
ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ประเภท/ลักษณะงาน ช่วงเวลาการฝึก หมายเหตุ

บริษัท แคสชาย จ ากัด
เลขที่ ๗๖๗ หมู่ที่ ๖ ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

บริษัท โคราชอินทีเรียโฮม

เลขที่ ๒๙๑/๗-๘ หมู่ที่ ๕ ถนน
มิตรภาพ-หนองคาย ต าบลจอหอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐

มีนาคม  ถึง พฤษภาคม

บริษัท ดี พลัส มีเดีย จ ากัด
เลขที่ ๖๘๓ ถนนกีฬา ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนาคม ถึง  มิถุนายน

บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จ ากัด
เลขที่ ๑๒๘/๓๗ หมู่ที่ ๒  ถนนติวานนท์
 ๔๘  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

มีนาคม ถึง พฤษภาคม

บริษัท Yess Furniture จ ากัด
เลขที่ ๕๓๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลจอหอ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

โคราชมาร์เก็ตต้ิง  แอนด์โปรดักชั่น
เลขที่ ๒๐๕ ถนนยมราช ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

บริษัท คิดตรงตรง ดีไซน์ จ ากัด
เลขที่ ๑๘๑/๖๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านเกาะ
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

เมษายน ถึง มิถุนายน

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด
 (ในเครือซิเมนต์ไทย SCG)

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๒  ต าบลตะคุ  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐

มีนาคม  ถึง พฤษภาคม

บริษัท เชอร์รีฟ จ ากัด
เลขที่ ๑๙๓๖ ถนนมิตรภาพ ต าบลใน
เมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จ ากัด
เลขที่ ๑๒๔/๒ ถนนมิตรภาพ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

เมษายน ถึง มิถุนายน

บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จ ากัด
เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภาพ 
ต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

บริษัท ทัชพอยช์ จ ากัด
เลขที่ ๑๙๓๖  ถนนมิตรภาพ ต าบลใน
เมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ถึงวันที่ 
สิงหาคม

บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จ ากัด
เลขที่ ๔๓๘/๒๐๒  ถนนมิตรภาพ-
หนองคาย  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  

มีนาคม ถึง พฤษภาคม

บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑๐  ถนนมิตรภาพ
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐

มีนาคม  ถึง พฤษภาคม

ข้อมูลรายชื่อสถานฝึกงาน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา



บริษัท เยส.เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

เลขที่ ๕๓๑ หมู่ที่ ๓ ถนนมิตรภาพ 
ต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๓๑๐

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

บริษัท อินดีไซน์ จ ากัด
เลขที่ ๖๓๒/๓  ถนนสืบศิริ  ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนาคม ถึง พฤษภาคม

บริษัท แอลบ็อกซ์ จ ากัด

เลขที่ ๑๖๘ ถนนราชสีมา-โชคชัย ต าบล
หนองบัวศาลา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

เมษายน ถึง มิถุนายน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราช มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ โปรดักชั่น 

เลขที่ ๒๐๕ ถนนยมราช ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ถึง สิงหาคม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศศิลป์ สาสณ์ 
โฮลด้ิง

เลขที่ ๓๓๖ ถนนสุรนารี ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยงประเสริฐ
เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑ ถนนนครราชสีมา – 
โชคชัย

แผนกเฟอร์นิเจอร์
ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวีปร้ิน
โซลูชั่นบิสซิเนสเซ็นเตอร์

เลขที่ ๑๑๑๕/๕ ถนนสุรนารายณ์  ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

มีนาคม ถึง พฤษภาคม

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จ ากัด
เลขที่ ๔๒๔  หมู่ที่ ๓  ถนนมอเตอร์เวย์
แขวงประเวศ  เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

มีนาคม ถึง พฤษภาคม

บริษัท เอส-เดคท์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
เลขที่ ๑๑๙ ซอยประชาอุทิศ ๕๔ แยก ๖
 พุทธบูชาแขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๔๐

มีนาคม  ถึง พฤษภาคม

บริษัท ส.กิจชัย จ ากัด
เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๗ ถนนสุขุมวิทต าบล
ห้วยยาง  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐

มีนาคม ถึง  มิถุนายน

เลขที่ ๖๗๘ ถนนมิตรภาพ ต าบลปาก
ช่อง อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐

เมษายน ถึง มิถุนายน

บริษัท แอพพ์ อิลลัสเตรเตอร์ จ ากัด
เลขที่ ๖๘๓/๘  ถนนกีฬากลาง ต าบลใน
เมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนาคม ถึง พฤษภาคม

พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอส คอมเพล็กซ์
เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมิตรภาพ
ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

มีนาคม  ถึง พฤษภาคม

บริษัท โฮมเฟอร์นิเจอร์ คลาส จ ากัด
เลขที่ ๕๓๑ หมู่ที่ ๓ ถนนมิตรภาพ-
หนองคาย  ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 

มีนาคม  ถึง พฤษภาคม

โรงพิมพ์เฉลิม  ชัย



ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ประเภท/ลักษณะงาน ช่วงเวลาการที่เคยรับเข้าฝึก หมายเหตุ

Canon Hi-Tech (Thailand)  
เลขที่ ๗๘๙  หมู่ที่ ๑  ต ำบลนำกลำง 
อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๘๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

Shopal  
เลขที่ ๒๑๑๖/๓๐  ถนนมิตรภำพต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

กรมทำงขนส่งทำงบกอ ำเภอสี
ค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ

เลขที่ ๘๙  หมู่ที่ ๓  ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลสีค้ิว  อ ำเภอสีค้ิวจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๔๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๒
หมู่ที่ ๑ ต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

