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1 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล ตันฮ่ัวเฮง ทะเบียนเลขที่ 0102475000031

2 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล ย่งฮงเสง ทะเบียนเลขที่ 0102490001018

3 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล แต้จิบง้วน ทะเบียนเลขที่ 0102497001927

4 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล โบซาร ทะเบียนเลขที่ 0102531000240

5 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล พรภัส ชุษณา ทะเบียนเลขที่ 0102546000046

6 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล กุลสานนท์ ทะเบียนเลขที่ 0102553000234

7 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล ครีมเอเชีย (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 0102555000304

8 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล เอม - เบล ทะเบียนเลขที่ 0102556000111

9 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล สมายา เดรสเมคเกอร์ ทะเบียนเลขที่ 0102557000042

10 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล กาแล็คซ่ี ออร์แกไนซ์เซอร์ ทะเบียนเลขที่ 0102557000107

11 ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล สยามเพรสสติกเกอร์ ทะเบียนเลขที่ 0102557000263

12 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อมรกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103502004438

13 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซฟต้ีทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103505006679

14 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ่งธรรม ทะเบียนเลขที่ 0103507005149

15 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรบุรีแก๊ส ทะเบียนเลขที่ 0103510000187

16 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชาญเทพพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103510011014

17 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมานอีเล็คโทรนิค ทะเบียนเลขที่ 0103510016474

18 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูนสินวัฒนกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103511016443

19 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินโดไทย ชิปปิง้เอเย่นซี ทะเบียนเลขที่ 0103512004589

20 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ต.ธนะศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 0103512017257

21 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช.เกษตรบริการ ทะเบียนเลขที่ 0103513010043

22 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ร่วมแสงพัฒนาอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 0103513016521

23 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เคสัน ทะเบียนเลขที่ 0103514002222

24 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยกิจยง ทะเบียนเลขที่ 0103514003261

25 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หัวหมากบริการ ทะเบียนเลขที่ 0103514006422

26 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เหล่าฉัตรชัยเทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103516007388

27 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สหพงษ์ไทย ทะเบียนเลขที่ 0103516021160

28 ห้างหุน้ส่วนจํากัด น่ําแซ มอเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103517023581

รายชือ่ห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ถูกขีดชือ่ออกจากทะเบียน

ตามค าสัง่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
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29 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดิอาเชี่ยนแมช ทะเบียนเลขที่ 0103518016520

30 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.วาย.ท.ีเทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103521003930

31 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญพัฒนา ทะเบียนเลขที่ 0103521023779

32 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซันซีอีเล็คโทรนิค ทะเบียนเลขที่ 0103522005588

33 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุงฮวดโลหะภัณฑ์ ทะเบียนเลขที่ 0103523001993

34 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คาปรีช ทะเบียนเลขที่ 0103523002558

35 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีไทยวิศวกรรม ทะเบียนเลขที่ 0103524002659

36 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีเจการพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103524012352

37 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบ็ตเตอร์โฮมแอนด์ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103524014410

38 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทคนิค 19 ทะเบียนเลขที่ 0103525022645

39 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทม เอ็นเตอร์ไพรส์ ทะเบียนเลขที่ 0103526011566

40 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงโอฬาร ทะเบียนเลขที่ 0103526023254

41 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสภณ มอเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103526024111

42 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส้ือเม้ง ทะเบียนเลขที่ 0103526027900

43 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ็งฮง ทะเบียนเลขที่ 0103527003273

44 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จุติภัทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103527027776

45 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม.พ.ีอี ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103527031005

46 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.เอ็ม.ไอ. ทะเบียนเลขที่ 0103527031838

47 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส. ท.ี ว.ี คาร์ตันเวิร์คส ทะเบียนเลขที่ 0103528003641

48 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีอุดมกิจการพิมพ-์เสริมมิตร ทะเบียนเลขที่ 0103528019572

49 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงเวียนใหญ่ฟูด้เซ็นเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103528026803

50 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิวโก้อีเลคทริค ทะเบียนเลขที่ 0103529006610

51 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.ท.ีเอ็ม.มอเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103529012750

52 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเชี่ยนฮอลิเดย์ ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103530011419

53 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โศภิตพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103530019398

54 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โบอิ้งเคร่ืองหนัง ทะเบียนเลขที่ 0103530022119

55 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เครน สถาปนิก ทะเบียนเลขที่ 0103530024006

56 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรหมวัฒนาโฮมโปรดักส์ ทะเบียนเลขที่ 0103530025053

57 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยิ่งยงยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103531004955

58 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม.จ.ี เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103531007580

59 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โรงน้ําแข็งพงศ์วรินทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103531013113

60 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สากล เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี ทะเบียนเลขที่ 0103531024191
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61 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประพันธ์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103531027831

62 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปานทิพย์ เคร่ืองเรือน ทะเบียนเลขที่ 0103531030841

63 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เอช.วาย.ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103531034293

64 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดิลกสัมพันธ์ ทะเบียนเลขที่ 0103531036351

65 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนาวุฒิ อะไหล่ยนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103531036784

66 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.ท.ีเอ็ม. เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103532004487

67 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หมง อะไหล่ยนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103532015462

68 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จี แอล เอส มอเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103532019743

69 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โรงโม่หิน วิริยะ ทะเบียนเลขที่ 0103532031743

70 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แคทซ่ี กรุ๊พ ทะเบียนเลขที่ 0103533005223

71 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุณย่าเนาะห์ ทะเบียนเลขที่ 0103533006505

72 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดีเฟรย์ ทะเบียนเลขที่ 0103533034002

73 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โพสท์สยาม คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103534000471

74 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนพร อินดัสตร้ีส ทะเบียนเลขที่ 0103534005022

75 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม.ซี.คาร์แคร์เซ็นเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103534013254

76 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอล.เจ.วาย อินเตอร์ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103534016695

77 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีท.ี อินเฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมพิวเตอร์ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103534018256

78 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีเอ็ม.พับลิเคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103534018272

79 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.เอ็น.ไอ.เคเบิล ทะเบียนเลขที่ 0103534018329

80 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีแอนด์เอ็ม ชิปปิง้ ทะเบียนเลขที่ 0103534019724

81 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดูออล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103534022059

82 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หน้าผาก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103535006987

83 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โอเชี่ยนมาร์เก็ตต้ิง (1992) ทะเบียนเลขที่ 0103535007215

84 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนาอุดม ทะเบียนเลขที่ 0103535013355

85 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนิตาการพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103535022991

86 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปร้ินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทเลอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103535027160

87 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี.ท.ีซันเคมีคอล ทะเบียนเลขที่ 0103535031949

88 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.พ.ีเอ็ม. เมนเท็นแน้นซ์ ทะเบียนเลขที่ 0103535036231

89 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มงคลการปัก ทะเบียนเลขที่ 0103535043394

90 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สอง ดี เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103535061813

91 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นายสิงห์ใจดี ทะเบียนเลขที่ 0103535062305

92 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล เปเปอร์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103536000699
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93 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สองแถวเล็กบริการ ทะเบียนเลขที่ 0103536001865

94 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรจิรา อพาร์ทเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103536002454

95 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชนบทพัฒนาการแพทย์ ทะเบียนเลขที่ 0103536012905

96 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ป้าทอง ออฟฟิตออโตเมชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103536027139

97 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดาวเรือง เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103536034224

98 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บาร์ติชินี เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103537008260

99 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทริปเปิล เทคนิค คอมมิวนิเคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103537017480

100 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพวรรณโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103537041861

101 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อนุรักษ์ แล็บ ทะเบียนเลขที่ 0103537043693

102 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีรภัทร อพาร์ทเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103537044878

103 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลักซูรี เพลซ ทะเบียนเลขที่ 0103538006180

104 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีวาย เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103538026385

105 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิธรักษ์ ขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103538034124

106 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรพงศ์เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103538038961

107 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีศิริ ปิโตรเลียม ทะเบียนเลขที่ 0103538042011

108 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิปโซ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103539006299

109 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยูพี สถาปัตย์ ทะเบียนเลขที่ 0103539009913

110 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีท.ีเอ็ม. อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103539015255

111 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไดมอนด์ ชัตเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103539016413

112 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส แสงสิทธิพ์ิมพ์ทองเค ทะเบียนเลขที่ 0103539018882

113 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สตาร์ แอนด์ มูน คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103539037623

114 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จัสทิซเซอร์วิสซิสเต็ม ทะเบียนเลขที่ 0103540001891

115 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรรณา สตีล พาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103540002650

116 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.เจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103540008526

117 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.100 ทะเบียนเลขที่ 0103540020119

118 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบสท์อิมเมจ ลีลาศ ทะเบียนเลขที่ 0103540031706

119 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรวรรณ ทะเบียนเลขที่ 0103541002211

120 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรีซันส์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103541016549

121 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.นําโชค อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103541024797

122 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส-ริช ทะเบียนเลขที่ 0103542001251

123 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทริปเปิล้คอน ทะเบียนเลขที่ 0103542001693

124 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลัดดาวัลย์ แมนเนจเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103542002134
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125 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นลินทรทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103542006270

126 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาทิพย์ บริการ ทะเบียนเลขที่ 0103542008051

127 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นําชัยคลีนนิ่ง เคมีคอล ทะเบียนเลขที่ 0103542010510

128 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103542013829

129 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสรีการชุบ ทะเบียนเลขที่ 0103542017841

130 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ-แน็ท เทคนิค ทะเบียนเลขที่ 0103542018251

131 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไดเรคท์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103542024073

132 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยาม วิง ออน ทะเบียนเลขที่ 0103542024936

133 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ.ีเอ็ม.การเกษตร ทะเบียนเลขที่ 0103542026882

134 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัล ไทย แอพพาเรล ทะเบียนเลขที่ 0103543002031

135 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ เค (2000) เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103543004891

136 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอส.เค ทราฟฟิค กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103543008187

137 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็กซ์ทรีม โอ.เอ. ทะเบียนเลขที่ 0103543013971

138 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชินดาต้า รีคัฟเวอร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103543015591

139 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีเอ็มที สกรู ทะเบียนเลขที่ 0103543015680

140 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที อาร์ ซี ซี ทะเบียนเลขที่ 0103543018069

141 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งเจริญ อีเล็คตริค แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103543018492

142 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที ซี เค แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103543021868

143 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีรชัยทรานสปอร์ต (2543) ทะเบียนเลขที่ 0103543025812

144 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.ีไอ.พ.ีเฮลธ์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103543027785

145 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ.ีเอ็ม.เอส. เพาเวอร์เทค ทะเบียนเลขที่ 0103543030247

146 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.ว.ีท.ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ทะเบียนเลขที่ 0103543030263

147 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัท แอนด์ นนท์ ทะเบียนเลขที่ 0103543033556

148 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบสท์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103544000201

149 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี.ซี.พ.ี รับเบอร์ พาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103544000490

150 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาทิพย์ ขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103544000651

151 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเซียพิสตอนพาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103544001658

152 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองวิจิตร เฟอร์นิเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103544006871

153 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ใจใส ทะเบียนเลขที่ 0103544012307

154 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอล พี อะแควเร่ียม ทะเบียนเลขที่ 0103544015101

155 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวรรณพรหม มาร์เก็ตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103544017422

156 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.รุ่งทรัพย์โลหะกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103544021047
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157 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธัญลักษณ์ มาร์เก็ตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103544021071

158 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรุณ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103544026626

159 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีเอี่ยมการโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103544032073

160 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิทยกาญจน์ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103544032260

161 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มีเทค ทะเบียนเลขที่ 0103545000108

162 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพาเวอร์-ซี โปรดักส์ ทะเบียนเลขที่ 0103545001457

163 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไดมอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103545001911

164 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี.อาร์.ดาวเรือง คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103545003344

165 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เวียร์ไทยชอป ทะเบียนเลขที่ 0103545005207

166 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยยาพัฒนาก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103545018503

167 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ เอ็น เอส สแตนเลส ทะเบียนเลขที่ 0103545020745

168 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฎฐนิจ แฟบริค ทะเบียนเลขที่ 0103545024996

169 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ออล สตาร์ คาร์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103545025046

170 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงสยามรุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103545025852

171 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุดมสุข คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103545031186

172 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ.เอส. เคร่ืองเย็น ทะเบียนเลขที่ 0103546000187

173 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มังกรทองการพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103546002015

174 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัฒนาแอร์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103546003283

175 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.ซี.เค.ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103546007637

176 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุรินทร์ แมชีนเนอร์ร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103546009559

177 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีบีแอล ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103546011499

178 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี เอ็ม แอร์ แอนด์ อิเลคทริค ทะเบียนเลขที่ 0103546016849

179 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนัชกุล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103546017071

180 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วจันทราการช่าง ทะเบียนเลขที่ 0103546017691

181 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คณัฐชัย อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103546020561

182 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 11 เฮลธ์ แคร์ แอนด์ บิวต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103546022997

183 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โฮม เค ทอง ทะเบียนเลขที่ 0103546027883

184 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คิง บิสซิเนสส์ ฟอร์ม ทะเบียนเลขที่ 0103546028723

185 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แปซิฟิกการภาษาและธุรกิจ(ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 0103546030761

186 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟัน ฟาร์ม ทะเบียนเลขที่ 0103546039644

187 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ อาร์ อินทิเรีย ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103546039784

188 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทราวากิ ซานเงียว ทะเบียนเลขที่ 0103546040341
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189 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คลินท์ไวท์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103547004798

190 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บร็อนส เอ็ดจ ทะเบียนเลขที่ 0103547006596

191 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลพิพัฒน์ วิศวกรรม ทะเบียนเลขที่ 0103547010135

192 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส่ือศึกษาอาชีวะ ทะเบียนเลขที่ 0103547014254

193 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อิม ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103547015218

194 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจตพัฒน์ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103547018659

195 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นฐพร สปอร์ตเทคส์ ทะเบียนเลขที่ 0103547019345

196 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยามเยนเนอรัล ทะเบียนเลขที่ 0103547019558

197 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที เอ็ม ซี พาณิชย์ (2004) ทะเบียนเลขที่ 0103547021200

198 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมีทรัพย์ ก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103547021277

199 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ริชชี่ เฮ็ลท์ แอนด์ บิวต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103547023059

200 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เน็ททิง้ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103547025141

201 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีน้ําเงิน ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103547026007

202 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.ดี.ดี. อมตะ พร็อพเพอต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103547027186

203 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปฏิมา การโลหะ ทะเบียนเลขที่ 0103547030985

204 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บี เอส ซิลเวอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103547032708

205 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ย.ศิริลักษณ์ ทะเบียนเลขที่ 0103547033330

206 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกรุ่งโรจน์ ฮาร์ดแวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103547035227

207 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บลูดานูป โกลเดนลิต้ี ดรากอน ทะเบียนเลขที่ 0103547038374

208 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เน็ตเวิร์คพอยท์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103547040239

209 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซนต์ แอนดรูว์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103547041243

210 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีพ.ีเจ. ซัพพอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103547043084

211 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกภาคิน นิธิ ทะเบียนเลขที่ 0103547043386

212 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อู่ทองทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103547045532

213 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คอมฟีเวอร์ พลัส ทะเบียนเลขที่ 0103548002829

214 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอดูโปรโมชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103548005143

215 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส โปร สเตชั่นเนอร่ี แอนด์ ออฟฟิศ ออโตเมชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103548006522

216 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี โปร ก็อปปี ้แอนด์ เปเปอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103548006531

217 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิรัชกุล เพรส แอนด์ ซิลคสกรีน ทะเบียนเลขที่ 0103548013294

218 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮอฟ เอ็นเตอร์ไพรซ ทะเบียนเลขที่ 0103548015904

219 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮะ-เก๋า ทะเบียนเลขที่ 0103548017613

220 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์.เค.บูติค ทะเบียนเลขที่ 0103548018351
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221 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทอมมี่ โมเดล ทะเบียนเลขที่ 0103548018393

222 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขอพรพรหม ทะเบียนเลขที่ 0103548018733

223 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บางกอกกัดลาย ทะเบียนเลขที่ 0103548020037

224 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 0103548020274

225 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองและน้ํา ทะเบียนเลขที่ 0103548023672

226 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูวพร ทะเบียนเลขที่ 0103548025811

227 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอนกอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103548027368

228 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แมตเซิร์ฟ ทะเบียนเลขที่ 0103548029158

229 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัฒนา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103548029964

230 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม จี เอ็ม อุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 0103548031225

