
ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

2 เอ็มเอ็มไอพรีซิชั่นแอสแซมบลิ(ไทยแลนด์)จ ากัด ระดับเงิน

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ ระดับเงิน

4 บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด (สาขาขอนแก่น) ระดับเงิน

5 บริษัท ไชนา่ สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนยีร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

6 บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด ระดับเงิน

7 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด (สาขาสกลนคร) ระดับเงิน

8 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับเงิน

9 บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

10 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) ระดับเงิน

11 บริษัท วังนอ้ย เบเวอเรช จ ากัด ระดับเงิน

12 บริษัท อาหารยอดคุณ จ ากัด ระดับเงิน

13 แมทเทล กรุงเทพ ระดับเงิน

14 บริษัท เย่หพ์าร์ฟาน จ ากัด ระดับเงิน

15 ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด (โรงงานอยุธยา) ระดับเงิน

16 บริษัท โตโย ฟิลล่ิง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ระดับเงิน

17 บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (โรงงานสระบรีุ) ระดับเงิน

18 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด โรงงานนครปฐม ระดับเงิน

19 บริษัท ไพโอเนยีร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ส านกังานนครราชสีมา ระดับเงิน

21 บริษัท แอลซีบ ีคอนเทนเนอร์ เทอร์มินลั 1 จ ากัด ระดับเงิน

22 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ระดับเงิน

23 บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร จ ากัด (มหาชน)  สาขาอุดรธานี ระดับเงิน

ประกาศรายชื่อและก าหนดการมอบโล่และใบประกาศเกียรตคุิณ 
Zero Accident Campaign 2020

ณ สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)

วันที ่22 กรกฎาคม 2563 รอบที ่1 
เริม่ลงทะเบยีน 08.30 น. เริม่รับโล่ฯ เวลา 09.00 -10.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 บริษัท นปิปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

2 บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับเงิน

3
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)

 กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล
ระดับเงิน

4 บริษัท ลูเมนต้ัม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

5 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ระดับเงิน

6 บริษัท เอดับเบิล้ยู (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับเงิน

7 บริษัท มิตซูบชิิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

8 บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด ระดับเงิน

9 บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

10 บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จ ากัด ระดับเงิน

11 บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด ระดับเงิน

12 เอ็นทีเอ็น แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับเงิน

13 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ระดับเงิน

14 โมริโรคุ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

15 บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ ากัด ระดับเงิน

16 ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด (ส านกังงานใหญ่) ระดับเงิน

17 บริษัทวีสทีออน ออโตโมทีฟ อิเลคทรอนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

18
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานกรุงเทพฯ
ระดับเงิน

19 บริษัท อิโนแอ็ค อินดัสตร้ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับเงิน

21 บริษัท อาปโิก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ ากัด ระดับเงิน

22 วาลโบร(ประเทศไทย)จ ากัด ระดับเงิน

23 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค จังหวัดล าปาง ระดับเงิน

วันที ่22 กรกฎาคม 2563  รอบที ่2 
เริม่ลงทะเบยีน 09.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 10.00 - 11.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด ระดับเงิน

2 บริษัท เอส.เอ พรีซิชั่น จ ากัด ระดับเงิน

3 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด ( มหาชน ) ปราจีนบรีุ ระดับเงิน

4 บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ส านกังานใหญ่ ระดับเงิน

5 บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาที่ 00001 ระดับเงิน

6 Matsui Eastern (Thailand) Co.,Ltd. ระดับเงิน

7 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 2 (ภาคเหนอื) จ.พิษณุโลก ระดับเงิน

8 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนอื) จังหวัดลพบรีุ ระดับเงิน

9 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบรีุ ระดับเงิน

10 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ขอนแก่น ระดับเงิน

11 บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ากัด ระดับเงิน

12 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด ระดับเงิน

13 บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ(ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

