
สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนใน จ.นครราชสีมา 
จงัหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่  มีธุรกิจต่าง ๆ มากมายหลายประเภท  เช่น  ด้าน

อุตสาหกรรม  ด้านอาหาร  ด้านบริการต่าง ๆ และสถานประกอบการท่ีวิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา  

ประสานความงานและร่วมมือกนัในการจดัการจดัการศึกษาโดยส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน  หรือร่วมกนัจดั

การศึกษาในระบบทวิภาคี  มีดงัต่อไปน้ี 

1 ศนูยบ์ริการอีซูซุ ตงัปัก ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  
2 ร้านจ านงคอิ์เลก็ทรอนิกส์ 139/5 ม.1 ต.โชคชยั อ.โชคชยั จ.นม.30190 อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30190  
3 ร้านช่างบูรณ์จกัรยานยนต์ 402/1 ต.โชคชยั อ.โชคชยั จ.นม.30190 อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30190  
4 ส านักงานกรมทางหลวงชนบท

จงัหวดันครราชสีมา 

บา้นหนองปรงิ หมู ่7 ต. หนองระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

5 บริษทัศรีไทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

325 ม.6 ต.หนองระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
รหสัไปรษณีย ์: 30000  

6 บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั
(มหาชน) 

86 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
รหสัไปรษณีย ์: 30280  

7 บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน) ฟารม์บ่อปลาทอง 

เลขที ่59 หมู่ 1 ต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสมีา 30150 อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 
30150  

8 บริษทัอลัฟาน่าเทคโนโลยี(ประเทศ
ไทย)จ ากดั 

189 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 3 ต าบล/แขวง หนองระเวยีง 
เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
รหสัไปรษณีย ์: 30000  

9 บริษทัโทคิโคะ(ประเทศไทย) จ ากดั 398 หมู่ 6 ซอย ต าบล/แขวง หนองระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

10 บริษทัอาหารเบทเทอร ์จ ากดั 97 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 1 ซอย - ถนน มติรภาพ 
ต าบล/แขวง กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 
30320  

11 ส านักงานประปาสีค้ิว 234 หมู่ 5 อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30340  
12 บริษทัทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ ากดั 162 หมู่ 3 ต าบลท่าอ่าง อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณยี ์: 

30190  
13 บริษทัโคราชไซซนั จ ากดั 224 หมู่ 3 อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  
14 บริษทัชินเอ-คาทาโอกะ แคสต้ิง 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

183 หมู่ 3 อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 
30000  

15 บริษทันิชชินเบรค (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

399 หมู่ 6 อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 
30000  

16 บริษทัคายาม่า เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 359 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 6 ซอย - ถนน ราชสมีา-โชค
ชยั ต าบล/แขวง หนองระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
รหสัไปรษณีย ์: 30000  
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17 บริษทัคาวาซูมิ ลาบอราทอรี่(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

132 หมู่ 5 อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 
30190  

18 บริษทับิสซิเนสเซอรวิ์ส แอนด ์
คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

558 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - ซอย - ถนน สบืศริ ิต าบล/แขวง 
ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

19 บริษทัศรีไทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

335 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 6 ซอย - ถนน ราชสมีาโชค
ชยั ต าบล/แขวง หนองระเวยีง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.
เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

20 บริษทัน ้าตาลราชสีมา จ ากดั 223 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 1 ซอย - ถนน นิเวศน์รตัน์ 

ต าบล/แขวง แกง้สนามนาง อ.แกง้สนามนาง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30440  

21 บริษทับี.บี.โฮลด้ิง จ ากดั 102 หมู่ 5 ต าบล พญาเยน็ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30320  

22 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัลาย ต.บวัลาย อ.กิง่อ าเภอบวัลาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

23 บริษทั อู่เชิดชยั อตุสาหกรรม จ ากดั 1069 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

24 [ริษทัฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จ ากดั 353 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 6 ซอย - ถนน ราชสมีา-โชค

ชยั อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

25 บริษทัเอน็ เค เมค็คาทรอนิกส ์จ ากดั 581 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 8 ซอย - ถนน มติรภาพ อ.สงู

เนิน จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30170  

26 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

3/44-47 ตรอกเสาธง ถ.มุขมนตร ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จงนครราชสมีา      

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

27 บริษทัโคราชมตัซิซิตะ จ ากดั 88/1ม.1ถ.มติรภาพ ต.นากลาง อ.สงูเนิน จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์

