
รหัสบุคคล ช่ือ ใบส ำคญัจ่ำย
400006 ศนูยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั T16201209
400021 บริษทั บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ  ากดั T16201210
400025 บริษทั มิตรประสาน อินเตอร์ ซพัพลาย จ ากดั T16201211
400030 บริษทั สายน ้าทิพย ์พลาสติค อุตสาหกรรม จ ากดั T16201212
400036 บริษทั ไฮแลนด ์อุตสาหกรรม จ ากดั T16201213
400039 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ด า-แดง โฆษณา T16201214
400044 บริษทั นทัซึ จ  ากดั T16201215
400052 บริษทั ไทยพฒันสิน (จ้ินเส็ง) จ ากดั T16201216
400061 บริษทั เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) T16201217
400072 บริษทั วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ จ  ากดั T16201218
400075 บริษทั ไอ ซี พี น ้าด่ืม จ  ากดั T16201219
400076 บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั T16201220
400078 บริษทั บางกอกพิวเตอร์ จ  ากดั T16201221
400080 บริษทั โอ.ซี.เอส คาร์โก ้จ  ากดั T16201222
400085 บริษทั วิชยัวิศวกรรมไฟฟ้า จ  ากดั T16201223
400106 บริษทั อินโฟเควสท ์จ ากดั T16201224
400107 บริษทั ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั T16201225
400117 บริษทั โกรท มอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั T16201226
400120 บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ  ากดั T16201227
400121 บริษทั โธมสั เอ.เอาทโ์ซซ่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั T16201228
400129 บริษทั ปัญญมิตร การพิมพ ์จ  ากดั T16201229
400134 บริษทั เอสเอม็ทีวี โฮมอีเลค็ทริค จ ากดั T16201230
400141 บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) T16201231
400146 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วีระชยัอินเตอร์เนชัน่แนล T16201232
400150 บริษทั เคเอม็เอม็ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั T16201233
400221 บริษทัแกรนด ์โอ เอ ซพัพลาย จ ากดั T16201234
400224 บริษทักู๊ดเฮด พร้ินทต้ิ์ง แอนด ์แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากดั T16201235
400234 บริษทัเลโซช็อปเป้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั T16201236
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400240 บริษทั สยามคูลเลอร์ มาร์ท แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั T16201237
400249 บริษทัวีระเดช วิศวกรรม จ ากดั T16201238
400256 บริษทัทราสโก ้เรสโซลูชัน่ จ  ากดั T16201239
400263 บริษทัธนชัวิชญ ์แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั T16201240
400266 บริษทัเอน็.ที. เวิลด ์คอมพิวเตอร์ จ  ากดั T16201241
400274 บริษทัเอส พี เอส เอช จ ากดั T16201242
400278 บริษทัณัฐปิยะ ทวัร์ จ  ากดั T16201243
400308 บริษทับ๊ิก แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั T16201244
400309 บริษทัเจเอฟที โปรโมชัน่ จ  ากดั T16201245
400312 บริษทัดับ๊เบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ  ากดั สาขา00002 T16201246
400330 บริษทัมายบุค๊สโตร์ จ  ากดั T16201247
400361 บริษทัดบับลิวซี แอนด ์เอม็ กรุ๊ป จ ากดั T16201248
400423 บริษทัพีเอน็ สมาร์ท โปรดกัท ์จ  ากดั T16201249
400449 บริษทัวีรสยาม กรุ๊ป จ ากดั T16201250
400510 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอส.เอส.กราฟฟิค T16201251
400654 บริษทั เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์ จ  ากดั T16201252
400671 บริษทั จุไรรัตน์ มิวสิค จ  ากดั T16201253
400154 บริษทั เทรซ ออน จ ากดั T16201254
400516 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเน็ตเวิร์คชวัร์ T16201255
400024 บริษทั โฟทีกา้ จ  ากดั T16201263
400517 บริษทัทรีนีต้ี อินเตอร์แนทชัน่แนล จ ากดั T16201275