14 บริษัท ไดนา่ แพคส์ จ ากัด ระดับเงิน

15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ระดับเงิน

16 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น ระดับเงิน

17 บริษัท สิงห ์เบเวอเรช จ ากัด ระดับเงิน

18 บริษัท คากะ อิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  สาขา 00003 ระดับเงิน

19 บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับเงิน

20 บริษัท ยาโน ่อิเล็คทรอนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาสระแก้ว ระดับเงิน

21 บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจ ากัด(มหาชน) ระดับเงิน

22 บริษัท ฮอนด้า เทรดด้ิง เอเชีย จ ากัด ระดับเงิน

23 บริษัท คอนวูด จ ากัด เงิน

วันที ่22 กรกฎาคม 2563 รอบที ่3 
 เริม่ลงทะเบยีน 10.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 11.00 -12.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ
1 บริษัท นชิิกุระ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับต้น
2 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยบา้นเกาะล้าน ระดับต้น
3 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาสมิง ระดับต้น
4 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอบอ่ไร่ ระดับต้น
5 บริษัท บอีาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ ากัด (สุพรีม) ระดับต้น
6 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอกุดบาก ระดับต้น
7 บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด ระดับต้น
8 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด ระดับต้น
9 บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับต้น
10 บริษัท เซ็นจูร่ี อินโนแอ็ค จ ากัด ระดับต้น
11 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด (สถานภีเูก็ต) ระดับต้น
12 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด (สถานกีระบี่) ระดับต้น
13 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด(สถานอีุดรธานี) ระดับต้น
14 บริษัท นปิปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับต้น
15 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอคลองใหญ่ ระดับต้น
16 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอนคิมพัฒนา ระดับต้น
17 บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ ากัด ระดับต้น
18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดนราธิวาส ระดับต้น
19 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอคลองหลวง ระดับต้น
20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดตราด ระดับต้น
21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 ระดับต้น
22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขาอ าเภอรัตภมูิ ระดับต้น
23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอล าลูกกา ระดับต้น
24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอประโคนชัย ระดับต้น
25 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเดิมบางนางบวช ระดับต้น
26 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดระนอง ระดับต้น
27 บริษัท เอชเอพีเอ็ม แมกนา่ ซีสต้ิง ซีสเทม(ไทยแลนด์)จ ากัด ระดับต้น
28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอสวนผ้ึง ระดับต้น
29 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยต าบลด่านทับตะโก ระดับต้น
30 RCI Labscan Limited (อาร์ซีไอ แล็บแสกน จ ากัด) ระดับต้น

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 รอบที ่1 
เริม่ลงทะเบยีน 08.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 09.00 10.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบรีุ ระดับทอง

2 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ระดับทอง

3 บริษัท มิตซูบชิิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

4 บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน3) ระดับทอง

5 บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

6 มิตซูบชิิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จ ากัด ระดับทอง

7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าลานกระบอื ระดับทอง

8 บริษัท โยชิโน มุง่พัฒนา(ประเทศไทย) จากัด ระดับทอง

9 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

10 บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

11 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด ระดับทอง

12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังนอ้ย ระดับทอง

13 บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

14 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนกิส์(ประเทศไทย)จ ากัด โรงงานกบนิทร์บรีุ1 ระดับทอง

15 บริษัท ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด นครราชสีมา ระดับทอง

16 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

17 บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวนด์ริ บางปะกง จ ากัด ระดับทอง

18 โอกิ ดาด้า แมนแูฟคเจอร่ิง ( ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

19 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) ระดับทอง

20 บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

21 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย ระดับทอง

22 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน ระดับทอง

23 บริษัท ซันโทร่ี เปป๊ซ่ีโค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานระยอง ระดับทอง

24
บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) จ ากัด
ระดับทอง

25 บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด ระดับทอง

26 บริษัท ริโก้ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

27 บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

28 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทอง

29 โรงพยาบาลพิษณุเวช ระดับทอง

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 รอบที ่2 
เริม่ลงทะเบยีน 10.00 น. เริม่รับโล่ เวลา 10.30 -11.30 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด ส านกังานใหญ่ ระดับทอง

2 บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด (ส านกังานสาขาที่1) ระดับทอง

3 บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด (ส านกังานสาขาที่ 2) ระดับทอง

4 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  ระดับทอง

5 บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   (โรงงาน 2) ระดับทอง

6 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนู แฟคเจอร่ิง จ ากัด ระดับทอง

7
บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนู แฟคเจอร่ิง จ ากัด

 สาขาที ่13 ศูนย์อะไหล่โต โยต้า ภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค
ระดับทอง

8 เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

9 บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิล้ แอนด์ พาร์ท จ ากัด ระดับทองแดง

10 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด (สถานหีาดใหญ่) ระดับทองแดง

11 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด (สถานเีชียงใหม่) ระดับทองแดง

12 รินไน (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

13 บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนยีร่ิง เอเชี่ยน จ ากัด ระดับทองแดง

14 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน ระดับทองแดง

15 บริษัท เอส ไอ จี คอมบบิล็อค จ ากัด ระดับทองแดง

16 บริษัท เอ็ม.ไอ.ไอ.ที. จ ากัด ระดับทองแดง

17 บริษัท ซิกเซอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด ระดับทองแดง

18 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (  มหาชน) ศูนย์กระจาย สินค้า RDC  บรีุรัมย์ ระดับทองแดง

19 บริษัท ดี อิน แพค ระดับทองแดง

20 บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหรรม จ ากัด ระดับทองแดง

21 บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จ ากัด ระดับทองแดง

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดเพชรบรีุ ระดับทองแดง

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเวียงสระ ระดับทองแดง

24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอแม่สาย ระดับทองแดง

25 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด ระดับทองแดง

26 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ ากัด(มหาชน) สาขาบอ่พลอย ระดับทองแดง

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 รอบที ่3 
เริม่ลงทะเบยีน 12.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 13.00 -14.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

27
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)

 ปิน่ทอง
ระดับทองแดง

28 บริษัท ไทยฟูโกกุ จ ากัด ระดับทองแดง

29 บริษัท สยามไบโอไซ เอนซ์  จ ากัด ระดับทองแดง

30 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระดับทองแดง

31 บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ระดับทองแดง

32 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จ ากัด ระดับทองแดง

ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเมืองพัทยา ระดับทองแดง

2 บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด ระดับทองแดง

3
บริษัท สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

 สาขาบางนา สมุทรปราการ
ระดับทองแดง

4 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ระดับทองแดง

5 บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จ ากัด ระดับทองแดง

6 บริษัท สปริงคิทเช่น จ ากัด ระดับทองแดง

7 บริษัท ไทยซัมมิท บา้นโพธิ์ จ ากัด ระดับทองแดง

8 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด(โรงงาน1) ระดับทองแดง

9 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจอมเทียน ระดับทองแดง

10 บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จ ากัด ระดับทองแดง

11 บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

12 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขา เวลโกรว์ ระดับทองแดง

13 บริษัท พ.ีซี. ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

14 บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ระดับทองแดง

15 บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จ ากัด ระดับทองแดง

16 บริษัท แคร์เท็กซ์ เอเซีย จ ากัด ระดับทองแดง

17 บริษัท เทคโนโฟม จ ากัด ระดับทองแดง

18 บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จ ากัด ระดับทองแดง

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 รอบที ่4 
เริม่ลงทะเบยีน 14.00 น. เริม่รับโล่ เวลา 14.30 -15.30 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

19 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ส านกังานใหญ)่ ระดับทองแดง

20 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาพระรามเก้า ระดับทองแดง

21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอโพธาราม ระดับทองแดง

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดพิษณุโลก ระดับทองแดง

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดพังงา ระดับทองแดง

24 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ระดับทองแดง

25 บริษัท อาปโิก อมตะ จ ากัด ระดับทองแดง

26 บริษัท สยามคัลเล็ต จ ากัด ระดับทองแดง

27 บริษัท เบโค ไทย ระดับทองแดง

28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปทุมธาน ี2 ระดับทองแดง

29 บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

30 บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 บริษัท เทคนคิอล เอ็นจิเนยีร่ิง เซอร์วิส จ ากัด ระดับทองแดง