: 30170  

28 บริษทัเอม็.เอน็.ที. จ ากดั 337 ม.6 ต.หนองระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

29 บริษทัเกริกไกรเอน็เทอรไ์พรส ์จ ากดั 541/2 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมูบ่า้น - ซอย - ถนน ยมราช ต าบล/

แขวง ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

30 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก้งสนาม

นาง 

ต.แกง้สนามนาง อ.แกง้สนามนาง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30430  

31 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจอก องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดจอก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30120  
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32 บริษทักีตาร ์ดอทคอมจ ากดั 124/2 เดอะมอลล ์ชัน้ใตด้นิ ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ. 

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

33 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ต.ช่อระกา อ.บา้นเหลื่อม จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30350  

34 บริษทัอตุสาหกรรมไหมไทย จ ากดั 83 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 7 ซอย - ถนน - ต าบล/แขวง พะ

เนา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30150  

35 ท่ีว่าการอ าเภอประทาย ถนนเจนจบทศิ อ.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30180  

36 บริษทั ไดอิชิ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 398 หมู่ 6 ต.หนองระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

37 บริษทัศิลาสากลพฒันาจ ากดั 44 หมู1่ ถ.มติรภาพ ต.หนองน ้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

38 สถานีต ารวจอ าเภอขามสะแกแสง  ต.ขามสะแกสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30260  

39 บริษทั ศรีไทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั 

(มหาชน) 

335 เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีม.6 ถ.ราชสมีา – โชคชยั ต.หนองระเวยีง อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

40 โรงเรียนวานิชวิทยา ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

41 เทศบาลนครนคราชสีมา 633 ถ.โพธิก์ลาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

42 สุขก าเนิดซาวด ์สาขา 2 390 บ. หนองปรอื ต. โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30110  

43 บริษทัสงวนวงษอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 120 หมู่ 4 ถนน ราชสมีา-โชคชยั ต าบล/แขวง หนองบวัศาลา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

44 บริษทัเดอะมอลลร์าชสีมา จ ากดั 1242/2 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

45 บริษทัพิมายฟตุแวร ์จ ากดั 578 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 14 ซอย - ถนน เลีย่งเมอืง 

ต าบล/แขวง ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30110  

46 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ ่ ต.เสมาใหญ่ อ.คง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

47 ธ.ก.ส. 299 ม.14 ถนน เจนจบทศิ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสมีา อ. 

ประทาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30180  
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48 บริษทัสามคัคีซีเมนต์จ ากดั 49/9 หมู1่ ถ.มติรภาพ ต.หนองน ้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

49 บริษทัสีมาธานี จ ากดั 2112/2 ถนน มติรภาพ ต าบล/แขวง ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

50 บ้านวดั 25/1 บา้นวดั ต.เทภาลยั อ.คง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30260  

51 สถานีต ารวจภธูรอ าเภอประทาย  43 ม. 15 อ.ประทาย จ.นครราชสมีา อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30180  

52 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคอ าเภอโนน

ไทย 

11 ม. 10ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30220  

53 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัปากช่องการช่าง 189 ถ.มติรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

54 บริษทั ไทยพาณิชยลิ์สซ่ิง จ ากดั

มหาชน 

751/18-21 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

55 บริษทัเอน็อีพี อสงัหาริมทรพัยแ์ละ

อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

3 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 3 ซอย - ถนน สุรนารายณ์ ต าบล/

แขวง จอหอ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

56 ร้านประจกัษ์แอร์ 559/9 หมู่ที ่14 ต. ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30110  

57 โรงพยาบาลโนนแดง ต.โนนแดง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30280  

58 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัปากช่องพนูทรพัย์ 9 ถ.มติรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

59 ร้านเอสทีอิเลก็ทรอนิกส์ 509 หมู่ที ่14 ต. ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30110  

60 บริษทัราชสีมาเทพนครจ ากดั 248 ม.5 ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

61 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหว้า หนองหวา้ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

62 บริษทัไดซิน จ ากดั 354 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 6 ซอย - ถนน ราชสมีา-โชคชยั 

ต าบล/แขวง หนองระเวยีง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.ไมม่ขีอ้มลู 

จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

63 ส านักงานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา ถนนพมิาย-ชุมพวง จ.นครราชสมีา อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30270  

64 บริษทัน ้าแพงเอจ็จิเนียร่ิงจ ากดั 61/1 ม.19 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครรราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  
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65 รุ่งอรณุอิเลก็ทรอนิกส  ์ 215 ต. ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30270  

66 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.กิง่อ าเภอสดีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30340  

67 บริษทัฟิวเจอรโ์อเอเซน็เตอร ์

(1996)จ ากดั 

221-223 ถนน ยมราช ต าบลในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

68 ไร่ทองสมบูรณ์คลบั  119 ม.10 ถ.ปากช่อง-หวัล า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.