231 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีแอนด์พี จีเนียส ออโตเมชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103548031781

232 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิศมัย สปา บิวต้ี ซาลอน แอนด์ มาสสาจ ทะเบียนเลขที่ 0103548034950

233 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยูโรล็อค ทะเบียนเลขที่ 0103548037428

234 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม แอนด์ เจ บิวต้ี สปา ทะเบียนเลขที่ 0103548040054

235 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กนกพิชญ์ ทะเบียนเลขที่ 0103548042766

236 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103548042804

237 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส พี เท็ค เน็ตเวิร์ค ซิสเท็ม ทะเบียนเลขที่ 0103548044050

238 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาตรฐานอาชีวะ ทะเบียนเลขที่ 0103548046133

239 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเชีย มีเดีย พิคเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103549000731

240 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนศักด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103549003420

241 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิเกต การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103549003969

242 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส พี รักษ์สุขภาพ ทะเบียนเลขที่ 0103549005601

243 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟอสเตอร์ อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103549006356

244 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช.ชยธร ทะเบียนเลขที่ 0103549006984

245 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที สแควร์ โฮม ทะเบียนเลขที่ 0103549006992

246 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ ยู เอ็ม ดรัก ทะเบียนเลขที่ 0103549007468

247 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นนทพัทธ์ (40) ทะเบียนเลขที่ 0103549010302

248 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท็อปทีน ออร์กาไนเซอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103549011511

249 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศ.ศิริกัญญา ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103549013174

250 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สํานักพิมพ์ บ้านครู ทะเบียนเลขที่ 0103549020341

251 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไล้ทต้ิง แอนด์ แทรค เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103549024401

252 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อะไบด์ คอนวีเนี่ยน ทะเบียนเลขที่ 0103549024974
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253 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อิมปอร์ต โปรดักส์ ทะเบียนเลขที่ 0103549025211

254 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บอส แอนด์ โบ้ การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103549026675

255 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็นจอย เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103549029453

256 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชิโนทัย ทะเบียนเลขที่ 0103549030842

257 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซอยเทส แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103549032829

258 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.เค.ที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ รับเบอร์พาทส์ ทะเบียนเลขที่ 0103549036646

259 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สตาร์พรินท์ มีเดีย ทะเบียนเลขที่ 0103549037014

260 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนพงศ์ แอดวานซ์ แทรเวล เอเยนซ่ี ทะเบียนเลขที่ 0103549037618

261 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จุฬามณี สมุนไพร ทะเบียนเลขที่ 0103549037707

262 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรภร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103549041674

263 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีทูบี พลัส ทะเบียนเลขที่ 0103549042085

264 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีไซน ทะเบียนเลขที่ 0103550000544

265 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีรวีร์ ทะเบียนเลขที่ 0103550002539

266 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เน็ท อินโฟเทค เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103550002636

267 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เศรษฐีธีรสกุล ทะเบียนเลขที่ 0103550003250

268 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คอมไรเดอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103550004221

269 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีเจ. โฮม. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103550004752

270 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โนเอ็ล ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103550005074

271 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กู๊ดสปีด มาร์เก็ตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103550006364

272 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ.อาร์.เอ. บีแอนด์อี ทะเบียนเลขที่ 0103550007972

273 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ.ีแอล. เคมีคอล เท็กซ์ไทล์ ทะเบียนเลขที่ 0103550009037

274 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เก้า ศูนย์ แปด ทะเบียนเลขที่ 0103550012062

275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนทัศน์ ก่อสร้างและตกแต่ง ทะเบียนเลขที่ 0103550014936

276 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทย แอนด์ กรีซ อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103550015371

277 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภีร์  การาจ ทะเบียนเลขที่ 0103550016211

278 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส. ธีรพล เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103550019237

279 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟ.บ.ีมีเดีย ทะเบียนเลขที่ 0103550019679

280 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบซิค เบ็สท ทะเบียนเลขที่ 0103550020651

281 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดีจัง เดคคอเรชั่น เฟอร์นิเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103550022785

282 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐ ดีไซน์ ดอท คอน ทะเบียนเลขที่ 0103550023765

283 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศริ  อิมเป็กซ์ ทะเบียนเลขที่ 0103550023901

284 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีเอสวี อินเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์ ทะเบียนเลขที่ 0103550026021
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285 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี ดับบลิว เอ ทรานสปอร์ต (2007) ทะเบียนเลขที่ 0103550028376

286 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.วรัทยา อินเตอร์การ์ด ทะเบียนเลขที่ 0103550029763

287 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสเค แอสโซซิเอท ทะเบียนเลขที่ 0103550030443

288 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ควอลิต้ี ฮิวแมน เมเนจเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103550030478

289 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นนท์ชย ทะเบียนเลขที่ 0103550031539

290 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดอะ นิว เวอร์ซาเช่ ทะเบียนเลขที่ 0103550031962

291 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.เอส.อาร์.  เฟอร์นิเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103550032187

292 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอ เอส โอ บิซิเนส ทะเบียนเลขที่ 0103550033663

293 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ.ี เจ. เจ. คอนวีเนี่ยนสโตร์ ทะเบียนเลขที่ 0103550034546

294 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พจน์ แอนด์ พฤฒิ ทะเบียนเลขที่ 0103550035011

295 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มดี ฟูด๊มาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103550035232

296 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซามาโก้ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103550036727

297 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินเทนชั่น ไอที ทะเบียนเลขที่ 0103550040031

298 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.พ.ีอินเตอร์กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103551002117

299 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตานิช ทะเบียนเลขที่ 0103551003237

300 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรเมืองเลยขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103551004098

301 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็กซ์เพอร์ท เอเซีย-เทค ทะเบียนเลขที่ 0103551004373

302 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โปรเกรส ออโต้เทค ทะเบียนเลขที่ 0103551005761

303 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมศักด์ิ พาณิชย์ แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103551008298

304 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทสุวรรณ์อลงกรณ์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103551010896

305 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เมคคานิคส์ ยูเนี่ยน แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103551011957

306 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วังสาร ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103551012066

307 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.ีโอ.ว.ี เจริญทรัพย์ มาร์เก็ตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103551013704

308 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สันชัย บัส ทะเบียนเลขที่ 0103551017815

309 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรภูพญา ทะเบียนเลขที่ 0103551018978

310 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพพร คอนสตรัคชั่น แอนด์ สตีล ทะเบียนเลขที่ 0103551019508

311 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสาเอก โฮม แอนด์ เฮ้าส์ ทะเบียนเลขที่ 0103551020662

312 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปัทมะเทพทนายความและธุรกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103551021421

313 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอส.พ.ี คาสต้ิง เมทอล ทะเบียนเลขที่ 0103551021961

314 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชบาแดง อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103551024293

315 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อู่เรือคฤหมงคล ทะเบียนเลขที่ 0103551025044

316 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค. วรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103551026521
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317 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมาร์ท แอดเวอร์ไทส์ซ่ิง เอเยนซ่ี ทะเบียนเลขที่ 0103551027519

318 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟ แอนด์ เอส ไลท์ต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103551027713

319 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนาวายุ ทะเบียนเลขที่ 0103551028795

320 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์.ท.ีวิชิตสรสาตร์ ทะเบียนเลขที่ 0103551028990

321 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.เทียมเมือง บริการ ทะเบียนเลขที่ 0103551029147

322 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งเรืองเจริญสิน ทะเบียนเลขที่ 0103551030323

323 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอบโซลูท เดอะ สตูดิโอ ทะเบียนเลขที่ 0103551030587

324 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ.ีเอ. ออโต้ ไทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103551032474

325 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สไบทิพย์ คอนวีเนี่ยนสโตร์ ทะเบียนเลขที่ 0103551033128

326 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี เอส เค โปรดักชั่นและโฆษณา ทะเบียนเลขที่ 0103551034027

327 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี.เอ็น.เอ. เซอร์วิสแอนด์เอเยนต์ซ่ีส์ ทะเบียนเลขที่ 0103551034132

328 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซารีน่า แอนด์ ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103551034426

329 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ็ทเฮาส์ ทะเบียนเลขที่ 0103552000631

330 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอช.แอล.อินเตอร์ ฟูด้ ทะเบียนเลขที่ 0103552001017

331 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี แอนด์ พี แมคคานิคอล เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103552002498

332 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.เอ็น.วาย โมลด์ ทะเบียนเลขที่ 0103552002978

333 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีเอสที ซัพพลายส์ ทะเบียนเลขที่ 0103552003605

334 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไกด์ อินเตอร์ทราเวล แอนด์ ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103552005322

335 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจดับบลิว ดีไลท์ ทะเบียนเลขที่ 0103552005659

336 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ล้ิมกิโล 9 การช่าง ทะเบียนเลขที่ 0103552006370

337 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.พ.ีท.ีเอ็น. อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103552007350

338 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุบลทวี ดีไลท์ ทะเบียนเลขที่ 0103552009263

339 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เอ คูลล่ิง ซิสเต็ม ทะเบียนเลขที่ 0103552009450

340 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาบีนิก อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103552009514

341 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอ็น.ดี.โปรดักท์ ทะเบียนเลขที่ 0103552009875

342 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จรัณพรทัวร์แอนด์ทราเวล ทะเบียนเลขที่ 0103552013201

343 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอท ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103552013503

344 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.อาร์.ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103552014143

345 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เคทีที ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103552014275

346 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โมเดิร์น สกรีน แอนด์ เดคอเรท ทะเบียนเลขที่ 0103552014836

347 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.อาชีวะ ทะเบียนเลขที่ 0103552017070

348 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พฤกษา อาคิเท็คท ทะเบียนเลขที่ 0103552017274
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349 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เศรษฐ์ บิสซิเนส ทะเบียนเลขที่ 0103552018611

350 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิธาวัฒนฐิติกุล ทะเบียนเลขที่ 0103552018726

351 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรีซีเอช เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103552020381

352 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ก้านกนก ทะเบียนเลขที่ 0103552022651

353 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โยรส ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103552023711

354 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โก กีฟเวอร์ เน็ทเวิร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103552024149

355 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แมนดีกัส กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103552024980

356 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิติพัฒน์ เอ-คอน เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103552025072

357 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี เอ เอส ดีเทค ทะเบียนเลขที่ 0103552025218

358 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ้านท่าพญา 52 ทะเบียนเลขที่ 0103552025323

359 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็นเทอร์โค้ด ทะเบียนเลขที่ 0103552026052

360 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ล. โชคชัยเหล็กกล้า ทะเบียนเลขที่ 0103552027326

361 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีบีพี แลนด์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103552027865

362 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรีซิชั่น ทีที ทะเบียนเลขที่ 0103553000073

363 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิว แสง อลูมิเนียม ทะเบียนเลขที่ 0103553001428

364 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาหารวันนี้ ทะเบียนเลขที่ 0103553002327

365 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูดี่ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103553002556

366 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทางปัญญา ทะเบียนเลขที่ 0103553002807

367 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุดมสหพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 0103553008511

368 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเซีย คอนติเนนทอล อิมเป็กซ์ ทะเบียนเลขที่ 0103553009691

369 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟิฟธ์ ควอเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103553010591

370 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์อนันต์ 20 ทะเบียนเลขที่ 0103553011415

371 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสภิณภักด์ิ นําทรัพย์อนันต์ 95 ทะเบียนเลขที่ 0103553011521

372 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปรีชา - ธีระไท ทะเบียนเลขที่ 0103553011849

373 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนกาญจน์ บริบูรณ์สุข ทะเบียนเลขที่ 0103553012225

374 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประชาล๊อตโต้ 21 ทะเบียนเลขที่ 0103553013132

375 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขวัญทองล๊อตโต้ 21 ทะเบียนเลขที่ 0103553013159

376 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวรรณแก้วมณี ทะเบียนเลขที่ 0103553013191

377 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อมร เมเนจเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103553014678

378 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 12 วิคทอรี ทะเบียนเลขที่ 0103553014716

379 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุษานําลาภสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553016581

380 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กุลไพศาลค้าโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553016905
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381 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกชัยลอตเตอร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103553017278

382 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นวินลดาย์ ทะเบียนเลขที่ 0103553017642

383 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปวีณรัตน์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103553017898

384 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โฮซันนา ทะเบียนเลขที่ 0103553018363

385 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิทวัตร เซอร์วิส 268 ทะเบียนเลขที่ 0103553018703

386 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตันติพิเชฐ ทะเบียนเลขที่ 0103553019203

387 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เคที แมสเซ็นเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103553020139

388 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เออีซี สตีล กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103553020431

389 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มวายซี อินเวนชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103553021038

390 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กู๊ดดีเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์เคมีคอล ทะเบียนเลขที่ 0103553021828

391 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.เอ็น.พ.ีอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103553023791

392 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ริชชี่ ฟอต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103553026625

393 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม.เอส.ซัพพลายส์ ทะเบียนเลขที่ 0103553027079

394 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอม แอนด์ แอนนี่ ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553027524

395 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมนึก ยิ่งรวย 53 ทะเบียนเลขที่ 0103553028911

396 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปณิธาน นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553029110

397 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยรัตน์ นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553029136

398 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขสําราญ การค้า ทะเบียนเลขที่ 0103553029195

399 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญผุด 53 ทะเบียนเลขที่ 0103553029233

400 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นันทพร ริชชี่ ทะเบียนเลขที่ 0103553029241

401 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิทธิจ์ิราภัทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103553029713

402 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส. เพิม่พูล แทรเวล ทะเบียนเลขที่ 0103553030266

403 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุทัย รับโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553030509

404 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สปาย แอท เวิร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103553030584

405 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อารีภัทร เอ็นเตอร์ไพรส์ ทะเบียนเลขที่ 0103553033460

406 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิริวงศ์กันสาด ทะเบียนเลขที่ 0103553033877

407 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปู ่- ย่า ทราเวล ทะเบียนเลขที่ 0103553035888

408 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินเตอร์ทอง ทะเบียนเลขที่ 0103553036485

409 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกินดุล ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553037686

410 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ม่วงเจริญพาโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553038194

411 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.ีว.ี ล็อตโต้ 55 ทะเบียนเลขที่ 0103553038551

412 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมณีล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553038739
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413 ห้างหุน้ส่วนจํากัด การดี รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103553040881

414 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช้างทอง รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103553040946

415 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสาวรส 32 ทะเบียนเลขที่ 0103553041381

416 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สําราญ 99 ทะเบียนเลขที่ 0103553041632

417 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มดีคาเฟ่ ทะเบียนเลขที่ 0103553042515

418 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 227 รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103553043147

419 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ล็อตโต้ แสนมากทรัพย2์ ทะเบียนเลขที่ 0103553044500

420 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ล็อตโต้ แสนมากทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103553044542

421 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จนันท์พร รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103553044836

422 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หลงกรุง ทะเบียนเลขที่ 0103553046707

423 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรเทพ การช่าง ทะเบียนเลขที่ 0103553047045

424 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธงชัย มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553047959

425 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อดิเรก ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553048106

426 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาลี ลุตร์ ล้อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553048378

427 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมศรี นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553049404

428 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองใบ ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553049471

429 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สวัสดี ดีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553049722

430 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกรัฐ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553050143

431 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิตติ ค้าโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553050178

432 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญยัง ดีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553050372

433 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ด้ิน ดีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103553050453

434 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉลอง ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553050593

435 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประภานิช ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553050607

436 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชาติวุฒิ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553050895

437 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เมคมันนี่ รุ่งเรืองกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103553050909

438 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิรัตน์ ลอตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553050950

439 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุไร พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103553051271

440 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีศักดา ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553051336

441 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บินหลา ลอตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103553051638

442 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรรณิการ์ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103553051646

443 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาคเนย์เอเซีย ทะเบียนเลขที่ 0103553051913

444 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ต้ังจิรมงคล ทะเบียนเลขที่ 0103554000158
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445 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ.ซี. กราฟฟิค ทะเบียนเลขที่ 0103554000298

446 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ควรกมล ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554000336

447 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฐกฤต 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554001341

448 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รวยธนาสมบัติ 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554001570

449 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิรปพัฒน์ 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554001626

450 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พงษ์ศักด์ิ ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554002924

451 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกวียน ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554003033

452 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปพนธนัย ทะเบียนเลขที่ 0103554003106

453 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สันติวัฒน์ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103554003513

454 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ผ่องชมภู ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554003602

455 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม แอนด์ ที (555) เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554003882

456 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วราภรณ์เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554004919

457 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นารายณ์ทรัพย์ไพศาล ทะเบียนเลขที่ 0103554004927

