ประชุมชี้แจงเพื่อประเมินเชิงคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งของ สกต.
เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 สธป. ฝพช และ ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน กรรมการผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมประชุมการดาเนินโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมพอเพียงต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อประเมินเชิงคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งของ สกต. รวม 4 แห่ง ได้แก่ สกต.บุรีรัมย์ สกต.สุรินทร์
สกต.ศรีสะเกษ สกต.เชียงราย และชุมชนต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง ชุมชนบ้านบ่อแก และ
ชุมชนบ้านนาทุ่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ธนาคารได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

โครงการสร้างเสริมสัมพันธภาพ ระหว่าง ธ.ก.ส.กับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ ประจาปีบัญชี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมจาเนียรสาร ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส.สานักงานใหญ่

รายชื่อ คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. บริษัท พี.เอส.เอส.พาวเวอร์คลีน จากัด
2. บริษัท กรุ๊ปมาร์เกตติ้ง จากัด
3. บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จากัด
4. บริษัท ซิปอีเวนท์ จากัด
5. บริษัท 20 กันยายนการ์เด้น จากัด
6. บริษัท ทีฆทัศน์ จากัด
7. บริษัท แพลทเนรา จากัด
8. บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
9. บริษัท เดอะคอมบีท เทคโนโลยี จากัด
10. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด
11. บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
12. บริษัท ที. เค. เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท์ จากัด
13. บริษัท พี.เอ็ม.จี. คอร์ปอเรชั่น จากัด
14. หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์อุบล
15. บริษัท หวีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จากัด
16. บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จากัด
17. หจก.ดินสอแสงก่อสร้าง
18. บริษัท วันธัชช์โปรเฟสชั่นนัล จากัด
19. บริษัท ณภัทร 44 จากัด
20. บริษัท มอนเตอร์คอนเทค จากัด
21. บริษัท เบลล์ มีเดีย เอเจนซี่ จากัด
22. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด
23. บริษัท เอซีไอเอส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
25. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
26. บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จากัด
27. บริษัท บูโร เวอริทิศ จากัด
28. บริษัท ยูนีคมีเดีย จากัด
29. บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จากัด
30. บริษัท นพธนาจ จากัด
31. บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จากัด
32. บริษัท ทู แอม อาร์ไมนด์ แอนด์ บอดี้ จากัด
33. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
34. บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย)
35. หจก.เอ็นซีพีเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง
36. บริษัท อารฺช เทค จากัด
37. บริษัท สุรศิริ จากัด

-238. บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
39. บริษัท มายด์เทอรา จากัด
40. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
41. บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
42. บริษัท พี.เอ.พริ้นท์ติ้งเฮ้าส์ จากัด
43. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
44. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จากัด
45. บริษัท เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ จากัด
46. บริษัท ซอฟท์ ไอที จากัด
47. บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จากัด
48. บริษัท เปาโลเมดิค จากัด
49. บริษัท สหพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด
50. บริษัท เมจิก ไอเดีย จากัด
51. บริษัท คิดชน พลัส จากัด
52. บริษัท ซันโคมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จากัด
53. บริษัท ยิบอินซอย จากัด
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55. บริษัท ที.เค.บี.กรุ๊ป
56. บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยเซ็นทรัลการ์ดกรุ๊ปจากัด
57. ซ้าเดอะคอมพีท
58. หจก.ธีรกรก่อสร้าง