ปากช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

69 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

319 ม. 1 ต.ชมุพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30270  

70 ร้านรุ้งอิเลก็ทรอนิกส  ์ 465/1 ต. หว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30240  

71 ส านักงานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา ถ.สรรพสทิธิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์

: 30000  

72 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมิตรภาพการพิมพ ์

1995 

267 ถนน มติรภาพ ต าบล ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

73 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั

สะอาด 

ต.หนองบวัสะอาด อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

74 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัอู่อินเตอรค์าร์ 117 ม.3 ต.หมื่นไวย อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

75 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรชัชานนท์ แพลน

น่ิง แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

444/35 หมู่ 4 ซอย 4 ถนน ราชสมีา-ปักธงชยั ต าบล/แขวง หนองจะบก 

เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

76 หจก.บีซี คอมพิวเตอรช์อ็ป 24 คลงั าลาซ่า ชัน้ 4 หอ้ง B413 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.

เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

77 ธนาคารออมสินอ าเภอประทาย 84 ม.7 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสมีา อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30180  

78 บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน)  ชัน้ 2 เดอะมอลลน์ครราชสมีา ต.ในเมอืง อ.เมอื จ. นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

79 บริษทัเชิดชยัคาร ์จ ากดั 288/3 ถ.มติรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

80 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

ส าราญ 

ต.โนนส าราญ อ.แกง้สนามนาง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30350  

81 บ.ศรีไทยซปุเปอรแ์วร ์จ ากดั อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย์ 
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: 30000  

82 บริษทั ไอทีซิต้ี จ ากดัมหาชน 324 อาคารไอทพีลาซ่า ชัน้ 3 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

83 บริษทัราชสีมา ผลิตเหลก็ จ ากดั 269 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 1 ซอย ก.ม.23 ถนน มติรภาพ 

ต าบล/แขวง โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์

: 30280  

84 ท่ีว่าการอ าเภอบวัใหญ่  ทีว่่าการอ าเภอบวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

85 อู่กรเซอรวิ์ส บา้นตะบอง ต. โบส อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30110  

86 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโคราชศิริมิตร  369 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

87 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโรงกลึงนายเค้ียง  331-333 ถนน มติรภาพ ต าบลในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

88 อู่ชยัณรงคเ์ซอรวิ์ส 271ม.8ต.โพธิก์ลาง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

89 ธนาคารออมสินอ าเภอชมุพวง 79 ม.1 ต.ชมุพวง อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30270  

90 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพาลยั ต.เทพาลยั อ.คง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

91 บริษทัโตโยต้านครรราชสีมา (ไทย

เยน็) จ ากดั สาขาปากช่อง 

875 ถ.มติรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 30130 อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

92 ส านักงานสาธารณสุขก่ิงอ าเภอบวั

ลาย 

ต.บวัลาย อ.กิง่อ าเภอบวัลาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

93 บริษทัพฒันากร189 จ ากดั 191 ถ.จอมพล ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

94 บริษทัเอม็เอม็พี แพค็เกจจ้ิง กรุพ๊ 

จ ากดั 

124 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - ซอย - ถนน มติรภาพ ต าบล/แขวง 

ปากช่อง ปากช่อง นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์

: 30130  

95 ศรีไทยซูปเปอรแ์วร์ 336 ถ.นครราชสมีา-โคกชยั ต.หนองบวัระเวยีง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

96 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคอ าเภอปาก

ช่อง 

171 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30130  

97 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัแสงอปุกรณ์โคราช  165 หมู่ 11 ซอย - ถนน - ต าบลหวัทะเล เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  
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98 หจก. มิตรเจริญ ออโต้แอร ์แอนด์

ซาวด์ 
99,101,103,105 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

99 บริษทั ทิพยส์ถาพร จ ากดั 324 อาคารไอทพีลาซ่า หอ้ง 302 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