458 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส ที เอส 54 พลาส ทะเบียนเลขที่ 0103554006229

459 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจริญดี ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554006687

460 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอล. พร้อซเพอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103554007021

461 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช้างเผือกเจริญยิ่ง ทะเบียนเลขที่ 0103554007527

462 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองสวัสด์ิ เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554007535

463 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วลัยลักษณ์ ยิ่งรวย ทะเบียนเลขที่ 0103554008914

464 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรอนงค์ โชคดี 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554008931

465 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนาพร รํ่ารวย ทะเบียนเลขที่ 0103554008990

466 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุชาติ โชคดี 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554009007

467 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จักจั่น ล็อตโต้ 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554009023

468 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุดหล่อ ยิ่งรวย ทะเบียนเลขที่ 0103554009031

469 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชร ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554009571

470 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุธีรา รํ่ารวย ทะเบียนเลขที่ 0103554009821

471 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รจนา รวยโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554009848

472 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยพร ค้าโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554009864

473 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จอมทอง ออโต เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103554010013

474 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แผนเสือ ยี่สิบหมื่น ทะเบียนเลขที่ 0103554010404

475 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนะศักด์ิ เจริญค้า ทะเบียนเลขที่ 0103554010561

476 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธานี รวมโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554011311
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477 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีระพล ธานี ทะเบียนเลขที่ 0103554011338

478 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดรุณี รวมทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554011788

479 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลวัสยอร ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554012148

480 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุณกฤชล็อตเตอร์ร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103554012164

481 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กว้าง ค้าโชคลาภ ทะเบียนเลขที่ 0103554012474

482 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จินตนา โชคดี 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554012504

483 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยศิริ เยนเนอรัลซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103554012512

484 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาภาภรณ์ มากมีทอง ทะเบียนเลขที่ 0103554012628

485 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิภาดา มากมีทอง ทะเบียนเลขที่ 0103554012644

486 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บวร โชคดี 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554012687

487 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรรทิภา ค้าโชคเจริญ ทะเบียนเลขที่ 0103554012717

488 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มณีทอง ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554012741

489 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทันใจ ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554012750

490 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมชัย รวยโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554013209

491 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคธนบดี เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103554014655

492 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันจง พานิช ทะเบียนเลขที่ 0103554015325

493 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ต้ม มหาโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554015864

494 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รินทร์ธร ทะเบียนเลขที่ 0103554016011

495 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีพี ริชชี่ ทะเบียนเลขที่ 0103554016615

496 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีเอสแอล แอ๊บโซลูท ทรานส์ ทะเบียนเลขที่ 0103554018308

497 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์ประคอง ทะเบียนเลขที่ 0103554018979

498 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จตุพล เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554019258

499 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จินพละ ทาวเวอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103554020086

500 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินเตอร์ชิพ เส้ือผ้าสําเร็จรูป ทะเบียนเลขที่ 0103554020566

501 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไลฟ์ ยิม ฟิตเนส ทะเบียนเลขที่ 0103554020922

502 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฮดอัพ แฮร์เทอราพี ทะเบียนเลขที่ 0103554022194

503 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประเสริฐ เวิลด์นิว ทะเบียนเลขที่ 0103554022224

504 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัชรินทร์ เวิลด์นิว ทะเบียนเลขที่ 0103554022411

505 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อมรากร คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103554023247

506 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประดิษฐ์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103554023981

507 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไพโรจน์ เวิลด์ คอมเมอร์เชียล ทะเบียนเลขที่ 0103554024413

508 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขวัญเจริญ ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554025142
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509 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สเต็ป ไฟท์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554025371

510 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หนึ่งนุชทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554025541

511 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สรรเสริญ ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554026858

512 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยุภา รุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103554027111

513 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เล็ก-ชูทิศ เทรดด้ิง 54 ทะเบียนเลขที่ 0103554027722

514 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณีมีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554028419

515 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เงินคูณทอง รวยแสนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554029041

516 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เงินคูณทอง รวยแสนล้าน ทะเบียนเลขที่ 0103554029059

517 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรรณพรด ทะเบียนเลขที่ 0103554030464

518 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยศพลซัพพลาย 2011 ทะเบียนเลขที่ 0103554030707

519 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เลิศโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554030782

520 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สนม สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031347

521 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภิณัฐ สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031363

522 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูมินทร์ สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031371

523 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิสมัย สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031428

524 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรนุช สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031436

525 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญชั้น สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031487

526 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปรัชญา สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554031509

527 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตระกูลซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103554032220

528 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลัดดาวรรณ พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103554032726

529 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงจันทร์20ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554033226

530 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฎฐชัยล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554033251

531 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กนกกาญจน์ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103554033269

532 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรพิมพ์ สุขโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554033439

533 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พันเลิศ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554033960

534 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟ้าประทาน รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554033986

535 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พวกพ้องรับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554034028

536 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อนัญญา ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103554034591

537 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิรันต์ นิมิตโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554035440

538 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุไทยดี ทะเบียนเลขที่ 0103554035725

539 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิริปรียา (2011) ทะเบียนเลขที่ 0103554035997

540 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วายเอสที สไตล์ ทะเบียนเลขที่ 0103554036535
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541 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รับโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554038341

542 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคสมหวัง ทะเบียนเลขที่ 0103554039038

543 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กานรดา ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103554039372

544 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส ลิขิตบรรณศักด์ิ ทะเบียนเลขที่ 0103554040591

545 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สหกิจโอฬาร ทะเบียนเลขที่ 0103554040711

546 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภาสกรนทีทิพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554040788

547 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีอาร์.เอ. ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103554040915

548 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สกุลโชติสนธิ์ ทะเบียนเลขที่ 0103554040974

549 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญสุด เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554042357

550 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซเบอร์ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ ทะเบียนเลขที่ 0103554042446

551 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สารินทร์ มากทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554043051

552 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศราวุธ ธนโชค 54 ทะเบียนเลขที่ 0103554043175

553 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิราภรณ์ เจริญค้า ทะเบียนเลขที่ 0103554043183

554 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมา พาณิชย์การค้า ทะเบียนเลขที่ 0103554043337

555 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชาญชัย ดวงเด่น ทะเบียนเลขที่ 0103554044309

556 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุธาทิพย์ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554044503

557 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชย รุ่งเรือง 2554 ทะเบียนเลขที่ 0103554044694

558 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บังออน โชคอนันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103554045402

559 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวัธชัย ค้าสลาก 54 ทะเบียนเลขที่ 0103554045429

560 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โอ นานา ทะเบียนเลขที่ 0103554046395

561 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ญามาดิคุนดา ทะเบียนเลขที่ 0103554047588

562 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอบีบีเอ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554048126

563 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กุหลาบเวียงพิง ทะเบียนเลขที่ 0103554048215

564 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัตนา ทองพูนสุข พานิช ทะเบียนเลขที่ 0103554048444

565 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพคุณ ทองรวยทรัพย์ การค้า ทะเบียนเลขที่ 0103554048533

566 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ราตรี มีทรัพย์รุ่งโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 0103554050112

567 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สาวชนะ ทะเบียนเลขที่ 0103554050350

568 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิไล มั่งมี พานิช ทะเบียนเลขที่ 0103554051429

569 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พุทราสีทอง 33 ทะเบียนเลขที่ 0103554051631

570 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ความคิด ทะเบียนเลขที่ 0103554052310

571 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัตยา ล๊อตโต้ 221 ทะเบียนเลขที่ 0103554052395

572 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สงวนพารวย 9 ทะเบียนเลขที่ 0103554052743
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573 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรไพฑูรย์ 33 ทะเบียนเลขที่ 0103554053120

574 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ม่านพารวย ทะเบียนเลขที่ 0103554053481

575 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรรณิการ์ 33 ทะเบียนเลขที่ 0103554053715

576 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลาเวนเดอร์ 33 ทะเบียนเลขที่ 0103554054011

577 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตันหยง 33 ทะเบียนเลขที่ 0103554054096

578 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองพันชั่ง 33 ทะเบียนเลขที่ 0103554055254

579 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุธน สินเพิม่พูน ทะเบียนเลขที่ 0103554056439

580 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประภานิช พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103554056471

581 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟ เค เรซซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554056595

582 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แดงอยากรวย ทะเบียนเลขที่ 0103554056790

583 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรสุภาพันธ์ ทะเบียนเลขที่ 0103554056901

584 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ล้วน รุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103554056919

585 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยมไสว ทะเบียนเลขที่ 0103554057443

586 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วชิระ เพิม่พูล ทะเบียนเลขที่ 0103554057460

587 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิรัตน-์ประภานิช ทะเบียนเลขที่ 0103554057486

588 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปัณฑิโต ทะเบียนเลขที่ 0103554058121

589 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฮงเจริญวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554058130

590 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชุมพรกรุณา ทะเบียนเลขที่ 0103554058199

591 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาเดีย - กิตติยา ทะเบียนเลขที่ 0103554058261

592 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้ววิรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 0103554058270

593 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตรีนารี ทะเบียนเลขที่ 0103554058512

594 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สินธวาลัย ทะเบียนเลขที่ 0103554058521

595 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรรษา การสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554058555

596 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภาวิณี ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554058563

597 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หนึ่ง นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554058571

598 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดชณรงค์ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554058598

599 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แววสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554058601

600 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนากร ลิสซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554058687

601 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มัติโก ทะเบียนเลขที่ 0103554058695

602 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นึกพูลอนันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103554058709

603 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แมคดาร์วิน สกินแคร์ ทะเบียนเลขที่ 0103554058733

604 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อู๋หมิงนําชัย ทะเบียนเลขที่ 0103554058873
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605 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อัชฌา ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554058881

606 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มีมาก การสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103554058920

607 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงพรนภา ทะเบียนเลขที่ 0103554058938

608 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธิดา - อุดม ทะเบียนเลขที่ 0103554058989

609 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุตครบุรี ทะเบียนเลขที่ 0103554058997

610 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สํานักงานทีป่รึกษา วรวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554059012

611 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐนรี - บัวผัน ทะเบียนเลขที่ 0103554059055

612 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองทัศ พาโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554059063

613 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มงคลศรี ไรซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554059071

614 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบญจพร - รัตนทิศ ทะเบียนเลขที่ 0103554059195

615 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กนกพร ลิสซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554059217

616 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาติกา นําชัย ทะเบียนเลขที่ 0103554059241

617 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองทับทิม ทะเบียนเลขที่ 0103554059250

618 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยิ้มสวย 22 ทะเบียนเลขที่ 0103554059306

619 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุกัญญา นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103554059420

620 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลําดวนหอม ทะเบียนเลขที่ 0103554059594

621 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กชพรรณเอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103554059802

622 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสน่ห์ 22 ทะเบียนเลขที่ 0103554060495

623 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แหวนทิพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103554060509

624 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี.เอ็น.เอ. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103554060762

625 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แมทช์ อินซูเลชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103554061688

626 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชโย ชิปปิง้ ทะเบียนเลขที่ 0103554062846

627 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิวมีเด่ีย คอนเวอร์ชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103554062862

628 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คติพจน์ พจนาคม ทะเบียนเลขที่ 0103554062871

629 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คาร์แลค 68 สุขุมวิท ทะเบียนเลขที่ 0103554062951

630 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สละหวาน ทะเบียนเลขที่ 0103554063613

631 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรพล 91 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103554063621

632 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรพรมทา ทะเบียนเลขที่ 0103554065641

633 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไตรภพ 11 ทะเบียนเลขที่ 0103554065667

634 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธรรมพิธี 42 ทะเบียนเลขที่ 0103554065942

635 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภี ทองคํา ทะเบียนเลขที่ 0103554066124

636 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สตีล การ์ด ทะเบียนเลขที่ 0103554066400
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637 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญเลิศศรี 44 ทะเบียนเลขที่ 0103554066515

638 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีท.ีพ.ี ซิงเกิล ไลน ทะเบียนเลขที่ 0103554067678

639 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ็ญพรม 53 ทะเบียนเลขที่ 0103554067708

640 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จร 77 ทะเบียนเลขที่ 0103554067937

641 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กองแก้วสอน ทะเบียนเลขที่ 0103554068208

642 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธัญรัตน์ 51 ทะเบียนเลขที่ 0103554068542

643 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมีเอี้ยง 14 ทะเบียนเลขที่ 0103554068577

644 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชูพรม 32 ทะเบียนเลขที่ 0103554068879

645 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยมศิริ 49 ทะเบียนเลขที่ 0103554069859

646 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เรเพ็ชรพูน ทะเบียนเลขที่ 0103554070008

647 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิริสุข อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103554070539

648 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิดาโรจน์ 194 ทะเบียนเลขที่ 0103554070717

649 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศักด์ิอรุณ 395 ทะเบียนเลขที่ 0103554070725

650 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซัพพอร์ท เออเร่อ ทะเบียนเลขที่ 0103554070814

651 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หนุมาน ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103554070938

652 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดาบูล่า เจมส์ ทะเบียนเลขที่ 0103554071233

653 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจดี สยามอินเตอร์เทรดส์ ทะเบียนเลขที่ 0103554071381

654 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยบีเอ็ม เลินเนอร์ แอนด์ โซลูชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103554071811

655 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ก็อส บิซซ่ี ทะเบียนเลขที่ 0103555000151

656 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เขตการค้า ทะเบียนเลขที่ 0103555000453

657 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภาพรหมวยจอยเดินรถ ทะเบียนเลขที่ 0103555000658

658 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นุชนารถรุ่งเรือง คอนสทรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103555001255

659 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาทิพย์ ท.ีเอส.พ.ี ขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103555001379

660 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อธิปวนา 595 ทะเบียนเลขที่ 0103555001816

661 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หงษ์ทองดี 455 ทะเบียนเลขที่ 0103555001824

662 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงศ์คุณา คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103555003134

663 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สวงษ์ พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103555003355

664 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภพสรรค์รุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103555003363

665 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสวง โต๊ะจีน ทะเบียนเลขที่ 0103555003371

666 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เรียมอําไพ กฎหมาย ธุรกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103555003444

667 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ๊สวีร์พี 168 ซุปเปอร์มาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103555003533

668 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รชต พงษ์พร ทะเบียนเลขที่ 0103555004238
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669 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส่ีนางเดินรถ ทะเบียนเลขที่ 0103555004424

670 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สานฝันสัมพันธ์ ทะเบียนเลขที่ 0103555004751

671 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาลัย ครู ทะเบียนเลขที่ 0103555004785

672 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประภาวัลย์ เนิร์สเซอร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103555005188

673 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาสเตอร์คีย์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555005226

674 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น สมาร์ท โกลบอล เน็ตเวิร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103555005838

675 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรพันธ์ธนวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 0103555006575

676 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรวสุมีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555006591

677 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัตนะอุดมทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555006605

678 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจวี แอนด์ เอฟเอฟ โซอิ้ง แอนด์ คัทต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555007091

679 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัฐศักด์ิ ชิปปิง้ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103555008152

680 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นโม การพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103555008586

681 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไตรด้า แอ๊ดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555009094

682 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูลทรัพย์สิน เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555009221

683 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชยกิจ คูลแอนด์คอมเพรสเซอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103555009272

684 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทพสยาม คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555010149

685 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีแอนด์เอ็ม เมล่ิงเซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103555010343

686 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส พี วัชรินทร์ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103555010491

687 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซเล็บ 555 ทะเบียนเลขที่ 0103555012478

688 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรวิเศษแสน ทะเบียนเลขที่ 0103555012567

689 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดอกพุฒเศรษฐี ทะเบียนเลขที่ 0103555012885

690 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสต้า บอด้ี แอนด์ มายด์ ทะเบียนเลขที่ 0103555013440

691 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช่อผกา ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555013750

692 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิภพ พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103555014217

693 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิ๋วแจ๋ว พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103555014225

694 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.คอร์เรชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103555014357

695 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซีเคียว เน็ตเวิร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103555014934

696 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 888 เพชรรุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103555015078

697 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนบุรี ซิต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103555015442

698 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิงห์ทอง บิสซิเนส ทะเบียนเลขที่ 0103555015680

699 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อภิชาติ ล๊อตโต้ 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555015698

700 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิตติ ปานแก้ว ทะเบียนเลขที่ 0103555015809
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701 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรรษมน พรมแก้ว ทะเบียนเลขที่ 0103555015817

702 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กานต์รดา เรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 0103555015825

