
รายช่ืออาคารท่ีต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

1 01301-1001 โครงการวิจัยพืชเมืองหนาว เลขท่ี 39/279 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

2 01450-1001 บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จ ากัด (สาขา1) เลขท่ี 130/1 หมู่ท่ี 16 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 51140

3 01450-1002 บริษัท ธารณ์ธนวัต จ ากัด เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 2 ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

4 01461-0001 ฟาร์มนครหลวง เลขท่ี 566/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

5 01461-0003 บริษัท แหลมทองฟาร์ม จ ากัด (กม.3) เลขท่ี 32 หมู่ท่ี 10 ถนนธนะรัชต์ ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

6 01461-1001 บริษัท เมืองทองฟาร์ม จ ากัด เลขท่ี 32 หมู่ท่ี 1 ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

7 01461-1002 โรงฟักไข่บ่อพลอย เลขท่ี 46/19 หมู่ท่ี 4 ถนนบ่อพลอย ต าบลอุโลกส่ีหม่ืน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

8 01461-1004 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (แผนกฟาร์มไก่ พ่อ แม่พันธ์ุ 1) เลขท่ี 176 หมู่ท่ี 4 ต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

9 01461-1005 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (แผนกฟาร์มไก่ พ่อ แม่พันธ์ุ 3-4) เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 5 ต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

10 01461-1007 บริษัท พนัสโพลทร่ี จ ากัด (โรงฟักคลองมือไทร) เลขท่ี 132 หมู่ท่ี 1 ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

11 01461-1008 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 70 หมู่ท่ี 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

12 01462-0001 บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โครงการไก่เน้ือ ทรัพย์ผาสุข) เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 9 ถนนหนวงสรวง-ท่ามะเฟือง ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

13 01462-0002 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด (กิจการไก่พันธ์ุ) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 8 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

14 01462-0003 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด (กิจการโรงฟัก) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

15 01462-0004 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด (กิจการไก่เน้ือ โกลเด้น ไลน์ บิสซิสเนส) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 4 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

16 01462-0005 บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวิลด์ จ ากัด (กิจการไก่เน้ือ ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์) เลขท่ี 110 หมู่ท่ี 4 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

17 01462-0006 บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (กิจการโรงฟัก ทรัพย์สมบูรณ์) เลขท่ี 107 หมู่ท่ี 5 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

18 01462-0007 บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จ ากัด (ฟาร์มหินซ้อน) เลขท่ี 28 หมู่ท่ี 2 ต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220

19 01462-0008 บริษัท แหลมทองฟาร์ม จ ากัด (ฟาร์มแก่งคอย) เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 3 ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

20 01462-0009 ฟาร์มทับกวาง เลขท่ี 18 หมู่ท่ี 1 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

21 01462-0010 ฟาร์มโพธ์ิงาม เลขท่ี 51 หมู่ท่ี 6 ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

22 01462-0011 ฟาร์มป่าไผ่ เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 5 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

23 01462-0012 ฟาร์มค าใหญ่ เลขท่ี 5/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

24 01462-0013 ฟาร์มเตาปูน เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 2 ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

25 01462-0014 ฟาร์มป่าไม้แดง เลขท่ี 48/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

26 01462-0015 ฟาร์มบ้านธาตุ เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

27 01462-0016 ฟาร์มเกาะโพธ์ิ เลขท่ี 97 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

28 01462-0017 ฟาร์มพนมสารคาม 2 เลขท่ี 97 หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

29 01462-0018 นครชัยศรีฟาร์ม เลขท่ี 6/3 หมู่ท่ี 3 ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

30 01462-0020 บริษัท แหลมทองโพลทริ จ ากัด (ฟาร์มสูงเนิน) เลขท่ี 149 หมู่ท่ี 2 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

31 01462-0021 ฟาร์มสีค้ิว เลขท่ี 264 หมู่ท่ี 15 ถนนมิตรภาพ ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30340

32 01462-1001 บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จ ากัด เลขท่ี 157 หมู่ท่ี 4 ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

33 01462-1002 บริษัท พนัสโพลทร่ี จ ากัด (ฟาร์มเขายูงทอง) เลขท่ี 109/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

34 01462-1003 บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จ ากัด เลขท่ี 3/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

35 01462-1005 โรงฟักทรัพย์เจริญ เลขท่ี 128 หมู่ท่ี 9 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

36 01462-1006 บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด (สาขาบ้านบึง) เลขท่ี 401 ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