2 สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้  จ ากัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) ระดับทองแดง

3 บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

4 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) สาขาน้ าพอง ระดับทองแดง

5 บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

6 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (สาขาวังม่วง) ระดับทองแดง

7 บริษัทเปป๊ซ่ีโค เซอร์วิสเซส เอเซีย จ ากัด ระดับทองแดง

8 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดกาญจนบรีุ ระดับทองแดง

9 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับทองแดง

10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ าพอง ระดับทองแดง

11 บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

12 บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด คลังสินค้า Denso Distribution Center ระดับทองแดง

13 บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับทองแดง

วันที ่29 กรกฎาคม 2563 รอบที ่5 
เริม่ลงทะเบยีน 15.30 น.เริม่รับโล่ เวลา 16.00 - 17.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

14 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสิงหบ์รีุ ระดับทองแดง

15 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดชัยนาท ระดับทองแดง

16 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค อ าเภอ หนองไผ่ ระดับทองแดง

17 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) สถาบนันวัตกรรม ระดับทองแดง

18 บริษัท โรเบร์ิต บอ๊ช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

19 บริษัท โบโชคุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดกระบี่ ระดับทองแดง

21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดตรัง ระดับทองแดง

22 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ระดับทองแดง

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดระยอง ระดับทองแดง

24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาด าเนนิสะดวก ระดับทองแดง

25 การไฟฟ้าส่วนภมุิภาคจังหวัดราชบรีุ ระดับทองแดง

26 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบางเลน ระดับทองแดง

27 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสันทราย ระดับทองแดง

28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอจอมทอง ระดับทองแดง

29 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ระดับทองแดง

30 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอฝาง ระดับทองแดง

31 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดตาก ระดับทองแดง

32 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับทองแดง

ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 บริษัท ที ไอ พี เอส จ ากัด ระดับแพลทินัม่

2 บริษัท บพี-ีคาสตรอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับแพลทินัม่

3 บริษัท ซาบนีา่ จ ากัด (มหาชน) ระดับแพลทินัม่

4 บริษัท โซนี ่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด (สานกังานใหญ่) ระดับแพลทินัม่

5 บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับแพลทินัม่

6 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ปราจีนบรีุโรงงาน 1 ระดับแพลทินัม่

7 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานล าพูน 1 ระดับแพลทินัม่

วันที ่5 สิงหาคม 2563 รอบที ่1 
เริม่ลงทะเบยีน 08.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 09.00 - 10.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

8
บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)

 ( ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว) ระดับแพลทินัม่

9 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นวนคร โรงงาน 1 ระดับแพลทินัม่

10 บริษัทมาเรลลี (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับแพลทินัม่

11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนภมูิพล ระดับแพลทินัม่

12 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานคิส์(ไทยแลนด์)จ ากัด ระดับแพลทินัม่

13 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค  ส านกั งานใหญ่  ระดับแพลทินัม่

14 บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จ ากัด ระดับแพลทินัม่

15 บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด ทอง

16 บริษัท เอ็กเซด้ี (ประเทศไทย) จ ากัด ทอง

17 บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จ ากัด ระดับเงิน

18  PTT TANK TERMINAL COMPANY LIMITED (บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด) ระดับเงิน

19 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด ระดับเงิน

20 บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   (โรงงาน 1) ระดับเงิน

21 บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   (โรงงาน 3) ระดับเงิน

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดพิจิตร ระดับเงิน

23 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับเงิน

24 บริษัท ทีบเีคเค (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา 00001 ระดับทองแดง

