323 27074957 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2607 020000691340 27074935 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2608 020000691474 23058166 บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2609 020000691516 23058158 บริษัท อาซาฮีคาเซอ ิพลาสติก (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2610 020000691653 23050887 บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2611 020000691667 23050888 บริษัทเคซีอ ีเทคโนโลยี ่จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2612 020000691687 23050889 บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลย ีจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2613 020000691703 23050890 บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลย ีจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2614 020000691736 23047280 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2615 020000691772 23050893 บริษัท แมรีกอท จวิเวลร่ี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2616 020000691810 5900801949 บริษัท โกเบ อเิลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2617 020000691882 23056293 บริษัท จ-ีเทคคุโตะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2618 020000691896 23056294 บริษัท เบนช์มาร์ค อเิลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2619 020000692024 23056285 บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2620 020000692114 23056274 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2621 020000692162 23058731 บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลย ีจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2622 020000692179 23056276 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2623 020000692272 23055577 บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2624 020000693404 23057233 บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2625 020000693420 23059564 บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ้ากดั(สาขาอยธุยา) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2626 020000693491 23057232 บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2627 020000693529 23059563 บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2628 020000693578 27074894 บริษัท เอม็. ซี.เอส.สตีล จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2629 020000693638 23057223 บริษัทโอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2630 020000693666 27074940 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2631 020000694191 23057245 บริษัทไทยโตโยโฟม ไฮเทค จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2632 020000694240 23057246 บริษัทอายโินะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟูด้ส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2633 020000694539 23057255 บริษัท องิเกรส ออโตเวนเจอร์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2634 020000694900 23063954 บริษัท อนิโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2635 020001108512 23047219 บริษัท เทยนิ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2636 020001108551 23057230 บริษัท เอน็ที ทูล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2637 020001108561 23057221 บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2638 020001108578 23058361 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2639 020001108587 23061176 บริษัท ฮักไก พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2640 020001108616 23061183 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จก. จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2641 020001108621 23063956 บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2642 020001108640 23057254 บริษัท ไทย - อซุุย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2643 020001136538 23057237 บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2644 020001284067 27669527 บริษัท อยธุยา อนิดัสเตรียล แกส๊ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2645 020001284067 23061174 บริษัท อยธุยา อนิดัสเตรียล แกส๊ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2646 020001299560 27669519 บริษัท เมืองทองฟาร์มจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2647 020001330232 27660586 บริษัท แมรีกอท จวิเวลร่ี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2648 020001335351 27660587 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยธุยา) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2649 020001361240 27660585 บริษัท อลัตัม พรีซิชั่น จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2650 020001364052 23058358 บริษัท คาไซเท็คซี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2651 020003643638 23052586 บริษัท วิชั่น-อสี เลนส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2652 020010765763 27660592 บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
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2653 020016870690 23058560 บริษัท โนเบิ ล อเิลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2654 020018262448 23056282 บริษัท เคียวอเูออ ิพรีซิชั่น ดีไวซ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2655 020018393903 27074951 บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2656 020018993337 27660581 บริษัท เอเชียน สแตนเลย ์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2657 020019155983 23056279 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2658 020019643787 23055587 บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2659 020021350427 5900797470 บริษัท เคร่ืองจกัรกลสยาม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2660 020021750729 23061172 บริษัท บีไอจแีอล เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2661 020021750904 23057225 บริษัท บีไอจแีอล เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.บางปะอนิ กฟก.1
2662 020000705435 27666513 บริษัท เอเชีย อาโกร เทค จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2663 020000709904 23053884 ศปภอ.ทบ.1 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2664 020000715033 23053890 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน ้าแข็งชินวัฒน์ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2665 020000723256 23055869 บริษัท คินูงาว่า(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2666 020000726233 23057963 บริษัท เมโทรสปีนนิ่ง อยธุยา จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2667 020000726270 23057962 บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2668 020000726285 27669540 บริษัท ปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2669 020000726297 28375232 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลย ีจ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2670 020000726331 23056358 สถานีวิทยกุรมประชาสัมพันธ์ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2671 020000726421 23077226 บริษัท อลัฟ่า เฮ้าส์ซ่ิง ฮาร์ดแวร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2672 020000726447 23057957 บ.อนิทิเกรเทดพรีซิชั่นเอน็จเินียร่ิง ปท. จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2673 020000726522 28374521 บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2674 020000726552 23058382 บริษัท เอส.ที.ไอ.อนิเตอร์เนชั่นแนลจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2675 020000726574 23057966 บริษัท ปิติฟูด้ส์วังน้อย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2676 020000726617 23057964 บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอร่ี(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2677 020000726641 23058400 บริษัท ค้าเหล็กไทย จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2678 020000726681 23058399 บริษัทเอเซียจมัโบ้อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2679 020000726730 23057549 บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอร่ี เอเชีย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2680 020000726945 23053881 บริษัท  ค้าเหล็กไทย จ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2681 020000727172 23056362 บริษัท อโินแอค โตไก(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2682 020000727287 23058450 บจก.ซีพีอาร์โกมุอนิดัสเตรียล(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2683 020000728942 27666504 บริษัท แซมโก ้ไซก(ิไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2684 020000729204 23058384 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2685 020000729222 23058398 บริษัท 145 ศรีอยธุยาคอนกรีต จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2686 020001104919 23058720 บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2687 020001105062 28374503 บริษัท นิเดคพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2688 020001105068 23058388 บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2689 020001105131 23058405 หจก.บี.ล๊ัค.กี จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2690 020001105136 5800001823 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2691 020001136540 23047386 บริษัท ที ดี เค(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2692 020001152164 23057958  บริษัท  สหไทยสตีลไพพ์ จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2693 020001235652 23056359 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน ้าแข็งชินวัฒน์ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2694 020001283683 23061100 บริษัท เมอโิก เซอกิ ิ(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2695 020001284570 23057535 บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2696 020001375433 23053886 บริษัท นิเดคพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2697 020003613046 27662926 บริษัท ไทยโยโกเร จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2698 020016737670 27660108 บริษัท ซีที ศูนยก์ระจายสินค้าจ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2699 020016945525 23057537 บริษัท อโินแอค โตไก(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2700 020017244274 23057542  บริษัท  สหไทยสตีลไพพ์ จ้ากดั(มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2701 020018744814 27666501 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2702 020018842837 23053887 นาย ทรงพล กรรณสูตร จ.พระนครศรีอยธุยา กฟอ.วังน้อย กฟก.1
2703 020000525597 23059490 บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2704 020000525967 23059488 บ.วิงฟงแอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดัTax  ID 0105539045873 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2705 020000547054 27660468 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2706 020000551025 23047048 บริษัท เอน็เอม็บ-ีมินีแบ ไทย จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2707 020000551190 23053169 บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเยน็ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2708 020000551257 23055406 บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อนิเตอร์ฟูดส์จ้ากดัTax  ID 0145544000882 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2709 020000551289 23055405 บริษัท อะกรี เวิลด์ จ้ากดัTax  ID 0105537067411 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2710 020000552305 23055404 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี(ประเทศไทย)จ้ากดัTax  ID 0105533005276 สาขา00001 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2711 020000552809 23059482 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งน.เรืองความดีTax  ID 0143540000207 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2712 020001105524 5900797100 บริษัท  เค.เอส.พ.ีอปุกรณ์ จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2713 020001105544 23059479 บ.ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จ้ากดัTax  ID  0145535000204 จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2714 020001136987 23063972 บริษัท สยามแม็คโครจ้ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2715 020001218677 27664557 บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2716 020016531770 5900796702 บริษัท โทลี แพคเกจจิ ง (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2717 020018717519 23058563 มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2718 020020438309 27664559 บริษัท ไออาร์อาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2719 020021073321 5900797478 บริษัท ตลาดต่อยอด เออซีี จ้ากดั จ.พระนครศรีอยธุยา กฟฟ.ประตูน ้าพระอนิทร์ กฟก.1
2720 020005781289 23060833 หจก.น ้าแข็งเกรียงชัย จ.พะเยา กฟจ.พะเยา กฟน.1
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2721 020005783881 23053688 บ.โรงพยาบาลพะเยารามจ้ากดั จ.พะเยา กฟจ.พะเยา กฟน.1
2722 020005945025 23060720 โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา กฟจ.พะเยา กฟน.1
2723 020019385735 5701540898 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาพะเยา จ.พะเยา กฟจ.พะเยา กฟน.1
2724 020004988548 23060410 โรงพยาบาลอ้าเภอเชียงค้า จ.พะเยา กฟอ.เชียงค้า กฟน.1
2725 020016971458 5900796614 บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.พะเยา กฟอ.จนุ กฟน.1
2726 020004980506 23061265 หจก.โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง จ.พะเยา กฟอ.ดอกค้าใต้ กฟน.1
2727 020018047877 23052837 บริษัท เอส.พ.ีเอน็ พังงาอนัดามันอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.พังงา กฟจ.พังงา กฟต.2
2728 020020830583 23053137 เรือนจ้าจงัหวัดพังงา จ.พังงา กฟจ.พังงา กฟต.2
2729 020008396596 23053401 บ.เอส โอ อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.พังงา กฟอ.ทับปุด กฟต.2
2730 020008929648 23050400 บริษัทโรงน ้าแข็งท้ายเหมือง จ.พังงา กฟอ.ท้ายเหมือง กฟต.2
2731 020008931461 23050303 บริษัท พังงาพาราวู้ดอนิดัสทรีส์จ้ากดั เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0835537002364 สาขาที่ 00001 จ.พังงา กฟอ.ท้ายเหมือง กฟต.2
2732 020008931521 23055149 บริษัท พังงาพาราวู้ด อนิดัสทรีส์จ้ากดั เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี083553700236 สาขาที่ 00002 จ.พังงา กฟอ.ท้ายเหมือง กฟต.2
2733 020008931710 23050149 หจก.โรงน ้าแข็ง ช.โชคบุญชู จ.พังงา กฟอ.ท้ายเหมือง กฟต.2
2734 020020422244 23055182 บริษัท ท็อป โปรดักส์ ฟูด้ จ้ากดั จ.พังงา กฟอ.ท้ายเหมือง กฟต.2
2735 020008880622 27664507 บริษัท เอส.อ.ีพ.ีเวิร์ลไวด์ จ้ากดั จ.พังงา กฟอ.ตะกัว่ทุ่ง กฟต.2
2736 020009242354 23054563 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า จ.พังงา กฟภ.ตะกัว่ป่า กฟต.2
2737 020009242728 23059997 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.พังงา กฟภ.ตะกัว่ป่า กฟต.2
2738 020017941966 5800001942 นาย ภัสส์ชนภณ ชื่นชม จ.พังงา กฟภ.ตะกัว่ป่า กฟต.2
2739 020009389686 23077186 บริษัทเซ้าท์อนัดามันพริ นเซ็สท์จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.พังงา กฟอ.คุระบุรี กฟต.2
2740 020007181908 23059327 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดัด จ.พัทลุง กฟจ.พัทลุง กฟต.3
2741 020007366324 23059338 โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง กฟจ.พัทลุง กฟต.3
2742 020019181927 23059323 บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ้ากดั จ.พัทลุง กฟจ.พัทลุง กฟต.3
2743 020019448406 23059328 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาพัทลุง จ.พัทลุง กฟจ.พัทลุง กฟต.3
2744 020020312283 27663489 บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมจ้ากดั จ.พัทลุง กฟจ.พัทลุง กฟต.3
2745 020007262812 23048114 บจก.สยามอนิโดรับเบอร์ จ.พัทลุง กฟอ.ตะโหมด กฟต.3
2746 020007137706 23048116 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง กฟอ.ป่าพะยอม กฟต.3
2747 020009952631 27677444 นาย ศุภสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2748 020010122414 23055480 โรงพยาบาลพิจติร จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2749 020010125428 27663707 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัธาราทิพย ์พิจติร จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2750 020010125611 28374667 บจก.พิจติร พร็อพเพอร์ตี แอนด์เรียลเอสเตท จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2751 020010125742 23055478 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั พิจติรเซ็นทรัล จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2752 020017489791 27663706 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั พิจติรเซ็นทรัล จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2753 020019652077 23055473 บริษัท จตุรัส พืชผล2012 จ้ากดั จ.พิจติร กฟจ.พิจติร กฟน.2
2754 020009965778 27663704 บริษัท พงศ์ไพโรจน์ไรซ์ จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.โพธิ์ประทับช้าง กฟน.2
2755 020009965834 5900797141 บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรช์ อนิเตอร์เทรด จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.โพธิ์ประทับช้าง กฟน.2
2756 020010692168 27662943 บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.วชิรบารมี กฟน.2
2757 020010692323 23055471 บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.วชิรบารมี กฟน.2
2758 020010692478 5700000001 บริษัทอนิเว (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.วชิรบารมี กฟน.2
2759 020018307258 5800001422 บริษัท ประสาทพร  เกรนเนอร่ี จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.ตะพานหิน กฟน.2
2760 020009873777 27666474 บริษัท ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.บางมูลนาก กฟน.2
2761 020009873966 23060224 โรงสีร่วมเจริญ 2 จ.พิจติร กฟอ.บางมูลนาก กฟน.2
2762 020019409900 5900797328 บริษัทชุ้งค์ คาร์บอนเทคโนโลย ีจ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.บางมูลนาก กฟน.2
2763 020010559868 23049843 บจก.ดี จ ีอาร์ ไร้ซ์ จ้ากดั จ.พิจติร กฟก.ดงเจริญ กฟน.2
2764 020010559880 23060862 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั แม่ทองค้าธัญญกจิ จ.พิจติร กฟก.ดงเจริญ กฟน.2
2765 020020982963 23060858 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีเม่งฮงข้าวไทย จ.พิจติร กฟก.ดงเจริญ กฟน.2
2766 020010373941 23060972 หจก.สรรรวมผล 999(พิจติร) จ.พิจติร กฟอ.โพทะเล กฟน.2
2767 020010373955 23060864 บริษัทโรงสีโพทะเลธัญญกจิ จ้ากดั จ.พิจติร กฟอ.โพทะเล กฟน.2
2768 020016820789 27666136 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ไทรงามไรซ์นิว 2010 จ.พิจติร กฟอ.โพทะเล กฟน.2
2769 020017428785 27666135 หจก.สรรรวมผล 999(พิจติร) จ.พิจติร กฟอ.โพทะเล กฟน.2
2770 020009771640 23047123 บริษัท อคัรา รีซอร์สเซส จ้ากดั (มหาชน) 010755600582 สาขา 0001 จ.พิจติร กฟอ.ทับคล้อ กฟน.2
2771 020009575094 23047073 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2772 020009676028 23060638 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2773 020009679843 23059931 บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2774 020009680149 23054243 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2775 020009681590 23050139 กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2776 020009684084 23052372 บริษัท พิษณุโลก มหาทรัพย ์จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2777 020009699204 27663151 บริษัท โรงงานน ้าแข็งหลอดวิรัตน์1999จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2778 020009758717 23057989 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2779 020010238211 28374625 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรฐ จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2780 020010265642 23051925 บริษัท พิษณุเวช จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2781 020010275715 23050142 บมจ.โทเทิ่ลแอค็เซ็สคอมมูนิเคชั่น จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2782 020010760002 27663131 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ้ากดัจ.พิษณุโลก สาขาที 00004TAX ID : 0105545124364 จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2783 020017026537 27663171 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2784 020017312963 23048998 บริษัท พิษณุโลก วารีเทพ จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2785 020018045959 23051930 บริษัท โรงพยาบาล กรุงเทพพิษณุโลก จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2786 020018738087 23051037 บริษัท โรซ่ี บลู ไดมอนด์ จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2787 020021115242 27665799 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก กฟจ.พิษณุโลก กฟน.2
2788 020010004704 5900797324 ห.จ.ก.พรหมพิรามชัยศิริ จ.พิษณุโลก กฟต.วงฆ้อง กฟน.2
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2789 020009885282 23062074 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟอ.วังทอง กฟน.2
2790 020009885478 23062079 บริษัทไทยสมบูรณ์วังทอง จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟอ.วังทอง กฟน.2
2791 020009815368 23062080 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.พิษณุโลก กฟต.หนองพระ กฟน.2
2792 020016677552 27662353 บริษัท โรงสีเกาะแกว้เจริญธัญญา2 จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟต.หนองพระ กฟน.2
2793 020017454551 5701540692 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั(มหาชน) จ.พิษณุโลก กฟต.หนองพระ กฟน.2
2794 020018036005 5701540693 บริษัท ไทยฮั วยางพารา จ้ากดั(มหาชน) จ.พิษณุโลก กฟต.หนองพระ กฟน.2
2795 020010515764 27662412 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีโชคสันติ จ.พิษณุโลก กฟอ.บางระก้า กฟน.2
2796 020009961880 23062078 บริษัทธนารัตน์ธัญญกจิ จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟอ.บางกระทุ่ม กฟน.2
2797 020009962032 5701540697 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ลิ มเจริญธัญญกจิ จ.พิษณุโลก กฟอ.บางกระทุ่ม กฟน.2
2798 020009962078 27662338 บริษัทธนารัตน์ธัญญกจิ สาขา 1 จ.พิษณุโลก กฟอ.บางกระทุ่ม กฟน.2
2799 020018200891 5701540698 บริษัท ท.ีเอส.พี ไรซ์ จ้ากดั จ.พิษณุโลก กฟอ.วัดโบสถ์ กฟน.2
2800 020004256462 23048438 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจงัหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2801 020004256505 23049336 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาช จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2802 020004256548 23048441 บริษัท เอส.อาร์ สปินนิ่ง จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2803 020004256583 23049812 บริษัท เอส.อาร์.โพลีเอสเตอร์ จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2804 020004256674 5900796920 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2805 020004287414 23051157 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2806 020017872630 27074977 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2807 020018801218 5701540317 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟจ.เพชรบุรี กฟต.1
2808 020003674667 23058840 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านแหลม กฟต.1
2809 020003674770 23048445 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านแหลม กฟต.1
2810 020003674838 23048447 นาย ชัยวัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านแหลม กฟต.1
2811 020003674956 23054122 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านแหลม กฟต.1
2812 020003675011 23050094 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านแหลม กฟต.1
2813 020003978982 27666817 บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.ท่ายาง กฟต.1
2814 020003994638 23054445 บริษัทเอเชี่ยนฟีด จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.ท่ายาง กฟต.1
2815 020010797451 23047896 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.ท่ายาง กฟต.1
2816 020004349865 27667576 บริษัทเพชรบุรีอนิเตอร์ไรซ์จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านลาด กฟต.1
2817 020020688050 23047680 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั(มหาชน)สาขาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กฟอ.บ้านลาด กฟต.1
2818 020003775980 23047897 บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอน็เนอร์ยีอ่นิดัสทรี จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2819 020003776255 23048448 บริษัท เฟอโร แมนูแฟคทอร่ี จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2820 020003776475 23077198 บริษัทไทยวิวัฒน์แคนแวสอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2821 020003783252 23047679 บริษัท คอมแพ็ค อนิเตอร์เนชั่นแนล1994 จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2822 020003785551 23047120 บริษัท กงัวาลโพลีเอสเตอร์ จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2823 020003785609 5900797442 บริษัท ไทยเฮง สตีล จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2824 020003785670 5900797401 บริษัท เมทัลลิค เชคชั่นสตีล จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2825 020003785756 5900797481 บริษัท เกษมศักด์ิ เทรดดิ ง จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2826 020003785945 23048506 บริษัท เอเวอร์เจท จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2827 020003786009 23058959 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2828 020003786203 23048633 บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2829 020003786267 23048511 บริษัท ไทยฟอร์จจิ ง เอนจเินียร่ิงจ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2830 020003786336 23047981 บริษัทเพชรบุรีสติกเกอร์แอนด์เทป จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2831 020003786469 23049337 บจก.แจค็การ์ดเท็กซ์ไทล์(เอเซีย) จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2832 020003786469 23058647 บจก.แจค็การ์ดเท็กซ์ไทล์(เอเซีย) จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2833 020003786604 23060734 บริษัท เฟอโร แมนูแฟคทอร่ี จ้ากดั(300/5) จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2834 020003786909 27074735 บริษัทเพชรสยาม พีอ ีไพ้พ์ จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2835 020003786984 23058962 บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ ลเพชรบุรีจ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2836 020003787093 23047980 บริษัทบิชอฟกมัมา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2837 020003787164 23047977 บริษัท จมีินิเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2838 020003788361 23058961 บมจ.ไทยลักซ์เอน็เตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2839 020003788428 23048436 บริษัท กรีนพาแนล จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2840 020003788549 23058819 บริษัทไททัน โพลีเทค จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2841 020003788819 23047976 บริษัทไทยนันวูเว่น จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2842 020003788819 23058820 บริษัทไทยนันวูเว่น จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2843 020003789203 28374461 บริษัท บีเคเจ แอดวานซ์โพรเซสส์ จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2844 020003789260 23058957 บริษัทดรากอนอนิเตอร์เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์ จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2845 020003789650 23058958 บริษัทวีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2846 020016360619 27667563 บริษัท  เฟอแมน  เพาเวอร์  จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2847 020017695212 27667565 บริษัท แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)จ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2848 020017732272 27074979 บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ ลแพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2849 020018906351 5700000307 บริษัท แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.เพชรบุรี กฟอ.เขายอ้ย กฟต.1
2850 020004226849 27703191 นาย วิชัย พวงผกา จ.เพชรบุรี กฟอ.หนองหญ้าปล้อง กฟต.1
2851 020003901478 28374500 บริษัท โกลเด้นบีชชะอ้า จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.ชะอ้า กฟต.1
2852 020004463127 5900796749 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กฟอ.ชะอ้า กฟต.1
2853 020016465173 27661213 บริษัท ธีม แอสเซ็ทส์ พาร์คแอนด์ โฮเต็ล จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.ชะอ้า กฟต.1
2854 020017278803 27661229 บริษัท แฟชั่น วิลเลจ ดีเวลอปเมนท์จ้ากดั จ.เพชรบุรี กฟอ.ชะอ้า กฟต.1
2855 020006189281 23054708 หจก.โรงสีข้าวเพชรธัญญกจิ จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
2856 020006294459 23054126 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
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2857 020006768926 23055373 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
2858 020006768991 23055371 หจก.น ้าแข็งอนามัยไพศาล จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
2859 020006769226 23060635  บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
2860 020006769268 5900796612 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
2861 020018956976 27667602 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขาเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ กฟจ.เพชรบูรณ์ กฟน.3
2862 020006671764 23060634 บริษัทรอสบรีดเดอร์ส สยามจ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟต.วังชมภู กฟน.3
2863 020016273718 27665652 บริษัท ฟูด้ ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟต.วังชมภู กฟน.3
2864 020018268554 27667607 บริษัท ชิงธง จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟต.วังชมภู กฟน.3
2865 020018431161 5900796839 บริษัท ชิงธง จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟต.วังชมภู กฟน.3
2866 020006815591 23057880 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีอรุณพัฒนา จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.หนองไผ่ กฟน.3
2867 020006816001 23057895 บริษัท โรงสีรัตนกลู จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.หนองไผ่ กฟน.3
2868 020017751493 23057892 บริษัท อรุณ ไรซ์ เทรดดิ ง จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.หนองไผ่ กฟน.3
2869 020006004177 23054113 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.วิเชียรบุรี กฟน.3
2870 020006032986 23057439 บริษัท บางกอกแรนซ์ จ้ากดั(มหาชน) จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.วิเชียรบุรี กฟน.3
2871 020017824775 27668472 บริษัท เจเจ.เเฟมิล่ีโพลทรี ฟาร์มจ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.วิเชียรบุรี กฟน.3
2872 020006141764 23057100 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟต.พุเตย กฟน.3
2873 020006141866 27668183 หจก.น ้าเพชรพุขาม จ.เพชรบูรณ์ กฟต.พุเตย กฟน.3
2874 020006145542 5900796740 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2875 020006147615 27667805 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั พิพัฒน์วัฒนา จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2876 020010798678 27667808 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2877 020010803675 27667809 บริษัท ฟูด้ ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2878 020017083080 27667797 บจก.โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส (รับแคชเชียร์เช็ค) จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2879 020017083080 5701540813 บจก.โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส (รับแคชเชียร์เช็ค) จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2880 020017553895 23057108 บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง(เพชรบูรณ์)จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2881 020020803222 27667793 บริษัท ไทยอตุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.บึงสามพัน กฟน.3
2882 020006787855 23057102 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.ศรีเทพ กฟน.3
2883 020006787934 23057097 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.ศรีเทพ กฟน.3
2884 020006788094 27667829 บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.ศรีเทพ กฟน.3
2885 020006788165 27667135 บริษัท เบสท์ ชิคส์ จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.ศรีเทพ กฟน.3
2886 020006788281 27667132 บริษัทบลูเวฟ สตาร์ช จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.ศรีเทพ กฟน.3
2887 020016576541 27667136 บริษัท เบสท์ ชิคส์ จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.ศรีเทพ กฟน.3
2888 020017972555 5701540818 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.เพชรบูรณ์ กฟอ.หล่มสัก กฟน.3
2889 020010218127 23049525 บริษัทไทยเอเซียไรซ์โปรดักส์ จ้ากดั จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2890 020010227194 23047733 บริษัทน ้าแข็งทองธานี จ้ากดั จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2891 020010227229 23047734 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั แม่หล่าย (โรงน ้าแข็ง) จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2892 020010227288 23060851 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั(มหาชน จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2893 020010233315 23060845 บริษัแพร่รุ่งเรืองอนิเดอร์ไรซ์2007จ้ากดั จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2894 020010241817 27664639 บริษัท ไนน์ตี ไนน์ นูดเดิ ล จ้ากดั จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2895 020010357785 23048332 โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2896 020019628568 23077188 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขาแพร่ จ.แพร่ กฟจ.แพร่ กฟน.2
2897 020010426999 27664649 บริษัท เหมืองศศิน จ้ากดั จ.แพร่ กฟอ.ลอง กฟน.2
2898 020019025981 23060842 บริษัท เหมืองศศิน จ้ากดั จ.แพร่ กฟอ.ลอง กฟน.2
2899 020010405593 23049436 บริษัท แพร่ธ้ารงวิทยจ์้ากดั จ.แพร่ กฟอ.ร้องกวาง กฟน.2
2900 020009564995 27667838 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง(โรงอบใบยาเด่นชัย) จ.แพร่ กฟอ.เด่นชัย กฟน.2
2901 020008384028 5900796583 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเกต็ จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2902 020008446021 23049427 บริษัทเอาท์เล็ท มอลล์ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2903 020008653428 5900797267 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2904 020008729834 23048569 โครงการชลประทานภูเกต็ จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2905 020008743597 23047531 บริษัท โคลีเซ่ียมโอลดิ ง จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2906 020008743731 23048004 บริษัท โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ภูเกต็ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2907 020008743827 23052386 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2908 020008743890 23052378 โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2909 020008743899 23047805 บริษัท ไทย โอเชี่ยน เวนเจอร์ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2910 020008743906 5700000086 หจก.โรงน ้าแข็งสามกอง จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2911 020008743963 23049838 บริษัท โรงน ้าแข็งท่าจนี จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2912 020008743981 23050208 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2913 020008744057 23047806 กองท่าเทียบเรือฯโดยบ.ไทยเทรดฟูด้ 321 จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2914 020008744075 5900796817 บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2915 020008744120 23047657 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) สาขาภูเกต็ จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2916 020008744176 23050196 บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ งแอนด์รีไฟนิ่ง จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2917 020008744187 23052382 บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2918 020008750344 23049279 บริษัท ภูเกต็โบ๊ทลากนู จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2919 020018831290 23047597 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2920 020019394074 23047601 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั (มหาชน) จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2921 020019960866 27668146 หจก.ภูเกต็โกรเซอร่ี จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2922 020020189108 27668164 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2923 020020233900 23050292 บริษัท ซุปเปอร์ชีป จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟจ.ภูเกต็ กฟต.2
2924 020008778322 27660276 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
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2925 020008778332 27660263 บริษัท ธนูและบุตร จ้ากดัส้านักงานใหญ่ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0835549012921 จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2926 020008778708 27669500 บริษัทอา่วปอ แกรนด์ มารีน่า จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2927 020008852609 5900796754 บริษัท ภูเกต็แฟนตาซี จ้ากดั(มหาชน)(ส้านักงานใหญ่) จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2928 020008853267 23052814 บริษัท ครัวการบินภูเกต็ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2929 020008858403 23050294 บริษัท โรงน ้าแข็งทุ่งทอง จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2930 020008859012 23053131 บ.บลูแคนยอนพรอพเพอร์ที่ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2931 020018550420 5701540376 บริษัท เอส.ที.พ.ีกรุ๊ปแมเนจเม้นท์ จ้ากดั (สาขาที่00001) จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2932 020018768175 5700000306 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากดั(มหาชน) จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2933 020021126349 23057584 บริษัท ปัญญปุระ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2934 020021287969 5900797471 บริษัท ภูเกต็แฟนตาซี จ้ากดั(มหาชน)(ส้านักงานใหญ่) จ.ภูเกต็ กฟอ.ถลาง กฟต.2
2935 020016606548 23063629 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ภูเกต็ กฟภ.ป่าตอง กฟต.2
2936 020019099472 27660328 บริษัท ภูเกต็สแควร์ จ้ากดั จ.ภูเกต็ กฟภ.ป่าตอง กฟต.2
2937 020011862015 28374930 โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2938 020011862073 23058714 โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2939 020011862133 5900797046 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2940 020011885820 23056210 บริษัทขอนแกน่แหอวน จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2941 020011886280 23058310 บริษัทเสริมไทย(2003)จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2942 020011887834 23053678 บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2943 020011891689 27664723 หจก.โรงน ้าแข็งกรเดช จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2944 020011991632 23047105 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(วิทยาเขตใหม่) จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2945 020012006104 23054037 สถาบันราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2946 020012069160 23058312 สถาบันราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2947 020017139396 27664712 บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2948 020018044552 27664707 บริษัท ขวัญข้าว อนิเตอร์เทรด จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2949 020019056453 23058425 บริษัท 09 น ้าแข็งหลอด จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟจ.มหาสารคาม กฟฉ.2
2950 020011401726 5800001518 บริษัท โรงสีข้าวธัญญมงคล จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.กนัทรวิชัย กฟฉ.2
2951 020017949530 5800001523 บริษัท เพชรพยคัฆภูมิพิสัย ข้าวไทยจ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.พยคัฆภูมิพัสัย กฟฉ.2
2952 020011285711 23058422 บริษัท ชวลิตข้าวไทย จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.วาปีปทุม กฟฉ.2
2953 020011910814 23058421 บริษัท น ้าตาลวังขนาย จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.โกสุมพิสัย กฟฉ.2
2954 020017705600 27668749 บริษัท ดุสิตอนิเตอร์ไรซ์ จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.โกสุมพิสัย กฟฉ.2
2955 020016659632 5900797301 บริษัท เป่ยต้าฮวงชลเจริญ จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟก.กดุรัง กฟฉ.2
2956 020018568698 5800001524 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟก.กดุรัง กฟฉ.2
2957 020012459677 23053755 บริษัทกูท่อง 2000 จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.เชียงยนื กฟฉ.2
2958 020012478976 5900796989 โรงน ้าแข็งเชียงยนืกจิวารี จ้ากดั จ.มหาสารคาม กฟอ.เชียงยนื กฟฉ.2
2959 020010958242 23057404 บริษัท ขอนแกน่แหอวน จ้ากดั(สาขา 00005)เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร0405520000103 จ.มหาสารคาม กฟก.ชื่นชม กฟฉ.2
2960 020012134287 23053778 โรงพยาบาล จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2961 020012195380 23059033 บริษัท มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป จ้ากดั จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2962 020012195519 27664369 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั สมบูรณ์พูนผล จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2963 020012195667 23059028 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทมจ้ากดั จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2964 020012195712 23053782 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ้ากดั จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2965 020012196293 27664371 บริษัท เอน็เทคโพลิเมอร์ จ้ากดั จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2966 020012198446 27669283 หจก.กรเดชมุกดาหาร จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2967 020016716413 28374492 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2968 020018935763 5800001529 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั(มหาชน)สาขาที่ 00077 สาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2969 020021146996 5800001528 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.มุกดาหาร กฟจ.มุกดาหาร กฟฉ.2
2970 020017812386 5800001532 บริษัท สุวิทยเ์กษตรผล จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.มุกดาหาร กฟอ.ดงหลวง กฟฉ.2
2971 020005072795 23056775 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กฟอ.แม่สะเรียง กฟน.1
2972 020012662509 27669425 บริษัท ยโสธรอนิเตอร์เทรดไรซ์ 2010 จ้ากดั จ.ยโสธร กฟจ.ยโสธร กฟฉ.2
2973 020012662612 23059825 นาย กมิเตีย วงศ์วิบูลเศรษฐ์ จ.ยโสธร กฟจ.ยโสธร กฟฉ.2
2974 020012662843 23059823 โรงสีกจิทวียโสธร จ.ยโสธร กฟจ.ยโสธร กฟฉ.2
2975 020012662869 23059824 บริษัท กจิทวียโสธรไรซ์ จ้ากดั จ.ยโสธร กฟจ.ยโสธร กฟฉ.2
2976 020018911921 27669446 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขายโสธร จ.ยโสธร กฟจ.ยโสธร กฟฉ.2
2977 020012221040 27662758 บริษัท กมิมน จ้ากดั จ.ยโสธร กฟอ.ค้าเขื่อนแกว้ กฟฉ.2
2978 020012222314 23061095 บริษัทโรงสีทรัพยสิ์ริธร จ้ากดั จ.ยโสธร กฟอ.ค้าเขื่อนแกว้ กฟฉ.2
2979 020007084652 23053583 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2980 020007395128 23050212 โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2981 020007981964 23050213 บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จ้ากดัสาขายะลา จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2982 020007982168 23049834 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั นิบงน ้าแข็งหลอด จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2983 020007982266 23050214 บริษัท ท.ีเอน็.พาราวูด จ้ากดั จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2984 020017790640 5701541203 บริษัทยะลากรีนเอน็เนอยี ่จ้ากดั จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2985 020018973538 5701541198 เทศบาลนครยะลา (สถานีสูบน ้า C1) จ.ยะลา กฟจ.ยะลา กฟต.3
2986 020007925994 23051853 บริษัทเอเอรับเบอร์ จ้ากดั จ.ยะลา กฟอ.เบตง กฟต.3
2987 020007927333 23052577 บริษัท จบิอยูล่าเท็กซ์ จ้ากดั จ.ยะลา กฟอ.เบตง กฟต.3
2988 020012620893 5701541337 บริษัทกมิชุนไอช์พนมไพร จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟอ.พนมไพร กฟฉ.2
2989 020012679821 23047485 บริษัท โรงสีข้าวร้อยเอด็ชัยมงคล จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2990 020012679872 23048031 หจก.สัญญาไพศาล จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2991 020012679900 23050029 โรงน ้าแข็งจ้านงรัตน์ จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2992 020012679992 23049943 บจก.โรงสีข้าวไทยเพิม่พูลร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
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2993 020012680054 23050156 โรงพยาบาลร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2994 020012680066 23049020 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2995 020012680080 27668731 ร.ร.สตรีศึกษา จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2996 020012680202 23050158 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดัด จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2997 020012680259 23049721 นางสาว พุทธชาติ ชอบขาย จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2998 020012686326 23047969 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอด็(บ.ดินแดง จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
2999 020017056812 27663352 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
3000 020018598991 27668379 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.ร้อยเอด็ กฟจ.ร้อยเอด็ กฟฉ.2
3001 020020180690 27668734 บริษัท โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟอ.จตุรพักตรพิมาน กฟฉ.2
3002 020012710165 27668374 นางสาว รจติมาศ โพธิรุกข์ จ.ร้อยเอด็ กฟก.เชียงขวัญ กฟฉ.2
3003 020020724297 27668367 บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจยีเม้ง จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟก.เชียงขวัญ กฟฉ.2
3004 020011850355 23050159 หจก.โรงน ้าแข็งกรเดช จ.ร้อยเอด็ กฟอ.สุวรรณภูมิ กฟฉ.2
3005 020011264650 23059302 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีข้าวยง่ฮวด จ.ร้อยเอด็ กฟอ.เกษตรวิสัย กฟฉ.2
3006 020011264718 23050160 บริษัท เกษตรวิสัยไรซ์อนิเตอร์เทรด จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟอ.เกษตรวิสัย กฟฉ.2
3007 020020007414 5701541343 บริษัท ข้าวทุ่งทอง ไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟอ.เกษตรวิสัย กฟฉ.2
3008 020012267433 23059074 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ กฟอ.เสลภูมิ กฟฉ.2
3009 020012293451 23047488 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีข้าว เสรีรุ่งเรืองกจิ จ.ร้อยเอด็ กฟย.ทุ่งเขาหลวง กฟฉ.2
3010 020011327488 23059071 บริษัทซันนี่ร้อยเอด็ จ้ากดั จ.ร้อยเอด็ กฟอ.โพนทอง กฟฉ.2
3011 020017114752 5701541346 บริษัท แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร์จ้ากดั สาขา 00001 จ.ร้อยเอด็ กฟอ.โพนทอง กฟฉ.2
3012 020004388232 27660850 บจก.โกลด์เด้น ซีฟูด้ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3013 020004388292 27660851 บริษัท เหมเรืองเงิน จ้ากดั (สาขา 1) จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3014 020004415193 23047953 บจก.เหมเรืองเงิน จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3015 020004415244 23047955 บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟูด้ส์ จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3016 020004415649 23048802 บริษัท อนัดามัน ซีฟูด้ จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3017 020004417275 23047564 บริษัทโรงน ้าแข็งวารีสมบูรณ์ จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3018 020004417310 23047681 บริษัท เทพพามาน ้าแข็ง จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3019 020004417357 23047565  ฟาร์มกุง้นางพัชร์ณิชชา ชื่นชม จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3020 020004417443 23047750 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซสดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3021 020004417539 23048008 บ.โรงน ้าแข็งณรงค์แอนด์ซันส์ จ้ากดั จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3022 020004417915 23063529 บริษัทโรงงานน ้าแข็งเจริญชัย จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3023 020004418013 23063537 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3024 020018824600 5701540345 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาระนอง (00096) จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3025 020020097684 23047768 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3026 020020576071 23047682 บริษัท วาสนาอดิศรดี จ้ากดั จ.ระนอง กฟจ.ระนอง กฟต.1
3027 020004439195 27660855  ฟาร์มกุง้นางพัชร์ณิชชา ชื่นชม จ.ระนอง กฟอ.ละอุน่ กฟต.1
3028 020003820171 23052619  ฟาร์มกุง้นางพัชร์ณิชชา ชื่นชม จ.ระนอง กฟอ.สุขส้าราญ กฟต.1
3029 020001592375 5900797407 บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3030 020001592444 23047227 บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3031 020001614862 23062573 โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3032 020001643078 23063797 โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3033 020001649660 23061927 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3034 020001650173 23062609 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3035 020001650291 23062611 บ.โตดี โฟร เซ่น ฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จก.จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3036 020001652621 23061231 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์สาขาระยอง จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3037 020001665998 23061931 หจก.สหพืชผลระยอง จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3038 020001666259 23061936 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาระยอง จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3039 020001668435 23061934 บริษัท น ้าแข็งเงิน น ้าแข็งทอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3040 020001668473 23061933 บริษัท ชารียา อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3041 020001668564 23061937 บริษัท เฉลิมพล ไอซ์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3042 020001668769 28374620 บริษัท รวมประมงระยอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3043 020001672763 23061237 บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์จ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3044 020001770913 27660936 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3045 020001771011 27663819 บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อนิสไปเรชั่น จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3046 020001832539 27661972 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3047 020018886752 5701540975 บริษัท ซีพีเอน็ ระยอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3048 020019216877 23062520 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) (สาขา ระยอง) จ.ระยอง กฟจ.ระยอง กฟก.2
3049 020001534078 23062347 บ.ซันไทยอตุสาหกรรมถุงมือยาง จก.(มหาชน)มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3050 020001534102 23062341 บ.ซันไทยอตุสาหกรรมถุงมือยาง จก.(มหาชน)มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3051 020001534159 23062340 หจก.รวมประมงบ้านเพ จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3052 020001536512 23062357 บริษัท สยามทิมเบอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3053 020001536757 23061672 บริษัทสินทองไทยรับเบอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3054 020001589619 27662243 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประทศไทย)จ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3055 020001589685 27662244 บริษัท มารวย เอส ที อาร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3056 020002064977 23061667  นิติบุคคลอาคารชุด วี.ไอ.พ.ีคอนโดเชนระยอง จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3057 020018130911 23061613 นาย สมศักด์ิ กจิกศุลทรัพย์ จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3058 020019778701 5900797400 บริษัท เซนจร่ีู ไทร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3059 020021129760 5900797477 บริษัท หวาอี  กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.เพ กฟก.2
3060 020002153060 23047447 นาย เอกภาพ พุทธเมฆ จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2



ล ำดบั
หมำยเลขผู้ใช้ไฟฟ้ำ

(CA NO.)
หมำยเลขมิเตอร ์

(PEA NO.)
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ จงัหวัด กำรไฟฟ้ำหน้ำงำน กำรไฟฟ้ำเขต

รำยชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีสิทธิสมัครเข้ำรว่มโครงกำรน ำรอ่ง มำตรกำร Demand Response รปูแบบ Critical Peak Pricing (CPP)

3061 020002232451 23052020 โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3062 020002233223 23049814 หจก.เอม็.ที.เค. จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3063 020002235933 23052036 บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3064 020002239521 23049475 บริษัท บูรพา แพ็คกิ ง วู้ด จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3065 020002252513 23047218 บริษัท ระยอง พาเนล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3066 020002267232 23060901 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3067 020002276465 23060198 บจก.ส.พลายวู๊ด จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3068 020002276651 23049207 บริษัท เอพิน่า อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3069 020002276715 5900796763 บริษัท เฟอร์นิรอยส์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3070 020002276795 23048315 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3071 020002276915 23048312 นาย อกุฤษณ์ กงัสวนิช จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3072 020002276985 23050328 บจก.เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3073 020002277035 23048310 บริษัท ยเูนี่ยน ฟอร์เรสจ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3074 020002278705 5900797042 บ.สหกจิแกลง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3075 020002279031 23049209 นาย วิโรจน์ กงัสวนิช จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3076 020002279112 23048292 บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3077 020002282640 23049816 บริษัท โกรเฮ่ สยาม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3078 020002282910 23051716 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3079 020002283057 23051714 บริษัท ทักษ์เจริญ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3080 020002287024 27660977 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3081 020002291679 27661899 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3082 020002291734 5900797010 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3083 020002291836 23060899 บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3084 020002291922 23059976 บจก.เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล(ไทยแลนด์) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3085 020002291968 23050327 บริษัท แอดว้านซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3086 020002292147 23051668 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3087 020002295738 27661903 บริษัท สหกจิแกลง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3088 020002296192 27664140 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3089 020002297359 23052028 บริษัท ซิน หยว่น ด้า รับเบอร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3090 020017050930 23060211 บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3091 020017495530 23049212 บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทคจ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3092 020017556652 23048185 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3093 020020519957 23047260 บริษัท ส.กจิชัยเอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3094 020021148423 23062354 บริษัท โกรเฮ่ สยาม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.แกลง กฟก.2
3095 020001861959 23064122 บริษัทโจโฮคุ(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3096 020001866759 28374599 บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3097 020001866782 23063963 บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3098 020001866873 23064120 บ.ซิโนไทยเอน็จเินียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชั่ จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3099 020001866921 23060054 บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3100 020001866959 23047289 บริษัท พูแรค(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3101 020001867011 27665582 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชันซิสเทม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3102 020001873406 27665595 บริษัท โรงน ้าแข็งประภาพันธ์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3103 020018285702 5800001650 บริษัท พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านฉาง กฟก.2
3104 020001640452 23049658 บริษัท ไทย เอม็ เอฟ ซี จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3105 020001640625 23047307 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3106 020001640718 5701539699 บริษัท พีทีที แอลเอน็จ ีจ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3107 020001640840 23047202 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3108 020001641140 27664139 บริษัท ท่าเรือระยอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3109 020002419005 23048901 บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3110 020002419031 23060045 บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3111 020002419291 23047271 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จอนิเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3112 020002424639 23060047 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทยจ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3113 020002424695 28374773 บริษัท อวิอนิก ยไูนเต็ดซิลิกา(สยาม)จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3114 020002424788 23050269 บริษัท ไทย จ ีซี ไอ เรซิท็อป จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3115 020002424877 28374609 บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3116 020002424941 23047282 บ.ไทยชินกงอนิดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3117 020002424981 23063297 บจก.มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3118 020002425005 23047278 บริษัท เหล็กกอ่สร้างสยาม จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3119 020002425035 23047290 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3120 020002429352 23047272 บริษัท เอสอาร์เอฟ อนิดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3121 020002429488 23052873 บริษัท ร็อควูล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3122 020002430128 5700000017 บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3123 020002430193 23049481 บ.อติาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3124 020002430223 23047284 บริษัท อาร์พีซีจ ีจ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3125 020002435370 23048975 หจก.ตั งซ่งจั ว จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3126 020002435400 23048979 บริษัทเอส.ซี.ไอ.อนิดัสทรี (1994) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3127 020002532482 23052890 บริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จ้ากดั(มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3128 020002533074 23053683 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
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3129 020002535699 23048387 บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3130 020002535960 23047832 บริษัท บาเดอร์(เอเซีย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3131 020002539348 23048540 บริษัท ถาวรภูรีวิศวโยธา จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3132 020002540022 23053850 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3133 020002540289 5900796934 บริษัท ไฟน์คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ้ากดัด จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3134 020002543972 5900796649 บริษัทอสีท์พลาส จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3135 020002544252 23058252 บมจ.อนิโดรามา โพลีเอสเดอร์ อนิดัสตรี ส์ จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3136 020002547338 28374523 บริษัท แพค เดลต้า จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3137 020002555523 23052054 บริษัท อโีธสเอน็เนอร์จ ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3138 020002634172 23051637 บริษัท เอสทีซี ไดคาสติ ง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3139 020002638644 27074809 บจก. คอทโก้-เอสวี อสีเทอร์นสตีลไพพ์ จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3140 020010810259 23060046 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3141 020016341824 5800001627 บริษัท เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3142 020016606851 23047281 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3143 020016662238 23051230 บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3144 020016892999 23049365 บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3145 020017313881 27669535 บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3146 020017719931 23060052 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3147 020017719943 23051630 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3148 020017738147 5701540420 บริษัทไทยเจนเนอรัล ไนซ์โคลแอนด์ โค้ก จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3149 020018928638 23047083 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3150 020019141765 5701539692 บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3151 020019585573 23047276 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3152 020020311736 27669570 บริษัท เอน็เอส-สยามยไูนเต็ดสตีล จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3153 020020415064 23047288 บริษัท เอน็เอส-สยามยไูนเต็ดสตีล จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3154 020020509927 23077187 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3155 020020947526 23047269 บริษัท อนิโดรามา ปิโตรเคม จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3156 020021180567 23048267 บริษัท เอน็เอฟซี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3157 020021527069 27664127 บริษัท เอก็โก เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3158 020021670539 23047697 บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จ้ากดั จ.ระยอง กฟฟ.มาบตาพุด กฟก.2
3159 020002105687 23047248 บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3160 020002634007 23052784 บริษัท เสถียร โปรดักชั่น จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3161 020002636005 23056188 บริษัท ฮายาคาวา อสิเทิร์น รับเบอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3162 020002636275 23051643 บริษัท หงม่าวไบโอเคม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3163 020002638377 23061042 บ.โกรเวล แอบเบรซีฟ(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3164 020002638517 23056189 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3165 020002638669 23047890 บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3166 020002638694 23059414 บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3167 020002641955 27664133 บริษัท เอส.พ.ีเคมีคอลแอนด์อคีวิปเมนท์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3168 020002644723 27664132 บริษัท เอเอสเค อนิเตอร์ เอน็จเินียร่ิง พลาสติก จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3169 020002648630 27663297 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3170 020017661123 27669573 บริษัท ทีวาย สตีล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3171 020018232245 28375225 บริษัท บริดจสโตน เอน็ซีอาร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3172 020020998984 23056190 บริษัท เอสเซนทรา อสีเทิร์น จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.นิคมพัฒนา กฟก.2
3173 020001784876 23052928 บ.ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จก. จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3174 020001799462 5800001729 บริษัท คาเนมิทสึ พูลเล่ย ์จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3175 020001799527 23049156 บริษัท เอฟเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3176 020001799587 23049962 บจก.ที อาร์ดับบลิว สเทียร่ิงแอนด์ซัซเพนชั่น จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3177 020001799719 27074811 บ.ฟูรูกาวา ยนูิค (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3178 020001799880 23052930 บริษัท ยามะเซอไิทย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3179 020002008575 23057823 บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3180 020002008696 23063761 บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3181 020002008785 23059613 บริษัท ซูมิโตโม อเีล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3182 020002008898 23057819 บจก. เอสอดัีบบลิวเอส-คอมโพเนนท(์ประเทศไทย) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3183 020002009010 27667729 บจก.แอพพลายด์ เมททัล พรีซิชั่น เทคโนโลยี จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3184 020002015636 23050926 บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3185 020002015662 5700000071 บริษัท คิว-คอน อสีเทอร์น จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3186 020002016070 23048085 บริษัท อมตะซิตี  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3187 020002016100 23057827 บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3188 020002016191 23050275 บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3189 020002016216 23053698 บจก.บีเอม็ดับเบิลย ูแมนูแฟคเจอร่ิง(ปท.) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3190 020002016228 23058530 บริษัทแคนาดอล ไพพ์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3191 020002016275 23053180 บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3192 020002022312 23057618 บ.คินคิโยฮิน(ประเทศไทย)จก. จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3193 020002022456 27667722 บริษัท เค-เทค อนิดัสเตรียล(ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3194 020002022515 27660121 บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3195 020002022552 27660124 บริษัท ทีเอสจ ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3196 020002022576 23057376 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2



ล ำดบั
หมำยเลขผู้ใช้ไฟฟ้ำ

(CA NO.)
หมำยเลขมิเตอร ์

(PEA NO.)
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ จงัหวัด กำรไฟฟ้ำหน้ำงำน กำรไฟฟ้ำเขต

รำยชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีสิทธิสมัครเข้ำรว่มโครงกำรน ำรอ่ง มำตรกำร Demand Response รปูแบบ Critical Peak Pricing (CPP)

3197 020002022955 23052622 บริษัท อลีาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3198 020002022979 23048531 บริษัท เท็นมะ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3199 020002023033 23052621 บริษัทไทย สพริง ฟิช จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3200 020002023069 23057833 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนลแคสติ งโปรดักส์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3201 020002023245 23052625 บริษัทไทยออโต้ เพรสพาร์ท จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3202 020002023295 23047493 บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3203 020002029511 27667715 บจก.นาคางาว่า-เอพีเอม็(ไทยแลนด์) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3204 020002029726 27667717 บริษัท โอกรุะ คลัทช์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3205 020002029869 5900796909 บจก.คอนติเนนทอลออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3206 020002029924 27660122 บริษัท ไทรอมัพ์ สตรัคเจอร์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3207 020002030010 5900796648 บริษัท คอมแพ็ครีไซเคิลกรุ๊ปจ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3208 020002030074 23057830 บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3209 020002030090 27668702 บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3210 020002030107 23057829 บริษัท มาสเตอร์ โกลฟอนิดัสตรี จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3211 020002035037 27668709 บริษัท ยงั อนิ เทค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3212 020002041743 27668686 บริษัท อลัพลา ไฮเทค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3213 020002041968 27664110 บริษัท คา รัม อนิดัสตรี (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3214 020002042082 23055966 บริษัท อเีกิ ล ออตตาวา(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3215 020002042266 23052870 บริษัท เชโก ้(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3216 020002046349 27664109 บริษัท โคซาน อเิลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3217 020002046580 5900797367 บริษัท เอน็ทีเอน็ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3218 020002046727 23063492 บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3219 020002046765 23053226 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3220 020002046812 23053711 บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3221 020002046832 23063496 บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3222 020002046853 23053191 บริษัท บีเอเอสเอฟ(ไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3223 020002046944 23063605 บริษัท บางกอกอสิเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3224 020002046965 23053192 บริบัท เอน็ทีเอน็ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3225 020002047039 5900797371 บริษัท อสัโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3226 020002047168 23049659 บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3227 020002047275 23063747 บริษัท เอม็แอนด์ที อลัไลด์เทคโนโลยีส์่  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3228 020002054311 23049188 บริษัท พีอซีี แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3229 020002054348 23050331 บริษัท เรยเ์ดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3230 020002054367 23050272 บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3231 020002054387 23063739 บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3232 020002054465 23049186 บริษัท ซาบิก อนิโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3233 020002054521 23063738 บริษัท โตโยต้าโบโชคุฟิลเทรชั่นซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3234 020002054568 23053193 บริษัท อาร์พีทีเอเชีย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3235 020002054615 23048087 บริษัท ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3236 020002054694 23062217 บริษัท ดานิล่ี  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3237 020002054714 23062218 บริษัท ดานิล่ี  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3238 020002054745 23063757 บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ ล ระยอง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3239 020002054806 23062157 บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี  คอมปานี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3240 020002054910 23062159 บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3241 020002054962 23047472 บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3242 020002055037 23063755 บริษัท องิเกรส ออโตเวนเจอร์จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3243 020002055067 23048020 บริษัท แอดวาล เทค (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3244 020002061356 23047471 บริษัท ลีไท่ อลัลอย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3245 020002061414 23053198 บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3246 020002061537 23053194 บริษัท มิกาซ่า อนิดัสตรี ส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3247 020002061580 23063603 บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3248 020002061606 23053416 บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3249 020002061720 23063766 บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3250 020002061757 23050636 บริษัท ยวูอน อเิล็คโทรนิกส์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3251 020002061841 23063763 บริษัท โกลเดิ นซี ซังก ิ(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3252 020002061892 23053224 บริษัท ซากรุะเทค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3253 020002061919 23050933 บริษัท เอน็ที เซอมิิทซุ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3254 020002061948 5900796744 บริษัท เซอมิิทซุ ไทย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3255 020002062068 23063764 บริษัท เซอมิิทซุ ไทยจ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3256 020002062109 23053218 บริษัท โตโกะ เซอซิากเุซียว (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3257 020002062182 23063121 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอดี  เวิร์ค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3258 020002068424 23063610 บริษัท ฟูจ ิออโต้เทค(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3259 020002068510 23063609 บริษัท อลัวา อะลูมิเนียม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3260 020002068533 23063608 บริษัท มารูยาซึ อนิดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3261 020002068556 23063607 บริษัท  ซีเอน็เค แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3262 020002068633 23063510 บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3263 020002068707 23063616 บริษัท ฮันอลิ ฟอร์จิ ง(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3264 020002068878 5800001726 บริษัท เกทส์ ยนูิทตะ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
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3265 020002068956 5800001730 บจก.อสีเทิร์น พ.ีย.ูโฟม อนิดัสตรี จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3266 020002074537 23049313 บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3267 020002074655 27664114 บริษัท คาทูนนาท(ีไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3268 020002074750 27668705 บจก.เมืองใหม่โครเมี่ยมอเีล็คโตรเพลทติ ง จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3269 020002074790 27664107 บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3270 020002074890 27664106 บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3271 020002075154 5800001734 บ.เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3272 020002075205 5800001731 บริษัท มารูยาซึ อนิดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3273 020002098975 27664101 บริษัท ไทยโอกาว่า จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3274 020002098994 23063587 บริษัท ไทย โคเบลโก ้คอนสตรัคชั่นแมชีนเนอร่ี จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3275 020002099035 27664087 บริษัท โกลช่า - เชมินแทค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3276 020002099053 27664092 บริษัท ยโูรเครา (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3277 020002099126 27664088 บริษัท อาร์เมยไ์ท จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3278 020002099171 5900796846 บริษัท อเมริกนั แอค็เซิล แอนด์แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3279 020002099191 27664097 บจก.แอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3280 020002099213 27664096 บริษัท เจมแพค เอเซีย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3281 020002105318 27665597 บริษัท ย-ูชิน(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3282 020002105484 27664095 บริษัท วีซ่ี แพ็คเกจิ ง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3283 020002105517 27664085 บริษัท โคมัตซุ เซอกิ ิ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3284 020002105536 27664086 บริษัท ฟูเซะราชิ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3285 020002106261 27075228 บมจ.จดัการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3286 020002106276 5900797490 บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3287 020002106297 23047247 บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3288 020002111328 27075217 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล แคสติ งโปรดักส์  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3289 020002111345 27669566 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3290 020002111387 23077047 บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3291 020002111455 23047251 บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3292 020002111477 5900797403 บริษัท เอส ไอ จ ีคอมบิบล็อค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3293 020002111495 23063516 บริษัท จ-ีเทคคุโตะ อสีเทิร์น จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3294 020002111561 23047254 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3295 020002111595 23047256 บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3296 020002111612 23047258 บริษัท อาโอยาม่าไทย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3297 020002111612 5800001739 บริษัท อาโอยาม่าไทย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3298 020002111739 27075224 บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3299 020002111739 27667724 บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3300 020003627986 27667716 บริษัท เอลิแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3301 020003645920 23052620 บริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3302 020003649892 5701539695 บริษัท จดัการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3303 020010761592 27664104 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3304 020010780725 27664117 บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3305 020016576384 5900797370 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3306 020016709598 23053184 บริษัท แชสซิส เบรคส์อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3307 020016820372 27668693 บริษัท จบิูฮิน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3308 020016877518 5800001724 บริษัท ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3309 020016988731 5701540504 บริษัท โลพาเร็กซ์  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3310 020017012448 27669494 บริษัท เรียวบิ ได คาสติ ง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3311 020017162705 5701540503 บริษัท เอม็จซีี อเิล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3312 020017168744 23063504 บริษัท เอสอาร์เอฟ อนิดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3313 020017324436 5800001732 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคินสตีล โพรเซสซ่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3314 020017324508 5800001733 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคินสตีล โพรเซสซ่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3315 020017324557 5700000088 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคินสตีล โพรเซสซ่ิง (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3316 020017338849 23057375 บริษัท วาย-โอกรูะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3317 020017473081 27669477 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3318 020017475074 27075056 บริษัท โคซาน อนิดัสทร่ี จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3319 020017661119 27667721 บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3320 020017670076 27668692 บริษัท เจเอน็ซี นอนวูฟเวนส์ (ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3321 020017742991 27669488 บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3322 020017847615 27669544 บริษัท อสีเทิร์น โพลีแพค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3323 020017871419 27669546 บริษัท ยเูอซีเจ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3324 020017906302 27669470 บริษัท สยาม ชูโย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3325 020017946455 23059016 บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3326 020017950670 28375238 บริษัท เอสอไีอ ไทย อเิล็คทริค คอนดัคเตอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3327 020018080097 27667730 บริษัท ไทย มิยาเกะ ฟอร์จิ ง  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3328 020018156101 5900796912 บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ ง เทคโนโลย ีจ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3329 020018224229 5701540500 บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3330 020018586157 28375239 บริษัท คาวาซาก ิมอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3331 020018586157 23052855 บริษัท คาวาซาก ิมอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3332 020018612858 5800001737 บริษัท เอน็ที เซอมิิทซุ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
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3333 020019116676 23047209 บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3334 020019142812 23047250 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซ่ิง จ้ากดั (ส้านักงานใหญ่) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3335 020019142812 27664083 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซ่ิง จ้ากดั (ส้านักงานใหญ่) จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3336 020019525695 27669539 บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3337 020019651447 27075216 บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3338 020019835911 23047261 บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3339 020020079199 23047253 บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3340 020020171322 23053217 บริษัท ยงัซิน เมทัล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3341 020020428957 23063604 บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3342 020020533483 5900797465 บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3343 020020583015 23047242 บริษัท ไอที ฟอร์จิ ง (ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3344 020020583015 23052746 บริษัท ไอที ฟอร์จิ ง (ประเทศไทย)  จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3345 020020664928 23063749 บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3346 020020740289 23063750 บริษัท บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3347 020021028295 27660123 บริษัท ทีเอสจ ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3348 020021066503 27664090 บริษัท เอม็จไีอ คูเทียร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3349 020021245162 5900797476 บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์(ระยอง) 4 จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2
3350 020001598131 5900797376 บริษัท สายไฟฟ้า เอม็ซีไอ-ดรากา้ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3351 020001598195 23062919 บจก.เจ เอฟ อ ีเฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3352 020001598243 23047207 บริษัท โคเบลโกแ้อนด์แมทิเรียลส์คอปเปอร์ทิ ว (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3353 020001598294 23048024 บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3354 020001600350 23062931 บริษัท ตะวันออกอตุสาหกรรมท่อน ้าไทย จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3355 020001600595 5900797097 บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3356 020001600917 23061554 บริษัท ยนูิตี  อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3357 020001601059 27074716 บริษัท ท.ีไอ.ที.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3358 020001603310 23047225 บริษัท สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3359 020001603556 23061548 บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3360 020001604051 23063304 บริษัท ยนูิตี  เพาเวอร์เทรน จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3361 020001604208 23063260 บริษัท พีไออนิดัสทรี จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3362 020001604273 23063259 บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3363 020001606485 23062940 บจก.บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3364 020001606975 23061541 บริษัท ไทโยกเิคง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3365 020001607097 5900797377 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ง (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3366 020001612967 23062949 บริษัทนาชิเทคโนโลย(ีประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3367 020001613123 23062939 บริษัท ไอซิน เคมีคอล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3368 020001643061 5700000028 บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3369 020001734987 5900796562 บริษัท ไทย กอริลล่า พัลพ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3370 020001735085 27660754 บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3371 020001735134 27660755 บริษัท เจเฟอร์ไรท์ พาวเดอร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3372 020001735181 23063299 บริษัท พี ไอ อนิดัสทรี จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3373 020003619513 27660748 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3374 020003650382 23047203 บริษัท สตาร์คอร์ จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3375 020016409449 5800001648 บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3376 020016802631 5800001646 บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3377 020017423169 5900797378 บริษัท ไทย เฮอร์ริค จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3378 020018061244 23063258 บริษัท ซีเอน็ซี อนิเตอร์เนชั่นแนลจ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3379 020018310515 28375230 บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3380 020019638216 27075057 บริษัท ยมูิคอร์ ออโต้แคท(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3381 020019860025 23063305 บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูิลิตี ส์จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3382 020019860037 23050246 บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูิลิตี ส์จ้ากดั (มหาชน) จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3383 020021529341 23061550 บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ระยอง กฟอ.บ้านค่าย กฟก.2
3384 020002864841 23053342 บริษัท น้าเชา (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3385 020002864883 23053344 บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3386 020002865040 23053422 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3387 020002865072 23057435 บริษัท น ้าตาลราชบุรี จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3388 020002865155 23053424 บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3389 020002865254 23053425 บริษัท อตุสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่งจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3390 020002865297 23047217 บริษัท ราชาชูรส จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3391 020002869331 23053345 บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3392 020003283710 23053204 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จก. จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3393 020003283836 23055514 บริษัท ราชาเซรามิค จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3394 020003283900 23055513 บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3395 020003284182 23053205 หจก.โรงงานอตุสาหกรรมไทยพลาสติค จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3396 020003289335 27666882 บริษัท โซล่าโพลีแซค จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3397 020003289585 27666964 บริษัทสยามคุล อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3398 020003290247 23060767 บ.แอดวานซ์เมทัลอนิดัสตรีส์ จก. จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3399 020003291424 23055160 บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3400 020003291802 27666884 บริษัทราชบุรี เอทานอลจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
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3401 020003295143 23055610 บริษัท เอเชี่ยน สุพีเรีย ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3402 020003398674 23056728 นาง สุกจิจา เกยีรติทวีทรัพย์ จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3403 020003403560 23056074 บริษัท เอส.ดับบลิว.วูด จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3404 020003444054 23054782 บ.ไทรอมัฟ์ สเปเชียล ทูลส์แอนด์ สตีล จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3405 020003452512 23054784 บ.นีโอเทคฟูด้ จก. จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3406 020021372405 27666883 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ราชบุรี กฟอ.บ้านโป่ง กฟก.3
3407 020003292175 23056418 บริษัท โกวิทออโต้พาร์ท จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.หนองปลาหมอ กฟก.3
3408 020003292256 23054485 บริษัท พรเจริญ เซฟตี  กลาส จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.หนองปลาหมอ กฟก.3
3409 020003294581 23055397 บริษัทไทยอารีอนิเตอร์เท็กซ์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.หนองปลาหมอ กฟก.3
3410 020003295002 23058556 บริษัทซันคาโอ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.หนองปลาหมอ กฟก.3
3411 020003295195 23055608 บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.หนองปลาหมอ กฟก.3
3412 020003448282 23054676 บ.ศรีทองเท็กซ์ไทล์ จก. จ.ราชบุรี กฟต.หนองปลาหมอ กฟก.3
3413 020003287078 23060770 บริษัท ทรายยง่ฮั ว จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.กรับใหญ่ กฟก.3
3414 020003287113 23053360 บริษัท รุ่งสินเจริญ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.กรับใหญ่ กฟก.3
3415 020003416279 23055906 หจก.อนนท์อตุสาหกรรม จ.ราชบุรี กฟต.กรับใหญ่ กฟก.3
3416 020004232163 23061805 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3417 020004263543 23050042 บ.สโตเรจแบตเตอร่ีแมนูแฟกเจอร่ิงจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3418 020004264094 23050053 บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3419 020004265016 23049568 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3420 020004272168 23048517 บริษัท กรไทย จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3421 020004274730 23051207 หจก.หยางจนิหลุน จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3422 020004274884 28374695 บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3423 020004275264 23058067 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทมจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3424 020004276370 23062236 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3425 020004276428 23050561 บริษัท พรอสเพอริตี  คอนกรีต จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3426 020004276771 23050043 บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติคจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3427 020004276819 23050545 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3428 020004277449 23060341 นาง อษุา ธีระสัตยกลุ จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3429 020004277829 23049772 นาง สุวคนธ์ พากเพียร จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3430 020004279480 23061816 บจก.เอก็คอมธารา ช้าระโดยบริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์จ้ากดั (มหาชน) จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3431 020004279587 23049134 บริษัทปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3432 020004280203 23061808 นาย หวัง ธีระสัตยกลุ จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3433 020004311866 27661281 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3434 020004312176 27660879 บริษัทสยามแม็คโคร จก.(มหาชน)สาขาราชบุรี จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3435 020004400787 27661314 หจก.เอี ยกมิลุ้ง จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3436 020016554652 27661297 บริษัท ลัคกี  นิตติ ง แอนด์ ดายอิ งจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3437 020017366171 23050563 บริษัท ไทย โคโคนัท จ้ากดั(มหาชน)(สาขา 2) จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3438 020017410318 27661283 บริษัท ไทย โคโคนัท จ้ากดั(มหาชน)(สาขา 1) จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3439 020018644046 23047106 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟต.1
3440 020004334162 27667210 นาย สิโรตม์ ตรีวรกลุ จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3441 020004335297 27700413 บริษัท พีที พอร์ค แอนด์โปรดัก จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3442 020004337736 27667214 บริษัท ช.วัฒนาวู้ด จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3443 020004343439 23048815 บริษัทเอสทีพิมพ์ยอ้ม จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3444 020004344784 23049677 หจก.โรงสีเกษตรธัญญา จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3445 020004344805 23050550 บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3446 020004345143 23050548 บริษัท ว.ีซี.เอฟ กรุ๊ป จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3447 020004345194 23059622 บริษัทโรงน ้าแข็ง ส. เรืองสวัสด์ิจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3448 020004346374 23050543 บริษัท เอส พี เอม็ อาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3449 020004346574 23050556 บริษัทกาญจนาอาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3450 020004346639 23050549 บริษัท เอส พี เอม็ อาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3451 020004346744 23050544 บริษัท โรงน ้าแข็ง ส.รุ่งเรือง จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3452 020004346800 23050555 บริษัท ไอ ไอ ย ูพี กรุ๊ป จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3453 020017925984 28374646 บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3454 020020485478 23059623 บริษัท ว.ีซี.เอฟ กรุ๊ป จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3455 020020809365 27667220 บริษัท ว.ีซี.พอร์ค แอนด์โปรเซสซ่ิง จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.ปากท่อ กฟต.1
3456 020003737625 27661134 บริษัท ไทยเหม่ย จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3457 020003737689 27661133 บริษัท ไทยเหม่ย จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3458 020003737926 27661131 บริษัท งามดีอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3459 020003737981 27661132 บริษัท ลักกี กลาส จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3460 020003745002 27661135 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3461 020003745068 27661136 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3462 020003750943 5700000064 บริษัท มั่นยิง่ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3463 020003751016 23051362 บริษัท ไทย เหม่ย จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3464 020003751063 23055080 บริษัท กลุ่มสยามบรรจภุัณท์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3465 020003751151 23055158 บริษัท ฮาร์สันสปอร์ต จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3466 020003751205 23055159 บริษัท คินซ่ี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3467 020003751274 23055181 บริษัท ซีอองฮองเอน็เทอไพรซ์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3468 020003751319 23059124 บริษัทสยามอะคริลิค จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
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3469 020003751421 23055079 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3470 020003751478 5900797482 บริษัท กงัวาลเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3471 020003751537 23047183 บริษัท เจยีมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3472 020003751610 23049765 บริษัทส.พัฒนาแอล็ลอย จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3473 020003751675 23053371 บริษัทสยามพรีเสิร์ฟฟูด้ส์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3474 020003751774 23048500 บริษัท อเิคบานา เอน็จเินียร่ิง จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3475 020003751841 23058824 บริษัทราชราตัน ไทย ไวร์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3476 020003751908 23058825 บริษัท เจ.พ.ียไูนเต็ด จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3477 020003753448 23058831 บริษัท ธาราไอซ์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3478 020018920468 5700000310 บริษัท จ.ีเอส.เอน็เนอร์จ ีจ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.โพธาราม กฟต.1
3479 020004369943 23056457 บริษัท คูซุ่นเฮงหลีเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟต.นางแกว้ กฟต.1
3480 020004415817 23054919 โรงพยาบาลด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี กฟอ.ด้าเนินสะดวก กฟต.1
3481 020004380919 23059122 บริษัท เจริญภัทรพานิช จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟฟ.ดอนไผ่ กฟต.1
3482 020004059710 27665812 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร(สถานีจา่ยน ้าโพหัก) จ.ราชบุรี กฟอ.บางแพ กฟต.1
3483 020004063446 23055399 บริษัท ส่ิงทอซาติน จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บางแพ กฟต.1
3484 020004063504 23056451 นาย สมภพ กติติวรภัทร จ.ราชบุรี กฟอ.บางแพ กฟต.1
3485 020004063752 23058827 บริษัท ไทยรุ่งกจิ ไวท์ด๊ัก จ.ราชบุรี กฟอ.บางแพ กฟต.1
3486 020004063809 23055400 บริษัทวรรณธนา  เมททอลเวิร์ค จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.บางแพ กฟต.1
3487 020003799363 27665758 นาย เอกชัย กล่ินสุคนธ์ จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3488 020003808699 23055298 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3489 020003808902 23055295 บมจ.อตุสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย(สาขา) จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3490 020003808997 23051733 บริษัท ธารณ์ธนวัต จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3491 020003809069 23055289 นาย ทรงพล เนื อนิ่ม จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3492 020003809574 23059358 บริษัท เอส พีเอม็ อาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3493 020003809694 23059355 บริษัทกาญจนาอาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3494 020017384055 5701540308 บริษัท เอส พี เอม็ อาหารสัตว์ จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3495 020019665342 27665763 บริษัท เอพีเอม็ อะโกร จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3496 020020564171 23062856 บริษัทศรีนานาพร มาร์เกต็ติ ง จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟต.1
3497 020004313167 23049177 บ.วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จ้ากดั จ.ราชบุรี กฟย.บ้านคา กฟต.1