กองบิน ๑
ต ำบลหนองไผ่ล้อม  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

กองพันซ่อมบ ำรุงที่ ๒๒
กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๒  ต ำบลหนอง
ไผ่ล้อม อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

กองพันทหำรช่ำงที่ ๓ ร้อย ๔ 
ค่ำยสุรนำรี

เลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๑ ถนนพิบูรณ์ละเอียด 
 ต ำบลหนองไผ่ล้อม  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

กองพันทหำรม้ำที่ ๘ ค่ำยสุรนำรี
ต ำบลหนองไผ่ล้อม  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

กองพันส่งก ำลังและบริกำรที่ 
๒๒ กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๒

เลขที่ ๒๐๐/๑๐๐๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนวีระ
โยธำ ต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำ
ด่ำนขุนทด

เลขที่ ๓๔๘ หมู่ที่ ๔ ถนนสีค้ิว-ชัยภูมิ 
ต ำบลด่ำนขุนทด  อ ำเภอด่ำนขุนทด 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๒๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนครรำชสีมำ ถนน
สุรนำรำยณ์  ต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

CMG (Children music group)
เลขที่ ๕๕/๑๐๑  หมู่ที่ ๗  หมู่บ้ำนชลดำ 
 ซอย ๑๘  ต ำบลบ้ำนเป็ด  อ ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

ข้อมูลรายชื่อสถานฝึกงาน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา



คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน นครรำชสีมำ

เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

งำนประชำสัมพันธ์ เทศบำล
นครรำชสีมำ

ถนนโพธิ์กลำง  ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

เจ้ำของไร่ โชคถำวร
เลขที่ ๑๔/๗  หมู่ที่ ๗ ต ำบลหนองไข่น้ ำ 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ช. เจริญมอเตอร์

เลขที่ ๑๑๔๐/๕ หมู่ที่ ๑๓ ถนนสุร
นำรำยณ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

ช่ำงกบอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๘๖  หมู่ที่ ๕  ต ำบลพระพุทธ  
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

ดอนหวำยอลูมิเนียม
เลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๒ ต ำบลดอนหวำย  
อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

เต็นท์รถครูแป๊ะ
เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลดอนชมพู อ ำเภอโนนสูง จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๖๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

ที่ท ำกำรวิศวกร  ก ำกับกำรกอง
ลำกเล่ือน เขตนครรำชสีมำ กำร
รถไฟแห่งประเทศไทย

ถนนรถไฟ  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

เทศบำลต ำบลบ่อปลำทอง
หมู่ที่ ๔  ต ำบลบ่อปลำทอง อ ำเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์
  ๓๐๑๕๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

นำยกเทศมนตรีส ำนักงำน
เทศบำล

ต ำบลบ่อปลำทอง  หมู่ที่ ๔  ต ำบลบ่อ
ปลำทอง อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

บจก.วี.พี.สตำร์ซ (๒๐๐๐)
เลขที่ ๑๑๗  หมู่ที่ ๑๖  ถนนครบุรี-เสิง
สำงต ำบลเสิงสำง อ ำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๓๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บจก.อุตสำหกรรมเกลือบริสุทธิ์

เลขที่ ๑๔๖  หมู่ที่ ๓  ถนนพิมำย-ตลำด
แค ต ำบลกระเบื้องใหญ่  อ ำเภอพิมำย 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๑๑๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท  เจ เอช อุตสำหกรรม 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๔๐  หมู่ที่ ๑  ต ำบลโคกสูง  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท  ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จ ำกัด
เลขที่ ๑๘๒  หมู่ที่ ๖  ต ำบลโคกกรวด  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๘๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์



บริษัท  เอ็นเนอร์จี พลัส จ ำกัด 
(สำขำ ๒)

เลขที่ ๕๔๗,๕๗๔  หมู่ที่ ๔  สำขำรำช
สีมำ-โชคชัย  ต ำบลหนองบัวศำลำ  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท KSK ประกันภัย 
(มหำชน) ประเทศไทย (จ ำกัด) 
สำขำนครรำชสีมำ

เลขที่ ๓๗๓๗/๓ ถนนสืบศิริ ต ำบลในเมือง
  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท Seagate เทคโนโลยี
ประเทศไทย จ ำกัด

เลขที่ ๙๐  หมู่ที่ ๑๕ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลสูงเนิน อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๗๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๕๕๔ หมู่ที่ ๑๔ ถนนพิมำย-ชุมพวง
  ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิมำย  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๑๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๓๐๘/๒-๓  หมู่ที่ ๑๔  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอพิมำย  จังหวัดนครรำชสีมำ
 รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๑๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท คำร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์
 จ ำกัด

เลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๕  ถนนโชคชัย-ครบุรี 
ต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๙๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท คำวำซำกิ มอเตอร์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๙/๑๐ หมู่ที่ ๔ ต ำบลปลวกแดง
   อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๔๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท คำสิโอ ประเทศไทย 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๖๒  หมู่ที่ ๓  ต ำบลท่ำอ่ำง 
อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๙๐

ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท แคนนอนไฮเทค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๗๘๙ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๘๐

มิถุนำยน ถึง กันยำยน

บริษัท โครำช สตีล เซ็นเตอร์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๗๓๕  หมู่ที่ ๓  ต ำบลหนองบัว
ศำลำอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท โครำชไซซัน จ ำกัด

เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๓ ถนนรำชสีมำ- โชค
ชัย  ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท  สงวนวงษ์อุตสำหกรรม 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๒๐  หมู่ที่ ๔  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัย  ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท  สยำมฟูโกกุ จ ำกัด
เลขที่ ๕๕๕  หมู่ที่ ๑  ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๘๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท  สยำม ควอลิต้ี สตำร์ช 
จ ำกัด

เลขที่ ๒๒๒  หมู่ที่ ๑๐  ถนนสุรนำรำยณ์
ต ำบลโคกเริงรมย์  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๖๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท คำยำม่ำ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด

เลขที่ ๓๕๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัยต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม



บริษัท โครำชมัตซึชิตะ จ ำกัด
เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๘ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๘๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท โครำชเอสดับบลิวกรุ๊ป 
จ ำกัด

เลขที่ ๕๔๙  หมู่ที่ ๑  ต ำบลหัวทะเล  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท เจ.เอช.อุตสำหกรรม 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๑ ถนนสุรนำรำยณ์ 
ต ำบลโคกสูง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๓๑๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท เจปังเอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๒๔๙/๑  หมู่ที่ ๓  ต ำบลคลองจิก 
 อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  รหัสไปรษณีย์  
๑๓๑๖๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท เจียเม้ง จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๙  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลหนองงูเหลือม  อ ำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ชินเอ ไฮเทค จ ำกัด (สำ
ขำนวนคร)

เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๘๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท เชิดชัยคำร์ส จ ำกัด
เลขที่ ๕๕๓/๙  ถนนมิตรภำพ ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

บริษัท โชคยืนยงอุตสำหกรรม 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ต ำบลโป่งแดงอ ำเภอ
ขำมทะเลสอ  จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๘๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคำ
นิคส์ นครรำชสีมำ จ ำกัด

เลขที่ ๕๕๕  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัย  ต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ซำมูไร โมลด์ จ ำกัด

เลขที่ ๒๑๕/๒๑๗ ถนนบำงขุนเทียน 
ต ำบลแจ้มด ำ อ ำเภอบำงขุนเทียน 
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 
๑๐๑๕๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท ซี.พี.เอส ได คำสต้ิง จ ำกัด
เลขที่ ๒/๕, ๒/๖ หมู่ที่ ๓ ต ำบลโคกกรวด
 อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท จินตนำ อินเตอร์เทรด 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๔  ถนนมิตรภำพ – 
หนองคำย  ต ำบลบ้ำนโพธิ์  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

มีนำคม ถึง มิถุนำยน

บริษัท ซี.พี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮ
ลด้ิง จ ำกัด (มหำชน)

เลขที่ ๒/๘  หมู่ที่ ๓  ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท ใช้ เอ็กซ์โพลซีฟส์ จ ำกัด
เลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๖ ถนนธนะรัชต์ ต ำบล
หนองน้ ำแดง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๔๕๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน



บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๕ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลสูงเนิน  อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท ซีพีสหอุตสำหกรรม จ ำกัด
เลขที่ ๑๔๐  หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลลำดบัวขำว  อ ำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๔๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๖ ถนนมิตรภำพ ต ำบล
โคกกรวด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท เซ็นทรัลพลำซำ 
(นครรำชสีมำ)

ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท ไดซิน จ ำกัด

เลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๖ ถนนรำชสีมำ-โชคชัย
 ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท ตงฮ้ัว บัวใหญ่ (๑๙๙๔) 
จ ำกัด

เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๕ ถนนนิเวศรัตน์ต ำบล
ด่ำนช้ำง  อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๒๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ 
ประเทศไทย (จ ำกัด)

เลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๔๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย
 จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ
ต ำบลมิตรภำพ  อ ำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๔๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท ทวินส์ พรีซีชั่น จ ำกัด
เลขที่ ๑๙๙/๑๑๒  หมู่ที่ ๔  ถนนรังสิต 
นครนำยก  ต ำบลรังสิต  อ ำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธำนี  รหัสไปรษณีย์  ๑๒๑๑๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ทิปโก้ แอส ฟัลท์ จ ำกัด
เลขที่ ๒๕๙  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๘๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท ทีพีเค-แอ็บโซลูท จ ำกัด
เลขที่ ๑๒๑๙/๒ หมู่ที่ ๑ ต ำบลหัวทะเล 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

บริษัท ไทย – เอเชีย พ.ีอี.ไพ้ฟ์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑๘ ต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐

กุมภำพันธ์ ถึง มิถุนำยน

บริษัท โตคูมิอิเล็คทรอนิคส์ไทย
 จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๒/๓  หมู่ที่ ๑  ถนนมิตรภำพ
ต ำบลมิตรภำพ  อ ำเภอสีค้ิว  จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๔๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท ตงฮ้ัวบัวใหญ่ (๑๙๙๔) 
จ ำกัด

เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๕ ถนนนิเวศรัตน์ ต ำบล
ด่ำนช้ำง อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๒๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท โตโยต้ำทองรวยสีมำ 
จ ำกัด สำขำบัวใหญ่

เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ ต ำบล
โพนทอง อ ำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ
 รหัสไปรษณีย์ ๓๐๔๓๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน



บริษัท ไทย อะคิบะ จ ำกัด (เขต
อุตสำหกรรมสุรนำรี)

เลขที่ ๒๙๗ หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำโชคชัย
  ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ จ ำกัด

เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ถนนรำชสีมำ-โชคชัย
 ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ จ ำกัด

เลขที่ ๓๖๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัย ต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ จ ำกัด

เลขที่ ๓๖๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัย  ต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ จ ำกัด

เลขที่ ๓๖๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัยต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด

เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ต ำบลหนองระเวียง
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง กันยำยน

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด

เลขที่ ๓๖๙  หมู่ที่ ๖  ถนนนครรำชสีมำ-
โชคชัย ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์ สำขำโครำช

