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รายชื่อหน่ วยงานที่ใช้ บริการ SSC
1. ที่พกั อำศัย (หมู่บำ้ น, คอนโด)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
2. โรงแรม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยชื่อหน่วยงำน
หมู่บำ้ นสิ วลี รำชพฤกษ์
(เครื อแสนสิ ริ) หมู่บำ้ นเศรษฐสิ ริ สันทรำย
(เครื อแสนสิ ริ) ดีคอนโด เวียง
(เครื อแสนสิ ริ) ดีคอนโด พิงค์
(เครื อแสนสิ ริ) ดีคอนโด นิม
(เครื อแสนสิ ริ) ดีคอนโด ริ น
(เครื อแสนสิ ริ) ดีคอนโด ฮำย

รำยชื่อหน่วยงำน
โรงแรมอะเวย์
โรงแรม บำยสิ ริมำยำ
โรงแรมคำซ่ำมำร็ อค
โรงแรมเรื อนระมิงค์
โรงแรมสเตย์วิท นิมมำน
โรงแรม เดอะโรด
ดิเอท สเตท The estate
โรงแรมทรี บูติค

ลำดับ
8
9
10
11
12
13

รำยชื่ อหน่วยงำน
หมู่บำ้ นกุลพันธ์ วิลล์ 9
หมู่บำ้ นกุลพันธ์ วิลล์ 11
หมู่บำ้ นล้ำนนำธำรำ
หมู่บำ้ น ปำล์มสปริ งส์เพลส
บ้ำนนิมมำน
บ้ำนพิมำน

ลำดับ
9
10
11
12
13
14
15
16

รำยชื่ อหน่วยงำน
โรงแรม S.17
โรงแรม ชำดำมนต์ตรำ
โรงแรม ชำลำนัมเบอร์ 6
โรงแรมน้ ำทอง
โรงแรมชิ นำธิป
โรงแรม มณี นำรำคร
โมโนทำวน์
พีพี คอนโดมิเนียม

3. ธนำคำร
รำยชื่อหน่วยงำน
ลำดับ
1 ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำย
2 ธนำคำรกรุ งเทพ สำขำตลำดบ้ำนดู่
3 ธนำคำรกรุ งเทพ สำขำ เชียงรำย

รำยชื่ อหน่วยงำน
ลำดับ
4
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำพำน
5
ธนำคำรกรุ งเทพ สำขำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
6
ธนำคำรกรุ งไทย

4. ศูนย์กำรค้ำ/พลำซ่ำ
รำยชื่อหน่วยงำน
ลำดับ
1 กำดหน้ำมอ (กำดมำลิน)
2 ศูนย์วฒั นธรรมเชี ยงใหม่

รำยชื่ อหน่วยงำน
ลำดับ
3
คอมพลำซ่ำเชี ยงใหม่
4
บ้ำนดำแกลอรี่

5. ศูนย์รำชกำร
รำยชื่อหน่วยงำน
ลำดับ
1 เทศบำลหนองหำร/สันทรำย
2 สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่ำน

รำยชื่ อหน่วยงำน
ลำดับ
3
ศูนย์เรี ยนรู้ กำรพัฒนำสตรี และครอบครัว จังหวัดเชี ยงรำย
4
แขวงทำงหลวงชนบท น่ำน
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6. โชว์รูม
รำยชื่อหน่วยงำน
ลำดับ
1 โตโยต้ำ นครพิงค์ (เชียงใหม่)
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รำยชื่ อหน่วยงำน
ลำดับ
9
บริ ษทั โตโยต้ำเชี ยงรำย ยูสคำร์ จำกัด ( สำนักงำนใหญ่ )

2

แพร่ ธำรงวิทย์ เอ็นจีวี

10

หจก.คูโบต้ำน่ำน

3

ฮอนด้ำ พิงคนคร (หนองประทีป)

11

หจก.เชี ยงรำยวีอำร์ มอเตอร์ สำขำ 1

4

ฮอนด้ำ พิงคนคร (สนำมบิน)

12

หจก.เชี ยงรำยวีอำร์ มอเตอร์ (สำนักงำนใหญ่)

5

หจก.พัฒนำยนต์

13

วีโอเค กรุ๊ ป

6

ฮำเลย์ หำงดง

14

ทีวีแอล

7

นิสสันดีเซล

15

บี เอ็ม ดับบิว

8

บริ ษทั โตโยต้ำเชียงรำย จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

7. สำนักงำน
รำยชื่อหน่วยงำน
ลำดับ
1 ไทยเบฟเวอเรจ (เชียงใหม่)

รำยชื่ อหน่วยงำน
ลำดับ
9
บริ ษทั พยัคฆ์คำ้ สำกล จำกัด

2

ไทยเบฟเวอเรจ (ลำพูน)

10

บริ ษทั พิสิฐไชย เรี ยลเอสเตท จำกัด (สำนักงำนใหญ่ )

3

ไทยเบฟเวอเรจ (ลำปำง)

11

บริ ษทั พิสิฐไชย เรี ยลเอสเตท จำกัด (สำขำที1่ )

4

บริ ษทั บีอิ้ง กรุ๊ ป จำกัด

12

ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัดแสงไพบูลย์ เชียงรำย

5

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด สำขำที่ 00001

13

ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด นำนำน่ำน

6

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน ) สำขำเชี ยงรำย

14

หจก.โรงสี ขำ้ วเชี ยงรำยศิริชยั

7

โรงเรี ยนสอนภำษำอินเตอร์ เนชัล่ แนล หำงดง

15

บริ ษทั บี อำร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

8

บริ ษทั ศรี ตรัง รับเบอร์

16

บริ ษทั เอส ซี จี จำกัด

8. โรงพยำบำล
รำยชื่อหน่วยงำน

ลำดับ
1

โรงพยำบำลรำชเวช

9. งำนก่อสร้ำง
รำยชื่อหน่วยงำน

ลำดับ
1

KRR

2

เอกเอนจิเนียริ่ ง

3

ไทยซัน อินเตอร์