3498 020006021935 23050655 บริษัท  ชินชนะอนิดัสตรี ส์( ไทยแลนด์ )จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3499 020006022235 27662081 บจก. สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3500 020006022363 23051264 บริษัท คิวเอม็อนิเวนท์ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3501 020006022974 23056987 บริษัท ลพบุรีอนิน์ พลาซ่า จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3502 020006041293 23051951 กองบิน 2 จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3503 020006087359 23051291 บริษัท ลพบุรีน ้าแข็งหลอด จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3504 020006127332 23051952 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3505 020006356941 23077142 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3506 020006755221 5900797406 บริษัท เอน็เอม็บ-ีมินีแบ ไทย จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3507 020006755271 23050657 บริษัท  เบอร์ลีไดน่าพลาส  จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3508 020007049642 23051365 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3509 020007054816 23051268 กองโรงงานสรรพาวุธ 4 จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3510 020007055490 23050420 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3511 020007055873 23050644 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3512 020007055877 23057003 บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3513 020007055879 27662084 บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์สาขาลพบุรี จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3514 020007056060 27075002 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3515 020007056104 23051356 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี กฟจ.ลพบุรี กฟน.3
3516 020018770380 5800001381 นาง ปัญญ์ชลี ค้าสอน จ.ลพบุรี กฟอ.โคกส้าโรง กฟน.3
3517 020019155968 5900797335 บริษัท น ้าตาลสระบุรี จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.สระโบสถ์ กฟน.3
3518 020006906714 23058681 โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี กฟอ.บ้านหมี่ กฟน.3
3519 020006918595 23058674 นาย วุฒิชัย สุขสด จ.ลพบุรี กฟอ.บ้านหมี่ กฟน.3
3520 020006918763 23059040 หจก.โรงสียง่เส็ง 5 (บ้านช)ี จ.ลพบุรี กฟอ.บ้านหมี่ กฟน.3
3521 020006918885 23058956 หจก.โรงสีชวนร้าลึกรุ่งเรืองธัญญะกจิ จ.ลพบุรี กฟอ.บ้านหมี่ กฟน.3
3522 020006126864 27664410 บริษัทวีเกอร์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3523 020006161973 27664384 บริษัท บ.ีฟูด้ส์ โปรดักส์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3524 020006162051 5800001411 บริษัท เบทาโกร จ้ากดั (มหาชน) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3525 020006163412 27664426 บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3526 020006163755 27664393 นาย สุรชัย โรจน์เจริญชัย จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3527 020006164285 23061122 บริษัท สุธากญัจน์ จ้ากดั (มหาชน) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3528 020006165367 5900797338 บริษัท  แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3529 020006165860 23061134 บริษัท บี ฟูด้ส์โปรดักส์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3530 020006165962 5800001390 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3531 020006166134 23064002 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3532 020006166219 23064004 บริษัท เบทาโกร เซฟตี  มีท แพคกิ ง จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3533 020006167472 23062300 บริษัท เบทาโกรแลนด์ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3534 020006167762 23062307 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชี่ยลตี ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3535 020006167881 23062118 บริษัท ชลสิทธิ์โฟร์เซ่นฟูดส์ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3536 020006168071 5900797473 บจก.สุรินทร์ออมยา่เคมิคอล (ประเทศไทย) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
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3537 020006168143 23062125 บริษัท พ.ีว.ีเอก็ซโพลซิฟ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3538 020006168184 23062132 บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3539 020006170367 23061951 บริษัท คิงส์ สตาร์ช จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3540 020006171197 5900797339 บริษัท ดีคอนโปรดักส์จ้ากดั (มหาชน) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3541 020006171231 27074688 บริษัท อายโินะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟูด้ส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3542 020006172998 5900797336 บริษัท ยเูนียนลิงค์ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3543 020010772933 27664385 บริษัท เบทาโกร เอม็เอฟ เดลี จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3544 020017162191 23061133 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3545 020017162224 23062309 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3546 020020754437 23047143 บริษัท เหล็กทรัพย ์จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3547 020021279526 23047144 บริษัท เฌอร่า จ้ากดั (มหาชน) จ.ลพบุรี กฟอ.พัฒนานิคม กฟน.3
3548 020006863199 23058675 บริษัท โอเอแซดที จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3549 020006902731 23053770 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3550 020006902763 23062842 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3551 020006902795 23058926 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3552 020006902828 23058668 หจก.น ้าแข็งหลอดล้านารายณ์ จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3553 020006902853 23058932 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3554 020006902882 23056416 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3555 020006902917 23058810 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่สุขภาพจ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3556 020006902949 23058934 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั (โรงงานอาหารส้าเร็จรูป) จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3557 020006903046 23058918 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3558 020006903083 23058919 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3559 020006903143 23061710 บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3560 020006905605 27666691 บริษัท ชิงธง จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3561 020006905627 27666689 บริษัท สหฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3562 020016680639 5800001386 บริษัท โพรเกรส อนิเตอร์ ฟาร์ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ชัยบาดาล กฟน.3
3563 020016292039 27666687 บริษัท อ ี85 จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ล้าสนธิ กฟน.3
3564 020019137692 27666685 บริษัท ศิลานิยมทองมา จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ล้าสนธิ กฟน.3
3565 020006583929 23058939 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าตาล ทีเอน็ จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ท่าหลวง กฟน.3
3566 020006584041 23059046 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ท่าหลวง กฟน.3
3567 020006584201 23059039 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ท่าหลวง กฟน.3
3568 020006584217 23058940 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ท่าหลวง กฟน.3
3569 020018387160 27668385 บริษัท ไมน์เค็ม จ้ากดั จ.ลพบุรี กฟอ.ท่าหลวง กฟน.3
3570 020018976395 5800001388 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งท่าหลวง จ.ลพบุรี กฟอ.ท่าหลวง กฟน.3
3571 020004718593 23048325 บริษัท ล้าปางฟูด๊โปรดักส์ จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3572 020004722186 23049287 บมจ.อาหารสากล จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3573 020005340907 23051898 มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3574 020005347371 27075219 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ล้าปาง) จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3575 020005347429 23063220 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบื อง(ล้าปาง) จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3576 020005347485 23048272 บริษัท ยเูนี่ยนฟรอสท์ จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3577 020005348174 23048262 บริษัท น ้าแข็งทิพย ์จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3578 020005350604 23048256 หจก. พี แอนด์ พี พีรพัทธ์ จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3579 020005350814 23048253 บริษัท ล้าปางสมนึกบริการ จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3580 020005354446 23049529 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3581 020005365976 23048250 โรงพยาบาลล้าปาง จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3582 020017053095 27665196 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3583 020017109569 27665204 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) สาขาล้าปาง จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3584 020017287943 23048578 บริษัท ไทยน ้าทิพย ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟจ.ล้าปาง กฟน.1
3585 020004529123 23055281 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟอ.เกาะคา กฟน.1
3586 020018836341 27665464 บริษัท เกษตรโชค จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟอ.เกาะคา กฟน.1
3587 020005862614 23055457 หจก.ศิลาแม่ทะ จ.ล้าปาง กฟอ.แม่ทะ กฟน.1
3588 020005862822 23063449 บริษัท เอน็ ดี พี เอน็จเินียร่ิง จ้ากดั จ.ล้าปาง กฟอ.แม่ทะ กฟน.1
3589 020005821240 23055262 บริษัท มาเจสติคอตุสาหกรรมอาหารจ้ากดั จ.ล้าปาง กฟอ.ห้างฉัตร กฟน.1
3590 020004485642 23049532 บจก.โซดิแอค แอร์เคเทอร์ร่ิงอคิวิปเม้นต์(ไทยแลนด์) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3591 020004595821 23047635 บริษัท อเีล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3592 020004595890 23048858 บริษัท ไทย เอน็ เจ อาร์ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3593 020004595940 23050127 บจก.ฟูจคูิระอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3594 020004595967 23062932 บจก.ฟูจคูิระอเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3595 020004596017 23050128 บจก.ฟูจคูิระอเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3596 020004596103 23047755 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3597 020004596146 23077085 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3598 020004596225 23049682 บริษัท ช้าฟเนอร์ อเีอม็ซี จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3599 020004596276 23052732 บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3600 020004598332 23050137 บจก.ทานากะพรีซีลซ่ัน (ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3601 020004598416 23050131 บริษัท ไทย เอช.เค.ดี. จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3602 020004598473 23048857 บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3603 020004598710 23050138 บริษัท เออร์นี่ อเิล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3604 020004598757 23050146 บจก.โอก ิพรีซิชั่น(ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
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3605 020004598783 23048245 บริษัท โฮยา ออปติคส์ จ้ากดั (ประเทศไทย) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3606 020004598807 23048246 บริษัท โฮยา ออปติคส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3607 020004598993 23053249 บริษัท โรงน ้าแข็งล้าพูน จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3608 020004599272 23048242 บริษัท โฮยาออปติคส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3609 020004601340 23048244 บริษัท โฮยา  ล้าพูน  จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3610 020004601511 23077101 บริษัท แอร์โปรดัคส์อนิดัสตรีย ์จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3611 020004601536 23048243 บริษัท โฮยา ล้าพูน จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3612 020004601578 23048039 บริษัท เคอซีี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3613 020004601632 23048080 บริษัท เคอซีี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3614 020004601700 23048040 บริษัท ฮานาไมโครอเิล็คโทรนิคส จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3615 020004601742 23047722 บริษัท ไทยซึโนดะ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3616 020004601778 23047637 บริษัท ล้าพูนซิงเดนเกน็ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3617 020004601984 23048249 บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3618 020004602011 23048248 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3619 020004602268 23047729 บริษัท ยแูทกซ์ เอฟ.เอม็.จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3620 020004605312 23047640 บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3621 020004605362 23053295 บริษัท หริภุญชัย(2533) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3622 020004605460 23053254 บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3623 020004605567 23053255 บมจ. โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3624 020004605764 23053256 บริษัท ล้าพูนพลาสแพค จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3625 020004605817 23047908 บจก.ยามานาชิอเิลคทรอนิกส์(ไทยแลนด์) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3626 020004605984 23061421 บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ง จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3627 020004606080 23062943 บริษัท ที พี ไอ โพลีน จ้ากดั (มหาชน) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3628 020004608320 27075015 บมจ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3629 020004608368 23062934 บริษัท เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3630 020004608569 23062924 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3631 020004608621 23062923 บริษัทโฮยา ออปติคส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3632 020004609296 23049283 บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3633 020006003918 23054310 โรงพยาบาลล้าพูน จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3634 020016725492 27662905 บริษัท เอจซีี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3635 020017837931 5800001372 บจก. พรไพศาลล้านนาข้าวไทย จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3636 020018739157 23047590 บมจ.ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3637 020020094714 27662966 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3638 020020984895 23053447 บริษัท เลอ ครูเซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟจ.ล้าพูน กฟน.1
3639 020016816954 27662961 บริษัท จนิฉางเชิง เหมืองแร่ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.แม่ทา กฟน.1
3640 020020300038 5700000030 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.แม่ทา กฟน.1
3641 020005831511 27666726 บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.ป่าซาง กฟน.1
3642 020004499648 27665366 บริษัท อาร์ เค ฟูด๊ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟต.นครเจดีย์ กฟน.1
3643 020005587925 23055162 บริษัท ศิลาสามยอด จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.บ้านโฮ่ง กฟน.1
3644 020005588065 27662975 บริษัท เจา้วัฒนพงศ์ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.บ้านโฮ่ง กฟน.1
3645 020004974543 23054146 บริษัท บ้านปู จ้ากดั(มหาชน) จ.ล้าพูน กฟอ.ลี กฟน.1
3646 020016774862 27662978 บริษัท ไทย โทน อนิเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.ลี กฟน.1
3647 020005114370 23053400 บริษัท แอร์โปรดัคส์อนิดัสตรีย ์จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.บ้านธิ กฟน.1
3648 020005114544 23063545 บริษัท เบทาโกร จ้ากดั (มหาชน) จ.ล้าพูน กฟอ.บ้านธิ กฟน.1
3649 020005115098 27662953 บริษัท ยโูทเปียไดมอนด์ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.บ้านธิ กฟน.1
3650 020005115147 27662954 บริษัท เกษมสันต์ จ้ากดั จ.ล้าพูน กฟอ.บ้านธิ กฟน.1
3651 020015654466 23060083 โรงพยาบาลจงัหวัดเลย จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3652 020015654496 23060876 โรงพยาบาลเลย จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3653 020015662795 23059410 หจก.สหการน ้าแข็ง (เลย) จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3654 020015662901 27663361 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3655 020015703864 23059675 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3656 020016438196 27662280 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาเลย สาขาที่ 00069 จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3657 020016708387 27662258 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3658 020017441244 23061107 บริษัท โรงน ้าแข็งกจิวารี-ทิพยว์ารี(เลย) จ้ากดั (ช้าระโดยคุณสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์) จ.เลย กฟจ.เลย กฟฉ.1
3659 020019722202 27662273 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.เลย กฟอ.นาด้วง กฟฉ.1
3660 020015019561 23060018 หจก.ไทยอดุม 1991 (สาขาวังสะพุง) จ.เลย กฟอ.วังสะพุง กฟฉ.1
3661 020016311305 27669338 บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ้ากดั จ.เลย กฟอ.วังสะพุง กฟฉ.1
3662 020015786421 23059669 บริษัท อรพินกอ่สร้าง จ้ากดั จ.เลย กฟอ.ภูกระดึง กฟฉ.1
3663 020014923063 23060870 บริษัทเพชรเมืองเลยอสังหาริมทรัพย ์จ้ากดั จ.เลย กฟก.เอราวัณ กฟฉ.1
3664 020014923098 27668432 บ.ชาญยทุธการศิลาเลย(1997)จ้ากดั จ.เลย กฟก.เอราวัณ กฟฉ.1
3665 020014923170 27668980 บริษัท ทรัพยไ์พวัลย ์การศิลา จ้ากดั จ.เลย กฟก.เอราวัณ กฟฉ.1
3666 020010971280 27664366 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั สิริมงคลไรซ์ จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3667 020010974406 23052159 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3668 020010974872 23052432 บริษัทบางซ่ือโรงสีไฟเจยีเม้ง จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3669 020010975146 23061071 บริษัทสยามแม็คโครจ้ากดั(มหาชน)สาขาศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3670 020010975188 23061070 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดัด จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3671 020010975240 28374758 โรงน ้าแข็งศรีต้นสน จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3672 020010976313 23052162 บริษัทซุ่นเฮงพลาซ่า จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
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3673 020010976408 23052424 หจก.แพรว-พีท -พ(ี2004) จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3674 020010976485 23052160 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3675 020010976572 23048007 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กฟจ.ศรีสะเกษ กฟฉ.2
3676 020012291322 23052426 บริษัท วารีเทพ จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟอ.อทุุมพรพิสัย กฟฉ.2
3677 020012607523 5701541331 โรงพยาบาล อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ กฟอ.บึงบูรพ์ กฟฉ.2
3678 020011543081 23052428 โรงสีข้าวเจง็ยง่ฮะฮวด จ.ศรีสะเกษ กฟอ.ห้วยทับทัน กฟฉ.2
3679 020011543119 23061081 บริษัทโตมี จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟอ.ห้วยทับทัน กฟฉ.2
3680 020017882209 23061079 หจก.รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงษ(์2001) จ.ศรีสะเกษ กฟอ.ขุขันธ์ กฟฉ.2
3681 020011803670 23052147 บริษัท โรงสีราษีพาณิชยศ์รีสะเกษ2004 จ.ศรีสะเกษ กฟอ.ราษีไศล กฟฉ.2
3682 020012596052 23054173 โรงพยาบาล อ.กนัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กฟอ.กนัทรลักษ์ กฟฉ.2
3683 020012600382 27665064 หจก.แพรว-พีท-พี (2004) จ.ศรีสะเกษ กฟอ.กนัทรลักษ์ กฟฉ.2
3684 020012600533 23055365  บริษัท โรงน ้าแข็งกนัทรลักษ์กจิวารี จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟอ.กนัทรลักษ์ กฟฉ.2
3685 020012600619 28374762 บริษัท เอีย่มศิริแป้งมัน จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟอ.กนัทรลักษ์ กฟฉ.2
3686 020010943740 23055366 หจก.โรงสีข้าวตั งแซเยี ยง จ.ศรีสะเกษ กฟอ.โนนคูณ กฟฉ.2
3687 020017395017 27665061 บริษัทตั งแซเยี ยงกรีนพาวเวอร์จ้ากดั จ.ศรีสะเกษ กฟอ.โนนคูณ กฟฉ.2
3688 020015218319 23050124 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3689 020015218451 23051199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสกลนคร จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3690 020015227383 23050117 โรงพยาบาลจงัหวัดสกลนคร จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3691 020015238687 5801562572 บริษัท ซีพีออลล์ จ้ากดั(มหาชน) จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3692 020015241688 23047825 นาย ชวลิต ชนาวิโชติ จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3693 020015241741 23050126 หจก.กรเดชน ้าแข็งหลอด จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3694 020017368150 27665731 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.สกลนคร กฟจ.สกลนคร กฟฉ.1
3695 020016374324 27667651 บริษัท ดอยค้าผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากดั จ.สกลนคร กฟอ.เต่างอย กฟฉ.1
3696 020015868022 27665035 นาง วิภา อุน่สากล จ.สกลนคร กฟอ.พังโคน กฟฉ.1
3697 020015959674 23052900 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช จ.สกลนคร กฟอ.สว่างแดนดิน กฟฉ.1
3698 020007857821 23054476 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร่าชมงคลศรีวิชัย สงขลา จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3699 020007859951 23057104 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้า จ้ากดั จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3700 020007860081 23052346 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3701 020007860155 23052349 บริษัท แมนเอโพรสเซนฟูดส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3702 020007860195 23052366 บริษัท สงขลาอตุสาหกรรมการปลาป่น จ้ากดั จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3703 020007860228 23057991 บริษัท แป๊ะแชสงขลา จ้ากดั จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3704 020007860294 23057992 บจก.11 วงจร เทรดดิ งแอนด์โคลด์สตอเรจ จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3705 020007862439 23057993 หจก.โรงน ้าแข็งสงขลา จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3706 020007862470 23054858 บริษัท เอน็ เอสโคลด์ สโตเรจ จ้ากดั จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3707 020007862501 23057995 บ.คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ งส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3708 020007862625 28374664 บจก.สยามอนิเตอร์เนชั่นแนลฟูด๊ จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3709 020007922252 23062697 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3710 020007924398 23050505  ฐท.สข.(กองรักษาการณ์ประตูวชิรา ) จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3711 020007945608 23050506 โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา กฟจ.สงขลา กฟต.3
3712 020007964702 23057503 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3713 020007967750 23053497 บริษัท ซีเวลท์ โฟรเช่น ฟูด้ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3714 020007967851 23048876 บริษัท ไทยยเูนี่ยนซีฟูด้ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3715 020007967926 23058603 บริษัทโกลด์คอยน์สเปเชียลิตี (ประเทศไทย) จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3716 020007968026 23055891 บริษัท เจา้พระยาท่าเรือสากล จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3717 020016409803 27665533 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั สงขลา ลิฟเติ ล จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3718 020016747851 27665536 บริษัท ไทยยเูนี่ยนซีฟูด้ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สิงหนคร กฟต.3
3719 020007080532 23054822 บริษัท ทีโอที จ้ากดั(มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3720 020007111698 23055067 บมจ.โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3721 020007111894 23062141 บริษัทศูนยก์ารค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ด จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3722 020007113408 23056296 บริษัทไฮแคร์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3723 020007113521 23055541 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3724 020007113653 23055947 บมจ.ท่าอากาศยานไทยสาขา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3725 020007113786 5900796680 บริษัท อนิโนเวทีฟ โกลฟส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3726 020007125473 23050399 บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์ยนิดี จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3727 020007149965 27074851 บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3728 020007152049 23055537 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3729 020007158673 23056301 บริษัทไทยเอก เซฟตี กล๊าส จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3730 020007183087 23058309 บริษัท แฟกซ์ไลท์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3731 020007184370 23055950 บริษัท ไทยอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3732 020007184660 23062397 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ย.ูที.คลีนวอเตอร์ จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3733 020007197848 27074855 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3734 020007197975 23055225 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3735 020007288397 23047127 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3736 020007314227 27074859 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3737 020007316046 23056298 บมจ.ไทยฮั วยางพารา (สาขาฉลุง) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3738 020007317884 27663855 บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3739 020016326629 27663858 บริษัท สยามนครินทร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3740 020016666352 23055536 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
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3741 020016971512 27074862 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3742 020017793827 27669567 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3743 020019031857 5701541177 บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.หาดใหญ่ กฟต.3
3744 020007836851 5900797047 บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3745 020007837264 23059449 บริษัท 2 เอส เมทัล จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3746 020007840878 23055945 บจก. สยามอตุสาหกรรมยปิซัม (สงขลา) จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3747 020007841010 23055943 บริษัทไทยฮั วยางพารา จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3748 020007841049 23058419 หจก.หาดใหญ่น้าแข็งหลอด2005 จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3749 020007841150 23055937 บริษัทไทยลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3750 020007841331 23061326 บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3751 020007841331 5900797429 บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3752 020007841444 23055940 บ.เจ อาร์ ดี ไบรท์มอเตอร์อนิดัสตรีส์ จก. ีส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3753 020018561787 23055068 บริษัท โชติวัฒน์อตุสาหกรรมการผลิต จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.บางกล้่า กฟต.3
3754 020007879419 23060576 บริษัท เฟลเท็กซ์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3755 020007879923 23060572 บริษัทไทยกูด๊แลนด์รับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3756 020007881580 23060574 บริษัท ภาคใต้อตุสาหกรรมท่อน ้าไทยจ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3757 020007881695 23058519 บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3758 020007881795 23059839 บริษัท บี เทค อนิดัสตรี จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3759 020019933187 23059842 บริษัท เบทาโกร จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3760 020021233925 5700000027 บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.รัตภูมิ กฟต.3
3761 020007967578 23059845 บริษัทดิปป์โปรดักส์(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.ควนเนียง กฟต.3
3762 020007130438 23056297 บริษัท ภาคใต้ เอส เค จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.นาหม่อม กฟต.3
3763 020007849373 23047499 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3764 020007849406 28374707 บริษัท ไทยยเูนี่ยนฟีดมิลล์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3765 020007849546 23053507 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3766 020007849619 23049657 บริษัท ระโนดโรงน ้าแข็ง จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3767 020007849651 23048173 บ.หาดใหญ่ไทยรุ่งเรืองจ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3768 020007849959 5900796779 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3769 020007854697 27666557 นาย ธีรพร คงแกว้ จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3770 020007854849 27666561 นาย เอกชัย อธิปอนันต์(เอราวัณฟาร์ม) จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3771 020016379701 27666556 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ฟาร์มระโนด 2) จ.สงขลา กฟอ.ระโนด กฟต.3
3772 020007924958 23053495 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา(บ้านควนพลา) จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3773 020007925005 23051753 บริษัท หน่้าฮ่ัวรับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3774 020007925071 27075053 บริษัท ถาวรอตุสาหกรรมยางพารา (1982)จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3775 020007925131 23051755 บริษัท ถาวรอตุสาหกรรมยางพารา(1982)จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3776 020007926560 23053503 บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3777 020007926824 23053237 บริษัท  เอม็  เจ  อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3778 020007926859 23057478 บริษัท ไฮซ์คิวแพค อนิดัสตรี จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3779 020007929387 23051726 บจก.เซฟสกนิ เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3780 020007929426 23051728 บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3781 020007929460 23051730 บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3782 020007929531 23057494 บริษัท หาดสินลาเท็กซ์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3783 020007929562 23057493 บริษัท เอวันรับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3784 020007931509 27663014 บริษัทหน่้าฮ่ัวรับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3785 020007978370 27663023 บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3786 020016876949 27663028 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3787 020020876357 23077204 บริษัท ถาวรอตุสาหกรรมยางพารา (1982)จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3788 020020876374 23051754 บริษัท ถาวรอตุสาหกรรมยางพารา (1982)จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.สะเดา กฟต.3
3789 020007669300 23051762 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3790 020007670458 23047128 บริษัท พาเนล พลัส จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3791 020007670573 23051760 บริษัท ทัทวิน จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3792 020007670634 23051761 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3793 020007670691 23051723 บริษัท อ ีฮับ ฮวด จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3794 020007670745 23051722 บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3795 020007670798 23053500  บริษัท วู้ดเวอร์ค จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3796 020007671139 28374575 บริษัท หาดสินรับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3797 020007671203 23053494 บริษัท ซุ่นไทย พาราวู้ด จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3798 020007671454 27074991 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3799 020007671516 23057567 บริษัท โกร๊ปฮอลส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3800 020007671663 23057488 บริษัท ท้อปโกลฟเทคโนโลย(ีประเทศไทย)จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3801 020007677648 27663878 บริษัท เมกกา้ หาดใหญ่ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3802 020016630695 27663879 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3803 020018642161 23050360 บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3804 020019028707 23051757 บริษัท เฮลตี  โกล์ฟ จ้ากดั จ.สงขลา กฟฟ.พังลา กฟต.3