703 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วุฒิชัย พรมแก้ว ทะเบียนเลขที่ 0103555015841

704 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิสุทธิน์ันท์ สอนพรม ทะเบียนเลขที่ 0103555015868

705 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ห่อรัตนาเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103555015973

706 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองสอน ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555016082

707 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัคพล ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555016104

708 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์เต็มดวง ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555016112

709 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชวีวัฒน์ ล๊อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555016139

710 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรธิดา บิสซิเนส ทะเบียนเลขที่ 0103555016171

711 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชยนา ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555016627

712 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พันชั่งค้าเหล็ก ทะเบียนเลขที่ 0103555017101

713 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โดฮ์ฮาเมดิคอม ทะเบียนเลขที่ 0103555018158

714 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดอกแก้ว ทรัพย์รุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103555018743

715 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูก่ัน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555019928

716 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชลล์ สเตชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103555020420

717 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาฬิกาทราย นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555020713

718 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยดวงศรี นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555020730

719 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แมส สตูดิโอ ทะเบียนเลขที่ 0103555022112

720 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แฮปปี ๊ไลฟ โซไซร์ต๊ี ทะเบียนเลขที่ 0103555023046

721 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มแอลบี สกายไฮ ทะเบียนเลขที่ 0103555024620

722 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โปร แอนด์ เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103555025219

723 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสภา เคลม ทะเบียนเลขที่ 0103555025251

724 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทวดา 999 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555026126

725 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําสอน 999 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555026266

726 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค อาร์ ท.ี สปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103555026452

727 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําปุน่ 999 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555026894

728 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาวาป เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555027297

729 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วี พี เอส อินเตอร์ สตีล ทะเบียนเลขที่ 0103555027483

730 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เหนือฟ้ารถยก ทะเบียนเลขที่ 0103555027491

731 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คาร์ร่ี ออโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555027572

732 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มณีรัตน์ 55 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555027599
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733 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอล.เอ็น.แมชชีนพาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103555027858

734 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วี ดวงเงิน ทะเบียนเลขที่ 0103555028358

735 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อิ้วประภา ทะเบียนเลขที่ 0103555028366

736 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮวงจุ้ยดีล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555028901

737 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัยวุฒิ นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555029656

738 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สราญทิพย์ นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555029681

739 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฑิมณตรี ทะเบียนเลขที่ 0103555029834

740 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรอรสา นําชัย ทะเบียนเลขที่ 0103555029931

741 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุกัญญา รวยโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555029958

742 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มูลแผงงาม ทะเบียนเลขที่ 0103555030158

743 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แย้มดอกไม้ นําชัย ทะเบียนเลขที่ 0103555030271

744 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรชัชวาลย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555030948

745 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วสันต์ 55 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555031081

746 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัชนัย พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103555031154

747 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตวงทอง 88 ทะเบียนเลขที่ 0103555031162

748 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศักดาพิทักษ์ 55 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555031171

749 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรวัชรีย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555031189

750 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุดมสินทรัพย์ 2012 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555031227

751 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์ลมัย ทะเบียนเลขที่ 0103555031243

752 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธารีรักษ์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555031421

753 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสวงบุดดี ทะเบียนเลขที่ 0103555031626

754 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปิดตานัง ทะเบียนเลขที่ 0103555031847

755 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปฏิพัทธมนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103555031871

756 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิดาภา ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555031936

757 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทียนชัย 99 ทะเบียนเลขที่ 0103555032037

758 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขอบฟ้าแจ่มจรัส ทะเบียนเลขที่ 0103555032177

759 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที เจริญสุข ทะเบียนเลขที่ 0103555032436

760 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รักษ์อนันต์ นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555032444

761 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที ธีรพล นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555032452

762 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หัสดินทร์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555032509

763 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จํารัสศรี ทะเบียนเลขที่ 0103555032525

764 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มะลิทอง ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103555032665
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765 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทกร มิลเล่ียน ทะเบียนเลขที่ 0103555032819

766 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปทิตตา แฟมิล่ีกรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103555034048

767 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กริน 99 ทะเบียนเลขที่ 0103555034366

768 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รักษ์สุภาพ ทะเบียนเลขที่ 0103555034471

769 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มงคลช่วง ทะเบียนเลขที่ 0103555034528

770 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุเทพคําภา ทะเบียนเลขที่ 0103555034536

771 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เณรพรม ทะเบียนเลขที่ 0103555034552

772 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยุภานิช ทะเบียนเลขที่ 0103555034676

773 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รักสีนวล ทะเบียนเลขที่ 0103555034854

774 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หมีเงิน นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555034871

775 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัวพันธ์ ทรัพย์ทวี ทะเบียนเลขที่ 0103555035320

776 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อนุสรณ์ ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555035371

777 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประทีป ทรัพย์ทวีคูณ ทะเบียนเลขที่ 0103555035826

778 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลอยแพร ทะเบียนเลขที่ 0103555035940

779 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาลาโบ ทะเบียนเลขที่ 0103555036351

780 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกทัชนันต์ ปร้ินท์ ทะเบียนเลขที่ 0103555037004

781 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิวเพลสชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103555037110

782 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โอสถหงษ์ ทะเบียนเลขที่ 0103555037128

783 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงจันทร์ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555037250

784 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลกกะบูน ทะเบียนเลขที่ 0103555037268

785 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แวะสันเทียะ ทะเบียนเลขที่ 0103555037331

786 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โพธิศ์รีสวัสด์ิ ทะเบียนเลขที่ 0103555037837

787 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีดี บางกอก เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555038078

788 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โปรโพรเทคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103555038221

789 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เศรษฐีเรือนใน ทะเบียนเลขที่ 0103555039082

790 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สดทวีสิน ทะเบียนเลขที่ 0103555039571

791 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กระต่ายทองคํา ทะเบียนเลขที่ 0103555039635

792 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สานิจศิริ ทะเบียนเลขที่ 0103555039724

793 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กัณศรีทอง ทะเบียนเลขที่ 0103555041818

794 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.พิมพา ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555042016

795 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกชินรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 0103555042024

796 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รวยมิตร ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555042032
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797 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิตรสันเทียะ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555042059

798 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรชาลี ทะเบียนเลขที่ 0103555042067

799 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกมณีทรัพย์ ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555042075

800 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนทรารักษ์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555042091

801 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เลิศศิริทรัพย์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555042105

802 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศุภวรรณ พรอรุณ ทะเบียนเลขที่ 0103555042113

803 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญอุดม ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555042121

804 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.วิภา ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103555042130

805 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภักดีศิริ 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555042148

806 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จินดารักษ์ ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555042156

807 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปรีชาชาญ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555042164

808 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิตติยาทรัพย์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555042172

809 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคนําพา ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103555042181

810 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชํานาญ 2012 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103555042199

811 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งเรืองธนากร ทะเบียนเลขที่ 0103555042261

812 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เปรมณัช ค้าเจริญ ทะเบียนเลขที่ 0103555043039

813 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.สังข์ 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555043098

814 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกรัตนา พาโชค ทะเบียนเลขที่ 0103555043101

815 ห้างหุน้ส่วนจํากัด งามสมเกล้า ทะเบียนเลขที่ 0103555043241

816 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประทานพร ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103555043268

817 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จารุธีรนาท ทะเบียนเลขที่ 0103555043870

818 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ละมูล รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555043918

819 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีเอ็มดี อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103555044736

820 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงสมรทรัพย์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555044949

821 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 41 ขุมทรัพย์ปฐพี สมบัติ ภูสุ่วรรณ ทะเบียนเลขที่ 0103555045139

822 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จานโอ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555045350

823 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉัตรเอก 99 ทะเบียนเลขที่ 0103555045678

824 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ ตาทอง รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555045791

825 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แจ่มปัญญา ทะเบียนเลขที่ 0103555046305

826 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิชธินันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103555046402

827 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อภิมหาโชค ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555046411

828 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นงพงา รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555046623
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829 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศุภาวดี พรหรรษา ทะเบียนเลขที่ 0103555046640

830 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค เพาเดอร์กลาส ทะเบียนเลขที่ 0103555047115

831 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกษมสุข รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555047310

832 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ใจวงศ์ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555048171

833 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพวงศ์ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555048278

834 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญสุรีรัตน์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555049011

835 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรหลักกล้า ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555049711

836 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรงพิรัตน์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555049738

837 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วันเพ็ญ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555050141

838 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธงชัย รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555050574

839 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กฤติภณ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555050582

840 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนวรรณ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555050591

841 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มหาพุทธวงศ์ 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555051767

842 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไกรพล รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555052071

843 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จักรพันธ์ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555052275

844 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิราพัชร รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555052470

845 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิริภูบาล พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555053026

846 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิริเวช พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555053638

847 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัวราช พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555053646

848 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรนาม พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555053662

849 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รีญา อิงภู ทะเบียนเลขที่ 0103555055258

850 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีภมรทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555055282

851 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรมณฑล พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555055371

852 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทนประยูร 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555055444

853 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บาวาเรียคาร์แคร์ ทะเบียนเลขที่ 0103555055479

854 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์ย้อย พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103555055746

855 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คงนิสัย ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555056076

856 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เงินกระแชง 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555056181

857 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรรณนิภา พารวย ทะเบียนเลขที่ 0103555056190

858 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พันธ์ตาวงษ์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555056742

859 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เลิศมาก ทะเบียนเลขที่ 0103555056891

860 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัฒนกิจ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103555057552
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861 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจเอสอาร์ อีควิปเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103555058010

862 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยอรุณ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555058702

863 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรรัตภูมิ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555058711

864 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งโชคอนันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103555058842

865 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วังสุทะ 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555059466

866 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุทัยภักตร์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555059792

867 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประหยัด มงคลสน ทะเบียนเลขที่ 0103555060081

868 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรนรินทร์ 888 ทะเบียนเลขที่ 0103555060154

869 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อยู่สําราญ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103555060375

870 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จีนโนกุล 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555060693

871 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภาโสต 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555060979

872 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ต้นทรัพย์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555061045

873 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สายสุข พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555061258

874 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิระภัทร 99 กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103555061398

875 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนันโชค ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555061487

876 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิสัยกล้า พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103555061886

877 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อมรกุล 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555061894

878 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กันนุฬา 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103555061924

879 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงดาวมณี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103555062335

880 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรบัญชา 88 ทะเบียนเลขที่ 0103555062459

881 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พฤกษา 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556000571

882 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมภาน 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556000651

883 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สายัญห์ 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556000856

884 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นภัสกรณ์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556001178

885 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไตรนาจา พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556001313

886 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศาลาแดง พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556001828

887 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญทากุล ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556001895

888 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรพิเชษฐ์ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556001984

889 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กาญจณี 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556003260

890 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ทวีโชค 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556003359

891 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถวิล 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556003812

892 ห้างหุน้ส่วนจํากัด น. นิกูล 2012 ทะเบียนเลขที่ 0103556003847
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893 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิศรุต ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556003910

894 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ. พันธ์ชาติ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556003928

895 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลังกามณี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556003952

896 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พเยาว์ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556003961

897 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เครือออน ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556003987

898 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส. แสนกุล 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556004011

899 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชุ่มชาติ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004029

900 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิไล 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004070

901 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขอพร ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004088

902 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เครือลิต 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556004096

903 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิมยะวงค์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556004118

904 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คเณศ 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004185

905 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิจิตร 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556004193

906 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลักษณะพรหม ทะเบียนเลขที่ 0103556004207

907 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แป้นไชยวงค์ ทะเบียนเลขที่ 0103556004215

908 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นวลนิล 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004231

909 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิรชรา ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004321

910 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีระพงศ์ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004339

911 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อริยะธรรม ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004347

912 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทารศร 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556004355

913 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงค์มา พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556004371

914 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรพานเงิน ทะเบียนเลขที่ 0103556004380

915 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงสุริวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 0103556004398

916 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กนกออน 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556004401

917 ห้างหุน้ส่วนจํากัด น. นาคบุตร ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004436

918 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทียน พาโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556004444

919 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัวสาย 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004509

920 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสุระ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004533

921 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรรณยุทธ์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004568

922 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ทองสา 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556004592

923 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชวพร ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004614

924 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญแรม ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004665
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925 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฤทธิพร 2013 รีเลท ทะเบียนเลขที่ 0103556004703

926 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทร์เพ็ง พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556004720

927 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คมกฤษณ์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556004738

928 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วันดี 2013 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556004746

929 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิติ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556004801

930 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองพูน 2013 รีเลท ทะเบียนเลขที่ 0103556004819

931 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคทองกุล 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556004908

932 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กูดโสม พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556005271

933 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิสารัตน์ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556005343

934 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แดง 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556005432

935 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุตรศรีน้อย พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556005467

936 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิตร 2013 รีเลท ทะเบียนเลขที่ 0103556005491

937 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัมพณีนิล ทะเบียนเลขที่ 0103556005556

938 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พวงพยอม 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556005629

939 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขันทอง 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556005661

940 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วันทา 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556005700

941 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยาน 2012 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556005718

942 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาวาเจิดจ้า ทะเบียนเลขที่ 0103556005785

943 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลาวเม็ง ทะเบียนเลขที่ 0103556005840

944 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ระพีพรรณ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556005939

945 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัฒน์พงษ์ 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556005955

946 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส. สุจิตร 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556005963

947 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วาสนา 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556006145

948 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมี 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556006153

949 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ก้อนทรัพย์สกุล 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556006226

950 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บางกะปิ มีเดีย เรดิโอ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103556006374

951 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วน้อย พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556006684

952 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไผ่ทอง เรดิโอ ทะเบียนเลขที่ 0103556006960

953 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พกาวรรณ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007061

954 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สินสุพรรณ์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007079

955 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วฟ้างาม ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007087

956 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช่างปลูก ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007095
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957 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงแก้ว 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007125

958 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สหะเดช พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556007141

959 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุ่มมาตย์ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556007150

960 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โปสยะบุตร ทะเบียนเลขที่ 0103556007176

961 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรรณมณีทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556007184

962 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยุพาภรณ์ งามสี ทะเบียนเลขที่ 0103556007281

963 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําภากุล 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556007290

964 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทพโพธากุล ทะเบียนเลขที่ 0103556007303

965 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจียม 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007311

966 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พุทธสาร 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007338

967 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีพลวารี ทะเบียนเลขที่ 0103556007371

968 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สินทร์มณีทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556007397

969 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองนาคกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556007419

970 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แมะสันเทียะ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007427

971 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีษะแก้ว 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007443

972 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยวุทธิ ์88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556007451

973 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชยพงษ์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007478

974 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขแสงศรี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007486

975 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุดมแก้วทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556007494

976 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองสกลโชค 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556007508

977 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไพรรัตน์ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556007516

978 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงสุริยันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103556007524

979 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อริยะ 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556007532

980 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บงการทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556007575

981 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คีรวัตร ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007826

982 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงใจ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556007851

983 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สายสอนกุล 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556007869

984 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นามบุตร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556007877

985 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชาว์ประมวลกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556007893

986 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขวารินทร์ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556007907

987 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชมแสง ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007923

988 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุณาพงศ์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007931
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989 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิตร 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556007940

990 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรบุญแก้ว 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556007966

991 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บํารุงภูมิ ทะเบียนเลขที่ 0103556007974

992 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มะลิพงศ์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556008016

993 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อังศนา 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556008024

994 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัลรี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556008041

995 ห้างหุน้ส่วนจํากัด การรัมย์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556008059

996 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมาเลิศ 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556008083

997 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุพรรณา ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556008091

998 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทโชติ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556008105

999 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัวเขียว ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556008113

1000 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาจสาคร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556008121

1001 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยงทรัพย์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556008211

1002 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญแก้ว 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556008318

1003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิริมาลา ทะเบียนเลขที่ 0103556008326

1004 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรรักษา 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556008351

1005 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญโพธิแ์ก้ว ทะเบียนเลขที่ 0103556008369

1006 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อนุสน 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556008385

1007 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จํารัส 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556008393

1008 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีเค-เซฟต้ีแอนด์เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103556008504

1009 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรมนัส 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556009250

1010 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มะลิทรัพย์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556009292

1011 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จริยาสินทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556009420

1012 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรอนันต์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556009543

1013 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสุจิรา 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556009756

1014 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เรืองขํา พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556009845

1015 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เมฆมณีฉาย ทะเบียนเลขที่ 0103556009900

1016 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีแสง 424 ทะเบียนเลขที่ 0103556009934

1017 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอดินมณี ทะเบียนเลขที่ 0103556010274

1018 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยุทธสินทร์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556010584

1019 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แฟชั่น108 ทะเบียนเลขที่ 0103556010827

1020 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนวงษ์ ทรานสปอร์ต (2555) ทะเบียนเลขที่ 0103556010851
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1021 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัญญัติ ทวนทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556010860

1022 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์.ท.ีเอส. แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103556011998

1023 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์ลอย ทะเบียนเลขที่ 0103556012161

1024 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภุมรินทร์ 10 ทะเบียนเลขที่ 0103556012170

1025 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธัญเทพ การพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103556012269

1026 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บางกอก คาร์เพนเตอร์ บาย ศิวะโต ทะเบียนเลขที่ 0103556013419

1027 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีแอล แอนด์ พับลิชชิ่ง ทะเบียนเลขที่ 0103556013842

1028 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บรรลุ จิวเวลร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103556013907

1029 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พงสกล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556014075

1030 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีพี มาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103556014113

1031 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชร รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556014474

1032 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วมุกดา รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556014601

1033 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงตาสวรรค์ 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556014792

1034 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูธเนศ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556014849

1035 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงศาคณาญาติ ทะเบียนเลขที่ 0103556015331

1036 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์ดี นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556015446

1037 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิมานดิน ทะเบียนเลขที่ 0103556015501

1038 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยุวาลี ทะเบียนเลขที่ 0103556015764

1039 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หมื่นภักดี ทะเบียนเลขที่ 0103556016001

1040 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รักขิตวัน ทะเบียนเลขที่ 0103556016051

1041 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซอซึง ทะเบียนเลขที่ 0103556016060

1042 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี แอนด์ เจ 0895 ทะเบียนเลขที่ 0103556016264

1043 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทายาทเศรษฐี ทะเบียนเลขที่ 0103556016736

1044 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิดาภา 2013 การค้า ทะเบียนเลขที่ 0103556016761

1045 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อีสท์วินด์ฟูด๊ ทะเบียนเลขที่ 0103556016884

1046 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประยุทธ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556017023

1047 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น แอนด์ พี แฟมิล่ีกรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103556017236

1048 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลกฤต ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103556017562

1049 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รวีปิยะ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556017635

1050 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี เจ แอนด์ เรมี่ ทะเบียนเลขที่ 0103556018011

1051 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปานทอง รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556018097

1052 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุไรรัตน์ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556018101
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1053 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชยุตพล รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556018127

1054 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิมิต 4 ทะเบียนเลขที่ 0103556018372

1055 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อะเวย์ วี โก ทะเบียนเลขที่ 0103556018518

1056 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิริพร 2556 ทะเบียนเลขที่ 0103556018534

1057 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซีโฟร์ ซีวิล ทะเบียนเลขที่ 0103556018674

1058 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปราณี 2556 ทะเบียนเลขที่ 0103556018755

1059 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดอะทรัสต์กรุ๊ป(ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103556018861

1060 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สระว่านพระยา เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556018895

1061 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ราตรี รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556018917

1062 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 591 ขุมทรัพย์ปฐพี ทะเบียนเลขที่ 0103556019000

1063 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อัยยะห์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103556019093

1064 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธณะภัทร แอร์คอน แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103556019107

1065 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฉินต้า กรุ๊ป ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103556019221

1066 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยรัตนะ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556019352

1067 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐณิชา รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556019727

1068 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชุติพนธ์ นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556019832

1069 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิรินาคโรทัย ทะเบียนเลขที่ 0103556019859

1070 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ็ชรทองสกุล 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556019867

1071 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิกร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556019921

1072 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หนูทอง ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556019999

1073 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีสมุทร ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020024

1074 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รอดทอง พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020059

1075 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงจันทร์มณี ทะเบียนเลขที่ 0103556020105

1076 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เนตรมณีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020148

1077 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญเย็น ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020164

1078 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิตรตรา 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556020181

1079 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิริรัตนทรัพย์ 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556020211

1080 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จารุภาทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020237

1081 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สีมณี เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020245

1082 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มณเฑียร นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020270

1083 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรุณสินทร์ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020288

1084 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สอฮอง ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556020296
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1085 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุกัญญา 56 นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020300

1086 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาทิตยา ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020326

1087 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญสองสกุล ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556020369

1088 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จุฬาภรณ์ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556020385

1089 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนกฤต ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020393

1090 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสมทอง นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020431

1091 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําตัน รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020440

1092 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรา ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020458

1093 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ็ชรรุ่ง 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556020466

1094 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชนากานต์ 56 นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020491

1095 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วสุวรรณ์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556020547

1096 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัสกร นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020555

1097 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุณทอง 56 นําโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556020563

1098 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วริญพร ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556020571

1099 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสธร อีควิปเมนท์ ทะเบียนเลขที่ 0103556020814

1100 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สามมุกลํ้าเลิศ ทะเบียนเลขที่ 0103556020890

1101 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีระพงษ์ 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556020962

1102 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พระโคเสริมทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556021080

1103 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชลิต 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556021721

1104 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลอยกลุ่ม ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556021799

1105 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กาญจนา 56 รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556021861

1106 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มเอ็นคอสเมติค(ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 0103556021934

1107 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งสว่างทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556021985

1108 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัดมุกข์สกุล 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556021993

1109 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เปีย่มรัก ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556022019

1110 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สายชล 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556022027

1111 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คงเพ็ชร 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556022043

1112 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดาวเรืองทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556022051

1113 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงวิเชียร 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556022060

1114 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อร่ามศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022078

1115 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาลินี 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556022094

1116 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประเทืองสินทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022159
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1117 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมจิตร์ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556022167

1118 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนทรโชติ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556022175

1119 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลอยทับทิม พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022183

1120 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธรรมรัตน์ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556022191

1121 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญส่งศรีสกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556022205

1122 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พุม่มาลี 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556022221

1123 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาระญาติ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022248

1124 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขวัญอยู่ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022264

1125 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนิธิ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022281

1126 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชยยศ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022337

1127 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งอนันต์ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556022345

1128 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิริวงษ์ เจริญโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556022396

1129 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุริวงค์ 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556022418

1130 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จํารัส แสนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022426

1131 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรสุวรรณ์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022469

1132 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อนงค์จันทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022485

1133 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปลอดโปร่ง ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556022507

1134 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงศ์ครุฑ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556022515

1135 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุทากร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022523

1136 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวิท 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556022540

1137 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกตุโฉม พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022558

1138 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุไร 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556022566

1139 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐพร 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556022574

1140 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กาญจนเลขา ทะเบียนเลขที่ 0103556022671

1141 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถวิล รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022710

1142 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสเอที เพาเวอร์ กรีน ทะเบียนเลขที่ 0103556022787

1143 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โกศล รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556022922

1144 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสือเอก ขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103556023597

1145 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปากดีหวาน ทะเบียนเลขที่ 0103556023627

1146 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 599 รับทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556023732

1147 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประสงค์ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556023911

1148 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดับบลิวแอนด์ที คลีนวอเตอร์กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103556024054
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1149 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มานิตย์ 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556024101

1150 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มีสวัสด์ิ รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024119

1151 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทินมณีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024135

1152 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คันธทรัพย์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024143

1153 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัยจิตร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024151

1154 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรทิพา เจริญโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024160

1155 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรคุณ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024194

1156 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยอดบุญเรือง พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024208

1157 ห้างหุน้ส่วนจํากัด การณ์ 2013 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024216

1158 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทร์สุข รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024224

1159 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัชรพงษ์ 2013 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024241

1160 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มะลิทอง 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024259

1161 ห้างหุน้ส่วนจํากัด การสมพรต รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024291

1162 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัชราวรรณ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024321

1163 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉวีวรรณ เจริญโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024330

1164 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อําพล 2013 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024348

1165 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จําปีทอง เจริญโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024356

1166 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กุลภาสินทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024372

1167 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จั่นบางม่วง 88 ทะเบียนเลขที่ 0103556024429

1168 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บํารุงวรรณ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024445

1169 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดารณีนุช 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024453

1170 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์มูล พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024461

1171 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คงคาหลวง ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024496

1172 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุณากร ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024500

1173 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์สิน 2013 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024518

1174 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คํานีง 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556024526

1175 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เวสกิจ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024542

1176 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ็ญรุ่ง ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024551

1177 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรพนม ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024569

1178 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรเพ็ญศรี 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556024615

1179 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีระ ทองลอย ทะเบียนเลขที่ 0103556024623

1180 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูลสวัสด์ิ 2013 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024631
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1181 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อําพันรัตน์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556024658

1182 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญนะ 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556024674

1183 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูลสวัสด์ิ ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556024691

1184 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิจนะที เจริญโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024721

1185 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรขวัญนาค ทะเบียนเลขที่ 0103556024747

1186 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขาวบริสุทธิ ์ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024763

1187 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทัศนวรรณ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024771

1188 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัยสถิตย์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024801

1189 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงคําพัน ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024861

1190 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขพัทธี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024887

1191 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิมะโน 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556024909

1192 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จริตธรรม 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556024917

1193 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ผ่องศรีทรัพย์ 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556024933

1194 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุชน ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556024941

1195 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิริแพทย์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556024976

1196 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กันล้อมสกุล ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556024992

1197 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรป้องกัน ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556025026

1198 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนขวัญ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556025034

1199 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์มูลสกุล 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556025042

1200 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สายทองสกุล 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556025051

1201 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประสงค์ศรี 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556025077

1202 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวรรณา 2013 รีเลท ทะเบียนเลขที่ 0103556025107

1203 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําปุน 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556025123

1204 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปราณี สุขีลาภ ทะเบียนเลขที่ 0103556025131

1205 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บรรดาศักด์ิ 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556025140

1206 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สนิท ปุน่สกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556025158

1207 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงทองสกุล 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556025166

1208 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองนาค 2013 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556025174

1209 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สังข์งามสกุล 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556025182

1210 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนีภาพ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556025204

1211 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชานนท์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556025212

1212 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ม้าวิเศษ ทะเบียนเลขที่ 0103556025379
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1213 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประกายฟ้า ทะเบียนเลขที่ 0103556025514

1214 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บังอรทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556025590

1215 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนบุตร ทะเบียนเลขที่ 0103556025701

1216 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกิดสุข ทะเบียนเลขที่ 0103556025751

1217 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ก.เกิดทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556025778

1218 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรนภาอุรา ทะเบียนเลขที่ 0103556025794

1219 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลภัสวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 0103556025921

1220 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บรรณชา ทะเบียนเลขที่ 0103556025930

1221 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟ้ามุ่ยประกายม่วง ทะเบียนเลขที่ 0103556025948

1222 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท่านเทพคุ้มทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556026138

1223 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หอมทรัพย์เทวี ทะเบียนเลขที่ 0103556026162

1224 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มนตรีเทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556026260

1225 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อดิศร 2013 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556026634

1226 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิมพ์ทองกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556026651

1227 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขพินิจ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556026677

1228 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองระย้า ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556026693

1229 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เปรมจิตต์ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556026731

1230 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดารารัตน์ ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556026740

1231 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขุนปักษี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556026758

1232 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปริวัตร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556026774

1233 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จุฑามาศ สินนอก ทะเบียนเลขที่ 0103556026812

1234 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรไพริน 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556026821

1235 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสุริยา ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556026839

1236 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญญเขตร์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556026847

1237 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลัดดาวัลย์ 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556026871

1238 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรปราณี 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556026901

1239 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มวลจุมพล พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556026928

1240 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วดก เจริญพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556026936

1241 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงเดือน ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556026987

1242 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภาวิณี ศรีโชติ ทะเบียนเลขที่ 0103556026995

1243 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทศกูล ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027011

1244 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไกรแสงศรี ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027037
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1245 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สําเลา 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027045

1246 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนันท์ 56 เจริญพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027053

1247 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วสันต์ 2013 ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027070

1248 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิทธิไชย ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027088

1249 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นรินทร์ 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556027096

1250 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขันราม 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556027100

1251 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพมาศ รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027134

1252 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขพัฒณ์ธี พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027142

1253 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภาเกตุ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027177

1254 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มานัส 2013 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556027185

1255 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กมลชนก รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027193

1256 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิรภัทร ทรัพย์อนันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027207

1257 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรรณี รัตนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027223

1258 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แจ้งตระกูล 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556027258

1259 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชติมะณี 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556027274

1260 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีระภัทร ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027282

1261 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สว่างดาว เจริญพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027304

1262 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสวงดี รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027312

1263 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขสนิด ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027321

1264 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชุติมา ศรีโชติ ทะเบียนเลขที่ 0103556027339

1265 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มานพ 2013 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027347

1266 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุธิดา ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027363

1267 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําสด เจริญพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027371

1268 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กันตา รัตนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027401

1269 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีโชติกุล ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556027410

1270 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศันทนีย์ ทรัพย์อนันต์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027428

1271 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดนตรีสกุล ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556027444

1272 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปัน้งาม 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556027452

1273 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จํานงสอนกุล 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556027461

1274 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์จิรา รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027487

1275 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วันชัย รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027495

1276 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสาวลักษณ์ รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027509
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1277 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มนตรี นัยจิตร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027517

1278 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เนตรพล 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556027576

1279 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขันทบัณฑิต ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556027606

1280 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปิยมน รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027690

1281 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรพจน์ ศรีสุข ทะเบียนเลขที่ 0103556027789

1282 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัชดารักษ์ เจริญพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556027975

1283 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรกมล ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556027991

1284 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุธีรา 2013 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556028033

1285 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุรีย์วงค์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556028076

1286 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุชาติ 56 มณีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556028254

1287 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มณีบุตรพรม ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556028262

1288 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิมเภา เจริญพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556028297

1289 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัฒนวงศ์สิน พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556028432

1290 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สํารวมจิต 88 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556028611

1291 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุระศร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556028823

1292 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สําราญจิต ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556028831

1293 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกศลาพรกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556028912

1294 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สงฆพ์ัฒน์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556028998

1295 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขวดีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556029200

1296 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุริยัน 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556029226

1297 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัวพันธ์ 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556029285

1298 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสิริแสง ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556029536

1299 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วสุนทร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556029579

1300 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุเทศกานนท์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556029617

1301 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สกุล สิริแสง ทะเบียนเลขที่ 0103556029633

1302 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิจสะสม พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556029676

1303 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉัตรเจริญ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556029790

1304 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นามบุรีสินทร์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556029838

1305 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมสุขกุล ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556029943

1306 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรพณา 88 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556029960

1307 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ญาทิตา 88 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556030089

1308 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แววตาชัย ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556030097
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1309 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสม สิริแสง ทะเบียนเลขที่ 0103556030135

1310 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิสักขะ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556030143

1311 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประกายดาว ทวีลาภ ทะเบียนเลขที่ 0103556030941

1312 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดชดวงเซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103556031891

1313 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภากรรุ่งเรือง ทะเบียนเลขที่ 0103556032171

1314 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หมึกขุนทด ทะเบียนเลขที่ 0103556032863

1315 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สรจันทร์เจิดจรัส ทะเบียนเลขที่ 0103556033231

1316 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปัญญาเสริมทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556033657

1317 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หนูแจ่ม ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556033754

1318 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สูงเนิน ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556033771

1319 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกิดวุฒิชัยกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556034106

1320 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภิเศกกุล ทะเบียนเลขที่ 0103556034351

1321 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ระพิน ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556034360

1322 ห้างหุน้ส่วนจํากัด งามสาย ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556034378

1323 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัชราภรณ์ ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556034491

1324 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประกาย ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556034564

1325 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุมารกันท์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556034912

1326 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชรินทร์ 2013 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556035188

1327 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีระวัฒน์ ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556035226

1328 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชูชัย รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035234

1329 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประเสริฐสุข ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556035307

1330 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงค์ขุนทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556035315

1331 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัฐพล อุธร ทะเบียนเลขที่ 0103556035340

1332 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรศรีสวัสด์ิ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035358

1333 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันเจริญกุล พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035404

1334 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สนิท 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556035455

1335 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นนทิญา เจริญโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556035463

1336 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มะลิ บุญโข ทะเบียนเลขที่ 0103556035471

1337 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รวมภักดี 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556035498

1338 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นวลผ่อง 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556035501

1339 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นันทิพัฒน์ เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035510