25 บริษัท ทีบเีคเค (ประเทศไทย) จ ากัด ส านกังานใหญ่ ระดับทองแดง

26 บริษัท ไทย คิคูวา อินดัสทรีย์ จ ากัด สาขา1 ระดับทองแดง

27 บริษัท ยูไนเต็ดไวนเ์นอร่ี แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี จ ากัด ระดับทองแดง

28 บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ ากัด ระดับทองแดง

29 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขา รังสิต ระดับทองแดง

30 บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จ ากัด ระดับทองแดง

31 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอธัญบรีุ ระดับทองแดง



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาครังสิต ระดับทองแดง

2 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด ระดับทองแดง

3 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดจันทบรีุ ระดับทองแดง

4 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดชลบรีุ ระดับทองแดง

5 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับทองแดง

6 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค จังหวัดนครพนม  ระดับทองแดง

7 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ระดับทองแดง

8 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับทองแดง

9 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอพุนพิน ระดับทองแดง

10 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดเพชรบรูณ์ ระดับทองแดง

11 บริษัท สยามกลาสอยุธยา จ ากัด ระดับทองแดง

12 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับทองแดง

13 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน ระดับทองแดง

14 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเสนา ระดับทองแดง

15 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเทิง ระดับทองแดง

16 ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบางบอ่ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ระดับทองแดง

17 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสุรินทร์ ระดับทองแดง

18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมาบตาพุด ระดับทองแดง

19 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอตระการพืชผล ระดับทองแดง

20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับทองแดง

21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอศรีราชา ระดับทองแดง

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ระดับทองแดง

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอตะพานหนิ ระดับทองแดง

24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอขาณุวรลักษบรีุ ระดับทองแดง

25 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอคลองขลุง ระดับทองแดง

26 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค   อ าเภอเดชอุดม ระดับทองแดง

27 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอจอมบงึ ระดับทองแดง

28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ระดับทองแดง

29 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดอ านาจเจริญ ระดับทองแดง

วันที ่5 สิงหาคม 2563 รอบที ่2 
เริม่ลงทะเบยีน 10.00 น. เริม่รับโล่ เวลา 10.30 - 11.30 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      Innovation 

2  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร           Innovation 

3 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด   Innovation 

4 แผนกโรงงานผลิตภณัฑ์คอนกรีตจันทบรีุ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค Improvement

5 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด  แพลทินั่ม
6 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขาย่อยอ าเภอแม่ออน ระดับต้น

7 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ระดับต้น

8 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสันก าแพง ระดับต้น

9 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอพร้าว ระดับต้น

10 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอแม่จัน ระดับต้น

11 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ระดับต้น

12 บริษัทเปป๊ซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด ระดับต้น

13 บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ากัด (โรงงานปัม๊ขึ้นรูป1) ระดับต้น

14 บริษัท คากะ อิเล็กทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ส านกังานใหญ่ ระดับต้น

15 บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จ ากัด (ส านกังานใหญ)่ ระดับต้น

16  การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอลาดบวัหลวง ระดับต้น

17 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอบางบาล ระดับต้น

18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอบางซ้าย ระดับต้น

19 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดสกลนคร ระดับต้น

20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสมเด็จ ระดับต้น

21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอบางไทร ระดับต้น

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดพัทลงุ ระดับต้น

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเกษตรวิสัย ระดับต้น

24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอบา้นกรวด ระดับต้น

25 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบา้นบงึ ระดับต้น

26 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอปราสาท  ระดับต้น

27 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า ระดับต้น

28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขาอ าเภอพรานกระต่าย ระดับต้น

วันที ่5 สิงหาคม 2563 รอบที ่3 
เริม่ลงทะเบยีน 12.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 13.00 -14.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

29 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดยโสธร ระดับต้น

30 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาดอนไผ่ ระดับต้น

31 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดบงึกาฬ ระดับต้น

32 บริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จ ากัด ระดับต้น

33 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชียงของ ระดับต้น

ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 บริษัท ไพโอเนยี ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด ระดับต้น

