
ลําดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเหตุ
1 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่24
2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
6 โครงการชลประทานอุดรธานี
7 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
8 ที่ว่าการอําเภอบ้านดุง
9 ที่ว่าการอําเภอเมืองอุดรธานี
10 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าบ่อ
11 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งฝน
12 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเซิม
13 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง
14 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง
15 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคาด
16 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเฝ้าไร่
17 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูผาม่าน
18 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างแดนดิน
19 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณคูหา
20 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ
21 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี
22 ธนาคารออมสิน สาขาคําตากล้า
23 ธนาคารออมสิน สาขาน้ําโสม
24 ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง
25 ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี
26 บริษัท คูณทวีแทรกเตอร์ จํากัด
27 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํากัด สาขาบ้านไผ่
28 บริษัท ชัชวาลย์การบัญชี จํากัด
29 บริษัท ดํารงค์และเพ่ือนการบัญชี จํากัด
30 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
31 บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จํากัด
32 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขาถนนโพศรี
33 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
34 บริษัท รัษฎากรการบัญชี ไอเอฟอาร์เอส แอนด์ ทีเอฟอาร์เอส จํากัด
35 บริษัท รัษฎากรอินเตอร์เนช่ันแนล แอคเคาน์ต้ิง สแตนดาร์ด จํากัด
36 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
37 บริษัท วีเจม เมดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
38 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด
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39 บริษัท อินด้ีอีหลี เรคคอร์ด จํากัด
40 บริษัท เอช ไฮ จํากัด
41 บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จํากัด
42 บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จํากัด
43 ไปรษณีย์ภูหลวง
44 ร้าน Sm Shop
45 ร้านกาแฟ ท.8
46 ร้านเคเอฟซี สาขายูดี ทาวน์
47 ร้านซูโม่เจแปนฟู๊ด แอนด์ คอฟฟ่ี อุดรธานี
48 ร้านเดอะซี อุดรธานี
49 ร้านรัตติกาลบ้านเพลง
50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
51 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลชัยพร
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลถ่อนนาลับ
54 โรงพยาบาลอุดรธานี
55 โรงแรม เดอ ปริ้นเซส
56 โรงแรมเจริญโฮเต็ล
57 โรงแรมเดอะเคป บูทิค อุดรธานี
58 โรงแรมเดอะพรรณราย
59 โรงแรมธารบุรี
60 โรงแรมบราวน์เฮ้าส์
61 โรงแรมเบลล์ แกรนด์
62 โรงแรมเพรสซิเดนท์ โฮเทล
63 โรงแรมรวยสุข
64 โรงแรมลีลาวดี แกรนด์
65 โรงแรมโลตัสคอนโดเทล
66 โรงแรมวารา บูทีค โฮเทล
67 โรงแรมศิวิไลซ์
68 โรงแรมสยามแกรนด์
69 โรงแรมอัมมาน ยูนีค โฮเทล
70 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
71 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุดรธานี
72 สถานีตรวจสอบน้ําหนักด่านชายแดนหนองคาย
73 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
75 สํานักงาน ซี แอนด์ แอล ที่ปรึกษาด้านบัญชี
76 สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
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77 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
78 สํานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอําเภอสว่างแดนดิน
79 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
80 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี
81 สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
82 สํานักงานจังหวัดหนองคาย
83 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
84 สํานักงานณัฏฐธิดา การบัญชี
85 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลําภู
86 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
87 สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
88 สํานักงานเทศบาลตําบลบึงงาม
89 สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
90 สํานักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา
91 สํานักงานบัญชีศิลากาญจน์ ภาษีอากรและกฏหมาย
92 สํานักงานปรียาการบัญชีและภาษีอากร
93 สํานักงานปัณณ์ฉัตร์การบัญชี
94 สํานักงานรัษฎากรการบัญชี
95 สํานักงานวินัยการบัญชี
96 สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
97 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี
98 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซ็นทรัลโฆษณา
99 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บึงกาฬคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคช่ัน
100 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซับพลาย
101 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามสหกิจ การบัญชี
102 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี


