
ล ำดับ ช่ือส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ
1 กลัยกรการบัญชี 0819526940
2 คณะบุคคล ส านักงาน พ ีพ ีเอส การบัญชี 053-312855
3 คณะบุคคล ส านักงานเทคโนการบัญชี 053-212844
4 คณะบุคคล ส านักงานบัญชเีทคโนการบัญชี 053-212844
5 คณะบุคคล ส านักงานวชริะการบัญชธุีรกจิ 053-222120
6 คณะบุคคล ส านักงานวิทยาภรณ์การบัญชี 053-241487
7 คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ แท็ก แอค็เค้าท์ 053-127263
8 คณะบุคคลลัดกี้การบัญชี 053814696
9 คณะบุคคลส านักงานบี แอนด์ เอ 053-396229
10 คอนเซาท์แอคเคานท์ต้ิง 081-5958813
11 เจ อาร์ แอคเค้าท์ 053-350623
12 เฉงิกงการบัญชี 02-5405253
13 ชมพนูุทการบัญชี 053351840
14 เชยีงใหม่การบัญช ีธุรกจิและกฎหมาย 053-854117
15 นิติพรการบัญชแีละกฎหมายธุรกจิ 053-128085
16 บจก.กู๊ด เฮลท์ อนิดัสตรี 0813758500
17 บจก.โฮมสุขภัณฑ์ 0800343355
18 บริษัท กตัญญูการบัญช ีจ ากดั 0882600246
19 บริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จ ากดั 053423344
20 บริษัท ชคิบิวต้ี จ ากดั 0931362111
21 บริษัท เชยีงใหม่การบัญชธุีรกจิและกฎหมาย  จ ากดั 053854115-6
22 บริษัท เชยีงใหม่ทรานสปอร์ตแอนด์แอคเคาน์ต้ิงเซอร์วิส  จ ากดั 0841501214
23 บริษัท เชยีงใหม่เนติธรรมการบัญช ีจ ากดั 0857874229
24 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จ ากดั 053306070
25 บริษัท ซีเอน็เอก็ซ์ ลีเกลิ แอนด์ แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 0889955615
26 บริษัท ณรงค์การบัญชี2504 จ ากดั 0922899642
27 บริษัท ดิ แอค็เค้าท์ต้ิง 2004 จ ากดั 053412597
28 บริษัท ดี เค แอคเคานท์ จ ากดั 0871753122
29 บริษัท ดีเอสอาร์แอดไวเซอร์ จ ากดั 053891022
30 บริษัท ที แอคเคานท์  จ ากดั 053220500
31 บริษัท แท็คซ์ แอค็เค้าท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากดั 053127263
32 บริษัท ธนากลุกรุ๊ป จ ากดั 053903823
33 บริษัท ธานุวัฒกอ่สร้าง จ ากดั 0855258755
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34 บริษัท บิสสิเนส เนวิเกเตอร์ แอนด์ แอค็เค้าต้ิง จ ากดั 0846659105
35 บริษัท เป็นหนึ่ง บ้านดี จ ากดั 0855258755
36 บริษัท พมิทองการบัญช ี จ ากดั 053-852557
37 บริษัท พอีาร์ซี แอคเคาท์ต้ิง จ ากดั 053372812
38 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิส จ ากดั 053-241979
39 บริษัท มณีภรณ์ แอคเคาน์ต้ิง จ ากดั 0851075888
40 บริษัท มั่นคง กฎหมายการบัญชแีละภาษีอากร จ ากดั 053-213403
41 บริษัท มีโชคการบัญช ีจ ากดั 053-851807
42 บริษัท รัตนโกสินทร์การบัญช ีจ ากดั 053853164
43 บริษัท วิชยาธร การบัญช ี จ ากดั 0855564555
44 บริษัท ศุภรา คอนซัลแตนท์ จ ากดั 053244836
45 บริษัท สันทนาการบัญช ีจ ากดั 053858226
46 บริษัท สันทรัตน์การบัญช ีจ ากดั 053858226
47 บริษัท ส านักงานบัญชชียัพฒัน์ จ ากดั 053016251-5
48 บริษัท สุรีย์ซัพพลาย จ ากดั 0891915072
49 บริษัท เอ.พรู้ฟ เซ็นเตอร์ จ ากดั 0819271726
50 บริษัท เอดี ลีเกิ้ล เฟร์ิม จ ากดั 053-223359
51 บริษัท เอน็เอฟพ ีแอคเคาน์ต้ิงพลัส จ ากดั 0626264055
52 บริษัท เอ-วัน แอคเคาท์ต้ิง จ ากดั 053-222120
53 บริษัท เอแอลพ ีคอนซัลแต๊นท์ซ่ี จ ากดั 0814721704
54 บริษัท แอค๊เค้านท์สมาร์ท จ ากดั 053326258
55 บริษัท โอก ิการบัญช ีออฟฟศิ  จ ากดั 053247052
56 บัดด้ี เอสเอม็ดี 053-117157
57 ประภาวัลย์งานบัญชี 053890193
58 พรรณพรการบัญชี 086-4295711
59 ไพรินทร์การบัญชี 086-654-1044
60 ราชธรรมการบัญชี 0897595671
61 วชริะการบัญชี 053217856,0818857452
62 วณิชพงค์การบัญชี 0819526940
63 สนง.จนิาวงศ์การบัญชี 053-351840
64 สนง.เชยีงใหม่การบัญชธุีรกจิและกฎหมาย 053-854115