37 01462-1007 บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด (สาขาเกาะโพธ์ิ) เลขท่ี 7/5 ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

38 01462-1008 บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด (ฟาร์มไก่เน้ือ) เลขท่ี 199 ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

39 01462-1009 ฟาร์มบ้านบึง เลขท่ี 112 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

40 01462-1010 บริษัท พนัสโพลทร่ี จ ากัด (ฟาร์มเขาขุนอินทร์) เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

41 01462-1011 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 1) เลขท่ี 129/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

42 01462-1012 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 2) เลขท่ี 129/2 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

43 01462-1013 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 4) เลขท่ี 129/4 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

44 01462-1014 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 5) เลขท่ี 129/5 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

45 01462-1015 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 10) เลขท่ี 219/2 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

46 01462-1016 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 11) เลขท่ี 169 หมู่ท่ี 7 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

47 01462-1017 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 12) เลขท่ี 169/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

48 01462-1018 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 14) เลขท่ี 169/4 หมู่ท่ี 7 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

49 01462-1019 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 15) เลขท่ี 169/5 หมู่ท่ี 7 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

50 01462-1020 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 16) เลขท่ี 196/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

51 01462-1022 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 6) เลขท่ี 219/5 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

52 01462-1023 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 8) เลขท่ี 219/4 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

53 01462-1024 โครงการไก่เน้ือทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 9) เลขท่ี 219/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

54 01462-1025 บริษัท ซันอโกร จ ากัด เลขท่ี 391-3 หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

55 01462-1026 บริษัท แหลมทองโพลทริ จ ากัด เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 16 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220

56 01462-1027 ฟาร์มโคกข้ีตุ่น เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 3 ถนนสีค้ิว-โชคชัย ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

57 01462-1028 ฟาร์มสองคร เลขท่ี 126 หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

58 03212-0006 ฟาร์มโขมง เลขท่ี 55 หมู่ท่ี 1 ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

59 03212-0007 ฟาร์มบางกะไชย 1 เลขท่ี 20/3 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120

60 03212-0008 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจ อาร์ 3 เลขท่ี 62/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

61 03212-0009 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจ อาร์ 4 เลขท่ี 29/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

62 03212-0010 กิจการฟาร์มเล้ียงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร เลขท่ี 76,76/2-5 หมู่ท่ี 6 ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150

63 03212-0011 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มท่าพริก เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าพริก อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

64 03212-0014 ฟาร์มเล้ียงกุ้งเพชรบุรี 5 เลขท่ี 164 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

65 03212-0015 นครฟาร์ม เลขท่ี 106/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

66 03212-0016 ฟาร์มปากพนัง 1 เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 9 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

67 03212-0017 ฟาร์มปากพนัง 2 เลขท่ี 143 หมู่ท่ี 1 ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันออก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

68 03212-0018 ฟาร์มปากพนัง 3 เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 6 ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันออก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
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69 03212-0019 ฟาร์มนครศรีธรรมราช 4 เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

70 03212-0020 โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน เลขท่ี 40/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

71 03212-0021 ฟาร์มเอสอาร์ 1 เลขท่ี 157/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

72 03212-0022 ฟาร์มเอสอาร์ 2 เลขท่ี 100/3 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

73 03212-0023 ฟาร์มเอสอาร์ 3 เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 5 ต าบลวัง อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

74 03212-0024 ฟาร์มเอสอาร์ 4 เลขท่ี 20/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

75 03212-0026 ฟาร์มเอสอาร์ที 4 เลขท่ี 203 หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

76 03212-0027 ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 5 เลขท่ี 377/3 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

77 03212-0028 ฟาร์มกาญจนดิษฐ์ เลขท่ี 79/3 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

78 03212-0030 ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 4 เลขท่ี 100/4 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

79 03212-0031 ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 3 เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

80 03212-0033 ฟาร์มสวี เลขท่ี 8/1 หมู่ท่ี 8 ต าบลด่านสวี อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

81 03212-0035 ฟาร์มกุ้งธนโชติ เลขท่ี 140/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

82 03212-0036 ฟาร์มเทียนชัย เลขท่ี 103/5 หมู่ท่ี 5 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

83 03212-1001 บริษัท ซี.เอ.พี. ยูนิเวอร์แซล จ ากัด (ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 1) เลขท่ี 74 หมู่ท่ี 4 ต าบลวัง อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

84 03212-1002 ศรีสุบรรณฟาร์ม 1 เลขท่ี 157/2-3 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

