
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 การไฟฟาภูมิภาค  จังหวัดเพชรบุรี
7 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
8 บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) -กรุงเทพฯ
9 บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) -นครสวรรค

10 PROIMAGE ENGINEERING AND COMMUNICATION CO.,LTD.
11 CANNON MARKETING (Thailand) Co.,Ltd.
12 Millennium Hi-Tech Corporation
13 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
14 กรมทรัพยากรทางน้ํา
15 บริษัท เจริญทรัพย ไซน เทรดดิ้ง จํากัด (มหาชน)
16 บริษัท บรุคเกอรออฟติค จํากัด (มหาชน)
17 บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จํากัด
18 บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด
19 บริษัท เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด
20 บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด โปรเจ็ค จํากัด
21 บริษัท ที.ที.เอ เพอรเฟค จํากัด
22 หางหุนสวนจํากัด พีเน็ต แอนด ซัพพลาย
23 หางหุนสวนจํากัด ธวพลทราฟฟค
24 บริษัท พ.รุงอนันต จํากัด
25 CTX Electronic Services Co.,Ltd.
26 Computer Union Co.,Ltd.
27 บริษัท  โกลโบ ฟูดส จํากัด
28 จรัสพลคลินิค
29 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด
30 THOAC AUTOMOTIVE(Thailand) CO.,LTD.
31 บริษัท เอเอ็มอาร เอเชีย จํากัด
32 บริษัท นีโอ มาสเตอร จํากัด
33 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
34 มหาวิทยาลัยรังสิต
35 บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จํากัด
36 บริษัท เซอรคิตอินดัสตรีส จํากัด
37 บริษัท แบนโดแมนู แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด
38 บริษัท ดารามิค ประเทศไทย จํากัด
39 บริษัท โมลดแอนไดด จํากัด
40 บริษัท ซอฟแวรดีเวลอปเม็นท จํากัด
41 MATSUI(Asia) CO.,LTD.
42 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
43 บริษัท ไข ไอ ที เซอรวิส จํากัด
44 บริษัท เนสิต(ประเทศไทย) จํากัด
45 ศูนยฯ มสธ. ลําปาง
46 บริษัท อี.เอ็น.จี จํากัด
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47 หางหุนสวนจํากัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิรค
48 บริษัท เอ็นทีวีเซทเทลไลท จํากัด
49 บริษัท วัน โอ โฟร เทค จํากัด
50 หางหุนสวนจํากัด พลอยทวีทรัพย
51 สํานักงานประปาเขต 2 
52 สํานักงานการประปา สระบุรี
53 L-TAG TECHNOLOGIES CO.,LTD.
54 V.C.A. ELECTRONICS CO.,LTD.
55 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด
56 บริษัท ฤทธา จํากัด
57 บริษัท เอ็นโซล จํากัด
58 HATTAKORN LTD.
59 ฝายชางกล โครงการชลประทานอุบลราชธานี
60 WESTERN DIGITAL CO.,LTD.
61 UTECHINTER ENGINEERING CO.,LTD.
62 บริษัท เอสอาร จํากัด
63 บริษัท ฮิวจเนส จํากัด
64 บริษัท เน็ทซอส จํากัด
65 หางหุนสวนจํากัด บลูแอนดเรดอินเตอรเนช่ันแนล
66 บริษัท แอดวานซ อินเตอรคอรปอเรช่ัน จํากัด
67 รานไพศาลอีเล็คทรอโทรนิค
68 สํานักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลาการอาชีวศึกษา
69 บริษัท เอเอ็มอาร เอเชีย จํากัด
70 บริษัท บานตะวันนา จํากัด
71 หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักช่ัน
72 บริษัท ยัสปาล แอนด ซันด จํากัด
73 บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
74 บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเจเมนท ดิเวลลอปเมนท จํากัด
75 INSPIRE TECH CO.,LTD.
76 บริษัท เอสเอสเค เจนเนอรัล จํากัด
77 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
78 บริษัท วาบัวรลอดจ จํากัด
79 โรงเรียนศูนยฝกวิชาชีพ - กรุงเทพฯ
80 หางหุนสวนจํากัด แอโรเม็ค
81 บริษัท บี เอ็น บี อินเตอร กรุป จํากัด (มหาชน)
82 บริษัท เอ็นเค มาสเตอรร่ี จํากัด
83 บริษัท ฮารดแวรเฮาส แอนดโอม โปรดักส จํากัด
84 บริษัท อัยรญา ปโตเลี่ยม จํากัด
85 บริษัท อินเทลลิงค จํากัด
86 บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
87 บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด   สระบุรี
88 บริษัท แอล ท ีเวอค จํากัด
89 บริษัท อจิลิตี ้(ประเทศไทย) จํากัด
90 บริษัท อีโนเว รับเบอร จํากัด
91 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (มหาชน)
92 และในนามบุคคลธรรมดาทั่วไป