3805 020007627402 23055742 บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.จะนะ กฟต.3
3806 020007627437 23055747 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.สงขลา กฟอ.จะนะ กฟต.3
3807 020007627819 23057577 บริษัท แพนรับเบอร์อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.จะนะ กฟต.3
3808 020007627852 23058002 บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.จะนะ กฟต.3
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3809 020007627930 23058606 บริษัท หลีเฮงซีฟูด้ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.จะนะ กฟต.3
3810 020007627969 23062862 บริษัท น ้าแข็งหลอดพิ งค์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.จะนะ กฟต.3
3811 020007959281 23058013 บริษัท เซาท์แลนด์ ลาเท็กซ์ จ้ากดั จ.สงขลา กฟอ.นาทวี กฟต.3
3812 020007392364 23058007 นาย จกัรพันธ์ ประกายอนุรัตน์ จ.สงขลา กฟอ.เทพา กฟต.3
3813 020007720602 23052977 โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3814 020007721193 23053240 บริษัทห้องเยน็สินภักดี จ้ากดั จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3815 020007721253 23077060 บ.สหสตูลน ้าแข็งการประมง จ้ากดั จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3816 020007722393 23053274 บริษัท น ้าแข็งมิตรสตูล จ้ากดั จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3817 020007722415 23053273 นาย พิบูลย ์รัชกจิประการ จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3818 020007722525 23058764 บริษัทน ้าแข็งมิตรสตูล จ้ากดั จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3819 020016777871 27665967 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จ้ากดั (มหาชน) จ.สตูล กฟจ.สตูล กฟต.3
3820 020007665371 23058760 บริษัท พลายงามพาราวู้ด จ้ากดั จ.สตูล กฟอ.ท่าแพ กฟต.3
3821 020007922496 23058600 นาย จกัรพันธ์ ประกายอนุรัตน์ จ.สตูล กฟอ.ละงู กฟต.3
3822 020021153168 23058599 บริษัท วู้ดเวอร์ค จ้ากดั จ.สตูล กฟอ.ละงู กฟต.3
3823 020008080761 23054939 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัทุ่งนุ้ยศิลาทอง จ.สตูล กฟอ.ควนกาหลง กฟต.3
3824 020008080974 23055543 บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ (สตูล) จ้ากดั จ.สตูล กฟอ.ควนกาหลง กฟต.3
3825 020008106662 27665974 บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทมจ้ากดั จ.สตูล กฟอ.ควนกาหลง กฟต.3
3826 020003798992 27661486 บริษัท เกรทเซ็นทรัล(อนิเตอร์เนชั่นแนล)จ้ากดัสาขาอมัพวา จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3827 020003798992 28375234 บริษัท เกรทเซ็นทรัล(อนิเตอร์เนชั่นแนล)จ้ากดัสาขาอมัพวา จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3828 020003799228 27661490 บริษัท เอเซียติคอตุสาหกรรมเกษตรจ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3829 020003799532 27661494 หจก.จงึอูฮ๋วด จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3830 020003810218 23063369 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3831 020003813745 23061765 หจก.น ้าแข็งสหะ จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3832 020003818835 23062431 บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3833 020003818903 23062436 บริษัท เอส เอม็ พี ฟูด้ โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3834 020003819048 23063239 บริษัทโชคนาวีห้องเยน็จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3835 020003819109 27075036 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3836 020003819182 23063670 บริษัท สยามมารีนโฟรเซ่นฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3837 020003819346 23063247 บริษัทไทยเฟิสท์ คาสติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3838 020003819465 23062848 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3839 020003819985 23062849 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3840 020010797616 5800001747 บริษัท ไทยเจริญน ้ามันปาล์ม จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3841 020010801885 27661482 บริษัท ธนโชติ อนิเตอร์เท็กซ์ไทล์จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3842 020010817425 27661481 บริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อนิเกรเดียน จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3843 020016306170 27661498 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3844 020017737064 5800001749 บริษัท อมัพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟจ.สมุทรสงคราม กฟต.1
3845 020003960201 23062841 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟอ.อมัพวา กฟต.1
3846 020004447675 23062757 บริษัทน ้ามันมิตรเจริญจ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟอ.บางคนที กฟต.1
3847 020021500334 23063861 บริษัท มงคลเจริญทรัพยช์ัยศิริ จ้ากดั จ.สมุทรสงคราม กฟอ.บางคนที กฟต.1
3848 020002879944 23057978 บ.โลหะกจิรุ่งเจริญทรัพย ์จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3849 020002880002 23057979 บริษัท สยามเดนิม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3850 020002880054 5900796565 บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3851 020002880104 23057981 บริษัท ฟรีเท็กซ์ อลีาสติค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3852 020002880139 23047195 บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3853 020002880276 23057982 บ.สหต้าซ่ิงโพลีเท็กซ์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3854 020002883387 23057984 บ.เอม็.ไทย อนิดัสเทรียล จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3855 020002904209 23059389 บ.มหาชัยมารีนฟูด้ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3856 020002917455 23059704 บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3857 020002917839 23059714 บริษัท พ.ีเอส.พ.ีสเปเชียลตี ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3858 020002935534 23061480 บริษัท มหาชัยฟูด้โปรเซสซ่ิง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3859 020002962249 23061475 บริษัท วีระสุวรรณ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3860 020002973892 23061651 บ.ไทยถาวรคาซติ งเลท จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3861 020002990387 23051343 บริษัท สยามโกลเด้นเฮ็น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3862 020003010967 23062793 บริษัท แสงไทยอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3863 020003017206 23064080 บริษัท ลี ไฟเบอร์บอร์ด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3864 020003021014 23062797 บ.อนิเด็กซ์ อนิเตอร์เพิร์น จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3865 020003027468 23062812 บริษัท ศิริมหาชัย พลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3866 020003042423 23060066 บริษัท พ.ีเอส.พ.ีสเปเชียลตี ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3867 020003043009 23059505 บ.ห้องเยน็เอเชี่ยนซีฟูด้ จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3868 020003112625 23049779 บ.โรงน ้าแข็งมงคลทิพยธ์ารี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3869 020003112849 23063278 บริษัท เคแอนด์ยเูอน็เตอร์ไพรซ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3870 020003112899 23057805 บริษัท ชัยนาวีห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3871 020003112954 23057804 บริษัท ซีวิค ฟูด้ อนิดัสตรี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3872 020003113131 23058205 บ.โรงน ้าแข็งบางหญ้า จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3873 020003116458 23063280 บริษัท โกลเด้น ซี โฟรเซ่นฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3874 020003116571 27075032 บ.ห้องเยน็บางหญ้า จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3875 020003116647 23051743 บ.รุ่งเจริญผล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3876 020003116685 23063271 บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด๊ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
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3877 020003116728 23051744 บ.ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด๊ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3878 020003116850 23051746 บ.โรงน ้าแข็งเกษม จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3879 020003117184 23048559 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3880 020003118315 23063823 บริษัท เอกชัยการแพทย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3881 020003118371 23047323 บริษัท องกรณ์ ห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3882 020003118432 23051521 บ.องกรณ์ห้องเยน็ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3883 020003118478 5900797093 บริษัท สินชัยห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3884 020003118582 23057790 บ.รักชัยห้องเยน็ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3885 020003118640 23057729 บริษัท น ้าแข็งน้าชัย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3886 020003118712 27661622 บ.เทพมณี โคลด์สตอเรจ(มหาชัย) จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3887 020003119060 23051522 บริษัท อนิเตอร์เซีย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3888 020003122317 23051523 บ.ไอ เอม็ จ ีโฟร์เซ่นฟูด๊ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3889 020003122367 23059604 บริษัท น ้าแข็งเอกชัย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3890 020003122532 23047923 บ.น ้าแข็งเอกชัย จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3891 020003122705 23058429 บริษัท ส. ชัยวารีห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3892 020003122750 23048062 บ.ชัยวารีมารีนโปรดักส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3893 020003122793 27661633 บ.โอคินอสฟูด้ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3894 020003122840 23051524 บ.แพ็คฟูด้ จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3895 020003122894 27661634 บริษัท โอคินอสฟูด้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3896 020003123018 23058200 บริษัท โอคินอสฟูด้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3897 020003123051 23049831 บ.แพ็คฟูด้ จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3898 020003126326 23051526 บริษัท โชคมหาชัยมารีน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3899 020003126418 23061653 บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3900 020003126534 23051527 บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3901 020003126585 23051528 บริษัท แพ็คฟูด้ จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3902 020003126638 23051530 บริษัท โชคสมุทรมารีน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3903 020003126688 23062798 บริษัท โชคสมุทรมารีน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3904 020003126800 23051531 บ.น ้าแข็งบางหญ้า (2000) จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3905 020003127065 23077108 บริษัท แปซิฟิคมารีนฟูด้โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3906 020003127096 23047925 บริษัท อทุิศเอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3907 020003127192 23057971 บ. วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)  จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3908 020003129375 23051436 บ.อนิเด็กซ์อนิเตอร์เฟิร์น จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3909 020003129504 23051537 บริษัท บางกอกซีฟูด้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3910 020003129626 23051538 บริษัท ศักด์ิสวัสด์ิห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3911 020003129732 23052101 บ.น้าสินการยอ้ม จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3912 020003129790 23047986 บริษัท น้าสินการทอ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3913 020003129828 23058187 บริษัท วรพรปั่นด้าย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3914 020003132825 23051543 บริษัท เจริญอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3915 020003135346 27662530 บ.ซี.เอม็.อนิเตอร์ฟูด๊ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3916 020003135375 23051548 บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3917 020003135725 23063281 นาย ปรีชา ศิริแสงอาร้าพี จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3918 020003136051 23056328 บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3919 020003136112 23056329 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3920 020003136170 23056330 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3921 020003136238 23063997 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3922 020003136284 27662281 บริษัท โกลเด้นไพพ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3923 020003139573 23051552 บ.ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3924 020003139635 23060098 บ.เค.เวิลด์เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3925 020003139702 23056333 หจก.พี เอม็ เท็กซ์ไทล์ จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3926 020003139973 23047085 บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3927 020003140031 23051553 บริษัท วิคเตอร์ พลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3928 020003140116 23051554 บริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3929 020003141319 23056338 บ.เจท็อนิดัสตรีส์(ประเทศไทย) จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3930 020003141385 23063476 บริษัท เชเฟง เอน็เตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3931 020003141468 23056326 บริษัท ตี หวา เทคโนโลย ีจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3932 020003141491 23063295 บ.ทีพีซี สเตนเลส แอนด์ สตีล ฟาสเทนเนอร์นเนอร์  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3933 020003141570 23063214 บ.วีระสุวรรณ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3934 020003141703 23051555 บริษัท เวิลด์นิตติ ง เท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3935 020003141922 23051556 บริษัท เอช วี พลาส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3936 020003141970 28374571 บริษัท โอเรียนเต็ล แคน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3937 020003142103 27662287 บริษัท สยามฟริท จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3938 020003152875 23061640 บริษัท ไทย เบอร์เนอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3939 020003156142 27662311 บริษัท ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3940 020003156199 23061266 บริษัท งามรุ่งอตุสาหกรรมส่ิงทอ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3941 020003159543 23053379 บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3942 020003159695 27662315 บ.ที เอม็ พลาสเทรดดิ ง จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3943 020003159841 23051504 บริษัท เอม็ เอม็ พี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3944 020003159987 23077116 บริษัทโอ.เอม็.แคนแอนด์พริ นติ งจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
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3945 020003160104 23051507 บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3946 020003160152 23051508 บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3947 020003162600 23062640 บริษัท ยเูนี่ยนเบ็ลท์อนิดัสตรี ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3948 020003162939 23047232 บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3949 020003168244 23049696 บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3950 020003171352 23063472 บ.ฮันทส์แมน(ประเทศไทย) จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3951 020003171387 23063475 บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3952 020003171525 23062641 บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3953 020003172050 23053378 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั มหาชัยกจิเจริญ จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3954 020003174504 23051516 บ.เอน็.แอนด์.เอน็.ฟูดส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3955 020003174591 23056331 บริษัทเอน็ แอนด์ เอน็ ฟูดส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3956 020003174650 23062448 บ.ณรงค์ ซีฟูด จก. (สาขามหาชัย) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3957 020003174750 23056321 บริษัท แปซิฟิคห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3958 020003174804 23063138 บ.แปซิฟิค ห้องเยน็ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3959 020003174857 27662321 บ.เค.เอฟฟูด้ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3960 020003174898 23063137 บริษัท เอม็เคห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3961 020003174946 23062926 บ.ลี เคมีคอลโปรดักส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3962 020003175007 23051467 บริษัท เซ้าท์อสีต์เอเชี่ยนแพคเกจจิง่แอนด์แคนนิ่ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3963 020003175096 23051468 บริษัท เคเอฟฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3964 020003175266 23051469 บริษัท อนิเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3965 020003177460 23077139 บ.อนิเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3966 020003177570 5900796717 บ.อนิเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3967 020003177617 23048565 บ.อนิเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3968 020003178116 23051472 บริษัท ปิติมหาชัยห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3969 020003178247 23051475 บ.บี.เค.ลาเท็กซ์โปรดักส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3970 020003181478 23051476 บริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3971 020003185721 23051485 บ.กูด๊ลัคโปรดักท์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3972 020003185796 23056323 บริษัท น ้าแข็งประมงสมุทรสาคร จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3973 020003185924 23051486 บ.ห้องเยน็เอเซ่ียนซีฟูด้ จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3974 020003186034 23056325 บริษัท ห้องเยน็เอเชี่ยนซีฟูด้ จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3975 020003186136 23063164 บ.อนัดามันซูริมิอนิดัสทรีส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3976 020003186284 28374445 บ.ไทยซิตริก แอซิด จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3977 020003187519 23056318 บ.สยามสมุทรโฟรเซ่นฟูดส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3978 020003187628 23051489 บ.โรงน ้าแข็งเฟรซไอซ์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3979 020003203882 27669273 บริษัท ล่ีต้ายางพารา (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3980 020003203963 23051430 บ.ที.ซี.ยเูนียนอโกรเทค จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3981 020003204170 5900797459 บริษัท แอบ็โซลูท เดนิม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3982 020003204204 23051432 บ.ทรอปิคอลฟูด้ อนิดัสตรีส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3983 020003204242 23077159 บ.วาย.ย.ูดี.เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3984 020003206390 27663032 บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3985 020003207037 27669062 บริษัท โมโน วู้ด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3986 020003207258 27669066 บริษัท ภาศรัตน์รีไซเคิล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3987 020003209369 27669068 บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3988 020003210037 27669076 บริษัท ไทยลอนดอน สตีล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3989 020003210176 27669078 บริษัท ไทยโพลีอไมด์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3990 020003212611 23051440 บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3991 020003212698 5900797089 บริษัท อภิทุนปลาป่น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3992 020003212991 27669186 บริษัท เอน็.บี.เจ. โพลิเมอร์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3993 020003215615 23051445 บริษัท สยามยเูนียนโฟรเซ่นฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3994 020003215805 23063286 บ.เกาะสมุทรโฟเซ่นฟูด้ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3995 020003221992 23063155 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ้ากดั สาขาพระราม 2 จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3996 020003222050 23051458 บริษัท สีทอง 555 จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3997 020003226097 23051647 บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3998 020003228775 23056339 บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
3999 020003228897 23051439 บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟูด้ สเปเชียลตี  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4000 020003228962 23051651 บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4001 020003229033 23056341 หจก.แสงรุ้งมหาชัยพลาสติก จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4002 020003229184 23056340 บริษัท เอสแอล พลาสติก อนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4003 020003231084 23050710 บ.บูรพาเหล็กกล้า จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4004 020003231141 27669226 บ.สยามเฟล็กซิเบิ ล อนิดัสตรี  จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4005 020003231175 23056343 บ.ไทยเอก็ซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4006 020003231301 23051654 บ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4007 020003233376 23051655 บ.น ้าแข็งอภิรชัย จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4008 020003233807 23063019 บริษัท เพิม่สินสตีลเวิคส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4009 020003237556 23051666 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4010 020003238276 23049329 บ.ยอูาร์ซี (ประเทศไทย) จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4011 020003240328 23049768 บริษัท ยอูาร์ซี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4012 020003240381 23048465 บริษัท ไพโอเนียร์อลีาสติก (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
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4013 020003240447 23057969 บ.แอตแลนติก มิลส์(ประเทศไทย)จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4014 020003240621 23062651 บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์ แมนนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4015 020003240662 27663069 บ.สยามโคลทติ งซัพพลายเออร์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4016 020003240883 5701541432 บ.ไทยลีไวไวฟูด้ อนิดัสตรี ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4017 020003240991 23049320 บริษัท เค.เอช.ไอ.อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4018 020003241076 23048467 บริษัท ยนูิเวอร์แซล ไรซ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4019 020003243405 23049318 บ.จมีินิเท็กซไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4020 020003243945 23062872 บริษัท ชุมศรีอนิดัสเตรียล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4021 020003244258 23048064 บริษัท นารายณ์แพคเกจ็จิ ง (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4022 020003247502 23048734 บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4023 020003247520 23062645 บ.ซีเอส พิสตัน (ประเทศไทย) จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4024 020003247871 23048847 บริษัท ฮูทามาก ิ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4025 020003247922 26230322 บริษัท ฮูทามาก ิ(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4026 020003248053 23049761 บริษัท สยามอนิเตอร์ล็อคเทค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4027 020003248202 23062644 บ.น ้ามันปิโตรเลียมไทย จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4028 020003248288 23048065 บ.ที.อาร์.ซี.โพล่ีแพค จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4029 020003250446 23057754 บริษัท ไทยนิปปอน พลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4030 020003250505 23063146 บริษัท ลัคกี  ยเูนี่ยน ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4031 020003250642 23048066 บริษัท เอน็ เอส แอล อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4032 020003441315 23063825 บ.ไทย ริจดิ พลาสติกส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4033 020003447562 23060722 บริษัท หยัน่ หว่อ หยุน่ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4034 020003455508 23048727 ส้านักงานนิคมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4035 020003486039 23060706 บ.เหรียญทองพลาสติกอนิเตอร์เนชั่นแนล จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4036 020003496245 23047935 บ.ไดโฮ(ประเทศไทย)จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4037 020003497621 23050685 บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อนิดัสตรี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4038 020003497831 23047934 บริษัท ส.ขอนแกน่ฟูด้ส์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4039 020003497873 23047933 บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ ง ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4040 020003498137 23048491 บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ร่ิง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4041 020003500426 23049604 บริษัท บางกอกฟอยล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4042 020003500622 23048728 บริษัท ย.ูเอม็.ซี.ไดคาสติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4043 020016767734 5701541082 บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4044 020016776595 27669549 บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4045 020016841078 27669072 บริษัท แปซิฟิคห้องเยน็ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4046 020016970758 27669182 บริษัท ทีพีเอส โคลด์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4047 020017222398 23048720 บริษัท เอน็ เอส แอล อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4048 020017455673 5701541427 บริษัท บางกอกซีฟูด้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4049 020017612019 23051719 บริษัท พรานทะเล มาร์เกต็ติ ง จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4050 020017710137 23051312 บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4051 020017710144 23077059 บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4052 020018191605 5701541086 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4053 020018504437 5701541087 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4054 020018692841 23061478 บริษัท แพนฟูด้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4055 020018730387 23059692 บริษัท สยามแม็คโครจ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4056 020018820101 27662290 บริษัท อทุิศเอน็เตอร์ไพรส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4057 020019936612 23051429 บริษัท ท.ีซี. ยเูนียน อโกรเทค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4058 020020247025 23063881 บริษัท ยอูาร์ซี (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4059 020020556899 23056336 บริษัท ชนาพัทธ์ ไอซ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร กฟก.3
4060 020002860272 23059603 บ.ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4061 020002869416 23059614 บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4062 020002869545 23059612 บริษัท พลาสโต้แพ็ค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4063 020002879549 23050202 บริษัท สยามคาสเทค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4064 020003181605 23051477 บริษัท อุน่กวง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4065 020003181700 23047309 บริษัท ลี  กจิเจริญแสง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4066 020003181714 27662326 บ.เพอร์เฟค แพคเกจจิ ง จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4067 020003181767 23051478 บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4068 020003181954 27665363 บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4069 020003215976 27669195 บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี โปรดัคท์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4070 020003216182 23051448 บ.เกรทเซ็นทรัล(อนิเตอร์เนชั่นแนล)จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4071 020003221459 27669209 บริษัท แสงไทย ฟิตติ ง อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4072 020003221874 23051457 บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4073 020003250868 23059163 บริษัท สยามคาสเทค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4074 020003253354 23059699 บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อนิดัสเทรียล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4075 020003253489 23058972 บริษัท ปราการอตุสาหกรรมบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4076 020003254119 23047710 บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4077 020003259067 23063407 บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4078 020003261991 23058982 บ.วรรณประไพ อนิเตอร์เนชั่นแนล จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4079 020003262042 5701541450 บริษัท วรรณประไพ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4080 020003264433 5701541455 บ.อนิเตอร์ พลาสแม็ช จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
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4081 020003267464 23058984 บ.ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4082 020003267680 5701541466 บริษัท เอม็.เอน็. อนิเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4083 020003267954 23058986 บริษัท อร่ามเลิศ เฟาน์ดรี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4084 020003268001 23063526 บ.ว.ีซี.พ.ีอนิเตอร์เทรค จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4085 020003268093 23058206 บริษัท ผาทองกจิสตีลอนิดัสตรี  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4086 020003268172 23053743 บริษัท ผาทองกจิสตีลอนิดัสตรี  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4087 020003272431 23063521 นางสาว รัตนา พรลิขิตสุวรรณ จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4088 020003272618 23063518 บริษัท  บางกอกพลาสแพ็ค 99 จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4089 020003275350 23047224 บริษัท จงสถิตย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4090 020003279527 23059005 บริษัทเจทีเอส ฟอร์วาร์ด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4091 020003279568 5701541098 บริษัท วอเตอร์ไพพ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4092 020003279605 5701541099 บริษัท พ.ีพ.ีแอนด์ เอส.โพลีเทรด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4093 020003279938 23059009 บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4094 020003280121 23058198 บ.ซันซุย จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4095 020003280163 23059011 บริษัท วาล์วน ้าไทย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4096 020003283373 23055593 บริษัท อคัริศ รุ่งเรือง (2000) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4097 020003283480 23058636 บริษัท เล้ากิ มง้วนผลิตเหล็ก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4098 020003283538 5701541108 บริษัท โพลี พลาส(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4099 020003283715 23056315 บ.สยามคาสติ ง จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4100 020003284164 23058654 บ.ทรัพยส์ถาพรเอน็จเินียร่ิง จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4101 020003286303 5701541114 บ.ทรัพยส์ถาพร ออโต ทูลส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4102 020003286335 5701541115 บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4103 020003286464 23056314 บริษัทไทยยเูนี่ยนสกรูน็อต จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4104 020003286515 5701541118 บ.ย.ูเค.เจ.การอบเหล็ก จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4105 020003286586 23047414 บ.ย ูเค เจ การอบเหล็ก จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4106 020003286987 5701541420 บ.ร่วมพัฒนาการหล่อ จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4107 020003287043 23058640 บ.เพาเวอร์โมลด์แฟคตอร่ี จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4108 020003289733 5701541425 บ.ซิพโลหะกจิ (1993) จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4109 020003500882 27075061 บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุัณฑ์  จ้ากดั  (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4110 020003622167 27665364 บริษัท พี เอม็ เอส โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4111 020016485813 5701541111 บริษัท ไชโย ไปป์แอนด์ฟิตติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4112 020017635380 5701541104 บริษัท อคัริศ รุ่งเรือง (2000) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4113 020019832987 23049324 บริษัท วอเตอร์ไพพ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.บางน ้าจดื กฟก.3