85 03212-1005 ฟาร์มละแม เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

86 03212-1006 ฟาร์มซีเอชบี 2 เลขท่ี 2/30 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

87 03212-1008 ฟาร์มกุ้งโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า เลขท่ี 16/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190

88 03221-1001 ฟาร์มอโยธยา เลขท่ี 69/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

89 03222-0001 ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว เลขท่ี 71 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

90 35102-0003 การไฟฟ้านครหลวง (เขตสามเสน) เลขท่ี 809 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

91 35102-0004 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน เลขท่ี 476 หมู่ท่ี 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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92 35102-0005 การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา เลขท่ี 3027 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

93 35102-0006 การไฟฟ้านครหลวง (เขตนนทบุรี) เลขท่ี 258 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

94 35102-0007 การไฟฟ้านครหลวง (เขตบางขุนเทียน) เลขท่ี 39 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

95 35102-0008 การไฟฟ้านครหลวง (เขตวัดเลียบ) เลขท่ี 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

96 35201-1003 สถานีเพ่ิมความดันก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 4 เลขท่ี 555 ถนนไอแปด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

97 35202-0003 อาคารศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 8 ถนนบายพาส ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

98 35202-1006 บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

99 35202-1007 บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 15 หมู่ท่ี 1 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

100 35202-1008 สถานีวัดปริมาตรก๊าซ ปตท. เลขท่ี 1/6 หมู่ท่ี 2 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

101 36002-0001 ส่วนสถานีสูบน้ าดิบบางซ่ือ เลขท่ี 1 ถนนริมคลองประปา (ฝ่ังซ้าย) แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

102 36002-0004 อีสท์วอเตอร์ เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

103 36002-0005 สถานีสูบจ่ายน้ าราษฎร์บูรณะ เลขท่ี 55/2 หมู่ท่ี 6 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

104 36002-0006 สถานีสูบจ่ายน้ าท่าพระ เลขท่ี 108/1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

105 36002-0007 สถานีสูบจ่ายน้ าเพชรเกษม เลขท่ี 452 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

106 36002-0008 สถานีสูบจ่ายน้ ามีนบุรี เลขท่ี 30/160 หมู่ท่ี 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

107 36002-0009 สถานีสูบจ่ายน้ าลาดกระบัง เลขท่ี 40/9 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

108 36002-0010 สถานีสูบจ่ายน้ าลาดพร้าว เลขท่ี 591 ถนนรามค าแหง039 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

109 36002-0011 สถานีสูบจ่ายน้ าลุมพินี เลขท่ี 106 ถนนราชด าริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

110 36002-0012 สถานีสูบจ่ายน้ าคลองเตย เลขท่ี 41 ซอย40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

111 36002-0013 สถานีสูบจ่ายน้ าส าโรง เลขท่ี 73 หมู่ท่ี 10 ถนนรางรถไฟสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

112 36002-0014 สถานีสูบจ่ายน้ าบางพลี เลขท่ี 204 หมู่ท่ี 11 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

113 36002-0019 สถานีสูบจ่ายน้ าส าแล เลขท่ี 91/9 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านกระแชง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

114 36002-0021 สถานีผลิตน้ าประปาฉะเชิงเทรา เลขท่ี 8 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
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115 36002-0026 การประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี 72 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

116 36002-0027 ส านักงานประปาหาดใหญ่ เลขท่ี 243 ถนนพลพิชัย ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

117 36002-0028 ส านักงานประปาชลบุรี (สถานีผลิตน้ าบางพระ1) เลขท่ี 121/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210

118 36002-0029 ส านักงานประปาพัทยา เลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

119 36002-0030 ส านักงานประปาบ้านฉาง เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 5 ถนนบ้านฉาง-ซากหมาก ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

120 36002-0031 ส านักงานประปาชลบุรี (สถานีผลิตน้ าบางพระ 2 , สถานีสูบน้ าดิบบางพระ 2) เลขท่ี 182/7 หมู่ท่ี 5 ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

121 36002-0032 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี (สถานีผลิตน้ าพิบูลสงคราม 2) เลขท่ี 310/1000 หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160

122 36002-0033 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (โรงสูบน้ าดิบแรงต่ าหนองหิน) หมู่ท่ี 8 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

123 36002-0034 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (โรงกรองน้ าอุโมงค์) เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

124 36002-0036 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (สถานีผลิตน้ าโรงกรองน้ าบ้านถ่อน) เลขท่ี 262 ถนนอุดร-กุดจับ ต าบลบ้านเล่ือม อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