1340 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กระพันชาตรี ทะเบียนเลขที่ 0103556035528
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1341 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลลิตา 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556035536

1342 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชลธิชา 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035544

1343 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อัญชิสา รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035552

1344 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตนุพันธ์ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556035641

1345 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภาสกร ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556035668

1346 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขสาลี 2013 ริช ทะเบียนเลขที่ 0103556035676

1347 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรุโณทัย ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035684

1348 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กฤษฎา เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035692

1349 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นวลจันทร์ 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035706

1350 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีรักษา พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035731

1351 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จินดา ตะบุญ ทะเบียนเลขที่ 0103556035838

1352 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรประทีป 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556035897

1353 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คนิวรานนท์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035935

1354 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วยากุล พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556035943

1355 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลาชัน 56 ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556035960

1356 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กนกวรรณ 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556035978

1357 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรินทรา 88 ศิริทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036028

1358 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสุลีรัตน์ 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556036036

1359 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัตนประภา 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556036052

1360 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มหาวงศ์ ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556036095

1361 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูพ่ิพัฒน์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036222

1362 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสิริมา 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556036231

1363 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ริยะวงศ์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036249

1364 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เยาวลักษณ์ 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036257

1365 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สองเมือง ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556036265

1366 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กุลบุตรดี พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036273

1367 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วภูวดล 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556036281

1368 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นภาเจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036303

1369 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สว่างเพ็ง พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036320

1370 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกรียงไกร 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036338

1371 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิรินารถ 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036346

1372 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศศิธร 2013 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036362
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1373 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐปรียา รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036371

1374 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขสมฤทธิ ์พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036389

1375 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉลองรัฐ 56 ศิริโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556036397

1376 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุมาลี 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036401

1377 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุริโย พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556036419

1378 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสนพิทักษ์ 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556036427

1379 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิ่มรัตน์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556036435

1380 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองจําปา ทะเบียนเลขที่ 0103556036443

1381 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮ่ัวเม็งชัย ทะเบียนเลขที่ 0103556036451

1382 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประจวบ ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556036796

1383 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ละเอียด ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556037229

1384 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําวิไล มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556037237

1385 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูน่าค ทะเบียนเลขที่ 0103556037261

1386 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัลศรี มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556037326

1387 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พนมพร 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556037750

1388 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อรุณี 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556038233

1389 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกษม 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556038268

1390 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินฟินิต้ี เอ็กซ์เพรส ทะเบียนเลขที่ 0103556038322

1391 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพิร์ล แฟชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103556038381

1392 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภัทร์ 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556038471

1393 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประณีต 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556038489

1394 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญเลิศ 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556038519

1395 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทียมทัด ทะเบียนเลขที่ 0103556038705

1396 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.เอ. สร้อยศิริ ทะเบียนเลขที่ 0103556038799

1397 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสาวรจทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556038853

1398 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สนิทมีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556039027

1399 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไสว 555 ทะเบียนเลขที่ 0103556039094

1400 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคดีทวีคูณ ทะเบียนเลขที่ 0103556039680

1401 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟ้าสางทวีชัย ทะเบียนเลขที่ 0103556039701

1402 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปักษา 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556039787

1403 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญโฮม 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556040050

1404 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนวัฒน์ 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556040068
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1405 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมี 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556040238

1406 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรา 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556040467

1407 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปิยวรรณ มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556040475

1408 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นันทิดาเจิดจรัส ทะเบียนเลขที่ 0103556040742

1409 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สว่าง รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556040866

1410 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคไมตรี ทะเบียนเลขที่ 0103556040912

1411 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุรชัย 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556040921

1412 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูลผล 888 ทะเบียนเลขที่ 0103556040939

1413 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประเสริฐโชค ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556041374

1414 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิการ์มา อินเตอร์กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103556041480

1415 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงมีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556041544

1416 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญปลิว มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556041650

1417 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นรินทร์ ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556041668

1418 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทัศน์พล ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103556041765

1419 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บรรจง รับโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556041994

1420 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาติวงษ์ มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556042028

1421 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิมพ์โคตร มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556042087

1422 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์ แอนด์ พี ซิสเต็มส์ ทะเบียนเลขที่ 0103556042168

1423 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขนิษฐา มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556042249

1424 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มนัส มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556042303

1425 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุระชัย ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556042320

1426 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ใจเย็น ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556042478

1427 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นงคราญ มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556042621

1428 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ่อนภู ่ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556042877

1429 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โตรัตน์รุ่งโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043067

1430 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แร่เพชร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043156

1431 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิยะกุล ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043199

1432 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กชพรรณ ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043202

1433 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปภาวรินทร์ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043229

1434 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภุมรินทร์ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043245

1435 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิราภรณ์ 56 รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043253

1436 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิริกาญจน์ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043300
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1437 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัยสุทธิ ์ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556043318

1438 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรงวุฒิ รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043326

1439 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาสาเสน รัตนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043334

1440 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พวงเพ็ชร รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043369

1441 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิสเตอร์วอเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043491

1442 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัฒนาโชคทวี ทะเบียนเลขที่ 0103556043547

1443 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิมลพร รับโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043555

1444 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณวรรธน์ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043598

1445 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉลวย 56 รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043610

1446 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประภาศิริ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043644

1447 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ประภาศรี รัตนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043652

1448 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เสมียนเพชร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043709

1449 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูนรัตน์ ค้าสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103556043741

1450 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิมพ์ทองกุล 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556043750

1451 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรูมาเกะ ทะเบียนเลขที่ 0103556043768

1452 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วัลย์นภัสร์ พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043806

1453 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขนิยม 56 ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556043814

1454 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิรินิกร รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043822

1455 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาคขาว ทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043849

1456 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วงค์สน รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043857

1457 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นาคชูแก้ว 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556043881

1458 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถาวรสุข พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556043890

1459 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนทร 2013 รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043946

1460 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กัญญา 56 รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043962

1461 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทศรี ลอตโต ทะเบียนเลขที่ 0103556043989

1462 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาวรณ์ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556043997

1463 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นามศรีภูมิ 56 ทะเบียนเลขที่ 0103556044004

1464 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุดาปัน พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556044012

1465 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คณฉัตร รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556044047

1466 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพพล 2013 รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556044055

1467 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์มีศรี พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556044063

1468 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อัมพวัน รัตนทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556044071
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1469 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมโภชน์ รัตนโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556044080

1470 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุณยวีร์ 56 รุ่งทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556044098

1471 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สว่าง 99 ทะเบียนเลขที่ 0103556044624

1472 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วันชัย 99 ทะเบียนเลขที่ 0103556044667

1473 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไซเบอร์โซน ทะเบียนเลขที่ 0103556044829

1474 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรสิรีทรัพย์เจิดจ้า ทะเบียนเลขที่ 0103556045175

1475 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไซน์ บอร์ด แอดเวอร์ไทซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556045256

1476 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ใจทิพเซ่ียงใช้ ทะเบียนเลขที่ 0103556045531

1477 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดัสกร ทะเบียนเลขที่ 0103556045671

1478 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฮงเจริญบุญทวี ทะเบียนเลขที่ 0103556045744

1479 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103556045931

1480 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เรกเซล ไลฟ์ ทะเบียนเลขที่ 0103556045965

1481 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โสภาทวีทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556045981

1482 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟอีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556046121

1483 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บินทะสี 422 ทะเบียนเลขที่ 0103556046147

1484 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉัตรวิไล 1313 ทะเบียนเลขที่ 0103556046180

1485 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธงชัย 1313 ทะเบียนเลขที่ 0103556046244

1486 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชาญวิทย์ 422 ทะเบียนเลขที่ 0103556046261

1487 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์สว่าง 422 ทะเบียนเลขที่ 0103556046287

1488 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ี ทิพย์นภา ทะเบียนเลขที่ 0103556046431

1489 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญมาสู่ 422 ทะเบียนเลขที่ 0103556046473

1490 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บายศรี 99 ทะเบียนเลขที่ 0103556046619

1491 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลักษณ์นาราทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556046627

1492 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กังวาลใจเพชร ทะเบียนเลขที่ 0103556046775

1493 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฮงจังการค้า ทะเบียนเลขที่ 0103556046848

1494 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฟือ่งฟ้า ทะเบียนเลขที่ 0103556046872

1495 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดีใจ รับทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556047003

1496 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุนีย์มีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556047062

1497 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ.ีพ.ี ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103556047135

1498 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพ็ญพักตร์ธานี ทะเบียนเลขที่ 0103556047186

1499 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตาปะขาว ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103556047291

1500 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หัสโนทวีคูณ ทะเบียนเลขที่ 0103556047330
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1501 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สีลากุล บี เอส ทะเบียนเลขที่ 0103556047364

1502 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เมษาทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556047381

1503 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กํายานเทพ ทะเบียนเลขที่ 0103556047411

1504 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แฝงโพธิช์ัย ทะเบียนเลขที่ 0103556047429

1505 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําประวัติ ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103556047461

1506 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อุดรมหาลาภ ทะเบียนเลขที่ 0103556047496

1507 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ห้าเศียร ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103556047526

1508 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันลีศักด์ิสิงห์ ทะเบียนเลขที่ 0103556047542

1509 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี เอส ดวงใจ ทะเบียนเลขที่ 0103556047551

1510 ห้างหุน้ส่วนจํากัด งามเหลา ทะเบียนเลขที่ 0103556047577

1511 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัช แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556048034

1512 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โซ่ทองคําทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556048301

1513 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิตแจ่มใส ทะเบียนเลขที่ 0103556048379

1514 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สวนทองการค้า ทะเบียนเลขที่ 0103556048654

1515 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฐิติทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556048662

1516 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซุ้งเงินทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556048689

1517 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รวงข้าวลํ้าค่า ทะเบียนเลขที่ 0103556048697

1518 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.เอส นิรันดร ทะเบียนเลขที่ 0103556048701

1519 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีรลักษมี ทะเบียนเลขที่ 0103556048824

1520 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กาบบัวทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556048859

1521 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คชลักษมี ทะเบียนเลขที่ 0103556048891

1522 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภานุศรีการค้า ทะเบียนเลขที่ 0103556048981

1523 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แพรวรุ่งทวีคูณ ทะเบียนเลขที่ 0103556049413

1524 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพเก้า การพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103556049472

1525 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยริโก เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556049570

1526 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉวีวรรณ ทวีโชค ทะเบียนเลขที่ 0103556049723

1527 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิบ หก เก้า ทะเบียนเลขที่ 0103556049979

1528 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซิน หมั่น อี้ จู๋ ทะเบียนเลขที่ 0103556050241

1529 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปิน่ทศิริ ทะเบียนเลขที่ 0103556050608

1530 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คริสเทิล โกลบ บิซซิเนสแอนด์เซอวิส ทะเบียนเลขที่ 0103556050926

1531 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จรัสเจิดจ้า เอ.ซี. ทะเบียนเลขที่ 0103556051281

1532 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อังคุณากรณ์12 ทะเบียนเลขที่ 0103556051370
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1533 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอซีเอ็น แอคเคาน์ ทะเบียนเลขที่ 0103556051485

1534 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เล็กลําเหย ทะเบียนเลขที่ 0103556051515

1535 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยพลัส อินเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556051906

1536 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กว้างคูณยาว ทะเบียนเลขที่ 0103556051973

1537 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว-ีเช็ค ทะเบียนเลขที่ 0103556051981

1538 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีที 1922 คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103556052295

1539 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.พี ทูลล่ิง ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103556052341

1540 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เป้าหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 0103556052406

1541 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุณณัฐจิตรี ทะเบียนเลขที่ 0103556053691

1542 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนวัฒน เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556054263

1543 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศยาตรี ทะเบียนเลขที่ 0103556054336

1544 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปาแสนทวีคูณ ทะเบียนเลขที่ 0103556054441

1545 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กราดิอุส ทะเบียนเลขที่ 0103556055162

1546 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยงภัทร เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556055413

1547 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เด่นคอนเนคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103556055618

1548 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชวัตรคอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103556056461

1549 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คอน.เฮ้าส์ ทะเบียนเลขที่ 0103556056479

1550 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.ีอาร์.เจ. อิเล็กตริก ทะเบียนเลขที่ 0103556056525

1551 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองเปล่งศรี ทะเบียนเลขที่ 0103556056924

1552 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยามรับเบอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556057092

1553 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เนท บาย ไทย ทะเบียนเลขที่ 0103556057289

1554 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อิงนภา ล็อตโต้ ทะเบียนเลขที่ 0103556057491

1555 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม แอนด์ ซี ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103556057823

1556 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีโอ เทรดด้ิง ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103556057904

1557 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อับบาส เทรดเดอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556058005

1558 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสที พาสซีฟ ไลฟ์ โซลูชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103556059877

1559 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสเจ พาสซีฟ โซลูชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103556059885

1560 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กันตวิชญ์ 2013 ทะเบียนเลขที่ 0103556060468

1561 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จอง อิเลคทริค ทะเบียนเลขที่ 0103556060611

1562 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีรเมศร์ ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103556060883

1563 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถนัด จัดทํา ทะเบียนเลขที่ 0103556061537

1564 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจริญรุ่ง ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103556061561
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1565 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบทเทอร์ กู้ดส์ อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103556061715

1566 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตรีศักติ ทะเบียนเลขที่ 0103556062053

1567 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คชาทิพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103556062142

1568 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองใบ ค้าดี ทะเบียนเลขที่ 0103556062339

1569 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สมใจ ดีเสมอ ทะเบียนเลขที่ 0103556062347

1570 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําพัน สีสด ทะเบียนเลขที่ 0103556062401

1571 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัวรส มีลาภ ทะเบียนเลขที่ 0103556062487

1572 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คอมพลีท - ไอที ทะเบียนเลขที่ 0103556062622

1573 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดาพร ทรานส์ ทะเบียนเลขที่ 0103556062665

1574 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชอบธรรม การบัญชี ทะเบียนเลขที่ 0103556062835

1575 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กูล การค้า68 ทะเบียนเลขที่ 0103556063254

1576 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิมจําปาทอง ทะเบียนเลขที่ 0103556063289

1577 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คนดีชํานาญการ ทะเบียนเลขที่ 0103556063351

1578 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําดี การค้า59 ทะเบียนเลขที่ 0103556063378

1579 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วันสมหวังการค้า55 ทะเบียนเลขที่ 0103556063416

1580 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แพงตางาม ทะเบียนเลขที่ 0103556063441

1581 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพดลการค้าดี ทะเบียนเลขที่ 0103556063530

1582 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสวงการค้าดี ทะเบียนเลขที่ 0103556063548

1583 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตรีสุภาพ การค้าอินต๊ะ ทะเบียนเลขที่ 0103556063581

1584 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคดาการค้าดี ทะเบียนเลขที่ 0103556063688

1585 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิสเตอร์ชาวเวอร์สกรีน ทะเบียนเลขที่ 0103556063793

1586 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วินเทจ ทิกเก็ต ทะเบียนเลขที่ 0103556065010

1587 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อภิชยา คลีนนิ่ง.ทีแอล ทะเบียนเลขที่ 0103556065176

1588 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พุธชัย มีสุข ทะเบียนเลขที่ 0103556065214

1589 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีแอนด์ที เซอร์วิส กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103556065532

1590 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อิมพอร์ต ซอร์ซซ่ิง ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103556065575

1591 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาดูเมเย เอ็นเตอร์ไพรส์ ทะเบียนเลขที่ 0103556065711

1592 ห้างหุน้ส่วนจํากัด น่ําเฮง การช่าง ทะเบียนเลขที่ 0103556065818

1593 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น ที เอ็ม สกินแคร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556065834

1594 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บียอนเดอส์ ทะเบียนเลขที่ 0103556066041

1595 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสทีเค เมคโอเวอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103556066067

1596 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิตต์ิรวี ทะเบียนเลขที่ 0103556066261
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1597 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูมิศิษฐ์ ทราเวล ทะเบียนเลขที่ 0103556066342

1598 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถาวรวงษ์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103556066491

1599 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ที เอ็น เค คอสเมติก ทะเบียนเลขที่ 0103556066598

1600 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีมปาร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103556067543

1601 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีเค โปร เพ้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103556067861

1602 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีระวงศ์ วิศวกรรมการโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557000043

1603 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วชิรธาร วิศวกรรมการโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557000086

1604 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดอะก๊อตต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557000159

1605 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 2525 ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557000191

1606 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โกลบอล เอ็ดดู-อินฟรา ดิเวลลอปเมนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103557000213

1607 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซีทีไอ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557000337

1608 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เวียงฟ้าหล่ม ทะเบียนเลขที่ 0103557000353

1609 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟอร์ไฟน(์999) ทะเบียนเลขที่ 0103557000388

1610 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิสเตอร์สุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 0103557000426

1611 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทะยาปันนา ทะเบียนเลขที่ 0103557000442

1612 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค แอนด์ เค แอพพาเรล (1529) ทะเบียนเลขที่ 0103557000752

1613 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วาลูเอเบิล่ โปรดักท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557000761

1614 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนชินโชติ ทะเบียนเลขที่ 0103557000779

1615 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอล.เค. อินเตอร์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557000795

1616 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ.เอ็นจิเนีย ทะเบียนเลขที่ 0103557000850

1617 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สตาร์ เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลายเออร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557000957

1618 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮําน่าเทรดเดอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557001031

1619 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็นแอนด์เจ คอสเมติก ทะเบียนเลขที่ 0103557001040

1620 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีพ.ีเอ.ท.ี ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557001198

1621 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กัญญ์วริยา คอนซัลแตนท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557001210

1622 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กฤษดาสร้างบ้าน ทะเบียนเลขที่ 0103557001236

1623 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซมเซม เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557001261

1624 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี มินิมาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103557001279

1625 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มทีเอส ก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557001333

1626 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มที เซอร์วิส 2011 ทะเบียนเลขที่ 0103557001341

1627 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103557001368

1628 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซ็บ มูบาร๊าก เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557001457



52

1629 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยแท็กซ่ีแอร์พอร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103557001546

1630 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอที เอ็นเตอร์ไพรส์เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557001619

1631 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไท วิเกอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557001643

1632 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี แอนด์ พี 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557001775

1633 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รจนารุจน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557001805

1634 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บูรพา 999 อินเตอร์เนชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557001830

1635 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุภาณี ชาลิสา เอ็นเค ทะเบียนเลขที่ 0103557001872

1636 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซอฟต์แวร์โฮม ทะเบียนเลขที่ 0103557001902

1637 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกสมบูรณ์ การพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557001937

1638 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งโรจน์รุ่งเรืองขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103557002089

1639 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จัสมินทราเวล แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557002151

1640 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช่างยนต์ธการ ทะเบียนเลขที่ 0103557002267

1641 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบสท์ แอนด์ โบ๊ท ทะเบียนเลขที่ 0103557002305

1642 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพลงฝันเรดิโอ ทะเบียนเลขที่ 0103557002313

1643 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฟเวอร์ริทแอฟแฟร์อินทเวน ทะเบียนเลขที่ 0103557002364

1644 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟิวส์ชั่น เวอร์เท็คซ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557002372

1645 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มี ทูเก็ตเทอร์ ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557002461

1646 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีสยามเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557002534

1647 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส เอส เอ็ม เทคโนโลยี ทะเบียนเลขที่ 0103557002712

1648 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟิน ฟิน ฟิน สปีด ทะเบียนเลขที่ 0103557002763

1649 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เติมกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103557002844

1650 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีจู บาย ริตา ทะเบียนเลขที่ 0103557002852

1651 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจแปนมิราเคิล ทะเบียนเลขที่ 0103557002861

1652 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัตนพยัน วิศวกรรมการโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557002941

1653 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ.วาย รุ่งเรืองกรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557002976

1654 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สวนมุกพลัส ทะเบียนเลขที่ 0103557003042

1655 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสพีเอ็น.ณภัทร 1992 ทะเบียนเลขที่ 0103557003077

1656 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ข่าน จอมโก จิวเวลร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103557003328

1657 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจมส์ เดอะ เบสท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557003379

1658 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทย โซน เจเนอรัล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557003492

1659 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภรณ์พัฒนา 1990 ทะเบียนเลขที่ 0103557003646

1660 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จงกลรัตม์ ทะเบียนเลขที่ 0103557003671
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1661 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 5599 อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557003735

1662 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รักษ์ฟ้ากรุ๊ปส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557003794

1663 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทางนํานิวส์ดอทคอม ทะเบียนเลขที่ 0103557004014

1664 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โฟร์บี เดคคอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557004171

1665 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557004197

1666 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสเคพี อินเตอร์กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557004243

1667 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อานนท์ แพกกิ้ง ทะเบียนเลขที่ 0103557004421

1668 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สนใจ เจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 0103557004561

1669 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แม็ค อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท ชิปปิง้ ทะเบียนเลขที่ 0103557004626

1670 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนทรัพย์ รุ่งเรืองกรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557004642

1671 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มมีเดียกรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557004669

1672 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส้มจี๊ด เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557004677

1673 ห้างหุน้ส่วนจํากัด งานดี มีตังค์ การค้า ทะเบียนเลขที่ 0103557004707

1674 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สู้ชีวิต เอ็นจีเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557004723

1675 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบบี ้กั๋วกั๋ว เมดิเคิล คอนซัลแทนท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557004731

1676 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฉายแสงซัพพลายเออร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557004847

1677 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธัญพิสิษฐ์ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557004855

1678 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เส้นลายการร้อย ทะเบียนเลขที่ 0103557004871

1679 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ออดิโอไลฟ์ซัพพอร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103557004898

1680 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 5 ล้านคิวบิก กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557004944

1681 ห้างหุน้ส่วนจํากัด 4เสือ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557004952

1682 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชาตารี อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103557004979

1683 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เคแอล โฮลด้ิง 001 ทะเบียนเลขที่ 0103557005088

1684 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กัญทรัพย์ 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557005126

1685 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 0103557005240

1686 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรวรรณ มาสเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557005339

1687 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยูโร วันชัย โอ.เค. ทะเบียนเลขที่ 0103557005428

1688 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ช่างบิน เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557005436

1689 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วากอน เวย์ เทรลเลอร์ส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557005452

1690 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557005509

1691 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยจันดี ทะเบียนเลขที่ 0103557005517

1692 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอซ เวิลด์ เอดดูเคชั่น เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557005533
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1693 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มินเนอรัล ทะเบียนเลขที่ 0103557005673

1694 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดอการ์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557005703

1695 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.เอฟ.เอช. เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557005711

1696 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นัมเบอร์วันทัวร์แอนด์ทราเวล(ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103557005827

1697 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีแอนด์เจ แบ๊ก ทะเบียนเลขที่ 0103557005916

1698 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฮสเทีย เนเชอรัล รีซอร์สเซส ทะเบียนเลขที่ 0103557005924

1699 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กู๊ดทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557005932

1700 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดับบลิว เอส อาร์ สยามเทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557005991

1701 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุโข โฟกัส ทะเบียนเลขที่ 0103557006025

1702 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอบี คาร์.55 ทะเบียนเลขที่ 0103557006092

1703 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเซียนี่ เฟอร์นิเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557006149

1704 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เป็นเอก โปรดักชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557006173

1705 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีพีเอส เทรดด้ิง(ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103557006238

1706 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จาดูน เจมส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557006246

1707 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557006289

1708 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อะตอมมิก คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557006319

1709 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงตา การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557006416

1710 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี เอ็น เจริญ ทะเบียนเลขที่ 0103557006424

1711 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไฮโซ เคเทอร์ร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557006441

1712 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีเคเซ็นจูร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103557006475

1713 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เคเอสเคแอร์เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557006483

1714 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทย ฟุตซอล อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103557006581

1715 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตังม่าธุรกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103557006611

1716 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นนทบุรี อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103557006645

1717 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคล้ิมวัฒนา คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557006670

1718 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเอเจริญวงษ์ก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557006726

1719 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลักกี้ แอนด์ เวลธ์ อินฟินิต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557006793

1720 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอสพีดี.พัฒนกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103557006807

1721 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกรทมีเดีย พับลิชชิ่ง ทะเบียนเลขที่ 0103557006815

1722 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรประสิทธิล์อว์แอนด์คอลเลคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557006858

1723 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบส เฟอร์นิเจอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557006882

1724 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดชน์วิจิตร คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557006963
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1725 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคช่วยบุญเหลือ การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557007021

1726 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงมั่นบุปผาราม การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557007099

1727 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทย อิตาเล่ียน ชิปบิวเดอส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557007196

1728 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์บาดาลล้านนา ทะเบียนเลขที่ 0103557007277

1729 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไกด์ อินเตอร์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557007285

1730 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกร็ดแก้วไทรน้อย คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557007358

1731 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซายิด คอร์เปอเรชั่น 999 ทะเบียนเลขที่ 0103557007366

1732 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญอัศจรรย์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557007439

1733 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แกลลอร่ี เวิลด์ ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557007463

1734 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดีดี รีเทล ทะเบียนเลขที่ 0103557007528

1735 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยามเซาท์แลนด์ ทะเบียนเลขที่ 0103557007544

1736 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์ภิบูรณ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557007579

1737 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดี-เดย์ 88 กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557007692

1738 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์ทรู ทะเบียนเลขที่ 0103557007714

1739 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรอุดมดี คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557007889

1740 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โมคภา การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557007927

1741 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แจ่มฟ้า 2014 คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557008052

1742 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิมพ์มาเนียน ทะเบียนเลขที่ 0103557008206

1743 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญส่ง 2014 การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557008273

1744 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีจันทร์ 2014 การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557008281

1745 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เนธิพัศร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103557008311

1746 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พาวเวอร์ อิ้งค์ ทะเบียนเลขที่ 0103557008320

1747 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อังกอร์-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557008401

1748 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม เอ็น เอส แมคคาโทรนิกส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557008419

1749 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ.ีเจ.เอส.ทรัค ทะเบียนเลขที่ 0103557008427

1750 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วี เอ็กซ์เพรส ทะเบียนเลขที่ 0103557008435

1751 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลอยสีรุ้ง กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557008681

1752 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทันบุญสหกิจ ทะเบียนเลขที่ 0103557008699

1753 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีทูโกล อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103557008702

1754 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วรา คอนโทรลเมติก ทะเบียนเลขที่ 0103557008737

1755 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรลมทิพย์ เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557008915

1756 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิจรุ่งเรืองชัย เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557008940
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1757 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สกุลสิงห์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557008958

1758 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รัชวิชช์ทรัพย์สินภัณฑ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557009059

1759 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พร้ินซ์ เทรดด้ิง (2014) ทะเบียนเลขที่ 0103557009091

1760 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รุ่งเรือง โชดก ทะเบียนเลขที่ 0103557009181

1761 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มณฐกร ทะเบียนเลขที่ 0103557009245

1762 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญศิริ ทราเวล ทะเบียนเลขที่ 0103557009385

1763 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐพงษ์ทรัพย์เพิม่พูล ทะเบียนเลขที่ 0103557009440

1764 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลัดดา อะราวด์ เดอะ เวิลด์ ทะเบียนเลขที่ 0103557009458

1765 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูลเจริญ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557009555

1766 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุกันตา เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557009628

1767 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลาลูเซ่ คอฟฟี เฮ้าส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557009636

1768 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชยศรีรัมย์ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557009644

1769 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอเดียร์ สเปส เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557009725

1770 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รวมช่าง การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557009750

1771 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ้านสันติภาพ 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557009768

1772 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชยส่งเสริม การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557009776

1773 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวรรณซัคเซส การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557009806

1774 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เจนเนอร์รัล สงขลา ทะเบียนเลขที่ 0103557009814

1775 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โกลบอล วิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล ทะเบียนเลขที่ 0103557009849

1776 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็น เอ คอนซัลแทนซ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557010022

1777 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทคโนโลยี การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557010090

1778 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โชคบุญลือสุขศรี ทะเบียนเลขที่ 0103557010111

1779 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภาวิณี ดีไซน์ ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557010243

1780 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คูล มีชัย ทะเบียนเลขที่ 0103557010251

1781 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รฐาพร เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557010260

1782 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทิพย์ลม วิศวกรรมการโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557010278

1783 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปฐพี กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557010413

1784 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โกลด์ อีโวลูชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557010421

1785 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หงส์ภูมี คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557010448

1786 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิ้ม เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557010600

1787 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูวสิษฐ์ ขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103557010651

1788 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิภา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557010669
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1789 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทิอโก โมเซส แฟชั่น บูติก ทะเบียนเลขที่ 0103557010707

1790 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสงเพชร คอนสตรัคชั่น 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557010791

1791 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทรวารี มาร์เก็ตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557010804

1792 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี แอนด์ ดี เฮลท์แคร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557011100

1793 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทําบุญดี 88 ทะเบียนเลขที่ 0103557011134

1794 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ท.ีบ.ีออโต้ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557011185

1795 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟเอเอ็นเค กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557011231

1796 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม เจ คาร์ เซ็นเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557011436

1797 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มงคลทอง คอนสตรัคชั่นแอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557011517

1798 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คําวิแสง การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557011592

1799 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพนิยม การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557011606

1800 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สหชัยยงค์ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557011614

1801 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซฟ คาร์เซ็นเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557011631

1802 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอลลิแกนซ์ แอนด์ ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557011681

1803 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีโฟนแอนด์พีโฟน ทะเบียนเลขที่ 0103557011819

1804 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีจี พาสปอร์ต เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557011827

1805 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ี ไลฟ์ นิตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557011851

1806 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.เจริญ แอร์ บ้านและทีดิ่น ทะเบียนเลขที่ 0103557011932

1807 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิจจาภูมิ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557012076

1808 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทพโชคอนันต์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557012122

1809 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรจินดา คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557012220

1810 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรน้ําหนึ่ง การโยธา2499 ทะเบียนเลขที่ 0103557012246

1811 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรน้ําหนาว เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557012254

1812 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กชภัค การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557012360

1813 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพนันท์ การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557012378

1814 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รายาลี ซามาน ทะเบียนเลขที่ 0103557012483

1815 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สหวิริยะ การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557012564

1816 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไบโอเซฟเทค ทะเบียนเลขที่ 0103557012599

1817 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แม็กเทค การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557012602

1818 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แฮปปีฮ้อลิเดย์ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557012611

1819 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สตาร์ร่ี ช็อป ทะเบียนเลขที่ 0103557012629

1820 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แสนล้านพลาสติก 1987 ทะเบียนเลขที่ 0103557012777
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1821 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.อาร์. คอมพิวเตอร์ รีซอร์ส ทะเบียนเลขที่ 0103557012831

1822 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดิแองเจิ้ลผับ ทะเบียนเลขที่ 0103557012840

1823 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์พีจี อินเตอร์เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557012874

1824 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีไอพี คอนสตรัคชั่น99 ทะเบียนเลขที่ 0103557012939

1825 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยามาดา เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103557013188

1826 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โตกัน เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557013331

1827 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วีไอพี คลีนนิ่ง ทะเบียนเลขที่ 0103557013404

1828 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอแอล ซาอีด เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557013455

1829 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พงษ์ภมรไบค์แอนด์เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557013633

1830 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟดับบลิวเอส กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557013668

1831 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอดีเอส โซลูชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557013676

1832 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กู๊ดลัคอีเล็คทริค ทะเบียนเลขที่ 0103557013692

1833 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อวัน เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ สตูดิโอ ทะเบียนเลขที่ 0103557013706

1834 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซูมีท แอดเวอร์ไทซิง ทะเบียนเลขที่ 0103557013714

1835 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ราฟเตอร์ เทรด แบ็งคอก ทะเบียนเลขที่ 0103557013722

1836 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โบ๊ททรี ทะเบียนเลขที่ 0103557013838

1837 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเซีย เซอร์วิส ไทร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557013897

1838 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แอดวานซ์ เซอร์วิส แอนด์ อีควิปเมนท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557013935

1839 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เว็บ ฮาร์ด ทะเบียนเลขที่ 0103557013951

1840 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิงหวนวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557014010

1841 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยาม นิวส์เปเปอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557014036

1842 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อัญชลี เอ็นเตอร์ไพร์ส ทะเบียนเลขที่ 0103557014061

1843 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มอาร์ทูมาร์เก็ต ทะเบียนเลขที่ 0103557014087

1844 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟ้าประทานพร 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557014125

1845 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็นเอสอาร์ มิลเล่ียนแนร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557014133

1846 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาภาพร เดมมิเอิร์จ ทะเบียนเลขที่ 0103557014141

1847 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คณิตร์คเณศก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557014176

1848 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยสแน็คบายวนาลี ทะเบียนเลขที่ 0103557014320