100 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหิน หมู่ 6 ต.วงัหนิ อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30430  

101 บริษทัสีมาเทคโนโลยี จ ากดั 99 ม.1 ต.ธงชยัเหนือ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย์ : 

30150  

102 บริษทัณัฐดนัยเอน็เตอรไ์พรส์จ ากดั 2986 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

103 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสถิตยนต์กิจ  1410 ซอย - ถนน มติรภาพ ต าบลในเมอืง เมอืงนครราชสมีา 

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

104 อู่ไทยรุ่งเรือง 85 หมูท่ี ่11 ต. โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30360  

105 บริษทัแหลมทองฟารม์จ ากดั 60 ถ.ธนะรชัต ์ต.หนองน ้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

106 ส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอจกัราช  ถ.เทศบาล1 ต.จกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30230  

107 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัคิงสย์นต์ 403/1-5 ถนน มติรภาพ ต าบล/แขวง ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา 

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

108 สถานีต ารวจภธูรอ าเภอบวัใหญ่  ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

109 บริษทัโตโยนากา (ไทยแลนด)์ จ ากดั 140/1 ถ.มติรภาพ กม.105 ต.ลาดบวัขาว อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา อ.สคีิว้ 

จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 20340  

110 สถานีอนามยัโนนทองหลาง ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

111 บริษทัเจ.เอช.อตุสาหกรรม จ ากดั 140 ถนน สุรนารายณ์ ต าบล/แขวง โคกสงู เมอืงนครราชสมีา 

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

112 โรงแรมโคราชรีสอรท์ 54/1 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิต.ท่าอา่ง อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา อ.โชคชยั จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30190  

113 อู่แลการช่าง 12/3 หมู่ที ่9 ต. สมัฤทธิ ์อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30110  

114 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโคราชศรทอง 2000 364,366 ถน อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - ซอย - ถนน ไชยณรงค ์

ต าบล/แขวง ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา 

จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

115 บริษทัชลบุรีศกัด์ิอมัพรจ ากดั 111/1 หมู่ที ่20 ต. หนองระเวยีง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30110  
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116 บริษทัสยามแทรคเตอร ์289 จ ากดั 99 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 4 ซอย - ถนน หมู่บา้นศรพีฒันา 

ต าบล/แขวง บา้นโพธิ ์เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

117 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโรงกลึงรกัชยั  982 ถนน มติรภาพ ต าบลในเมอืง เมอืงนครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา 

จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

118 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถ.พบิูลละเอยีด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

119 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขาม

สมบูรณ์ 

ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30260  

120 โครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษาทุ่ง

สมัฤทธ์ิ 

ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย์ 

: 30110  

121 โรงพยาบาลบา้นเหลื่อม ต.บา้นเหลื่อม อ.บา้นเหลื่อม จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30350  

122 บริษทัโคราชเอสดบับลิวกรุพ๊ จ ากดั 549 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ต าบล/แขวง หวั

ทะเล เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30130  

123 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

ไข่น ้า 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองไขน่ ้า อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

124 ส านักงานจดัหางานจงัหวดั

นครราชสีมา 

1936/3 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

125 อู่ช่างอ านาจ 13 หมูท่ี ่5 บา้นตมู ต. ด่านเกวยีน อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30190  

126 ธนาคารออมสิน สาขาประทาย  ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30180  

127 หอการค้าจงัหวดันครราชสีมา  1818 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

128 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวั

ฟาน 

ต.หนองหวัฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30280 

129 บริษทัรฐัสีมาจ ากดั 129 ม.8 ต.หนองงเูหลอืม อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

130 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

นครราชสีมา 

230/23-24 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

131 ธนาคารออมสิน สาขาประตูชมุพล 8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
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นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

132 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัใต้ฟ้า ซิต้ี 37 ถนน จอมพล ต าบลในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

133 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ. ชา้งเผอืก ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

134 อู่ประสานการช่าง ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30110  

135 บริษทัอตุสาหกรรมโคราชจ ากดั  111 หมู่ที ่18 ต. หนองระเวยีง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย์ : 

30110  

136 บริษทัไทยน ้าทิพยจ์ ากดั สาขาปาก

ช่อง 

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30130  

137 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 86 ถ.ชา้งเผอืก ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

138 ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอ  ถ.เจนจบทศิ ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

139 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมือง ต.สามเมอืง อ.กิง่อ าเภอสดีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30430  