2 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ ากัด ระดับต้น

3 บริษัท ปตท. น้ ามันและการปลีก จ ากัด (มหาชน) คลังน้ ามันภเูก็ต ระดับต้น

4 การไฟฟ้าส่วนภมูิสาขาภาคอ าเภอผักไห่ ระดับต้น

5 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอโพธิ์ตาก ระดับต้น

6 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอท่าบอ่ ระดับต้น

7 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอสังคม ระดับต้น

8 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขาย่อยอ าเภอปะค า ระดับต้น

9 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอโนนดินแดง ระดับต้น

10 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอหนองกี่ (ที่0366) ระดับต้น

11 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอพลับพลาชัย ระดับต้น

12 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอธวัชบรีุ ระดับต้น

13 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับต้น

14 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค สาขา อ าเภอธาตุพนม ระดับต้น

15 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค สาขา อ าเภอบา้นแพง ระดับต้น

16 การไฟฟ้า ส่วนภมูิภาค สาขา อ าเภอนาแก ระดับต้น

17 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาบางแพ ระดับต้น

18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอบา้นตาขุน ระดับต้น

19 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด (ชัยภมูิ) ระดับต้น

20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอท่าชนะ ระดับต้น

วันที ่5 สิงหาคม 2563 รอบที ่4 
เริม่ลงทะเบยีน 14.00 น. เริม่รับโล่ เวลา 14.30 -15.30 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอไชยา ระดับต้น

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอนางรอง ระดับต้น

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอละหานทราย ระดับต้น

24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสีค้ิว ระดับต้น

25 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยต าบลหว้ยบง ระดับต้น

26 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอด่านขุนทด ระดับต้น

27 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอท่าม่วง ระดับต้น

28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอเทพารักษ์ ระดับต้น

29 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ระดับต้น

30 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอคีรีรัฐนคิม ระดับต้น

31 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบา้นค่าย   จ.ระยอง ระดับต้น

ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

1 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอพนมทวน ระดับต้น

2 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอประทาย ระดับต้น

3 สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ระดับต้น

4 บริษัท คุเระ ไกรนด้ิ์ง วีล (ไทยแลนด์) จ ากัด   ระดับต้น

5 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอหล่มสัก ระดับต้น

6 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอลานกระบอื ระดับต้น

7 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อ าเภอสุไหงโก-ลก ระดับต้น

8 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอจะนะ ระดับต้น

9 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอกันทรลักษ์ ระดับต้น

10 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอวิภาวดี ระดับต้น

11 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดยะลา ระดับต้น

12 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอท่าฉาง ระดับต้น

13 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอรัตนบรีุ ระดับต้น

14 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาย่อยอ าเภอบวัเชด ระดับต้น

15 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภออัมพวา ระดับต้น

 วันที ่5 สิงหาคม 2563  รอบที ่5 
เริม่ลงทะเบยีน 15.30 น. เริม่รับโล่ เวลา 16.00 - 17.00 น.



ล าดบั ชือ่สถานประกอบกิจการ ระดบัที่ไดร้ับ

16 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอบางคนที ระดับต้น

17 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปทุมธานี ระดับต้น

18 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอแกลง ระดับต้น

19 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สาขาอ าเภอไทรโยค ระดับต้น

20 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเสลภมูิ ระดับต้น

21 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอด่านมะขามเต้ีย ระดับต้น

22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอถลาง ระดับต้น

23 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอท่ายาง ระดับต้น

24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบา้นลาด ระดับต้น

25 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบา้นแหลม ระดับต้น

26 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (โรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางรถยนต์) ระดับต้น

27 บริษัท สยามเทคนคิคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) ระดับต้น

28 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบา้นไผ่ ระดับต้น

29 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 ระดับต้น

30 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอพังโคน ระดับต้น

31 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอeเภอภเูวียง        ระดับต้น

32 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอหนองเรือ    ระดับต้น

33 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอชุมแพ            ระดับต้น

34 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอทองผาภมูิ ระดับต้น

35 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อ าเภอน้ าพอง ระดับต้น