65 ส านักงาน นภพรการบัญชี 053-346413
66 ส านักงาน พชัรรัชต์ การบัญชี 098-289-7894
67 ส านักงาน สหายเจริญกจิ 053-243585
68 ส านักงานจนัทราวรรณการบัญชแีละที่ปรึกษา 053-852919
69 ส านักงานจนิาวงศ์บัญชี 046124264
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70 ส านักงานเชยีงใหม่การบัญชธุีรกจิและกฏหมาย 053-854115-6
71 ส านักงานธรรมรัตน์การบัญชแีละสอบบัญชี 053331855
72 ส านักงานนิภาการบัญชี 053-400077
73 ส านักงานนิวัติการบัญชี 053-800480
74 ส านักงานบัญช ีที เอน็ เอส 053-853411
75 ส านักงานบัญช ีแพมกรุ๊ป 053-816688
76 ส านักงานบัญช ีเอส เอม็ แอคเคานท์ แอนด์ คอนเซาท์ เซอร์วิส 081-6037522
77 ส านักงานบัญช ีแอล. พ ีบิซิเนส 053303072
78 ส านักงานบัญชเีชยีงใหม่ พ ีพ ีกรุ๊ป 053-241615
79 ส านักงานบัญชนีครพงิค์การบัญชธุีรกจิ 053-302419
80 ส านักงานบัญชแีพมกรุ๊ป 053-816688
81 ส านักงานรพกีารบัญชี 053-204020
82 ส านักงานวารุณีการบัญชี 053-011826
83 ส านักงานสมภพการบัญชแีละธุรกจิ 084-6085772
84 ส านักงานแสงชยัการบัญชี 0894355941
85 ส านักงานอบุลพรรณ การบัญชี-ธุรกจิ 0899985329
86 หจ. คิงส์ กาณบัญชี 053492166
87 หจ. เค ชนะ การบัญชี 053-218919
88 หจ. เครือทองธุรกจิการบัญชี 053357502
89 หจ. จเีนียสการบัญชี 053379349
90 หจ. ซี.แอคเคานท์ต้ิง 053397051
91 หจ. ทรงวุฒิการบัญชธุีรกจิและกฎหมาย 053805907
92 หจ. บีเอน็ ที่ปรึกษาและการบัญชี 053297432
93 หจ. โปรเกรสซีพ แอค็เคานท์ต้ิง กรุ๊ป 053855020
94 หจ. โปรเฟสชั่นนัล แอค็เคาท์ต้ิง 2016 081-7463593
95 หจ. พรพพิฒัน์การบัญชี 0867290988
96 หจ. ฟนิิกซ์ แอคเค้าน์ต้ิง โซลูชั่น 053-240367
97 หจ. รตน การบัญชี 082-0338096
98 หจ. ลัคกี้การบัญชี 053-814696
99 หจ. ลานนาการบัญชธุีรกจิ 053-960229
100 หจ. วชริญาณ์ การบัญชี 0834827997
101 หจ. เอน็.เอ.เอม็. แอค็เค้าท์ต้ิง 0896896599
102 หจ. เอน็ดี คอมพลีท บิซิเนส 0818842564
103 หจ. ไอบีซี แอคเคาท์ต้ิง 0842224989
104 หจก.พรพพิฒัน์การบัญชี 0867290988
105 หจก.สวนอาหารเสน่ห์ชายน้ าเชยีงใหม่ 081-7961651
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106 หส. พพีเีอส การบัญช ีเชยีงใหม่ 053248389
107 หส. อ.ีเอ.ซี. การบัญชี 087-7262668
108 หสน.พพีเีอส การบัญชเีชยีงใหม่ 053241487
109 หสม.พมิพท์องการบัญชี 053-852557
110 หสม.รัชต์ธนวุฒิ การบัญชี 0810251133
111 หสม.ออดิท พลัส ซิสเต็มส์ 053241979
112 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิ เอร์ินนิ่งต์ 0901516646
113 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิแอคเค้าท์ต้ิง 053-412597
114 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เต็งกรุ๊ป 053-214350
115 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรรณพรการบัญชี 086-4295711
116 หางหุ้นส่วนสามัญ ไอดีล คอนเซาท์ต้ิง 088-1388250
117 ห้างหุ้นส่วนสามัญนวลอนงค์แอคเคาแทนแอนด์ออดิท 086-1801520
118 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลพมิทองการบัญชี 053-852557
119 ห้างหุ้นส่วนสามัญมณีภรณ์ แอคเคาน์ต้ิง 0835816838, 085-6940262
120 ออมทองการบัญชี 053-852557
121 อบุลพรรณการบัญชี-ธุรกจิ 0899985329
122 หสม. เจ.เจ. การบัญชแีละธุรกจิ 085-0407398
123 บริษัท กาญจน์ บัญชแีละภาษีอากร จ ากดั 053 244 307, 086 911 1059
124 บริษัท ฟนิิกซ์ แอคเค้าน์ต้ิง โซลูชั่น จ ากดั 052 009 431, 083 293 5899

หมายเหตุ การเปิดเผยขอ้มูลนี้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกจิในการจดัหาผู้ท าบัญช ีหากไม่ประสงค์
ให้เปิดเผยหรือต้องการแกไ้ขขอ้มูล โปรดติดต่อ ส่วนส่งเสริมพฒันาวิชาชพีบัญช ีกองก ากบับัญชธุีรกจิ
โทรศัพท์ 02-547-4408, 02-547-4395