140 ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล 525 ถ.จอมพล ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

141 อู่ ป.เจริญการช่าง 334/2 หมู่ที ่14 ต. ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30110  

142 บริษทั เฟลก็ซ์แพค็ จ ากดั 303 / 1 ถนนราชสมีา - โชคชยั ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครราชสมีา 30000 อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  

143 บริษทัเจียเม้ง จ ากดั 119 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 8 ซอย - ถนน - ต าบล/แขวง 

หนองงเูหลอืม เฉลมิพระเกยีรต ินครราชสมีา อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

144 บริษทัอู่สหชยัจ ากดั 361/2 ถ.มติรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

145 ส านักงานสรรพสามิตจงัหวดั

นครราชสีมา 

ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ถ.มหาดไทย ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.

นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

146 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั

นครราชสีมา 

ถ.สรรพสทิธิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์

: 30000  

147 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพาลยั ต.เทพาลยั อ.คง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30260  
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148 บริษทันิสเทิรน์ สติล จ ากดั 169 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 3 ซอย - ถนน มติรภาพ ต าบล/

แขวง จอหอ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30310  

149 ร้านธนชยัเรซซ่ิง 70 หมูท่ี ่8 ต. ทบัสวาย อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30240  

150 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัราชสีมาโปรแอร์ 345 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ต าบล/แขวง หวั

ทะเล เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

151 ธนาคารออมสิน ภาค 10 19 ถ.โยธา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

152 ส านักงานสรรพากรอ าเภอสีค้ิว  ถนนชุมคา้ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30140  

153 บริษทัพารวยคอนกรีตปากช่อง

จ ากดั 

39/1 ถ.มติรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

154 ส านักงานเทศบาลต าบลสีค้ิว ถ.ชุมคา้ ต.สคีิว้ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30140  

155 ร้านมิสเตอรอิ์งคเ์ซอรวิ์สสเตชัน่ 124/2 หา้งเดอะมอลลน์ครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

156 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตาด

ใหญ ่

ต.หนองตาดใหญ่ อ.กิง่อ าเภอสดีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณยี ์: 30430  

157 ส านักงานสรรพากรอ าเภอบวัใหญ่ ถ.รถไฟ1 อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30120  

158 ส านักงานสรรพากรจงัหวดั

นครราชสีมา 

ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา อ. เมอืง จ. นครราชสมีา อ.เมอืง

นครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

159 องคก์ารบริหารส่วนตบลโนนจาน ต.โนนจาน อ.กิง่อ าเภอบวัลาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30120  

160 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมิตรใหม่ไดรว่ิ์ง

กอลฟ์ (ร้านหนอนหนังสือ)  

9 ถ.เทศบาล37 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปากชอ่ง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

161 บริษทัเกลือพิมาย จ ากดั 146 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ - หมู่บา้น - หมู่ 3 ซอย - ถนน ตลาดแคพมิาย 

ต าบล/แขวง กระเบือ้งใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30110  

162 ศนูยไ์ปรษณียน์ครราชสีมา 115ม.4 ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 

30000  
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163 ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี ถ.สุรนาร ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

164 ส านักงานเทศบาลนครราชสีมา  633 ถ.โพธิก์ลาง อ.เมอืง จ. นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

165 ส านักงานท้องถ่ินอ าเภอสีค้ิว ถ.ชุมคา้ ต.สคีิว้ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30140  

166 บริษทัตงัปักโคราช จ ากดั 695/2 ถนน มติรภาพ ต าบลในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30000  

167 บริษทักรงุไทยพฒันานมสด จ ากดั 12/2 ถ.ปากช่อง-ซบัสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  

168 หจก. โตโยต้าโคราช 270 ม.13 ถ.โชคชยั-สคีิว้ ต.โชคชยั อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 

รหสัไปรษณีย ์: 30190  

169 ไอทีซิต้ี จ ากดั(มหาชน)  324 อาคารไอท ีพล่าซ่า ชัน้ 3 ถ. มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.

นครราชสมีา 30000 อ.บา้นเหลือ่ม จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณยี ์: 30000  

170 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30280  

171 สสัดีอ าเภอเมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสทิธิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์

: 30000  

172 ส านักงานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา ถ.สรรสทิธิ ์ต. ในเมอืง อ. เมอืง จ.นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30000  

173 ธนาคารทหารไทย จ ากดั สาขาปาก

ช่อง 

ถ.มติรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์: 30130  
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