เลขที่ ๓๖๙ หมู่ที่ ๖ ถนนรำชสีมำ – โชค
ชัย  ต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจโลจิสติก
 จ ำกัด

เลขที่ ๓๘๓  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๓๓๐

ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก
 จ ำกัด

เลขที่ ๓๘๓  หมู่ที่ ๘  ต ำบลบ้ำนโพธิ์
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ไทยน้ ำทิพย์  จ ำกัด
เลขที่ ๓๖๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัยต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำจังหวัดนครรำชสีมำ 

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด
เลขที่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๑ ต ำบลบ้ำนนำ  
อ ำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปรำจีนบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๑๐

มีนำคม ถึง มิถุนำยน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก
 จ ำกัด

เลขที่ ๓๘๓ หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลบ้ำนโพธิ์  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ 

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน



บริษัท ไทยมิตซูวำ  จ ำกัด 
(มหำชน)

เลขที่ ๑๕๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัยต ำบลโชคชัย  อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๙๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำ
อุตสำหกรรม จ ำกัด

เลขที่ ๓๐/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนเศรษฐกิจ  ๑ 
ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 
เมทัลชีท จ ำกัด

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนรำชสีมำ – โชค
ชัยต ำบลด่ำนเกวียน อ ำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๙๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ไทย–เอเชีย พ.ีอี. ไพ้พ์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑๘   ซอยเทศบำล ๑  
ถ.มิตรภำพ ต ำบลปำกช่อง  อ ำเภอปำก
ช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท นครรำชสีมำ ฮอนด้ำออ
โตโมบิล จ ำกัด

เลขที่ ๙๙๙  หมู่ที่ ๓  ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส 
๒๐๑๒ จ ำกัด

เลขที่ ๒๔  หมู่ที่ ๖  ต ำบลกู่สวนแตง 
อ ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท น้ ำตำลครบุรี จ ำกัด 
(มหำชน)

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ที่ ๑๓  ต ำบลจระเข้หิน 
อ ำเภอครบุรี  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน

บริษัท นิคส์ ซัพพลำย แอนด์ 
เซอวิส จ ำกัด

เลขที่ ๓๗/๘  หมู่ที่ ๑  ถนนกำญจนำ
ภิเษกต ำบลบำงม่วง  อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๔๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท นิชชินเบรก (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๖  ต ำบลหนองระเวียง
 อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท นิชิกำว่ำ เตชำพลำเลิศ 
คูปเปอร์ จ ำกัด

เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๓  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัย ต ำบลหนองบัวศำลำ  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด
เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ _๘ ต ำบลจอหอ อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด
เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๘ ถนนมิตรภำพ ต ำบล
จอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท นิชชินเบรก (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๓๓๙  หมู่ที่ ๙  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัยต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ  

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท ไทยยำงกิจไพศำล จ ำกัด
เลขที่ ๑๘๐/๑ หมู่ที่ ๘ ถนนสุขสวัสด์ิ 
ต ำบลบำงครุ  อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 

พฤศจิกำยน ถึง มีนำคม



บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด
เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๘ ถนนมิตรภำพต ำบล
จอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด

เลขที่ ๑๒๙  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ-จอ
หอต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
 จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด

เลขที่ ๑๒๙  หมู่ที่ ๙  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท นิสเทิร์นอินดัสทรี จ ำกัด
เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๘ ต ำบลจอหอ อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท เบทำโก จ ำกัด (มหำชน)
เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๑๑ ต ำบลหนองน้ ำแดง
 อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท เบนช์มำร์ค 
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย

เลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่ ๔  ต ำบลไชยมงคล
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท เบนซ์มำร์ค 
อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่ ๔ ต ำบลไชยมงคล 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท เบนซ์มำร์ค 
อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน)

เลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่ ๔  ต ำบลไชยมงคล  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด สำขำ
นครรำชสีมำ ๘

เลขที่ ๔๑๓/๓ ถนนมิตรภำพ  ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท แป้งมัน เอี่ยมเฮง 
อุตสำหกรรม จ ำกัด

เลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๑๒  ถนนเสิงสำง-ปะค ำ 
 ต ำบลกุดโบสถ์  อ ำเภอเสิงสำง  จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๓๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง
อุตสำหกรรม จ ำกัด

เลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๑๒  ถนนเสิงสำง-ปะค ำ
ต ำบลกุดโบสถ์  อ ำเภอเสิงสำง จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๓๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพำเวอร์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ถนนนิเวศรัตน์ ต ำบล
ด่ำนช้ำง อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๒๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท นีสเทิร์น อินดัสทรี จ ำกัด
เลขที่ ๑๒๙  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ 

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง
อุตสำหกรรม จ ำกัด

เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลกุดโบสต์ 
อ ำเภอเสิงสำง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๓๐

กรกฎำคม ถึง พฤศจิกำยน



บริษัท พี ซี เอส แมชีน (ไทย
แลนด์) จ ำกัด

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๖  ถนนมิตรภำพ ต ำบล
โคกกรวด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  
๓๐๒๘๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท พี พี ออโต้เซอร์วิส จ ำกัด

เลขที่ ๖๗  หมู่ที่ ๑  ถนนหน้ำโรงเรียน
บุญวัฒนำ ต ำบลหัวทะเล  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

บริษัท พ.ีซี.เอส ได คำสต้ิง จ ำกัด
เลขที่ ๒/๕-๖  หมู่ที่ ๓  ต ำบลโคกกรวด 
 อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๘๐

ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท พ.ีซี.เอส. แมชีน กรุ๊ปโฮ
ลด้ิง จ ำกัด (มหำชน)

เลขที่ ๒/๑-๔ หมู่ที่ ๓ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
 จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๒๘๐

พฤษภำคม ถึง กรกฎำคม

บริษัท พ.ีซี.เอส.แมชีน (ไทย
แลนด์) จ ำกัด

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖  ถนนมิตรภำพ-หนอง
ปลิงต ำบลโคกกรวด  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำจังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๘๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จ ำกัด
เลขที่ ๒๗๓ หมู่ที่ ๒ ต ำบลขำมทะเลสอ 
อ ำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมทที
เรียลส์ จ ำกัด

เลขที่ ๓๐/๒๘ หมู่ที่ ๒ ต ำบลโคกทม 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสำคร 
รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท เพำเวอร์บอร์น เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด

เลขที่ ๔๗/๑๑ หมู่ที่ ๔  ต ำบลเชิงเนิน 
อ ำเภอเมืองจังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์
 ๒๑๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท เพำเวอร์ลิงค์ แอนด์ เทิร์
นคิย์ จ ำกัด

เลขที่ ๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๒  ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต ำบลคลองเกลือ  อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด มหำชน

เลขที่ ๖๐/๒๔  หมู่ที่ ๓  ต ำบลมำบยำง
พร  อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๔๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟค
เจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๘/๒ หมู่ที่ ๑๘ ต ำบลคลองหนึ่ง
 อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  
รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท พ.ีซี.เอส แมชีน จ ำกัด
เลขที่ ๒๒๒ – ๒๒๓ หมู่ที่ ๖  ถนน
มิตรภำพต ำบลโคกกรวด  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำจังหวัดนครรำชสีมำ  

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จ ำกัด
เลขที่ ๓๔๙  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัยต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท พ.ีซี.เอส.ได คำสต้ิง จ ำกัด
เลขที่ ๒/๕, ๒/๖ หมู่ที่ ๓ ถนนมิตรภำพ
ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน



บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จ ำกัด

เลขที่ ๘๓๕ หมู่ที่ ๑๘ ถนนปำกช่อง-ล ำ
สมพุง  ต ำบลจันทึก  อ ำเภอปำกช่อง  
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๓๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

บริษัท ฟูมำคิลล่ำ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

เลขที่ ๓๒๓  หมู่ที่ ๖  ต ำบลหนองระเวียง
  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท แฟกเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด
เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ต ำบลหนองหัวแรด 
อ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
 รหัสไปรษณีย์  ๓๐๔๑๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ซัมมิ
ทอินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๓๐๐/๗๒ หมู่ที่ ๑ ต ำบลตำสิทธิ์ 
อ ำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๔๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท มำร์สเพ็ทแคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๗๙๙ หมู่ที่ ๔ ต ำบลจันทึก  
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท มิตรรำชสีมำเทรดด้ิง 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖  ต ำบลหนองระเวียง
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง มิถุนำยน

บริษัท เมคคำนิคโฮม จ ำกัด

เลขที่ ๔๗๖ หมู่ที่ ๒ ถนนรัตนภิธำน  
ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๓๑๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท ย.ูเอส.ที อินดัสเทรียล 
เทคโนโลยี จ ำกัด

เลขที่ ๒๓๔/๑๖๐ หมู่ที่ ๓ ต ำบลตลำด  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กรกฎำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท เยนเนรัล สตำร์ช จ ำกัด
เลขที่ ๙๙-๑๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนโชคชัย-คร
บุรี ต ำบลอรพิมพ์ อ ำเภอครบุรี  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

บริษัท เยนเนรัล สตำร์ช จ ำกัด

เลขที่ ๙๙–๑๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนโชคชัย – 
ครบุรี  ต ำบลอรพิมพ์  อ ำเภอครบุรี 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๒๕๐

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน

บริษัท รวมเกษตร อุตสำหกรรม
 จ ำกัด (UFIC) มิตรผล ภูเขียว

เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๑๐  ถนนชุมแพ-ภูเขียว 
 ต ำบลโคกสะอำด  อ ำเภอภูเขียวจังหวัด
ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๑๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท รำชสีมำ พ.ีเอเอส แอนด์
 ดี จ ำกัด

เลขที่ ๑๖๔๔ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤศจิกำยน ถึง มีนำคม

บริษัท โฟเรอเซียแอนด์ ซัมมิ
ทอินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๘๐๐/๗๒  หมู่ที่ ๑  ต ำบลตำสิทธิ์
อ ำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๔๐

มีนำคม ถึง มิถุนำยน

บริษัท เฟิสท์ อินดัสเตรียล โปร
ดักส์ (๑๙๙๐) จ ำกัด

เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนรำชสีมำ-โชคชัย
 ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ 

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน



บริษัท รำชสีมำ พีเอเอส แอนด์
 ดี จ ำกัด

เลขที่ ๑๖๔๔ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม ถึง กรกฎำคม

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส เซส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด สำขำ
นครรำชสีมำ

เลขที่ ๓๑๐–๓๑๑ หมู่ที่ ๕  ถนนมิตรภำพ
  ต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
 จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๓๑๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท โรงงำนน้ ำตำลครบุรี 
จ ำกัด

เลขที่ ๒๘๙  หมู่ที่ ๑๓ ต ำบลจระเข้หิน  
อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จ ำกัด
เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๑๑ ถนนโชคชัย-ครบุรี
 ต ำบลทุ่งอรุณ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๙๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๓๘๘  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ-
หนองคำย  ต ำบลโพธิ์  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท วำวำ แพค จ ำกัด
เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓  ต ำบลสีค้ิว อ ำเภอสีค้ิว
  จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๑๔๐

พฤษภำคม ถึง กรกฎำคม

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำนครรำชสีมำ

เลขที่ ๒๓๓๔ ถนนมิตรภำพ ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท เวสท์วูลส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกัด

เลขที่ ๑๗๖ หมู่ที่ ๓ ต ำบลหนองบัวศำลำ
 อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน

บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล  (ไทยแลนด์) จ ำกัด

เลขที่ ๓๕๑ หมู่ที่ ๑ ต ำบลนำกลำง  
อ ำเภอสูงเนินจังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๘๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๓๓๕  หมู่ที่ ๖ ถนนรำชสีมำ–โชค
ชัย  ต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง มิถุนำยน

บริษัท ศิริวิทย์ – สแตนเลย์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๖ ต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐

มิถุนำยน ถึง กันยำยน

บริษัท ศิลำบริกำรขนส่ง จ ำกัด

เลขที่ ๑๖๔๔/๖ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบล
ในเมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

พฤษภำคม ถึง กรกฎำคม

บริษัท สงวนวงษ์อุตสำหกรรม 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๔ ถนนรำชสีมำ – โชค
ชัย ต ำบลหนองบัวศำลำ  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน



บริษัท สตำร์เวลล์  พิซิเนส 
๑๙๙๘ จ ำกัด

เลขที่ ๘๕๗/๑ หมู่ที่ ๑๘  ถนนสุร
นำรำยณ์  ต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท สยำม ควอลิต้ี สตำร์ช 
จ ำกัด

เลขที่ ๒๒๒  หมู่ที่ ๑๐  ถนนสุรนำรำยณ์ 
  ต ำบลโคกเริงรัมย์  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์
 จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๖๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท สยำมฟูโกกุ จ ำกัด
เลขที่ ๙๙๙/๖  หมู่ที่ ๑  ต ำบลนำกลำง  
อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๘๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

บริษัท สีมำ เทคโนโลยี จ ำกัด
เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ต ำบลธงชัยเหนือ
อ ำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท สีมำแพค พลัส จ ำกัด
เลขที่ ๑๐๙/๒ หมู่ที่ ๔ ต ำบลลำดบัวขำว
 อ ำเภอสีค้ิว  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๔๐

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน

บริษัท สีมำอินเตอร์โปรดักส์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๗๖, ๔๙๔  หมู่ที่ ๔  ถนนรำชสีมำ-
โชคชัย  ต ำบลหนองบัวศำลำ  อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท สุขเกษม  ทรัค แฟคทอร่ี
 จ ำกัด

เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๕  ต ำบลสระจระเข้ 
อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๑๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท อุตสำหกรรมโครำช 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๘ ต ำบลหนองระเวียง
 อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๑๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

บริษัท อู่เชิดชัย อุตสำหกรรม 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๐๖๙  ถนนมิตรภำพ  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท เอ ดับบลิว แมชชินเนอร่ี

เลขที่ ๓๘๙/๑  ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบล
บ้ำนเกำะ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท เอ แอล เอ็ม ที (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๕๖๗ หมู่ที่ ๑  ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลนำกลำง อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๘๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

บริษัท เอ.ครีเอทีฟ จ ำกัด
เลขที่ ๒๑๑ ถนนตรอกส ำโรงจันทร์ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท อธิมำตร จ ำกัด
เลขที่ ๑๗๐  หมู่ที่ ๑๑  ต ำบลนิคม 
อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์
 ๓๑๑๕๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ำมันพืช 
จ ำกัด

เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๔ ต ำบลห้ำงสูง อ ำเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 
๒๐๑๙๐

มกรำคม ถึง เมษำยน



บริษัท เอ็นเคแม็คคำทรอนิกส์ 
จ ำกัด

เลขที่ ๕๘๑  หมู่ที่ ๘  ถนนมิตรภำพ
ต ำบลสูงเนิน  อ ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๗๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์
และอุตสำหกรรม จ ำกัด

เลขที่ ๙๙๙/๕ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลนำกลำง  อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๘๐

มกรำคม  ถึง พฤษภำคม

บริษัท เอ็ม เอ็น ที จ ำกัด

เลขที่ ๓๓๗  หมู่ที่ ๖  ถนนเขต
อุตสำหกรรมต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปปอเรชั่น
 จ ำกัด

เลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๑๘ ต ำบลปำกช่อง 
อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด

เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๓  ถนนมิตรภำพ–
หนองคำย ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท ฮิตำชิ ประเทศไทย 
จ ำกัด (โครำช)

เลขที่ ๓๙๘ หมู่ที่ ๖  ต ำบลหนองระเวียง 
 อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท ฮีโน่ นครรำชสีมำ จ ำกัด

เลขที่ ๒๙๙๘/๒ ถนนมิตรภำพ  ต ำบล
บ้ำนใหม่  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟค 
เจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๓ ถนนเทพำรักษ์  
ต ำบลเทพำรักษ์  อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐

มกรำคม  ถึง พฤษภำคม

เลขที่ ๒๐๒   หมู่ที่ ๑๑  ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
 จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

ผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
โมดิฟำย ออโต้ โมบิล

เลขที่ ๖๙๓ ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ผู้จัดกำรบริษัท ยัมเรสเทอร
องตส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เลขที่ ๑๑๒๗  ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

ผู้จัดกำรร้ำน หลักร้อย ดำต้ำ
เซอร์วิส

เลขที่ ๑๙๒๙/๓ ถนนมุขมนตรี ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ผู้จัดกำรโรงกลึง ส.เจริญ กำรช่ำง
เลขที่ ๑๖๙  ถนนเซนเมร่ี ต ำบลในเมือง 
 อ ำเภอนครรำชสีมำจังหวัดนครรำชสีมำ 
 รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