4114 020003466883 28374497 บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4115 020003466912 27667384 บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่งจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4116 020003467195 23051463 บริษัท ท.ีที.เอช พลาสติก(ไทยแลนด์)จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4117 020003467298 27667387 บริษัท เอราวัณอนิเตอร์ฟูด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4118 020003471543 23051464 บริษัท บิ๊กวันอนิเตอร์พลาสท์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4119 020003471973 23051656 บริษัท ลี หยง่ฮั ว สตีล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4120 020003472170 27667409 บริษัท สมบัติชายอตุสาหกรรมพลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4121 020003477354 27667414 บริษัท บีเคเค สตีลมิล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4122 020003477429 27667416 บริษัท เอเซีย ฟอร์จจิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4123 020003477473 27667417 บริษัท นารูลา นันวูเว่น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4124 020003477558 27667420 บริษัท มิซูยาคอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4125 020003477606 23051658 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าแข็งทวีวงษ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4126 020003477634 5701540637 บริษัท อตุสาหกรรมทวีวงษ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4127 020003477698 5701540640 บริษัท อตุสาหกรรมทวีวงษ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4128 020003477751 5701540643 บริษัท อตุสาหกรรมทวีวงษ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4129 020003477864 23060729 บริษัท พิมพ์ดี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4130 020003477926 27669365 บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทติ งเซ็นเตอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4131 020003478219 27669374 บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4132 020003483373 27669358 บริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตี พริ นท์ติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4133 020003483502 27669364 บริษัท โดงยนู กราเวีย(กรุงเทพฯ)จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4134 020003483587 27669346 บริษัท ฟูจ ิเอซ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4135 020003483882 27669253 บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่นอนิดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4136 020003484002 5701540878 บริษัท พ.ีเอน็.มารีน ฟูด้ส์โปรดักส์  จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4137 020003484221 5701540884 บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4138 020003484296 28374640 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน ้าแข็งจนัทร์เพ็ญ จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4139 020003487317 23050838 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงน ้าแข็งเกล็ดวรพันธ์ จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4140 020003487416 23077070 บริษัท ซี รอ เยล อาหารทะเลจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4141 020003487450 5701540887 บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4142 020003487537 5701541472 บริษัท ชิง-ฟู ่ซีโพรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4143 020003487588 23048729 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าแข็ง ซี.เอส.อาร์. จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4144 020003510579 27669380 บริษัท ฟิวเจอร์ มาสเตอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4145 020016896931 27669359 บริษัท สหกจิบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4146 020017300616 23051662 บริษัท เอม็เอม็พี โฟรเซน ฟูดส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4147 020017722220 27669572 บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4148 020018128165 5701541477 บริษัท ไซเบอร์พริ นท์กรุ๊ป จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
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4149 020018558195 5701541483 บริษัท อตุสาหกรรมทวีวงษ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4150 020019949574 5701540880 บริษัท วิวไอซ์ (2015) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟต.โคกขาม กฟก.3
4151 020003391065 23063021 กรมทหารส่ือสารทหารบก จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4152 020003459473 23056802 บ.พิสิฐสปริงเวอร์ค จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4153 020003464639 23056799 บริษัท ชินวรพลาส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4154 020003467872 23052238 บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4155 020003468065 23051694 บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4156 020003468085 23051693 บ.ชาร์เตอร์พริ นท์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4157 020003468577 23064173 บริษัท ซิวลามีเนชั่น จ้ากดั (สาขา 2) จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4158 020003470330 28374545 บ.เยท พัฒนาเท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4159 020003470492 23047701 บ.เอฟเวอร์กรีนแฟบริค จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4160 020003470628 23051602 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั สุรัตนพัฒการทอ จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4161 020003474413 23051697 บ.มโนกลุ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4162 020003474733 23048459 บริษัทสมบัติบุญยะลาพรินติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4163 020003475033 23057854 บ.อตุสาหกรรมเหล็กกล้าเอเซียน จก . จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4164 020003475083 23051595 บ.โรงงานทอผ้าเพชรเกษม 1983 จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4165 020003475136 23051600 บริษัท เร็กซ์แซค เวอร์เท็กซ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4166 020003475275 27663659 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4167 020003476386 23050347 บริษัท สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4168 020003476406 23049759 บ.ไหมพรมไทยการทอ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4169 020003476767 23061043 บ.แพน สตาร์ อเีล็คโทรนิคส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4170 020003482969 23052548 บ.เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4171 020003483255 23062225 บ.ล่ิวเพิม่พูนทรัพย ์จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4172 020003484384 23050193 บ.บุญเสริมฟอกยอ้ม จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4173 020003484688 27663679 บริษัท โอแลม(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4174 020003484759 23061252 บริษัท ธนันต์ โพลีแพค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4175 020003484860 27663381 บริษัท นิธิกรอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4176 020003485217 23061253 บ.รง.ทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4177 020003486608 23048460 บ.ดับบลิว.ที.โพลีเทค จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4178 020003486689 23052525 บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4179 020003486743 23048457 บริษัท อลูทอป จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4180 020003489685 23061260 บ.ชุง เชง พลาสติก(ไทยแลนด์) จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4181 020003489945 27665681 บริษัท ไทยโอซูกา้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4182 020003490041 27667326 บริษัท ไฟว์เพาเวอร์ อนิดัสตรี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4183 020003492306 23061259 บ.ลองซัน เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4184 020003492612 23048456 บ.เค.ซี.(กระทุ่มแบน)อตุสาหกรรม จก.ด จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4185 020003494356 23052530 บริษัท ก.รัตนกฤต จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4186 020003494411 23052570 บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4187 020003494589 28374725 บ.จายา่เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4188 020003494659 23064175 บริษัท สยาม ซีนิท แฟบริค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4189 020003495179 23061411 บริษัท นิธิ พลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4190 020003496321 5900796889 บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4191 020003496549 27667330 บมจ.แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4192 020003496816 23050812 บ.เน็ท โต้ แมนูแฟคเชอร่ิง จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4193 020003496945 23048069 บริษัท เจ แอนด์ เอ สตีล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4194 020003499754 23051692 บ.เปาไดอิ งอนิดัสเตรียล จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4195 020003501807 23061404 บ.สยามฟิตติ งส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4196 020003502006 23050659 บริษัท เค วิน ชาน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4197 020003502095 23047543 หจก.กจิเจริญออ้มน้อย จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4198 020003503601 23052242 บริษัท เด่นไทย สตีล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4199 020003503855 23052533 บ.รัตนด้ารงค์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4200 020003503950 23047700 บ.ไทยเอเซียโพลีเมอร์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4201 020003504196 23061415 หจก.ธนาพลาส จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4202 020003504244 23052536 บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิลอนิดัสทรีส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4203 020003505374 23061488 บ.เอ.เอส.ไอ.สตีล จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4204 020003505833 23050493 บริษัท ไทย เลซ แมนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4205 020003505976 23061506 บริษัท บิ๊กสตีลอนิเตอร์กรุ๊ป จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4206 020003506081 23050472 บริษัท เอช.วาย.ดี.ดายอิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4207 020003506188 27666931 บริษัท เรโปร เฮ้าส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4208 020003508303 23061495 บ.นัสโก ้ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย)จก.จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4209 020003511560 23059178 บริษัท วัฒนา ลัคกี แวร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4210 020003512093 27666948 บริษัท เอส.อาร์ พีอ ีกรุ๊ป จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4211 020003512226 5701540608 บริษัท โปร เห็ด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4212 020003513821 28374689 บริษัท วิศวกรรมพลาสติก จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4213 020003513867 27074971 บ.เคบีเอฟ อนิเตอร์แพ็ค จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4214 020003558850 23077098 บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4215 020003558961 23057853 บริษัท เชียงแสงเท็กซไทล์ อนิดัสตรีส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4216 020003559070 23049172 บริษัท เพ็นน์ เอเซีย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
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4217 020003559294 27074972 หจก.สุรัตนพัฒการทอ จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4218 020003559336 23048520 บ.ไทยวัฒนาพลาสติก จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4219 020003559590 23051690 บ.เซ้าท์อสีต์เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4220 020003559649 5900797094 บ.เซ้าท์อสีต์เท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4221 020003559703 23048849 บริษัท ไทยน้า โพลีแพค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4222 020003559754 28374643 บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4223 020003559804 23049758 บ.นิธิกรอตุสาหกรรม จก. จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4224 020003560011 23049332 บริษัท รอแยลแคนอนิดัสทรีส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4225 020003560253 23048519 บริษัท ไทยโอซูกา้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4226 020003604888 5701540568 บริษัท อลูทอป จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4227 020010747241 5701540577 บริษัท เอแอนด์เอส (1992) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4228 020016354551 27663633 บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซ่ัน(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4229 020017079828 27668454 บริษัท รอแยล เมอวิะ แพ็คซ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4230 020017414615 5701540606 บริษัท ไทย เฟิง อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4231 020017681230 5701540586 บริษัท ไทยเอเซียโปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4232 020017794765 23051303 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4233 020017897612 23061496 บริษัท ไทย กลีเซอรีน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4234 020018001752 23054255 บริษัท ชลธนินท์ แหอวน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4235 020018760000 5701540587 นาง แดง กติติสุขสันต์ จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4236 020019228942 23051594 บริษัท ธาราทิพย ์กระทุ่มแบน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4237 020019332846 28374642 บริษัท พาเนล เวิลด์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4238 020019531080 5701540579 บริษัท พงศ์พารา โพลิเมอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4239 020020759340 23050663 บริษัท เหล็กทรัพย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4240 020020759347 27666035 บริษัท เหล็กทรัพย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4241 020020759366 23050471 บริษัท เหล็กทรัพย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4242 020020759369 28374502 บริษัท เหล็กทรัพย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4243 020020987730 23051606 บริษัท หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4244 020021404720 5900797422 บริษัท ซีพีที สตีล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟอ.กระทุ่มแบน กฟก.3
4245 020003039184 23047222 บ.สุวรรณอตุสาหกรรมปั่นทอ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4246 020003042353 23047086 บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4247 020003042471 27074900 บ.นครหลวงอตุสาหกรรมพลาสติก จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4248 020003042688 23051503 บ.โกลด์สวอนพลาส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4249 020003042770 23050684 บ.เค อนิเตอร์เนชั่นแนลแพคเกต็จิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4250 020003042931 23053375 บ.ไทยเมอร์ร่ี จก. (จดุที่ 1) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4251 020003042988 23051514 บริษัท ไทยเมอร์ร่ี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4252 020003043045 27074976 บ.เจริญสุขการทอ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4253 020003043160 5900797039 บ.โรงงานทอผ้าเพชรเกษม(1983) จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4254 020003043206 23053373 บ.เจริญวัฒนาการทอ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4255 020003052295 23048236 บริษัท เอส.พ.ีเพ็ทแพค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4256 020003054345 5800001655 บริษัท เอส.พ.ีเพ็ทแพค จ้ากดั สาขา 1 จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4257 020003054450 23048235 บ.พ.ีพ.ีแพคเกจจิ ง จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4258 020003054498 23048234 บ.นันยางเท็กซ์ไทล์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4259 020003054584 28374736 บ.อ้าพลฟูดส์ โพรเซสซ่ิง จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4260 020003054741 5900796632 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4261 020003054817 23055054 บ.ดีสโตน จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4262 020003054849 23056355 บ.พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4263 020003058742 23053432 บ.อตุสาหกรรมตราอฐู จ้ากดั(จดุที่2) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4264 020003058861 23052304 บริษัท อตุสาหกรรมตราอฐู จ้ากดั(จดุที่ 3) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4265 020003058903 23052305 บ.บางกอกโพลีบัลค์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4266 020003058956 23052306 บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4267 020003058974 23052308 บริษัท ไทยอลูเวิร์คจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4268 020003276627 23063204 บ.แปซิฟิคฟอกยอ้ม จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4269 020003276784 23061926 บ. ยเูนียนเท็คซ์นิตติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4270 020003283350 23061946 บ.ฟาร์อสีท์ปั่นทออตุสาหกรรม จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4271 020003283512 5900796631 บ.ศรียงปั่นด้าย จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4272 020003283763 23057703 บ.โกลด์ สวอน พลาส จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4273 020003283803 23062359 บ.เอ.เอส.เอ.คอนเทนเนอร์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4274 020003284170 23062954 บริษัท ช.เคมีไทย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4275 020003284247 23062662 บริษัทโพลีพลาสติกจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4276 020003286891 5701541068 บริษัท สุขบุญทิพย ์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4277 020003287120 23059746 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4278 020003289319 23055486 บ.มิซูยา อนิเตอร์เนชั่นแนล จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4279 020003289637 23055487 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล เมตัลอนิดัสตรี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4280 020003289777 23053689 บริษัท รอยซ์ยนูิเวอร์แชล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4281 020003289796 23055488 หจก.โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4282 020003290098 27669508 บริษัท ยนูิเฟาน์ดรี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4283 020003290222 27669497 บริษัท เอเซีย โพลีแซคส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4284 020003291621 5701540436 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่นจ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
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4285 020003291897 23056350 บ.โรงหล่อเหล็กไทย จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4286 020003292233 23062126 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4287 020003292289 23055212 บริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4288 020003295004 23061863 บริษัท พ.ีออดิโอ ซีสเท็ม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4289 020003298340 27660793 บริษัท เอก็ซ์เซล ซุปเปอร์แพค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4290 020003298461 23064093 บ.แจค็สัน จวิเวลร่ี จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4291 020003298776 27660797 บริษัท เพชรเกษมเวชกจิ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4292 020003299079 23056356 บริษัท ดีรับเบอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4293 020003301456 23056313 บริษัท ไทยชินเมวา จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4294 020003301760 23062955 บริษัท เอก็ซ์เซลแพคเกจจิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4295 020003303512 23052916 บริษัท เอเชียดร๊ิง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4296 020003307340 23047615 บ.เบสท์ โพลิเมอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จก. จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4297 020003308185 23056440 บ.ไทยโพลีอะคริลิค จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4298 020003308244 23056439 บ.ไทยโพลีอะคริลิค จก. (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4299 020003310985 23053433 บริษัท เบญจมิตรบรรจภุัณฑ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4300 020003312774 23056110 บริษัท สยาม เซร่าเอฟ บี จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4301 020003316098 23055602 บริษัท ไทย เลเธอร์ โคทติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4302 020003321342 23055179 หจก.ศรีสกลุพลาสติก จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4303 020003325645 23060939 บ.บ้านเนินน ้าแข็งหลอด 1999 จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4304 020003325763 23057235 บ.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4305 020003328479 23048017 บริษัท ลามิเนชั่น(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4306 020003486101 23054498 บ.ไทยครีเอทีฟ ไล้ทติ งค์ จ้ากดัช้าระโดย บ.รอยซ์ ยนูิเวอร์แซล จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4307 020003504858 23062666 บริษัท รีกลั จวิเวลล่ี แมนูแฟคเจอร์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4308 020003507467 23055994 บ.ลิม ไลน์ แอพพาเรล จก.. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4309 020003512488 23050027 บ.ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4310 020003515613 23059179 บ.เทพผดุงพรมะพร้าว จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4311 020003527645 23056097 หจก.ลวดสยามอตุสาหกรรม จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4312 020003534190 23052197 บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวงจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4313 020003536565 23054773 บ.บางกอกพัฒนามอเตอร์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4314 020003536578 23054772 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4315 020003543960 23061341 บริษัท จ.ีเอม็.เท็กซ์ไทล์พริ นติ งแอนด์ ไดอิ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4316 020003558090 23056643 บริษัทศิริวัฒนา พลาสติก (1989) จก. จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4317 020010773652 5800001711 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4318 020016571614 23055601 บริษัท คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4319 020016614479 23058644 บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4320 020016806790 5701541062 บริษัท ซีที กลาส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4321 020017248953 27660798 บริษัท รีกลั จวิเวลล่ี แมนูแฟคเจอร์จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4322 020017661730 23056435 บริษัท ธาราไอซ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4323 020017853606 27660521 บริษัท ไทย เลเธอร์ โคทติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4324 020017891910 27662923 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4325 020017917801 23055056 บริษัท พ.ีแอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร์ร่ิง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4326 020018065220 23054684 บริษัท เดอะ บรีโอ ้มอลล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4327 020020352724 5700000059 บริษัท ศรีนานาพรมาร์เกต็ติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4328 020020352725 5701541055 บริษัท ศรีนานาพรมาร์เกต็ติ ง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4329 020020522609 5701541060 บริษัท ไทยเคเบิ ลอนิเตอร์เทค จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4330 020020980053 5900797449 บริษัท ป.สยามอตุสาหกรรมยาง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4331 020021254022 23053372 บริษัท เฌอร่า จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ออ้มน้อย กฟก.3
4332 020002879594 23057968 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4333 020002879662 23057975 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4334 020002879735 23057976 บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4335 020002881840 27664904 บ.บี.เค.เค.อลูมิเนียมเอก็ทรูชั่นจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4336 020002882083 23063168 บจ.ไทยแสตนดาร์ดไปป์ อนิดัสเทรียล จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4337 020002884786 23063267 บ.ตงอนิเตอร์ เนชั่นแนล แพ็คเกจ็จิ งจ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4338 020002928791 23055629 โรงน ้าแข็งเพชรบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4339 020003054420 23058747 บริษัท สุรีย ์อนิเตอร์ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4340 020003112567 27661615 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4341 020003187733 26230321 บริษัท เอเชี่ยนอะไลอนัซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4342 020003187778 5900796825 บ.ห้องเยน็เอเซ่ียน ซีฟูด้ จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4343 020003187891 26230331 บริษัท ลีเปเปอร์ อนิดัสเตรียล จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4344 020003187951 23051490 บ.คริสตัลโฟรเซ่นฟูด้ส์ จก. จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4345 020010796993 27664044 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าแข็งภิญโญรุ่งเจริญ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4346 020017523511 5701541129 บริษัท ภาศรัตน์รีไซเคิล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4347 020018041301 5701541135 บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4348 020018653638 27667437 บริษัท เอส.เค.ฟูด้ส์(ประเทศไทย) จก.(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4349 020018736195 5701541153 บริษัท ดูโฮม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟจ.สมุทรสาคร2 กฟก.3
4350 020002879385 23057974 บ.ไทยลิลล่ีทาวเอลิ จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4351 020002879446 23057972 บริษัท สตาร์ฟิช จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4352 020002879467 5900797461 บริษัท เคมเม็กอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
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4353 020002879501 23051418 บริษัท ไนโตรเคมีอตุสาหกรรม จ้ากดัส้านักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4354 020003188023 23056319 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4355 020003188179 23057967 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4356 020003188236 23051491 บริษัท โอลีน จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4357 020003191354 23050806 บริษัท ดี เอม็ คอนเทนเนอร์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4358 020003191404 23051492 บริษัท ยนูิตี ฟูด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4359 020003192027 23051494 บริษัทไทยฟิลาเท็กซ์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4360 020003192106 23051495 บริษัท ไทยยเูนี่ยนฟีดมิลล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4361 020003192157 26230306 บริษัท อตุสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื นเมือง จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4362 020003194889 23077129 บริษัท โลหะกจิรุ่งเจริญทรัพยจ์้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4363 020003194943 23051420 บริษัท เยยีระกานต์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4364 020003194990 23051421 บริษัท อนิเทคค์ ฟีด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4365 020003195034 23063209 บริษัท อนิเทคค์ ฟีด จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4366 020003196332 23051422 บริษัท ชินวงศ์ฟูด้ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4367 020003196406 5900796827 บริษัท เด่นชัย-ที.ย.ูดี. จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4368 020003196921 23051425 บริษัท สตาร์ฟูด้ส์ อนิดัสตรี ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4369 020003197090 27665956 บริษัท วัฒนชัย เซฟติ กลาส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4370 020003197125 23051427 บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก. จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4371 020003425819 27669502 บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4372 020003619250 23056320 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4373 020003632013 27665932 บริษัท สตาร์ฟูด้ส์ อนิดัสตรี ส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4374 020016345024 27665951 บริษัท นิวเวิลด์อนิเตอร์เมทัล จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4375 020016694899 27665940 บริษัท ท-ีวัน สตีล โปรดักส์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4376 020017459948 5900796993 บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4377 020017833152 23051426 บริษัท สตาร์ฟิช จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4378 020018173941 5701541146 บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4379 020018379108 5701541151 บริษัท ไทย คอปเปอร์ เมทัล อเิล็กโทรลิซิส จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4380 020018428975 5701541141 บริษัท บอร์นไพพ์ จ้ากดั จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4381 020019388878 5701541123 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4382 020019467376 23047938 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4383 020019467492 23059075 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั (มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4384 020019630435 5701541159 นาย นพดล เอวอว้น จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4385 020021402175 5701541131 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ้ากดั(มหาชน) จ.สมุทรสาคร กฟย.กาหลง กฟก.3
4386 020000841448 23057165 โรงน ้าแข็งอรัญมิตรสัมพันธ์ จ.สระแกว้ กฟอ.อรัญประเทศ กฟก.1
4387 020000841513 27668421 ส้านักงานแร่และพลังงาน(2) จ.สระแกว้ กฟอ.อรัญประเทศ กฟก.1
4388 020001109256 5900801929 ส้านักงานอตุสาหกรรมแร่และพลังงาน จ.สระแกว้ กฟอ.อรัญประเทศ กฟก.1
4389 020001192050 23048919 ส้านักงานอตุสาหกรรมแร่และพลังงาน จ.สระแกว้ กฟอ.อรัญประเทศ กฟก.1
4390 020001220826 23056941 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟอ.อรัญประเทศ กฟก.1
4391 020020699204 5701540417 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.สระแกว้ กฟอ.อรัญประเทศ กฟก.1
4392 020000682612 23057159 ส้านักงานอตุสาหกรรมแร่และพลังงาน จ.สระแกว้ กฟอ.วัฒนานคร กฟก.1
4393 020000682645 23057161 บริษัท เอีย่มบูรพา จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟอ.วัฒนานคร กฟก.1
4394 020000682686 23057526 บริษัท น ้าตาลและออ้ยตะวันออกจ้ากดั(มหาชน) จ.สระแกว้ กฟอ.วัฒนานคร กฟก.1
4395 020016545600 27695167 นาย พิรพัฒน์ อมรเวชสันติ จ.สระแกว้ กฟอ.วัฒนานคร กฟก.1
4396 020020982591 5900797467 บริษัท อ ีเอส พลังงาน จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟอ.วัฒนานคร กฟก.1
4397 020000964970 23054002 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4398 020000978014 23057844 นาย พงษ์ศักด์ิ บูชารัตนชัย จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4399 020000978078 23054001 นางสาว มยลีุ สุขศรี จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4400 020000978099 5800001853 นาย ณรงค์ ล้อมจนัทร์ จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4401 020000978114 27667283 บริษัท  แกว้ล้าดวนกรุ๊ป จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4402 020000978121 27667294 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4403 020000978130 23063693 บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4404 020000978177 23063687 บริษัทบิ๊กซิซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั(มหาชน) จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4405 020001110560 23063694 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสระแกว้(สาขาที่ 00040) จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4406 020001162568 27667281 บริษัทไท่ผิงเอทานอล จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4407 020001227019 27667288 บริษัท ปตท.จ้ากดั(มหาชน) จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4408 020001273346 23057841 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัวาย.เค.อตุสาหกรรม น ้าแข็ง 2009 จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4409 020016467266 27667287 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั วารีเทพสระแกว้ จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4410 020016476841 27667290 บริษัท ทีพีเค กรุ๊ป จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4411 020017746979 27667292 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรีจ้ากดั (มหาชน) จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4412 020018214024 27667293 องค์การบริหารส่วนจงัหวัด สระแกว้ จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4413 020018471729 5800001858 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4414 020018908154 23057843 บริษัท อารียช์ัย วู้ดเทค จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4415 020020199957 5900797427 บริษัท เอบี สตีล จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟจ.สระแกว้ กฟก.1
4416 020000978040 23054245 บริษัท รุ่งเรืองผล จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟอ.เขาฉกรรจ์ กฟก.1
4417 020000811273 23059213 สหกรณ์โคนมวังน ้าเยน็ จ้ากดั จ.สระแกว้ กฟย.วังสมบูรณ์ กฟก.1
4418 020000698177 23053836 ที่ท้าการประปาเทศบาล(แกง่ขนุน) จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4419 020000704477 23053833 บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4420 020000704630 23061014 บริษัท อตุสาหกรรมสหธัญญพืช จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
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4421 020000716606 27074725 โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4422 020000716612 23059594 บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี  จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4423 020000716618 23059593 บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4424 020000716645 23063232 บ.ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4425 020000716647 23062190 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4426 020000716649 23062198 บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4427 020000716655 23077219 บริษัท สระบุรีรัชต์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4428 020000716659 23062202 โรงงานพรทิพยอ์ตุสาหกรรมแต่งแร่ จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4429 020000716677 23062215 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4430 020000716729 23050020 บริษัท เค.เค.ไอซ์ สระบุรี จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4431 020000730061 23054199 ศูนยก์ารทหารม้าสระบุรี จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4432 020001099010 27664247 บริษัท สยามแม็คโครจ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4433 020001226163 27664246 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโชคฉัตรไชยไรซ์มิล จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4434 020016985655 5801562508 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เอกเจริญวัฒนา จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4435 020017029147 23063380 บริษัท บรอดเวย ์พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4436 020017696133 23063769 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4437 020017859677 5800001511 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4438 020017936775 27669569 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4439 020018150659 28375236 บริษัท มากอตโต จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4440 020019227916 23062206 บริษัท สระบุรีวารีเทพ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4441 020019229615 23056197 บริษัท สระบุรีวารีเทพ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4442 020021062628 5900796972 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4443 020021126964 5801562511 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน ้าแข็งเอส พี วี สระบุรี จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4444 020021127917 23062214 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน ้าแข็งเอส พี วี สระบุรี จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4445 020021133551 5801562507 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงน ้าแข็งเอส พี วี สระบุรี จ.สระบุรี กฟจ.สระบุรี กฟก.1
4446 020000771869 23061059 โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4447 020000772293 23061328 บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4448 020000773148 23062216 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4449 020000773442 27664855 บริษัท สุธากญัจน์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4450 020000773524 23055117 บริษัท ศิลาสานนท์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4451 020000773554 23047394 บริษัทซ.โลหะพัฒนา (1991) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4452 020000773582 23056181 บริษัท พ.ีพ.ีเอม็ฟาร์ม จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4453 020000773606 23047398 บริษัท สระบุรีปูนขาว จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4454 020000774638 23061452 บ.รุ่งอรุณศิลา จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4455 020000783323 23061457 บริษัท สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4456 020000783352 23062331 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จ้ากดัเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0105541068630สาขาที่ 00001 จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4457 020000783389 23061455 บ.ฟาร์อสีมาร์เบิลแอนด์แกรนิต จก. จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4458 020000783411 23047110 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4459 020000783429 5700000009 บริษัท ศิลาเลิศจติ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4460 020000783459 23047091 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4461 020000783459 27664843 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4462 020000783469 23047092 บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4463 020000783485 23061454 บริษัท คาร์กลิล์มีทส์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4464 020001136534 23047109 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4465 020001136534 27664847 บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4466 020001392743 23062784 บริษัท เบ็ทเทอร์เบล ไฟเบอร์(ไทยแลนด์) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4467 020016753514 23052863 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4468 020018352280 27664868 บริษัท ศิลาภูพระลาน จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4469 020018474275 5801562519 บริษัท ศิลาเลิศจติ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4470 020021323643 23061456 บริษัท เคมีแมน จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4471 020021420671 23063249 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.พระพุทธบาท กฟก.1
4472 020000773352 23062026 บริษัท โรงสีเอีย่มเฮงล้ง(สระบุรี)จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.หนองโดน กฟก.1
4473 020001167440 23062346 นาย เชาวรัตน์ สุวัฒนพงษ์ จ.สระบุรี กฟอ.หนองโดน กฟก.1
4474 020001297915 27668601 บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล ไร้ซ์แอนด์ โปรดักซ์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.หนองโดน กฟก.1
4475 020016752704 27664853 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.หนองโดน กฟก.1
4476 020017979751 27664937 บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์มเซ็นเตอร์  จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.หนองโดน กฟก.1
4477 020000813182 23062693 บริษัท สยามเอน็พีอาร์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.บ้านหมอ กฟก.1
4478 020001177181 5800001842 บริษัท บี โอ เอส เอน็จเินียร่ิงจ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.บ้านหมอ กฟก.1
4479 020000779248 23059396 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4480 020000780728 27666995 บริษัท เอสซีจโีลจสิติกส์แมเนจเม้นท์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4481 020000787196 23061627 บริษัท แหลมทองฟาร์ม จ้ากดั 2 จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4482 020000787244 23061636 บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี  จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4483 020000787288 23061622 บริษัท ไกพ่ันธุ์ พีพี แกง่คอย จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4484 020000787406 23060533 บริษัท ยปิซ่ัม ไฟเบอร์บอร์ด จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4485 020000787420 23062456 บริษัท เจา้คุณเกษตรพืชผล จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4486 020000787494 23061566 บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4487 020000787549 5900797133 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4488 020000787563 23047125 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
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4489 020000787908 23047134 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4490 020000787936 23047124 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4491 020000787963 27660426 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4492 020000794174 27666992 บริษัท สุขสมเกยีรติขนส่ง(2004)จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4493 020001109331 23062462 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4494 020001176631 27666998 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4495 020001228532 27666993 บริษัท เจ.พ.ีเอน็.อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4496 020001331067 23061628 บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4497 020001359225 27666991 บริษัท สากล เอนเนอย ีจ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4498 020016756001 27666997 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4499 020016756215 28374516 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4500 020016793236 5800001475 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4501 020016793255 23063583 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4502 020016793270 23063575 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4503 020016795997 23063572 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4504 020016796081 23063573 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4505 020016796159 23063574 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4506 020017091616 5800001469 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4507 020019040013 27669558 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4508 020019040027 27669559 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4509 020021329219 23063577 บริษัท เคมีแมน จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4510 020021335516 5900797486 บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.แกง่คอย กฟก.1
4511 020000890979 23054071 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จ.สระบุรี กฟอ.มวกเหล็ก กฟก.1
4512 020001112791 23063251 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.มวกเหล็ก กฟก.1
4513 020020503625 25247106  บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.มวกเหล็ก กฟก.1
4514 020000938631 23062994 บริษัท ซันฟาร์ม จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4515 020000938699 23063011 บ.ซันฟูด้อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4516 020000938746 25247123 บ.สหชัยธุรกจิกอ่สร้าง 1993 จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4517 020000939038 23062930 บริษัทแหลมทองโพลทริ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4518 020000939046 23063261 บ.ซันฟูด้อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4519 020000939062 27667015 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4520 020000939141 23060534 บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4521 020000939187 23060536 บริษัท ซันฟูด้ อนิเตอร์เนชั่นแนลจ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4522 020000939195 23047138 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4523 020001113716 23047379 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4524 020017012850 5900797443 บริษัท โออชิิ เทรดดิ ง จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วังม่วง กฟก.1
4525 020016751245 23063004 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟต.ซับสนุ่น กฟก.1
4526 020016793670 5800001613 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟต.ซับสนุ่น กฟก.1
4527 020000373793 5900797129 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4528 020000374201 23063382 บริษัท กนุธัต (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4529 020000377678 23063372 บริษัท ซันฟีด จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4530 020000377705 23063379 บริษัท แม็กซิออน วีลส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4531 020000377713 5900797130 บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4532 020000377740 23055785 บริษัท เดอะสยาม เซรามิคกรุ๊ปอนิดัสทร่ีส์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4533 020000377857 23047084 บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพแอนด์เพเพอร์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4534 020000377900 5701540447 บริษัทฟูจโิคคิ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4535 020000377949 23060101 บริษัท ชัยทิพย ์จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4536 020000378052 23060263 บริษัท เหมราช สระบุรีที่ดินอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4537 020001102619 27665692 บริษัท กระเบี องหลังคาซีแพค จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4538 020001102634 23077144 บริษัทกระเบื องหลังคาซีแพค จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4539 020001102646 23060249 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4540 020001168350 5900796971 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยปิซัม(สระบุรี)จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4541 020001173997 5900796709 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั  โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4542 020001176437 27665694 บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแกส๊ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4543 020001207758 5900796973 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4544 020001349059 27665697 บริษัท ธนชัยชล จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4545 020001408373 27665691 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4546 020010761490 5900797131 บริษัท ดีเอสจอีนิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4547 020017001669 5800001494 บริษัท คนอฟ ยปิซ่ัม (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4548 020017432469 5800001491 บริษัท ไทย อนิาบะ ฟูดส์จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4549 020017455264 5800001495 บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4550 020017649912 5800001496 บริษัท ที เอส เทค(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4551 020017690641 5800001497 บริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย)จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4552 020018827394 23057739 บริษัท เซรามิคอตุสาหกรรมไทย จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4553 020019119202 5800001488 บริษัท อลัเลโกร ไมโครซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สระบุรี กฟภ.หนองแค กฟก.1
4554 020000328866 27664269 บมจ.อติาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จ.สระบุรี กฟอ.วิหารแดง กฟก.1
4555 020000508778 23063104  ฟาร์มไกไ่ข่ น.ส.ใจแกว้ กจิปกรณ์สันติ จ.สระบุรี กฟอ.วิหารแดง กฟก.1
4556 020000508822 23063102 บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟอ.วิหารแดง กฟก.1
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4557 020000508834 23063100 บมจ.อติาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จ.สระบุรี กฟอ.วิหารแดง กฟก.1
4558 020019948847 28374673 บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จ้ากดั จ.สระบุรี กฟอ.วิหารแดง กฟก.1
4559 020000328717 23047100 บริษัท ไดนาสตี  เซรามิค จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4560 020000328745 23060392 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4561 020000328806 23047097 บริษัท มากอตโต จ้ากดั จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4562 020000328814 23047099 บริษัท ไทล์ ท้อป อนิดัสตรี  จ้ากดั(มหาชน) จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4563 020000328825 23051213 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อนิดัสทร่ี จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4564 020000328855 27664271 บริษัท กอ้งเกยีรติ เท็กซ์ไทล์ จ้ากดั จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4565 020000328890 23047098 บริษัท เซรามิคอตุสาหกรรมไทย จ้ากดั จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4566 020000328912 23047094 บริษัท ท.ีที. เซรามิค จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4567 020001102752 23055854 บริษัท ซีพ-ีเมจ ิจ้ากดั จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4568 020001102752 5900797411 บริษัท ซีพ-ีเมจ ิจ้ากดั จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4569 020001174591 27664279 บริษัท ปตท.จ้ากดั (มหาชน) จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4570 020016603651 5801562503 บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จ้ากดั จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4571 020017663727 23060317 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เกา๋ไซร์ ไอซ์ จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4572 020019696680 23056163 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั สุวรรณภูมิส่ิงทอ จ.สระบุรี กฟฟ.บ้านหินกอง กฟก.1
4573 020006979485 23047149 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4574 020006979586 23055564 ห.จ.ก.ไชยแสงดีพารท์เม้นสโตร์ จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4575 020006979640 23055229 หจก.ธัญญาริศร์ รุ่งเรืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4576 020006979911 23062822 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โชคไพศาลถาวร จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4577 020006980039 23054840 โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4578 020006980333 23062830 บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4579 020020466668 23063853 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.สิงห์บุรี กฟจ.สิงห์บุรี กฟน.3
4580 020006885392 23054591 บริษัท เอส.ซี.อตุสาหกรรมยาง จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4581 020006901507 23055567 หจก.เปี่ยมทรัพยถ์าวร (1994) จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4582 020006901608 23055568 บริษัทล้อมรักธัญญา จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4583 020006901747 23055570 บริษัท บางระจนั เพาว์เวอร์ จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4584 020006901803 23055571 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เปี่ยมสินสมบรูณ์ จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4585 020006901863 5900796969 บริษัทไทยเกษมล่ิมทอง จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4586 020006901923 23055573 นาย สนั่น ฉิมพันธ์ จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4587 020006902021 23062828 โรงน ้าแข็งโพธิ์หอม จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4588 020020563498 27663566 บริษัท โกลบอลไร้ซ์ อนิเตอร์เทรดจ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.บางระจนั กฟน.3
4589 020006561870 27677996 นาง อ้านวย ทองขาว จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4590 020006564345 23054670 หจก.ป.รุ่งเรืองธัญญา จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4591 020006564783 23054667 บ.โคโตบูกไิดคาสติ ง(ประเทศไทย)จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4592 020006577290 27663512 บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4593 020006578327 5900797457 บริษัท โนเบลเอน็ซี จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4594 020006579021 23049783 บริษัทไทยชิบาอรุะ เด็นชิ จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4595 020017000726 23054669 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั อนิทร์บุรี ไอซ์ จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4596 020021619717 27668349 บริษัท  พรีม่า  โกรท  จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.อนิทร์บุรี กฟน.3
4597 020006652588 23055502 บริษัท กจิเจริญพรชัย จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4598 020006652860 23056133 หจก.รุ่งธัญญกจิ จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4599 020006652990 27663506 หจก.โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์ จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4600 020006653237 23054671 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั กวงเจริญ พืชผล จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4601 020010740919 27663508 นาย พงษ์ศักด์ิ อิม่ประเสริฐสุข จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4602 020017725107 23056134 บริษัท อนิทรีซุปเปอร์บล๊อก จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4603 020018910917 27708594 บริษัท น ้าตาลสิงห์บุรี  จ้ากดั(บ่อบ้าบัด) จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4604 020021555061 23056137 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าแข็งท่าข้ามจ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4605 020021557762 27663505 บริษัท อตุสาหกรรมน ้าแข็งท่าข้ามจ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.ค่ายบางระจนั กฟน.3
4606 020006410997 23054587 บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4607 020006417839 23055562 บริษัท ท.ีซี.เค.อนิเตอร์พลาสต์ จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4608 020006417879 23055561 บริษัท สยามหินปูน 35 จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4609 020006417900 5900796687 บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4610 020006417977 23055519 บริษัท คอมพาวด์เคลย ์จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4611 020006418019 5900797291 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4612 020006418057 23055521 บริษัท บูรพาอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4613 020006418134 23055522 บริษัท ดี-อนิดัสตรี  จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4614 020006418176 23055523 บริษัท ซันเด้น อนิเตอร์คูล (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน ) จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4615 020006418281 23062832 บริษัท แหลมไทยเซรามิค จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4616 020006420352 23055516 บริษัทโปรเพท(ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4617 020006420473 23063843 บริษัท ซีอโีอ อกริฟูด้ จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4618 020006420572 27663283 โรงน ้าแข็งพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4619 020006420618 23055515 บริษัทการุณฟาร์ม จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4620 020006420705 23054586 บริษัท กสิสุรีย ์จ้ากดั จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4621 020006420767 23063828 บมจ.ซันเด้น อนิเตอรคูล(ประเทศไทย) จ.สิงห์บุรี กฟอ.พรหมบุรี กฟน.3
4622 020009698714 27667948 บริษัท ชินรุ่งเรืองไรซ์ จ้ากดั จ.สุโขทัย กฟจ.สุโขทัย กฟน.2
4623 020009766071 23054360 โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย กฟจ.สุโขทัย กฟน.2
4624 020009896359 23055512 โรงน ้าแข็งสยาม จ.สุโขทัย กฟจ.สุโขทัย กฟน.2
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4625 020010621588 27074713 บริษัทโรงโม่หินสุวรรณ จ้ากดั(ส้านักงานใหญ่) จ.สุโขทัย กฟอ.ศรีส้าโรง กฟน.2
4626 020010635769 23054241 โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย กฟอ.ศรีส้าโรง กฟน.2
4627 020010635821 23055483 หจก.โรงสีบัวทองธัญญกจิ จ.สุโขทัย กฟอ.ศรีส้าโรง กฟน.2
4628 020018708497 5800001444 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงสีข้าวดับเบิ ลเกง่เงินล้าน 2555 จ.สุโขทัย กฟอ.ศรีส้าโรง กฟน.2
4629 020010408557 23060897 หจก.โชคชัยธัญญกจิ จ.สุโขทัย กฟอ.กงไกรลาศ กฟน.2
4630 020016527655 23060911 บริษัท ชูชัย อนิเตอร์ไรซ์ จ้ากดั จ.สุโขทัย กฟอ.กงไกรลาศ กฟน.2
4631 020018026813 27668185 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ้ากดั (มหาชน) จ.สุโขทัย กฟอ.กงไกรลาศ กฟน.2
4632 020010229555 27703512 สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ้ากดั จ.สุโขทัย กฟอ.สวรรคโลก กฟน.2
4633 020010305767 23052632 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย กฟอ.สวรรคโลก กฟน.2
4634 020010305867 23061126 บริษัท พ.ีเอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโลจ้ากดั จ.สุโขทัย กฟอ.สวรรคโลก กฟน.2
4635 020002737928 5900796772 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช รพ.จงัหวัด จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4636 020002857048 23060146 บริษัท เฟอร์ราร่ี อนิเตอร์ไรซ์จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4637 020002857117 23060131 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โพธิบูรพ์ จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4638 020002857194 23052653 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โพธิบูรพ์ จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4639 020002857246 5900797246 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงสีทรัพยแ์สงทอง 2550 จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4640 020002857405 23052509 บ.โรงสีชัยวานิชวัฒนา จก. จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4641 020002857473 23052651 บริษัทน ้าแข็งรักษ์สุพรรณ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4642 020002858258 23052652 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน) จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4643 020002959903 23059712 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4644 020002966843 23052120 บริษัท นาซ่าช้อปปิ้งมอลล์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4645 020003009421 23050370 บ.เวฟโปรดักท์ จก. จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4646 020016357134 27665102 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน)สาขาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4647 020017698400 27665089 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.สุพรรณบุรี กฟจ.สุพรรณบุรี กฟก.3
4648 020002824289 27665493 บริษัท โชคน้าชัย ไฮเทค เพรสซ่ิง จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.บางปลาม้า กฟก.3
4649 020002825560 23048239 หจก.ต.ทวีรุ่งเรือง (1992) จ.สุพรรณบุรี กฟอ.บางปลาม้า กฟก.3
4650 020002825686 23055194 บ.ชัยรุ่งโรจน์พาณิชย ์จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.บางปลาม้า กฟก.3
4651 020002826066 28374603 หจก.เอน็พีเอสไรซ์ จ.สุพรรณบุรี กฟอ.บางปลาม้า กฟก.3
4652 020003629156 27667874 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจา้เจด็บางยีห่น (ประตูระบายน ้าปลายคลองสาลี) จ.สุพรรณบุรี กฟอ.บางปลาม้า กฟก.3
4653 020002781073 27667879 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั รวมทรัพยถ์าวร จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ดอนเจดีย์ กฟก.3
4654 020002781098 5900797158 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีไฟมิตรน้าชัย จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ดอนเจดีย์ กฟก.3
4655 020002781230 5900797157 บริษัท น้าชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ดอนเจดีย์ กฟก.3
4656 020002781278 5900796938 บริษัท พูนทรัพยถ์าวรสมบูรณ์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ดอนเจดีย์ กฟก.3
4657 020002813240 23052925 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ทองวิไล จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ดอนเจดีย์ กฟก.3
4658 020017176027 27667877 บริษัท ธนสินสมบูรณ์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ดอนเจดีย์ กฟก.3
4659 020003142600 23053418 บริษัท โชคอนันต์ไรซ์(2003) จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ศรีประจนัต์ กฟก.3
4660 020003142641 23052637 หจก.โรงสีไฟ ล.เอกเจริญ จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ศรีประจนัต์ กฟก.3
4661 020017471634 23052083 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ไอยรา (1990) จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ศรีประจนัต์ กฟก.3
4662 020021437096 27667676 บริษัท ธนภัทรพูนแสง จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ศรีประจนัต์ กฟก.3
4663 020002899655 23052643 นาย เอนก อบุล (โรงน ้าแข็งอดุมสุข) จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4664 020002899713 23052645 บริษัท พานิชเจริญธัญญา จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4665 020002899839 23052647 บริษัทโรงสีสุชิน การเกษตร จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4666 020002899889 23052644 บริษัท โกลโบ ฟูด้ส์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4667 020002900037 23052640 บ.เศรษฐพาณิชย-์สามชุก จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4668 020002901305 23052638 หจก.โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4669 020002901854 27667036 หจก.โรงสีกจิเจริญทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4670 020002950494 23052125 บริษัทอตุสาหกรรมน ้าตาลสุพรรณบุรี จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4671 020016629899 27667034 บริษัท บ้านสระข้าวดี จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4672 020017449433 23052646 นาง สาวรรณ รักษาชาติ จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4673 020020520286 23052648 บริษัท สมบูรณ์พืชผล จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สามชุก กฟก.3
4674 020003428717 23052857 บ.กาญจนาศิลาภัณฑ์ จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4675 020003429283 23050161 บริษัทพูนสินไทยไรซ์มิลล์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4676 020003431428 23050163 บริษัท พีเอส อตุสาหกรรมโม่หิน จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4677 020003431570 23052593 บ.น ้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4678 020003431819 23052595 นาง ดุษฎี รวมเมฆ จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4679 020003431904 5900796893 บริษัท ไทย ฟูด้ส์ อาหารสัตว์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4680 020003520850 23052655 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4681 020003521174 23057771 บ.ศิลาพัฒนาอตุสาหกรรม จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4682 020003528639 23050075 บ.เหมืองหินวรจนัทร์ จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4683 020003530598 23050078 บ.โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ(อูท่อง)จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4684 020003530786 28374498 บริษัทศิลาเขาแกว้จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4685 020003586400 23061624 บ.ศิลามาตรศรี จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4686 020016333670 23050162 บริษัท เจไอเอ ไอออน แอนด์ แคสสตีล จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4687 020017860563 23047846 บริษัท อูท่องไบโอพาวเวอร์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4688 020021602292 23053231 บริษัท อูท่อง ไอซ์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.อูท่อง กฟก.3
4689 020003530568 23052516 บ.สหศรีอตุสาหกรรม จก. จ.สุพรรณบุรี กฟต.สวนแตง กฟก.3
4690 020003530591 23061620 บริษัท โรงสีข้าวสุพรรณรุ่งโรจน์ จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟต.สวนแตง กฟก.3
4691 020002957657 23055130 บ.สยามอาร์ตเซรามิค จก. จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สองพีน่้อง กฟก.3
4692 020003096741 23055858 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชรพ.จงัหวัด จ.สุพรรณบุรี กฟอ.สองพีน่้อง กฟก.3
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4693 020003317770 23059618 บ.เค วี พี ไอซ์ จก. จ.สุพรรณบุรี กฟต.ทุ่งคอก กฟก.3
4694 020003342382 23052115 บ.เอฟแอนด์เอฟฟูด้ จก. จ.สุพรรณบุรี กฟต.ทุ่งคอก กฟก.3
