
1 บริษัท ธนโชติ อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด
2 บริษัท ออโมเมช่ัน เซอรวิส จํากัด
3 บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด
4 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด(มหาชน)
5 การไฟฟานครหลวง
6 การทางพิเศษแหงประเทศไทย
7 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
8 บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) -กรุงเทพฯ
9 บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) -นครสวรรค

10 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ
11 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
12 บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) นนทบุรี
13 บริษัท ปทุมธานีบริเวอร่ี จํากัด   ปทุมธานี
14 Thai Airways International Public Company Limited
15 PROIMAGE ENGINEERING AND COMMUNICATION CO.,LTD.
16 CANNON MARKETING (Thailand) Co.,Ltd.
17 PTT International Company Limited
18 TSSR AUCTION Co.,LTD.
19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
20 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  นนทบุรี
21 โรงแรมดุสิตธานี  ชลบุรี
22 วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร
23 สํานักพิมพส่ือและส่ิงพิมพ มหาวิทยาลัยพายัพ
24 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
25 โรงเรียนศูนยฝกวิชาชีพ - กรุงเทพฯ
26 รพ. ตระการพืชผล อุบลราชธานี
27 บริษัท ไทยซัมมิท จํากัด (มหาชน)
28 บริษัท มิสเตอร แท็กซ บิส จํากัด
29 บริษัท อมรินทร บุคเซ็นเตอร  จํากัด
30 บริษัท เวิรคพอยท พับลิชช่ิง จํากัด
31 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
32 บริษัท เอ ไอ บิส เน็ต (ไทย) จํากัด (มหาชน)
33 บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
34 บริษัท บรอดคาซท วิตามิน บี จํากัด
35 บริษัท เคมีโกอินเตอรคอรปอเรช่ัน จํากัด
36 บริษัท พานทอง กลการ จํากัด  ฉะเชิงเทรา
37 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด
38 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเท็ม จํากัด
39 บริษัท ทรานซิช่ัน ออฟติคัล(ประเทศไทย) จํากัด
40 บริษัท ไมโครวิช่ัน จํากัด  เชียงใหม
41 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด  สมุทรสาคร
42 บริษัท ซุปเปอร เจ อินเตอรเนช่ันแนล  กรุงเทพฯ
43 บริษัท เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด
44 บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด โปรเจ็ค จํากัด
45 บริษัท ที.ที.เอ เพอรเฟค จํากัด
46 หางหุนสวนจํากัด พีเน็ต แอนด ซัพพลาย

รายชื่อผูเขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และลูกคา(บางสวน)



47 หางหุนสวนจํากัด ทองสุขศิริออโตเมช่ันแอนดเซอรวิส
48 บริษัท พ.รุงอนันต จํากัด
49 บานนาโซลารแพค  ชลบุรี
50 CTX Electronic Services Co.,Ltd.
51 Computer Union Co.,Ltd.
52 บริษัท  โกลโบ ฟูดส จํากัด
53 จรัสพลคลินิค
54 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด
55 THOAC AUTOMOTIVE(Thailand) CO.,LTD.
56 บริษัท เอเอ็มอาร เอเชีย จํากัด
57 บริษัท นีโอ มาสเตอร จํากัด
58 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
59 มหาวิทยาลัยรังสิต
60 บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จํากัด
61 บริษัท เซอรคิตอินดัสตรีส จํากัด
62 บริษัท แบนโดแมนู แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด
63 บริษัท ดารามิค ประเทศไทย จํากัด
64 บริษัท โมลดแอนไดด จํากัด
65 บริษัท ซอฟแวรดีเวลอปเม็นท จํากัด
66 MATSUI(Asia) CO.,LTD.
67 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
68 บริษัท ไข ไอ ที เซอรวิส จํากัด
69 บริษัท เนสิต(ประเทศไทย) จํากัด
70 ศูนยฯ มสธ. ลําปาง
71 บริษัท อี.เอ็น.จี จํากัด
72 หางหุนสวนจํากัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิรค
73 บริษัท เอ็นทีวีเซทเทลไลท จํากัด
74 บริษัท วัน โอ โฟร เทค จํากัด
75 หางหุนสวนจํากัด พลอยทวีทรัพย
76 สํานักงานประปาเขต 2 
77 สํานักงานการประปา สระบุรี
78 L-TAG TECHNOLOGIES CO.,LTD.
79 V.C.A. ELECTRONICS CO.,LTD.
80 บริษัท ดาตา ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร จํากัด
81 บริษัท ดับเบิ้ลโอเซเวน โพรเทคช่ัน จํากัด
82 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด
83 บริษัท ฤทธา จํากัด
84 บริษัท เอ็นโซล จํากัด
85 HATTAKORN LTD.
86 ฝายชางกล โครงการชลประทานอุบลราชธานี
87 WESTERN DIGITAL CO.,LTD.
88 UTECHINTER ENGINEERING CO.,LTD.
89 บริษัท เอสอาร จํากัด
90 บริษัท ฮิวจเนส จํากัด
91 บริษัท เน็ทซอส จํากัด
92 หางหุนสวนจํากัด บลูแอนดเรดอินเตอรเนช่ันแนล
93 บริษัท แอดวานซ อินเตอรคอรปอเรช่ัน จํากัด
94 รานไพศาลอีเล็คทรอโทรนิค
95 สํานักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลาการอาชีวศึกษา



96 บริษัท เอเอ็มอาร เอเชีย จํากัด
97 บริษัท บานตะวันนา จํากัด
98 หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักช่ัน
99 บริษัท ยัสปาล แอนด ซันด จํากัด

100 บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
101 บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเจเมนท ดิเวลลอปเมนท จํากัด
102 INSPIRE TECH CO.,LTD.
103 บริษัท เอสเอสเค เจนเนอรัล จํากัด
104 บริษัท วาบัวรลอดจ จํากัด
105 หางหุนสวนจํากัด แอโรเม็ค
106 บริษัท บี เอ็น บี อินเตอร กรุป จํากัด (มหาชน)
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121 บริษัท เอ. เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน)
122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ยโสธร
123 บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด
124 Royal Garden Development Limited
125 หจก. พี. บี. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย
126 LUVATA HITACHI CABLE (THAILAND) LTD.
127
128
129 บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

บริษัท ไพรมเมดิคอล จํากัด
บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปยะสมบัติ แอสเซท จํากัด

บริษัท พรชัย1991 จํากัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หางหุนสวนจํากัด สปดเดอรเอ็นจิเนียริง
บริษัท ทวีกิจพลาซาบุรีรัมย จํากัด
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี
สํานักงานบริการลูกคา กสท เขตตะวันตก
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรโซล คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)

สํานักงานจังหวัดยโสธร
บริษัท โทร่ีไทย จํากัด
บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมปอรต - เอ็กซปอรต จํากัด
บริษัท พาเนล ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท นครหลวงวีเนียร จํากัด
บริษัท เทคตรอน จํากัด

บริษัท รมิตา จํากัด

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน
บริษัท นิวตั้นนครินทร จํากัด

บริษัท ทอปซันอินเตอรกรุป จํากัด
บริษัท พรีฟอรมด ไลน โปรดัคส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอทีพี เอ็นเตอรไพรส จํากัด

หจก. เกรซ ซับพลาย
บริษัท ซันไรซ คอรเปอเรชัน เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ฟรีดอม คอมมิวนิเคช่ัน แอนด เนทเวิรต จํากัด
007 Protection Co.,ltd

บริษัท มหานคร อารไอเอ จํากัด

บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคช่ัน เซอรวิสเน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท สยามไฮโดรทรีทเมนท จํากัด



145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159 บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ จํากัด
160
161
162
163
164
165
166
167
168 นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร1 ออฟฟศ
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178 บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
179
180
181
182 บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
183
184
185 บริษัท เมททัล ฟนิชช่ิง เซอรวิส จํากัด
186
187
188
189 บริษัท เมมเบอรเทค จํากัด
190 บริษัท พิมายฟุตแวร จํากัด
191
192
193

บริษัท หลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท แอนนาดิจิท กรุป จํากัด
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
บริษัท โปรอิมเมจเอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด
บริษัท โชติบัณฑ จํากัด
GENERAL TURBINE SERVICES CO.,LTD.
บริษัท เวลบิลท แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เอ็น เค เค จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ทองสุขศิริ ออโตเมช่ัน แอนด เซอรวิส
บริษัท มานา เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอร่ี จํากัด

บริษัท พลัสโก จํากัด
บริษัท ศูนยวิจัยลิบ เฌอ บาย จํากัด
บริษัท สยาม คีปเปอร แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
บริษัท รีโวลูช่ัน เทคโนโลยี จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอิสธกรีน

บริษัท กิตติอีเล็ค โทรนิคส จํากัด
บริษัท สนามกอลฟเมืองแกว จํากัด
DAIWA SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิรค จํากัด

หางหุนสวนจํากัดสุวรรณภพรุงเรืองทรัพย

บริษัท เอช. ที. แอนดที คอรปอเรช่ัน จํากัด

บริษัท เอ. เอ็น. เอส. พรีซิช่ัน
บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเท็ม จํากัด

สํานักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน)

บริษัท น้ําตาลและออยตะวันออก จํากัด

บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จํากัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง

วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน
บริษัท ไอดาเทค จํากัด

บริษัท นําทิศไทย จํากัด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร การแพทยทหาร (ฝายสหรัฐ)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด
บริษัท เอส. พี. ซี. อีเล็คทริค คอนโทรล จํากัด
บริษัท ช็อป เซ็นเตอร เซอรวิส จํากัด

บริษัท ทรานซิช่ันส อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จํากัด



194
195
196 บริษัท ชุมภา เทคโนโลยี จํากัด
197
198
199
200 บริษัท พราว รีสอรท หัวหิน จํากัด INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT      
201 บริษัท เวสตา พีเอ็มเอส (ไทยแลนด) จํากัด
202 บริษัท โกลบอลทรานสเลช่ันทีม จํากัด
203 บริษัท เวสตา พีเอ็มเอส (ไทยแลนด) จํากัด
204 และในนามบุคคลธรรมดาทั่วไป

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

หางหุนสวนจํากัด ไซคอน เทค ซัพพลาย

บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จํากัด
บริษัท ไอทีเทเลพารท จํากัด

การทางพิเศษแหงประเทศไทย


