
NO CUSTOMER AREA
1 บริษัท  เอ็กซเซล กลาเซอร  จํากัด บางบําหรุ   กทม
2 บริษัท  ไอ เลิฟ เพ็ท  จํากัด อรุณอมรินทร    กทม
3 บริษัท  โซลิด สตาร  จํากัด พระราม 5   กทม
4 บริษัท  วี.อาร.ฟลเตอร  จํากัด ดอนเมือง   กทม
5 บริษัท  เอ.อาร.ที.เซอรวิส  จํากัด รามคําแหง   กทม
6 บริษัท  วี-สมารท  จํากัด รามคําแหง   กทม
7 บริษัท  บางกอกกรีน  จํากัด พุทธมณฑลสาย 4   นครปฐม
8 บริษัท ฮีโร โอเอ  จํากัด บางพลี   สมุทรปราการ
9 บริษัท บางกอก เอ็นจีวี  จํากัด ดอนเมือง   กทม
10 บริษัท  อะตอมแมนนูแฟคเจอรริ่ง   จํากัด บางซื่อ   กทม
11 บริษัท  เอ็มเอ็นเอช โฮลด้ิง  จํากัด รามคําแหง   กทม
12 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ติวานนท   นนทบุรี
13 บริษัท กฏหมายดี.เค. จํากัด รัตนาธิเบศร   นนทบุรี
14 บริษัท  บิซลอว คอรปอเรชั่น  จํากัด ติวานนท   นนทบุรี
15 เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ งามวงศวาน   กทม
16 นิติบุคคลหมูบานจัดสรร หมูบานชัยพฤกษ บางใหญ   นนทบุรี
17 บริษัท โฟต้ีโฟ บิลด้ิง ไลน  จํากัด นวลจันทร   กทม
18 บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา  จํากัด รัตนาธิเบศร   นนทบุรี
19 บริษัท เอ็กเซลไดรฟ  จํากัด นครอินทร   นนทบุรี
20 บริษัท  เมดิเคิลแครอินเตอร  จํากัด สามโคก   ปทุมธานี
21 บริษัท  สยามวรินทรนิติการ  จํากัด รัตนาธิเบศร   นนทบุรี
22 บริษัท จอยฟูลกรุป  จํากัด เพชรบุรีตัดใหม   กทม
23 นิติบุคคลอาคารชุดเสนาทิพยลิฟว่ิงเพลส ติวานนท   นนทบุรี
24 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา พันธุพืช เกษตรศาสตร     กทม
25 บริษัท ซ.ีดี.อาร.ซิสเต็ม จํากัด สายไหม   กทม
26 บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด สนามบินน้ํา   นนทบุรี
27 บริษัท เอ็มเฟท เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด  สนามบินน้ํา   นนทบุรี
28 บริษัท  ชัยดํารง อินเตอรกรุป  จํากัด ติวานนท   นนทบุรี
29 บริษัท ชัยดํารงสตีล  จํากัด ติวานนท   นนทบุรี
30 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน   นครปฐม
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31 บริษัท  สกุลชล คอนสตรัคชั่น  จํากัด ซอยเสนา   กทม
32 สํานักงานบริการลูกคา กสท พิจิตร พิจิตร
33 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ( มหาชน ) แจงวัฒนะ   กทม
34 KASIZMA CO.,LTD กรุงเทพกรีฑา   กทม
35 บริษัท  เสนาพัตต้ิงกรีน จํากัด ลาดปลาเคา   กทม
36 บริษัท เจษฎา อินเตอรเทรด จํากัด สนามบินน้ํา   นนทบุรี
37 บริษัท สหมณฑล จํากัด วิภาวดี   กทม
38 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด แจงวัฒนะ   กทม
39 บริษัท  จันทนผา  จํากัด วัชรพล   กทม
40 กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา   กทม
41 หางหุนสวนจํากัด  ฟงเกอรเบสท ติวานนท   นนทบุรี
42 บริษัท อีซูซุแสงฟา จํากัด สําราญราษฎร   กทม
43 หางหุนสวนจํากัด สินวรา การเมนท บางขุนเทียน   กทม
44 บริษัท เอริค ราชพฤกษ จํากัด ถนนราชพฤกษ   นนทบุรี
45 บริษัท เอ็มเฟท เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด สนามบินน้ํา   นนทบุรี
46 S.J.MEDICAL TRADING CO.,LTD. หลักสี่   กทม
47 บริษัท อภิชัยโลหะกิจ จํากัด หนองบอน   กทม
48 บริษัท ดีดา วิดีโอโปรดักชั่น จํากัด ติวานนท   นนทบุรี
49 บริษัท ธนาทรัพยไพศาล อินดัสทรี้ จํากัด บางจาก   กทม
50 หางหุนสวนจํากัด  น้ําแข็งแมกลอง แมกลอง   สมุทรสงคราม
51 รานเพชรทองคําทอยส ทายาง   เพชรบุรี
52 เล็กการคา  โพธิ์เกาตน   ลพบุรี
53 หจก.  สุรัชตภัตตาคาร โคลีเซี่ยม   กทม
54 Prime Suites Juristic Condominium คลองเตย   กทม
55 รานเพชรเจริญ 2 โพธาราม   ราชบุรี
56 นิติบุคคลอาคารชุด   รมณียา คอนโดทาวน สะพานใหม    กทม
57 บริษัท  ไชนิ่งฟารมาซิสตลิมิตเต็ดอิมพอรตเอ็กซพอรต  จํากัด ศาลายา   นครปฐม
58 นิติบุคคลอาคารชุด สะพานใหมอาคารชุด สะพานใหม    กทม
59 นิติบุคคลอาคารชุด โสสุนครคอนโด อาคาร 2 ซอยเรวดี   นนทบุรี
60 รานอิซซี่พริ้นท    งามวงศวาน   กทม
61 บริษัท  เค โลจิสติกส แอนด คอนซัลแตนท  จํากัด พุทธมณฑลสาย 5   นครปฐม
62 บริษัท  รุงคา  จํากัด ออมนอย   นครปฐม
63 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง งามวงศวาน   กทม



64 ประชาชื่น อิมเมจจ้ิง กรุป ประชาชื่น   กทม
65 บริษัท  โรงน้ําแข็งแสงพิทักษ  จํากัด สนามบินน้ํา   นนทบุรี
66 พีอารแมนชั่น บางบัว   กทม
67 นิติบุคคลอาคารชุด รมณียาคอนโดทาวน สะพานใหม    กทม
68 บริษัท  ตอยงเกียรติกลาส  จํากัด ปนเกลา   กทม
69 หจก. รวมพลังออยล ซอยสามัคค ี  นนทบุรี
70 คลินิคภาวิณีการแพทย คลองหลวง   ปทุมธานี
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