4695 020002999877 23061692 อบจ.สุพรรณบุรี(อะควอเล่ียม 3 บึงฉวาก) จ.สุพรรณบุรี กฟอ.เดิมบางนางบวช กฟก.3
4696 020002999893 23055592 บริษัท โรงสีเกาะแกว้เจริญธัญญาจ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.เดิมบางนางบวช กฟก.3
4697 020003000058 23056156 บริษัท ข้าว ซี.พ.ี จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.เดิมบางนางบวช กฟก.3
4698 020003000062 23055589 หจก.ดินสุวรรณเกษตร จ.สุพรรณบุรี กฟอ.เดิมบางนางบวช กฟก.3
4699 020021163268 23056154 บริษัท โรงสีบุญเจริญพานิช จ้ากดั จ.สุพรรณบุรี กฟอ.เดิมบางนางบวช กฟก.3
4700 020003592895 23061481 บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ้ากดั(มหาชน) จ.สุพรรณบุรี กฟอ.ด่านช้าง กฟก.3
4701 020003526465 23056158 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีมิตรมงคล จ.สุพรรณบุรี กฟอ.หนองหญ้าไซ กฟก.3
4702 020008775551 23049501 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4703 020008839561 23049274 บ.อนิเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4704 020009183534 5701541270 บริษัท เดลต้า วู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4705 020009309618 23048706 บริษัท เกา้พาราวู๊ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4706 020009318879 27075040 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.ด จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4707 020009319023 23050307 บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4708 020009319141 23048865 หจก.วรมรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4709 020009319369 23047997 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4710 020009319844 23061588 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4711 020009320032 23047738 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4712 020009321535 23049275 บมจ.โทเทิ่ล แอค็แซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4713 020009321933 23061592 บ.สุราษฏร์เวชกจิ จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4714 020016930558 23048160 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4715 020016956113 23049424 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4716 020017789788 28374508 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4717 020018625086 5701541277 บริษัท สุราษฎร์ธานีดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4718 020019365255 23050968 บริษัท เซฟกลัฟ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟจ.สุราษฎร์ธานี กฟต.2
4719 020008407743 27697251 บริษัท เจเจ พาราวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.บ้านนาสาร กฟต.2
4720 020008443279 28374491 บ.รับเบอร์ออยล์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.บ้านนาสาร กฟต.2
4721 020018469467 27667360 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เจตน์ แอนด์ แจว๋ จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.บ้านนาสาร กฟต.2
4722 020008187224 5900797491 บริษัท เอส.พ.ีบี.พาเนลอนิดัสตรี ส์จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.บ้านนาเดิม กฟต.2
4723 020008353031 23057328 บริษัท สมุยไอซ์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4724 020008357490 23059841 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4725 020008358191 23053863 บริษัท การบินกรุงเทพ จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4726 020009405922 27661371 บ.สยามแม็คโครจ้ากดั(มหาชน)สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4727 020009409515 27661588 บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4728 020009413010 27668040 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4729 020019055894 27661267 บริษัท การบินกรุงเทพ จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4730 020020394193 23062077 บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตี ส์จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เกาะสมุย กฟต.2
4731 020008230201 23056765 สหกรณ์สุราษฎร์ธานีจ้ากดัสาขาที่ 00001เลขผู้เสียภาษี 0994000568703 จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4732 020008230276 27074675 บริษัท เสริมสุขจ้ากดั มหาชนTAX ID0107537001650สาขาที่ 00074 จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4733 020008230280 23056763 บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรชจ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4734 020008244354 23056446 บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4735 020008244376 23054239 บริษัท กรีนสปอต จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4736 020008244386 27074677 บริษัท ทักษิณอตุสาหกรรมน ้ามันปาล์ม(1993) จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4737 020008244399 23057426 บริษัท แฮปปี้ แฮนด์ โกลฟจ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4738 020008244404 23052348 บริษัท บี เอน็ เอส อตุสาหกรรมไม้จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4739 020008244411 23057338 บริษัท สยามริโซผลิตภัณฑ์ไม้ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4740 020008244417 23057339 บ.เรืองอทุัยสุราษฏร์ธานี(1991)จก. จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4741 020008244436 23052360 บริษัท แฟนซีวู๊ดอนิดัสตริสจ้ากดั(มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4742 020008244454 27074679 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4743 020008244485 23057248  สนามบินทหารอากาศ หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4744 020009310953 27666123 สหกรณ์สุราษฏร์ธานี จ้ากดัส้านักงานใหญ่เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0994000568703 จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4745 020009310991 27666173 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารสาขาที่ 00241no 0107537000246 จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4746 020009311066 27666117 บริษัท วาย.ที.รับเบอร์จ้ากดั (ส้านักงานใหญ่)NO 0845551004778 จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4747 020009313713 27666115 นาย อภิรักษ์ ช้างทรัพย์ จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4748 020017365762 5701540359 บริษัท หาดทิพย ์จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4749 020018481863 23056766 บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทย เซาท์เทิร์น) จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4750 020018637782 5701540363 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4751 020019608985 23057265 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4752 020021613499 23057247 บริษัท แฟนซีวู๊ดอนิดัสตริสจ้ากดั(มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พุนพิน กฟต.2
4753 020008560777 23056755 บริษัท ปาล์มพาราวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เคียนซา กฟต.2
4754 020008560790 23057034 บริษัท พี เอส วงศ์เจริญ จ้ากดัTAX ID 0845548010240ส้านักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เคียนซา กฟต.2
4755 020008927045 5701540358 บริษัท นิวไบโอดีเซล จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
4756 020008934353 5701540364 บริษัท ไทยไบโอแกซ๊ เอน็เนอร์ยี ่จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
4757 020008958518 23053816 บริษัท จรัิสย ์จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
4758 020008958817 23057346 บ.ไชน่าสยามซีฟูดส์ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
4759 020008958999 23057354 นาย ธรรมรัตน์ นิสภกลุ จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
4760 020008959069 23053815 บ.ท่าฉางสวนปาล์มน ้ามันอตุสาหกรรมจ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
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4761 020017198037 5701540362 บริษัท ท่าฉาง กรีน เอน็เนอร์ยีจ่้ากดัสาขาที่ 00001 จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าฉาง กฟต.2
4762 020008970558 23054275 บริษัท พีระมิดพาราวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ไชยา กฟต.2
4763 020010747722 27666281 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ไชยา กฟต.2
4764 020008970475 23053813 บริษัทเมืองใหม่กตัทรี จ้ากดั(มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พนม กฟต.2
4765 020008970552 23057347 บริษัท ซันสิริ จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.พนม กฟต.2
4766 020008332835 23057353 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.ท่าชนะ กฟต.2
4767 020008525276 27666295 บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.คีรีรัฐนิคม กฟต.2
4768 020008569273 23057348  บริษัท ปาล์มพาราวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.คีรีรัฐนิคม กฟต.2
4769 020009313055 23059326 บริษัท ยเูนี่ยน เอสพ.ีพ.ีกรุ๊ป จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4770 020009313253 23050293 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4771 020009314303 23051012 บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4772 020009314347 23050290 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4773 020009314825 23052469 บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4774 020009315020 23052592 บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4775 020009316736 23053314 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ้ากดั(มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4776 020009316791 23077138 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4777 020009318638 23059318 นาย ธรรมรัตน์ นิสภกลุ จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4778 020009318819 23059650 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4779 020009318915 23059661 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากดั (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4780 020009319170 23059659 บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4781 020009319528 23051108 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั(มหาชน จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4782 020019702694 23059660 นาย สุรชัย ศรีเทพ จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4783 020020943044 27667365 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟภ.กาญจนดิษฐ์ กฟต.2
4784 020009328433 23050404 บริษัทซีฮอร์ส อนิเตอร์เทรด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟย.ดอนสัก กฟต.2
4785 020009328936 23053461 หจก.อสิระดอนสัก (ส้านักงานใหญ่)0843537000882 จ.สุราษฎร์ธานี กฟย.ดอนสัก กฟต.2
4786 020009328988 23053462 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั อสิระดอนสัก(ส้านักงานใหญ่)0843537000882 จ.สุราษฎร์ธานี กฟย.ดอนสัก กฟต.2
4787 020009329043 23053463 หจก.โรงน ้าแข็ง สินสุรียก์ารประมง จ.สุราษฎร์ธานี กฟย.ดอนสัก กฟต.2
4788 020009330341 23050406 นาย วันชัย ศรีสวัสด์ิ จ.สุราษฎร์ธานี กฟย.ดอนสัก กฟต.2
4789 020009203029 23052492 บริษัท บ้านส้องพาราวู๊ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เวียงสระ กฟต.2
4790 020017776249 5800001933 บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เวียงสระ กฟต.2
4791 020018729648 23052495 บริษัท ดินไทย พาราวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟอ.เวียงสระ กฟต.2
4792 020008604031 27667631 บริษัท ส.จนัดีพระแสงวู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.พระแสง กฟต.2
4793 020008648605 23059173 บ.แสงศิริน ้ามันปาล์ม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.พระแสง กฟต.2
4794 020008648939 23052490 บริษัทบางสวรรค์ศิลาทอง จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.พระแสง กฟต.2
4795 020008649061 23058509 บริษัท จรัิสยป์าล์ม จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.พระแสง กฟต.2
4796 020016642915 5800001938 บริษัท เฉิน ต้า วู้ด จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.พระแสง กฟต.2
4797 020018775017 27664523 บริษัท เจ.ย.ูเอน็. เอก็ซ์เพรส จ้ากดั จ.สุราษฎร์ธานี กฟส.พระแสง กฟต.2
4798 020013891760 23050801 บ.สุรินทร์พลาซ่า จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4799 020013891982 23050800 โรงน ้าแข็งวรรณเทพ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4800 020013892062 27668663 บริษัท โรงสีข้าวศิริเลิศหิรัญ 2554จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4801 020013897984 23051609 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัอารียสั์นติกอ่สร้าง จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4802 020013898021 23051610 บริษัทบูรณ์นที (1998) จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4803 020013898147 23052502 หจก.โรงสีทรัพยอ์นันต์ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4804 020013898234 23051611 บริษัทโรงน ้าแข็งสินอดุม จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4805 020013899310 23055166 หจก.สุรินทร์สหพืชผล จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4806 020013899547 23058428 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัโรงงานโม่บดหินยง่ล้ง สุรินทร์สาขา 1 จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4807 020013899730 23053316 โรงสีทรัพยอ์นันต์ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4808 020014005147 23053543 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4809 020014085201 27668647 บริษัท  พูนผลเทรดดิ ง จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4810 020014165216 23051614 บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาสุรินทร์) จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4811 020014165261 23051615 โรงพยาบาลจงัหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4812 020016390736 23055177 โรงน ้าแข็งวรรณเทพ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4813 020016479356 27667345 บริษัท โรงสีข้าวศิริเลิศหิรัญ 2554จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4814 020016590460 28374583 บริษัท โรงสีบูรพาข้าวศรีทอง จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4815 020021198939 27667356 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน)สาขาสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กฟจ.สุรินทร์ กฟฉ.3
4816 020014069293 23052877 บ.โรงสีจอมพระประเสริฐผลสุรินทร์ จก. จ.สุรินทร์ กฟอ.จอมพระ กฟฉ.3
4817 020014038584 23058454 บริษัท กจิเจริญพรชัยชุมพล สุรินทร์ จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟอ.ชุมพลบุรี กฟฉ.3
4818 020014416637 23053285 หจก.รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001) จ.สุรินทร์ กฟอ.รัตนบุรี กฟฉ.3
4819 020013976469 23051608 บริษัท สุรินทร์เทพศิลาจ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟอ.ปราสาท กฟฉ.3
4820 020014038472 27665796 บริษัทโรงสีข้าวพูนศักด์ิ จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟอ.ปราสาท กฟฉ.3
4821 020014038499 27665797 บริษัท โรงสีมังกรทอง ๙๙๙ จ้ากดั(สาขา1) จ.สุรินทร์ กฟอ.ปราสาท กฟฉ.3
4822 020014038555 27667769 หจก.โรงสีไฟคูเป็งเส็ง ส้านักงานสาขา 1 จ.สุรินทร์ กฟอ.ปราสาท กฟฉ.3
4823 020017447409 27665805 นาย เรืองวิทย ์คูณวัฒนาพงษ์ จ.สุรินทร์ กฟอ.ปราสาท กฟฉ.3
4824 020013406698 23052501 ส้านักงานอตุสาหกรรมแร่และพลังงาน จ.สุรินทร์ กฟอ.กาบเชิง กฟฉ.3
4825 020014057587 28374536  บริษัท วารีเทพ จ้ากดั จ.สุรินทร์ กฟอ.สังขะ กฟฉ.3
4826 020014057646 23058751 หจก.รัฐกรณ์ มหรรศนะพงศ์(2001) จ.สุรินทร์ กฟอ.สังขะ กฟฉ.3
4827 020014494012 23062395 โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4828 020014497669 23061408 บริษัทโรซ่าเกษตรอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
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4829 020014499645 23059958 บจก.ห้างสรรพสินค้าเจยีง-ฟิวเจอร์พลาซ่า จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4830 020014499698 23061717 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4831 020014499995 27666052 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากดั (มหาชน)สาขาหนองคาย จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4832 020016348059 23060546 บริษัท โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ จ้ากดั จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4833 020017134383 27665271 บริษัท ถาวรอตุสาหกรรมยางพารา (อสีาน) จ้ากดั จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4834 020017270711 5701540733 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั ธาราทิพย ์หนองคาย จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4835 020018943119 5701540734 บริษัท เจยีงรีเทลแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จ้ากดั จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4836 020020792923 5701540732 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) จ.หนองคาย กฟจ.หนองคาย กฟฉ.1
4837 020014444282 23062388 โรงพยาบาลสมเด็จยพุราช จ.หนองคาย กฟอ.ท่าบ่อ กฟฉ.1
4838 020015313133 23062401 บริษัท ศรีเชียงใหม่อตุสาหกรรม จ้ากดั จ.หนองคาย กฟอ.ศรีเชียงใหม่ กฟฉ.1
4839 020015313161 23061416 บริษัทไทยซุนฟูด้ส์ จ้ากดั จ.หนองคาย กฟอ.ศรีเชียงใหม่ กฟฉ.1
4840 020015557141 27664479 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั อดุรไพบูลย์ จ.หนองบัวล้าภู กฟจ.หนองบัวล้าภู กฟฉ.1
4841 020015586275 23061737 โรงพยาบาลหนองบัวล้าภู จ.หนองบัวล้าภู กฟจ.หนองบัวล้าภู กฟฉ.1
4842 020017057651 27664477 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟจ.หนองบัวล้าภู กฟฉ.1
4843 020016159185 27664340 บริษัท ไทยไดมอนด์ เน็ต จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟอ.ศรีบุญเรือง กฟฉ.1
4844 020016044773 23061736 บริษัท โชคอนันต์กอ่สร้างอดุรธานี จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟอ.นากลาง กฟฉ.1
4845 020016044792 23061735 บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟอ.นากลาง กฟฉ.1
4846 020016044826 27664345 บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟอ.นากลาง กฟฉ.1
4847 020016745661 5701541392 บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟอ.นากลาง กฟฉ.1
4848 020016875104 23061719 บริษัท ช.นิยม จ้ากดั จ.หนองบัวล้าภู กฟย.นาวัง กฟฉ.1
4849 020000746672 23062099 บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จ้ากดั จ.อา่งทอง กฟจ.อา่งทอง กฟก.1
4850 020000748942 23062101 โรงพยาบาลอา่งทอง จ.อา่งทอง กฟจ.อา่งทอง กฟก.1
4851 020000748991 23047131 บริษัทไทยคาร์บอนแบล็คจ้ากดั(มหาชน) จ.อา่งทอง กฟจ.อา่งทอง กฟก.1
4852 020017380670 27661100 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากดั (มหาชน) จ.อา่งทอง กฟจ.อา่งทอง กฟก.1
4853 020000861277 23062343 บริษัท บางกอกแร้นซ์ จ้ากดั (มหาชน) จ.อา่งทอง กฟอ.ไชโย กฟก.1
4854 020016715440 5801562546 บริษัท โรงสีทองชัยโย จ้ากดั จ.อา่งทอง กฟอ.ไชโย กฟก.1
4855 020000380189 23061598 บริษัท เคทีเอม็เอสจ ีจ้ากดั จ.อา่งทอง กฟอ.ป่าโมก กฟก.1
4856 020000562677 5900796656 บริษัทน้ารุ่ง เรยอ่น จ้ากดั จ.อา่งทอง กฟอ.โพธิ์ทอง กฟก.1
4857 020001341271 23063699 บริษัท เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จ้ากดั จ.อา่งทอง กฟอ.แสวงหา กฟก.1
4858 020012155143 23056855 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เกษตรธัญญเจริญ จ.อ้านาจเจริญ กฟจ.อ้านาจเจริญ กฟฉ.2
4859 020012157963 23056839 โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ จ.อ้านาจเจริญ กฟจ.อ้านาจเจริญ กฟฉ.2
4860 020012214635 23058357 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ้ากดั (มหาชน) จ.อ้านาจเจริญ กฟจ.อ้านาจเจริญ กฟฉ.2
4861 020017901348 27667912 บริษัท โรงสีธัญญาทรัพย ์จ้ากดั จ.อ้านาจเจริญ กฟจ.อ้านาจเจริญ กฟฉ.2
4862 020011548344 23059070 บริษัท ข้าวเสนางค์ จ้ากดั จ.อ้านาจเจริญ กฟอ.เสนางคนิคม กฟฉ.2
4863 020015573880 23055620 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4864 020015588136 23054451 ศูนยม์ะเร็งอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4865 020015645617 28374474 กองบิน 23 จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4866 020015645638 23048016 โรงพยาบาลศูนยอ์ดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4867 020015645638 23060357 โรงพยาบาลศูนยอ์ดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4868 020015660493 5900797283 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั อดุรคิงส์ 2001 จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4869 020015660675 27662779 บริษัท ย ูเค ไอซ์ วอเตอร์ จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4870 020015674961 23061799 บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4871 020015714526 23055018 บริษัท ไทยน้ามันส้าปะหลัง จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4872 020015714573 27662472 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดั(เทสโกโ้ลตัสนาดี) จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4873 020015714617 23055510 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั (โลตัสบ้านถ่อน) จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4874 020015714620 23060353 บจก.ซูมิรับเบอร์ไทยอสีเทิร์นคอร์ปอเรชั่น จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4875 020015800591 23054212 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4876 020016061848 23054167 ท่าอากาศยานอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4877 020016552421 5701540723 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4878 020016745500 27664360 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอดุรธานี 2 จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4879 020017267476 27662449 บริษัท สกณีุหงษา จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4880 020018152648 27662477 บริษัท โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ปจ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4881 020020369400 23047415 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ้ากดัสาขาอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี กฟฉ.1
4882 020015346060 5900797288 บริษัท น ้าตาลเกษตรผล จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟอ.กมุภวาปี กฟฉ.1
4883 020015346158 23060663 บริษัท น ้าตาลกมุภวาปี จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟอ.กมุภวาปี กฟฉ.1
4884 020015349551 23060665 บริษัท เอน็.อ.ี อโกร อนิดัสทรี จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟอ.กมุภวาปี กฟฉ.1
4885 020016059067 23060664 บริษัท มิตรไทย (1994) จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟก.ประจกัษ์ศิลปาคม กฟฉ.1
4886 020016953229 5701541371 นาย พงศธร ซ่ือพัฒนะ จ.อดุรธานี กฟก.ประจกัษ์ศิลปาคม กฟฉ.1
4887 020015161009 23061275 บริษัท โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุมจ้ากดั จ.อดุรธานี กฟอ.หนองหาน กฟฉ.1
4888 020016960813 27665574 บมจ.ไทยฮั วยางพารา สาขาอดุรธานี จ.อดุรธานี กฟอ.หนองหาน กฟฉ.1
4889 020015118635 23077043 สถานีวิทยกุระจายเสียงระหว่างประเทศ จ.อดุรธานี กฟอ.บ้านดุง กฟฉ.1
4890 020015660416 27660555 บริษัท อดุรพลาซ่า จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4891 020015660445 27662447 บริษัท อดุรพลาซ่า จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4892 020015660592 27662474 บริษัท  กว๋างเขิ่น รับเบอร์(แม่น ้าโขง)จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4893 020015660654 23047411 บริษัท อดุรชัยธนาสินเจริญ จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4894 020015675026 27662469 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์สาขาอดุรธานี สาขาที่00030 จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4895 020015687418 23055355 บจ.อดุรมาสเตอร์เทค จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4896 020015687441 23054339 บริษัท กรเดช2010 จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
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4897 020015714558 23057986 บริษัท อดุรกติติ (1992) จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4898 020015714582 5900797344 บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4899 020015714587 23048870 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4900 020015714593 23058540 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4901 020015714606 5900796697 โรงพยาบาลเอกอดุร จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4902 020016355685 27662438 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จ้ากดั (มหาชน) จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4903 020016456531 27666021 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4904 020017154747 23054790 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอดุรจ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4905 020017797845 5701540719 บริษัท ดูโฮม จ้ากดั จ.อดุรธานี กฟจ.อดุรธานี 2 (นิตโย) กฟฉ.1
4906 020009518999 23052314 บริษัท น ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ้ากดัเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี0105516010992ส้านักงานใหญ่ จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4907 020009705490 27662034 บจก.โรงสีข้าว ต.ประเสริฐ อตุรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4908 020009738366 23060848 มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4909 020009738587 23050831 หสน.โรงน ้าแข็งสุวัฒน์เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี05325355000011 จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4910 020009738614 23050848 บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4911 020009738668 23050844 โรงสีข้าว ต.ประเสริฐอตุรดิตถ์ จ้ากดักดั จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4912 020009738720 5900796665 หจก.อตุรดิตถ์สตาร์ไอซ์เลขที่เสียภาษี 0533531000018สาขาที่ 00001 จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4913 020009760682 23060849 โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4914 020017302515 23052173 บริษัท ศุภรักษ์ อนิเตอร์ไรซ์ จ้ากดั จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4915 020017727235 23077062 หจก.เอส.พ.ีไอซ์ (2556) จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4916 020018124755 5701540934 บริษัท ยทูีที คอนสตรัคชั่น จ้ากดั จ.อตุรดิตถ์ กฟจ.อตุรดิตถ์ กฟน.2
4917 020010353970 23060861 บ.สิริวัฒนาธัญกจิ จ้ากดั (สาขา3) จ.อตุรดิตถ์ กฟอ.ตรอน กฟน.2
4918 020009888780 23060855 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั สตาร์พิชัย จ.อตุรดิตถ์ กฟอ.พิชัย กฟน.2
4919 020006932686 23057879 โรงพยาบาลอทุัยธานี จ.อทุัยธานี กฟจ.อทุัยธานี กฟน.3
4920 020007005751 23057619 บริษัทพรพิบูลย ์จ้ากดั จ.อทุัยธานี กฟจ.อทุัยธานี กฟน.3
4921 020007006164 27665662 นายสมทบ พืชสุวรรณสกลุ จ.อทุัยธานี กฟจ.อทุัยธานี กฟน.3
4922 020006281707 27706608 บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากดั (มหาชน) จ.อทุัยธานี กฟอ.หนองฉาง กฟน.3
4923 020020423677 23058378 บริษัท มโนรมยฟ์ุตแวร์ จ้ากดั จ.อทุัยธานี กฟอ.หนองฉาง กฟน.3
4924 020006633364 23058380 บริษัท โชคชัยสตาร์ช จ้ากดั จ.อทุัยธานี กฟอ.บ้านไร่ กฟน.3
4925 020006633522 23058376 บริษัทอตุสาหกรรมน ้าตาลบ้านไร่ จ้ากดั (โครงการ 1) จ.อทุัยธานี กฟอ.บ้านไร่ กฟน.3
4926 020006037274 27665678 บริษัท อ8ี5  จ้ากดั จ.อทุัยธานี กฟส.ลานสัก กฟน.3
4927 020012568044 27663561 ศูนยม์ะเร็ง อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4928 020012636357 23052500 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั จติด้ารงวาณิช จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4929 020012649802 23050031 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4930 020012669135 23051376 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทมจ้ากดัด จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4931 020012669147 23051375 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4932 020012669172 23048369 หจก.อบุลราชธานี วารีเทพ จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4933 020012669281 23048365 หจก.รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4934 020012674346 23060874 บริษัท ยิง่เจริญปาร์ค จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4935 020012674404 23050150 สถาบันราชภัฏอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4936 020012674440 23051377 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4937 020012674518 23050148 กองบิน 21 จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4938 020012674730 27662365 หจก.รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001) จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4939 020012741008 23050030 วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4940 020016900702 27669115 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(มหาชน) สาขาอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4941 020017038083 27668755 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ้ากดั สาขาอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4942 020017131955 27669118 บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4943 020020018519 23060671 บริษัท อบุลน ้าทิพยจ์้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4944 020021073499 27668756 บริษัท โรบินสัน จ้ากดั (มหาชน) จ.อบุลราชธานี กฟจ.อบุลราชธานี กฟฉ.2
4945 020020828710 27668761 บริษัท แสงไถ่เกรนส์ จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.ม่วงสามสิบ กฟฉ.2
4946 020011171298 23051384 หจก.เขื่องในวารีเทพ จ.อบุลราชธานี กฟอ.เขื่องใน กฟฉ.2
4947 020016884060 5701541325 บริษัท ชัยวัฒนาธัญญะ จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.เขื่องใน กฟฉ.2
4948 020011963953 23063459 บจก.โรงสีข้าวอบุลแสงเจริญรุ่งเรือง2009 จ.อบุลราชธานี กฟต.บ้านกอก กฟฉ.2
4949 020011124014 23055817 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4950 020011140714 23054951  บริษัท ประสิทธิ์ชัยอบุล 2011 (โซลาร์ไรซ์) จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4951 020011140852 27668562 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4952 020011140859 27665416 หจก.โรงสีข้าวเกยีรต์ิอนันต์ จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4953 020011140899 27668564 โรงหล่อปฐมชัย จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4954 020017896386 5800001564 หจก.แพรว-พีท-พี (2004) จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4955 020017930568 23053542 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เดชอดุมศิริโชค จ.อบุลราชธานี กฟอ.เดชอดุม กฟฉ.2
4956 020019562047 23055819 บจก.อบุลเกษตรพลังงาน (ส้านักงานใหญ่) จ.อบุลราชธานี กฟก.นาเยยี กฟฉ.2
4957 020019577335 27668559 บริษัท เอน็พี ไบโอ เอนเนอร์ยีจ่้ากดั (ส้านักงานใหญ่) จ.อบุลราชธานี กฟก.นาเยยี กฟฉ.2
4958 020011158810 27668572 บริษัท แป้งมันเอีย่มอสีานอตุสาหกรรม จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.น ้ายนื กฟฉ.2
4959 020016358113 27668577 บริษัท กติติวดีศิลาพาณิชย ์จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.น ้ายนื กฟฉ.2
4960 020016480979 28374424 บริษัท กติติวดีศิลาพาณิชย ์จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.น ้ายนื กฟฉ.2
4961 020018733443 5800001459 บริษัท เอีย่มอบุล จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.น ้ายนื กฟฉ.2
4962 020011300038 27668561 บริษัทโรงสีข้าวแหลมทองบุณฑริก จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.บุณฑริก กฟฉ.2
4963 020012650273 23049451 โรงพยาบาล อ.วารินช้าราบ จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4964 020012668674 23049714 บริษัท กา้วหน้าไกส่ด จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
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4965 020012668824 23051381 บริษัทโรงสีข้าวแหลมทอง จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4966 020012668851 27075223 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4967 020012668851 5900796568 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4968 020012668943 27665079 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4969 020012747660 23063466 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4970 020016814846 27666388 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4971 020020011093 27660064 บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรีจ้ากดั (มหาชน) จ.อบุลราชธานี กฟอ.วารินช้าราบ กฟฉ.2
4972 020011759715 23051386 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีข้าวอบุลสหรุ่งเรือง จ.อบุลราชธานี กฟอ.ส้าโรง กฟฉ.2
4973 020011759742 23048122 บริษัท โรงสีข้าวยิง่ไพบูลย(์2007)จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.ส้าโรง กฟฉ.2
4974 020011759761 23063458 บริษัท อบุลธัญชาติ จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.ส้าโรง กฟฉ.2
4975 020012235464 5800001448 หจก.พรเจริญทวีโชค จ.อบุลราชธานี กฟอ.พิบูลมังสาหาร กฟฉ.2
4976 020018064429 5800001449 บริษัท ไตรหิรัญ 2555 จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.พิบูลมังสาหาร กฟฉ.2
4977 020011893348 23051389 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั โรงสีข้าวกจิอดุม จ.อบุลราชธานี กฟอ.ตระการพืชผล กฟฉ.2
4978 020011893437 23051391 หจก.เอช.เค.ลานทองคอนกรีต 1997(สาขา1) จ.อบุลราชธานี กฟอ.ตระการพืชผล กฟฉ.2
4979 020012399573 23051390 บ.เอส.เค.กรีน อโกร โปรดักส์จ้ากดั จ.อบุลราชธานี กฟอ.โพธิ์ไทร กฟฉ.2