1849 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กู๊ดช็อป อินไทย ทะเบียนเลขที่ 0103557014389

1850 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นงเยาว์ภัทร ทะเบียนเลขที่ 0103557014435

1851 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุขปราณี ทะเบียนเลขที่ 0103557014451

1852 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บางกอก เทอร์มอล เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557014478
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1853 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บํารุงการโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557014494

1854 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญประสพ ไลท์ต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557014648

1855 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เมยวดี พลาญชัย ทะเบียนเลขที่ 0103557014737

1856 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พนมไพร 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557014753

1857 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วารีทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557014788

1858 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิปปอนโฟม อินดัสตร้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557014796

1859 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีพ.ีเอ็นจิเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557014893

1860 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภวัต คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557015105

1861 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยาม เบส โปรดักส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557015474

1862 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คอมมิวนิต้ี อิงลิช แบงค็อก ทะเบียนเลขที่ 0103557015628

1863 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พัศพงศ์ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557015709

1864 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฟิร์ท คูล แอร์เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557015920

1865 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ้านใหม่ สปา ทะเบียนเลขที่ 0103557016021

1866 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บานาน่า เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557016080

1867 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็นพีเอส แฟมมิล่ี คลีนนิ่ง ทะเบียนเลขที่ 0103557016098

1868 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จิตรศรีทอง ทะเบียนเลขที่ 0103557016101

1869 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรหลวงพ่อ คอนสตรัคชั่นส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557016136

1870 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอบีซี อินเตอร์เทรค ทะเบียนเลขที่ 0103557016195

1871 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลาญชัย 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557016373

1872 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปทุมรัตต์ ธวัชบุรี ทะเบียนเลขที่ 0103557016403

1873 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นรินทร มูลเสาร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557016411

1874 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปิยะพิมพ์ ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557016659

1875 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอกอนันต์การช่าง ทะเบียนเลขที่ 0103557016691

1876 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอฟเคเอ็ม.แมททีเรียล ทะเบียนเลขที่ 0103557016811

1877 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิวะวิชญ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557016870

1878 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิวพ๊อยออแกไนซ์เซอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557016888

1879 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฮงนิรันดร ทะเบียนเลขที่ 0103557016951

1880 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญณรงค์ ทรัพย์ อลูมิเนียม ทะเบียนเลขที่ 0103557017248

1881 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พระราม 9 การค้า ทะเบียนเลขที่ 0103557017311

1882 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อฎิญา ทะเบียนเลขที่ 0103557017345

1883 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปรานต์ภูชิต แฟมมีล่ี ทะเบียนเลขที่ 0103557017361

1884 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเอ็นจี เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557017400
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1885 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยามการก่อสร้าง 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557017612

1886 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทัศนีย์ อินเตอร์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557017647

1887 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอเซีย เทรดด้ิง กรุ๊ปส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557017736

1888 ห้างหุน้ส่วนจํากัด น้ําด่ืม เอราวัณ ทะเบียนเลขที่ 0103557017761

1889 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธราเทพ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557017787

1890 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุณยวีร์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557017795

1891 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธีรภัทร กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557017833

1892 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มัณฑนา กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557017841

1893 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บุญธวัช กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557017868

1894 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แม็คเค็น ลอว์เฟิร์ม ทะเบียนเลขที่ 0103557017876

1895 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยศิลป์ เคอร์เท่น แอนด์ ไลท์ต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557017892

1896 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ราโมนา กรุ๊ปส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557017906

1897 ห้างหุน้ส่วนจํากัด คุณานนท์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018058

1898 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรรณวิภา กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018066

1899 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอส. เพรส (2014) ทะเบียนเลขที่ 0103557018104

1900 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิชนันท์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018112

1901 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สวรร ซัพพลาย 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557018180

1902 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีระวัส ออโตเทรด ทะเบียนเลขที่ 0103557018287

1903 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปณิฏฐา กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018309

1904 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์โสภา คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557018317

1905 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฏฐ์ชญา กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018376

1906 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พิชชานันท์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018392

1907 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ราจาวันท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557018422

1908 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชารันจีต เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557018490

1909 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อมัน แอนด์ อัน อินเตอร์เทรด ทะเบียนเลขที่ 0103557018503

1910 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮันนี่ ทิคเก็ต เอเจนซ่ี ทะเบียนเลขที่ 0103557018520

1911 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พร้อมเกตุ ทะเบียนเลขที่ 0103557018554

1912 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หลักเพชร พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103557018635

1913 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นพรัตน์ ดงมูลกระนวน 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557018651

1914 ห้างหุน้ส่วนจํากัด รสรินทร์ คอนสตรัคชั่น 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557018678

1915 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรชัยภูมิ 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557018694

1916 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สุวรรณภูมิ คอนสตรัคชั่น99 ทะเบียนเลขที่ 0103557018805
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1917 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชโยดม บิลด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557018813

1918 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สําเรืองการเกษตร 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557018848

1919 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กรีนเทค คอนส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557018856

1920 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐกิตต์ คอร์ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018872

1921 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ออร์คิดแมชชีนส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557018881

1922 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภพสรรค์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557018902

1923 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส เค ที อาชีวอนามัย ทะเบียนเลขที่ 0103557018996

1924 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนัชชา ซีวิล ทะเบียนเลขที่ 0103557019194

1925 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โกลด์เด้น โลตัส กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557019241

1926 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกศณี 2557 คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557019283

1927 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐดนัย บิลด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557019305

1928 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เกียรติก้อง การโยธา2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557019381

1929 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มีชัย การก่อสร้าง2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557019399

1930 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทพประทาน การก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0103557019411

1931 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธัญณัฐ 27 ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557019453

1932 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซีซีโอ มีเดีย ทะเบียนเลขที่ 0103557019470

1933 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์อนันต์ วิศวกรรม2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557019526

1934 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อํานวยศิริ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557019534

1935 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยามการก่อสร้าง2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557019828

1936 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103557019861

1937 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลิดเต้ิล เอ ทะเบียนเลขที่ 0103557019879

1938 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตุ๊กตุ๊ก 1999 ทะเบียนเลขที่ 0103557019917

1939 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิจเจริญพืชผล การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557019933

1940 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แฟนตาเซีย สลาก ทะเบียนเลขที่ 0103557020079

1941 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พูนลาภสลาก ทะเบียนเลขที่ 0103557020095

1942 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สลากมหวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557020176

1943 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟิวเจอร์ เทรดด้ิง2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557020184

1944 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พงษ์วิเชียร การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557020192

1945 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชนกชนม์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557020214

1946 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โฟโต้ โซไซต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557020303

1947 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์สมบัติ การโยธา2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557020346

1948 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จันทร์แสง ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557020362
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1949 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยาม เครน อีควิปเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557020427

1950 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ว.ีอ.ีเซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557020435

1951 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลัคกี้ สตาร์ เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557020508

1952 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สิงหกลางพล ทะเบียนเลขที่ 0103557020699

1953 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ก. รุ่งเรือง การพิมพ์ ทะเบียนเลขที่ 0103557020745

1954 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บ้านเล่ือมจันทา 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557020851

1955 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรหลักชัย ทะเบียนเลขที่ 0103557020940

1956 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภูพานคํา 2557 ทะเบียนเลขที่ 0103557020958

1957 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลิงค์ ทู ลิงค์ ทะเบียนเลขที่ 0103557020991

1958 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส ริโก๊ะ โลจิสติค แทรนส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557021067

1959 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นุภานิช วิศวกรรม ทะเบียนเลขที่ 0103557021083

1960 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โอ.เอ็น. อิเล็กทริคอล เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557021130

1961 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ภัทรเจริญยนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103557021181

1962 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แล็บ ฟอร์ ออล ทะเบียนเลขที่ 0103557021211

1963 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฟันนี่ สปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557021229

1964 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลา คันติน่า ทะเบียนเลขที่ 0103557021253

1965 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรสีน้ําผ้ึง ทะเบียนเลขที่ 0103557021270

1966 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กิ่งฟ้า พร็อพเพอร์ต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557021296

1967 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เพชรภูหลวง พร็อพเพอร์ต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557021300

1968 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชัยฤชวัชร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557021342

1969 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซิลเวอร์ เซ็นจูร่ี ทะเบียนเลขที่ 0103557021377

1970 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอ.เอ็น.พ.ีเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557021458

1971 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชบา เฮลท์ แลนด์ ทะเบียนเลขที่ 0103557021661

1972 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไลท์คลีน ทะเบียนเลขที่ 0103557021768

1973 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อาร์นิโกะ โกลบอล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557021784

1974 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดับบลิว ขนส่ง ทะเบียนเลขที่ 0103557022012

1975 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถิ่นไทยงาม ทะเบียนเลขที่ 0103557022080

1976 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไทยซีวีล เมทัล แอนด์ คอนซัลท์ ทะเบียนเลขที่ 0103557022110

1977 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พี ปาร์ค เทรดด้ิง 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557022365

1978 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แวน วีไอพี ออน ทัวร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557022381

1979 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วาไรยา เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557022527

1980 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.เอส.ที ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557022594
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1981 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โกลบอลเทรด เอนเตอร์ไพรส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557022705

1982 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐเทอดไทย เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557022799

1983 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พญาพิชัยสักก์ คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557022802

1984 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยุทธภูมิสุข เอ็นจิเนียร่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557022829

1985 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีบี เทค คาร์บอด้ีเซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557022845

1986 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วณัฐกมล กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557022900

1987 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพร์ส ทะเบียนเลขที่ 0103557022977

1988 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทองธนภัทร ทะเบียนเลขที่ 0103557022993

1989 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แก้วกมลพร คอนสตรัคชั่น ทะเบียนเลขที่ 0103557023035

1990 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ขวัญสรสักก์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557023043

1991 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรประเสริฐ24 ทะเบียนเลขที่ 0103557023051

1992 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยู เพย์ อัส ทะเบียนเลขที่ 0103557023191

1993 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บีเจ ธุรกิจและกฎหมาย ทะเบียนเลขที่ 0103557023264

1994 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บิส เซ็นเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557023281

1995 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทรัพย์นพคุณ ทะเบียนเลขที่ 0103557023370

1996 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กุ้งการค้า 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557023418

1997 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ป่ายา ทะเบียนเลขที่ 0103557023540

1998 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนวรรธน์ชิปปิง้ ทะเบียนเลขที่ 0103557023558

1999 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดีดี พับลิเคชั่นส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557023574

2000 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปาเทียลา เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557023612

2001 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปาริฉัตร เรียลเอสเตท ทะเบียนเลขที่ 0103557023779

2002 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินทิรา เรียลเอสเตท ทะเบียนเลขที่ 0103557023825

2003 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นิว เบสท์ ช้อยส์ ทราเวิล ทะเบียนเลขที่ 0103557023957

2004 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดายา นาท สโตร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557023965

2005 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค ซี ปร้ินต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557023990

2006 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ้ทอีเอ้ทเอ้ท มิวสิคเน็ตเวิร์ค ทะเบียนเลขที่ 0103557024058

2007 ห้างหุน้ส่วนจํากัด แฮทส์ ออฟ ทะเบียนเลขที่ 0103557024066

2008 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบญจพร 2511 การโยธา ทะเบียนเลขที่ 0103557024091

2009 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เศรษฐีเรือนทอง ทะเบียนเลขที่ 0103557024104

2010 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทอมีดี ทะเบียนเลขที่ 0103557024121

2011 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ชิมีชูต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557024309

2012 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เม็กซิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557024325
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2013 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค แอนด์ ที คลีนนิ่ง เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557024457

2014 ห้างหุน้ส่วนจํากัด หมวกแดงทางเรียบ ทะเบียนเลขที่ 0103557024481

2015 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ปลาเผา 9 ตัว ทะเบียนเลขที่ 0103557024538

2016 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ส.จุลดา ทะเบียนเลขที่ 0103557024601

2017 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศรีทอง กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557024678

2018 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เซ็นเตอร์ ท็อปอัพ ทะเบียนเลขที่ 0103557024724

2019 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ล็อตโต้สยาม 789 ทะเบียนเลขที่ 0103557024767

2020 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กําแพงเศรษฐี ทะเบียนเลขที่ 0103557024791

2021 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ยอดเพชร พร็อพเพอร์ต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557024813

2022 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อันมล ทะเบียนเลขที่ 0103557024899

2023 ห้างหุน้ส่วนจํากัด มิ่งเมืองทอง ทะเบียนเลขที่ 0103557024902

2024 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ถ้วยทอง ทะเบียนเลขที่ 0103557025003

2025 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดวงเศรษฐี 2014 ทะเบียนเลขที่ 0103557025062

2026 ห้างหุน้ส่วนจํากัด กัลป์ชัย ทรานสปอร์ต ทะเบียนเลขที่ 0103557025119

2027 ห้างหุน้ส่วนจํากัด วิน วิน จ๊อบเซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557025208

2028 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ตากสิน41 เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0103557025259

2029 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โอ.เอ็น.เอ็น. ดีไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557025291

2030 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณภัทร เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557025330

2031 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซิลเวอร์ มูน สตาร์ ออร์แกไนเซอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557025518

2032 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เศรษฐีถาวร พร็อพเพอร์ต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557025739

2033 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เรือนแก้ว พร็อพเพอร์ต้ี ทะเบียนเลขที่ 0103557025747

2034 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อัญชัญพัฒนา กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0103557025763

2035 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ทีดับบลิว แมเนจเม้น ทะเบียนเลขที่ 0103557025844

2036 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดริวไซน์ ทะเบียนเลขที่ 0103557025925

2037 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ผักขม ยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ 0103557025950

2038 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอแอลเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557025968

2039 ห้างหุน้ส่วนจํากัด บัค เซอร์คิต เทคโนโลยี ทะเบียนเลขที่ 0103557026000

2040 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โอเคคลิก มาร์เก็ตต้ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557026051

2041 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ลิงกวิสท์ เซ็นเตอร์ ทะเบียนเลขที่ 0103557026158

2042 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เทียนทองการ์ด ทะเบียนเลขที่ 0103557026204

2043 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิลย.ูเค.แอร์คูลล่ิง ทะเบียนเลขที่ 0103557026301

2044 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พรีซิชั่น อินเตอร์ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0103557026425
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2045 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีสตีล 2511 ทะเบียนเลขที่ 0103557026492

2046 ห้างหุน้ส่วนจํากัด โมติเวท คอนซัลแทนซี (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 0103557026522

2047 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไชน่า เซฟต้ี (ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103557026549

2048 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สโมศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 0103557026760

2049 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เบสท์ พาวเวอร์ บ่อนไก่ ทะเบียนเลขที่ 0103557026778

2050 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สยาม นิปปอน ฟูจิยามา ทะเบียนเลขที่ 0103557026786

2051 ห้างหุน้ส่วนจํากัด จงไท้เหลินหยวน ทะเบียนเลขที่ 0103557026808

2052 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สามล้อกาแฟไทย ทะเบียนเลขที่ 0103557026956

2053 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ศิลปลายไทย ทะเบียนเลขที่ 0103557026964

2054 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็มที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ พาร์ท ทะเบียนเลขที่ 0103557027022

2055 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เนเรน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทะเบียนเลขที่ 0103557027090

2056 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ไอ บีลิฟ อิน ก็อด ทะเบียนเลขที่ 0103557027201

2057 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ณัฐ เซฟต้ี การ์ด ทะเบียนเลขที่ 0103557027235

2058 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เดอะ สลัด (ไทยแลนด์) ทะเบียนเลขที่ 0103557027260

2059 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เอ็ม.เอ็ม.พี ซัพพลาย ทะเบียนเลขที่ 0113540001360

2060 ห้างหุน้ส่วนจํากัด พีพัล เทรดด้ิง ทะเบียนเลขที่ 0113543001875

2061 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ป่านแก้ว แพรไหม ทะเบียนเลขที่ 0123534001299

2062 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อินเตอร์เม้นต์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0123539001513

2063 ห้างหุน้ส่วนจํากัด สํานักพิมพ์ทานตะวัน ทะเบียนเลขที่ 0123540001084

2064 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส. เพอร์เฟค กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0123542003840

2065 ห้างหุน้ส่วนจํากัด ธนากร แอนด์ วสันต์ กรุ๊ป ทะเบียนเลขที่ 0133542000271

2066 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ.ีซี.อ.ีเจอเนอรัล เมอร์ชานไดซ์ซ่ิง ทะเบียนเลขที่ 0133557006017

2067 ห้างหุน้ส่วนจํากัด นันทกุลราชบุรีก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0703535000207