บริษัท ฮอนด้ำเฟำดรี (เอเชีย) 
จ ำกัด

เลขที่ ๓๕๓  หมู่ที่ ๖  ถนนรำชสีมำ-โชค
ชัย  ต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำจังหวัดนครรำชสีมำ  

ตุลำคม ถึง ธันวำคม



ผู้จัดกำรศูนย์บริกำรซ่อม คูณ
ไท้ปิง (ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ)

เลขที่ ๙๖–๙๘ ถนนมิตรภำพ–หนองคำย 
 ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

แผนกบริกำร บริษัท โตโยต้ำ
ทองรวยสีมำ จ ำกัด

เลขที่ ๒๘๓ หมู่ที่ ๒ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
 จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี สุรนำรี

เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหำวิทยำลัย ต ำบลสุร
นำรี  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

ฟำร์มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี

เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหำวิทยำลัย ต ำบลสุร
นำรี อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน นครรำชสีมำ

เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ร้ำน ช่ำงลิตอะไหล่ยนต์
เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๔  ต ำบลหนองบัว  
อ ำเภอคงจังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๖๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

ร้ำนจ้ำประดับยนต์บิ๊กซีชัยภูมิ
เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑  ต ำบลพุ่งคล้ำ  อ ำเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 
๓๖๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ร้ำนธรรมนองกำรช่ำง
เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๘  ต ำบลใหม่ อ ำเภอ
โนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ร้ำนมอสชำร์เตอร์
เลขที่ ๔๔๑/๒ ถนนเบญจรงค์  ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ร้ำนสมบูรณ์ยำงยนต์
เลขที่ ๑๑๖๓ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

เรณู  ไซมะเริง
เลขที่ ๑๕๔  หมู่ที่ ๕  ต ำบลมะเริง  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

โรงงำน  บริษัท สยำม ฟูโกกุ 
จ ำกัด

เลขที่ ๕๕๕  หมู่ที่ ๑  ต ำบลนำกลำง 
อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๘๐

พฤศจิกำยน  ถึง กุมภำพันธ์

โรงงำน ตงฮ้ัว บัวใหญ่
เลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๕  ถนนนิเวศรัตน์ 
ต ำบลด่ำนช้ำง  อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๑๐

สิงหำคม  ถึง  ตุลำคม

แผนกเคร่ืองมือกลและซ่อม
บ ำรุงวิทยำลัยเทคนิค
นครรำชสีมำ

ถนนสุรนำรี  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน



โรงงำนน้ ำตำลรำชสีมำ (วัง
ขนำย)

ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๐๒ ต ำบล
แกล้งสนำมนำง อ ำเภอแกล้งสนำมนำง 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๔๔๐

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน

โรงงำนผลิตน้ ำด่ืมน้อมทิพย์
เลขที่ ๑๐๔  หมู่ที่ ๔  ต ำบลตลำด  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

โรงพยำบำลครบุรี
เลขที่ ๖๒๘  หมู่ที่ ๔  ถนนครบุรี-เสิงสำง 
 ต ำบลแซะ  อ ำเภอครบุรี  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๕๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี
ต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน

โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่ำ ๑๐๐ ปี

เลขที่ ๒๒๒  หมู่ที่ ๑  ต ำบลเมืองยำง  
อ ำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๗๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

โรงเรียนบ้ำนเฉลียง (คุรุรำษร์
บ ำรุง)

หมู่ที่ ๑ ต ำบลเฉลียว อ ำเภอครบุรี  
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๒๕๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ท
เลขที่ ๗๒๕/๒  ถนนท้ำวสุระ  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

ลงตัวสเต๊กเฮ้ำท์
เลขที่ ๒/๖  ถนนหนองบัวรอง ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

วิทยำลัยเทคโนโลยีบำงกอก

เลขที่ ๔๓๒ หมู่ที่ ๑๓  ถนนหนองบัว
แดง-ชัยภูมิ ต ำบลหนองบัวแดง  อ ำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี

เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหำวิทยำลัย ต ำบลสุร
นำรี  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง กันยำยน

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 
อำคำรเคร่ืองมือ ๖ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๙ ถนนมหำวิทยำลัย 
ต ำบลสุรนำรี อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

ศูนย์ซ่อมสร้ำงส่ิงอุปกรณ์สำย
สรรพวุธ กรมสรรพำวุธ ทหำรบก

เลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๙ ต ำบลโพธิ์กลำง  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภำพ
ชีวะวัตถุ ส ำหรับสัตว์

เลขที่ ๑๒๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ถนนกองวัคซีล  
ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐

กันยำยน ถึง พฤศจิกำยน

โรงพยำบำลพิมำย
เลขที่ ๑๙๐  หมู่ที่ ๑๕  ถนนพิมำย-
ตลำดแค  ต ำบลในเมือง   อ ำเภอพิมำย  
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน



สถำนคุ้มครองและพัฒนำอำชีพ
บ้ำนนำรีสวัสด์ิ

เลขที่ ๑๔๒๒  ถนนสุรนำรำยณ์  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

สถำนตรวจสภำพรถเอกชน
เพ็ชร สงครำมเซอร์วิส

เลขที่ ๑๓  หมู่ที่ ๑๒  ต ำบลง้ิว  อ ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๕๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

สถำนตรวจสภำพรถเอกชนอุดม
เซอร์วิส

เลขที่ ๘๔๗  หมู่ที่ ๑๓  ต ำบลจอหอ 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

สหกรณ์กำรเกษตร สีค้ิว จ ำกัด 
จังหวัดนครรำชสีมำ

เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนสีค้ิว – ชัยภูมิ  
ต ำบลสีค้ิว  อ ำเภอสีค้ิว รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๑๔๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

สหกรณ์กำรเกษตรจัตุรัส จ ำกัด
เลขที่ ๓๓๒  หมู่ที่ ๑  ถนนสีค้ิว-ชัยภูมิ
ต ำบลบ้ำนกอก  อ ำเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๓๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

ส ำนักกำรประปำ เทศบำล
นครรำชสีมำ

เลขที่ ๖๓๗ ถนนโพธิ์กลำงต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

ส ำนักงำนกำรประปำส่วน
ภูมิภำค สำขำกลำงดง

เลขที่ ๔๒๔/๕ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๘๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ อ ำเภอปำก
ช่อง

เลขที่ ๑๗๑ ถนนมิตรภำพ  ต ำบลปำก
ช่อง  อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
 รหัสไปรษณีย์  ๓๐๓๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ส ำนักงำนเทศบำล ต ำบลบ้ำน
เขว้ำ

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนนเปรมประชำชื่น
 ต ำบลบ้ำนเขว้ำ  อ ำเภอบ้ำนเขว้ำจังหวัด
ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ส ำนักงำนเทศบำล ต ำบลหนอง
บัวแดง

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๙  ถนนหลวงศิริต ำบล
หนองบัวแดง  อ ำเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ  ศำลำกลำงจังหวัด

ถนนมหำดไทย  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

ส ำนักพัฒนำองค์กร บริษัท เอ็ม 
เอ็ม พี คอร์เปอเรชั่น จ ำกัด

เลขที่ ๑๒๔  หมู่ที่ ๑๘  ต ำบลปำกช่อง  
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๓๐

ตุลำคม ถึง ธันวำคม

หอพักนักศึกษำมหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ห้ำงหุ้นส่วน จ ำกัด ศรสีมำ
เลขที่ ๓๐๘  หมู่ที่ ๘  ถนนเพชรมำตุคลำ
 ต ำบลทองหลำง  อ ำเภอจักรำช จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๓๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๙๙ ไฮดรอ
ลิค

เลขที่ ๑/๒๔ หมู่ที่ ๑๓  ต ำบลโชคชัย 
อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๙๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม



ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซ้งเกษตรยนต์
เลขที่ ๕๕๑ หมู่ที่ ๘ ต ำบลเมืองคง 
อ ำเภอคง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๖๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี.พี. โฮมเซ็น
เตอร์

เลขที่ ๕๘๙ หมู่ที่ ๙ ถนนมุขมนตรี 
ต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
 จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดีเทคออดิโอ
 แอนด์ โปรเจค

เลขที่ ๙๓๙/๔๘ หมู่ที่ ๑ ถนนสุรนำรำยณ์
  ต ำบลบ้ำนเกำะ  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีเอ็น โปร 
เอ็นจิเนียร่ิง

เลขที่ ๑๐๘/๒ หมู่ที่ ๓ ต ำบลล ำมูล 
อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปิ่นทะนง 
ทรำนสปอร์ต

เลขที่ ๑๒๒/๑  หมู่ที่ ๑๐ต ำบลสูงเนิน  
อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๗๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โปร เมทัลชีท
 (กบินทร์บุรี)

เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๙ ถนนสุวรรณศร  
ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปรำจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๒๕๒๔๐

สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนพันธุ์ศักด์ิ
 เทรดด้ิง

เลขที่ ๕๔๓/๑ ถนนมิตรภำพ  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เลิศศิลป์ 
สำสณ์ โฮลด้ิง

เลขที่ ๓๓๖  ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มกรำคม ถึง พฤษภำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำมมิตร
วิศวกรรมและกำรช่ำง

เลขที่ ๑๒๑๙/๒ หมู่ที่ ๑ ต ำบลหัวทะเล 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.ซี แมชชีน
เนอร่ี

เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมิตรภำพ 
ต ำบลมะเกลือใหม่  อ ำเภอสูงเนินจังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๗๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็ม ชัย
เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๗ ต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐

มกรำคม ถึง เมษำยน

ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด เอ็มชัย
เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๗ ต ำบลโคกกรวด  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐

พฤศจิกำยน ถึง มีนำคม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัว
ใหญ่

เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๑ ถนนป่ำตอง – หลุม
กุง  ต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๒๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยิ่งเฮงพืชผล
เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ต ำบลห้วยบงอ ำเภอ
ด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๑๐

พฤษภำคม ถึง สิงหำคม



องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑๖๐ ถนนมิตรภำพ  ต ำบล
มิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก  จังหวัด
สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๘๐

พฤษภำคม ถึง กรกฎำคม

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภำพ  
ต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก  จังหวัด
สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๘๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

อู่ซ่อมรถยนต์หนิงเซอร์วิส
เลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๑ ต ำบลสุรนำรี  อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

มิถุนำยน ถึง สิงหำคม

อู่เลิศเซอร์วิส
เลขที่ ๑๖๐๐  ถนนมิตรภำพ  ต ำบลใน
เมือง  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

เอ แอนด์ ยู แมชชิน

เลขที่ ๑๓๘๕/๔  หมู่ที่ ๑๓  ถนนสุร
นำรำยณ์ ต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐

มีนำคม ถึง  มิถุนำยน

เอบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต

เลขที่ ๑๒๓/๔๐ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขำภิบำล
 ๑  ต ำบลด่ำนเกวียน  อ ำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  
๓๐๑๙๐

พฤษภำคม  ถึง กรกฎำคม
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