125 36002-0037 ส านักงานประปาอุบลราชธานี เลขท่ี 190 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

126 36002-1012 บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ากัด เลขท่ี 78 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

127 41002-1001 บริษัท ริชโฮม 2011 จ ากัด เลขท่ี 97 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

128 45101-0001 บริษัท ยนตรกิจออโตเซ็นเตอร์ จ ากัด เลขท่ี 78 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

129 45101-0003 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด เลขท่ี 1483 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

130 45101-0004 บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์จ ากัด เลขท่ี 99/2 ซอยเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

131 45102-0001 บริษัท สยามกลการ จ ากัด เลขท่ี 891/1 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

132 45102-0002 บริษัท คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค จ ากัด สาขาวิภาวดี เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 14 ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

133 45201-0001 ศูนย์ซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ เลขท่ี 48/26 หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

134 46204-0001 บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (โครงการไก่พันธ์ุทรัพย์สมบูรณ์) เลขท่ี 107 หมู่ท่ี 5 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

135 46204-0002 บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (กิจการไก่เน้ือสหฟาร์มพัฒนา) เลขท่ี 199 หมู่ท่ี 7 ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

136 46510-0001 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

137 46639-0001 บริษัท เอกแปซิฟิกแลนด์ แอนด์ บิลด้ิง จ ากัด เลขท่ี 5/81 หมู่ท่ี 4 ซอยโยกย้าย ถนนพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
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138 46900-1001 ไทยมาร์ท สาขารามอินทรา เลขท่ี 40 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

139 47111-1001 แม็กซ์แวลู ซุปเปอร์มาร์เก็ต (พัฒนาการ) เลขท่ี 2559 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

140 47112-0002 บ๊ิกซี สาขาราษฎร์บูรณะ เลขท่ี 19 หมู่ท่ี 9 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

141 47112-0005 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลาดพร้าว เลขท่ี 3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

142 47112-0008 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (สาขาป่ินเกล้า) เลขท่ี 7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

143 47112-0009 บ๊ิกซี สาขาแจ้งวัฒนะ เลขท่ี 96 หมู่ท่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

144 47112-0010 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบอน เลขท่ี 210 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

145 47112-0011 บ๊ิกซี สาขาพระราม 2 เลขท่ี 127 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

146 47112-0012 อิออนหลักส่ี เลขท่ี 78 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

147 47112-0013 เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี เลขท่ี 73 หมู่ท่ี 18 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

148 47112-0015 บ๊ิกซี สาขาสุขาภิบาล 3-2 เลขท่ี 1245 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

149 47112-0016 บ๊ิกซี สาขาสุวินทวงศ์ เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 16 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

150 47112-0017 บ๊ิกซี สาขาเพชรเกษม 2 เลขท่ี 20/1 หมู่ท่ี 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

151 47112-0018 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 เลขท่ี 629 หมู่ท่ี 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

152 47112-0019 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2 เลขท่ี 88/2528 หมู่ท่ี 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

153 47112-0020 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ เลขท่ี 521 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

154 47112-0021 บ๊ิกซี สาขารามอินทรา เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

155 47112-0022 เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา เลขท่ี 14/2 หมู่ท่ี 8 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

156 47112-0023 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสาทร เลขท่ี 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

157 47112-0024 เทสโก้ โลตัส สาขาประชาช่ืน เลขท่ี 829 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

158 47112-0025 เทสโก้ โลตัส สาขาหลักส่ี เลขท่ี 559 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

159 47112-0026 เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค เลขท่ี 266 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

160 47112-0027 เทสโก้ โลตัส สาขารัชดา-พระราม 3 เลขท่ี 172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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161 47112-0028 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 เลขท่ี 3300 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

162 47112-0029 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

163 47112-0030 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 เลขท่ี 1710 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

164 47112-0031 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสามเสน เลขท่ี 935/11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

165 47112-0032 เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก เลขท่ี 538/2 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

166 47112-0033 เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ เลขท่ี 3109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

167 47112-0034 เทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว เลขท่ี 1190 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

168 47112-0035 บ๊ิกซี สาขาบางนา เลขท่ี 111 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

169 47112-0036 บ๊ิกซี สาขาดอนเมือง เลขท่ี 1 ซอยพหลโยธิน50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

170 47112-0037 บ๊ิกซี สาขาบางปะกอก เลขท่ี 278 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

171 47112-0038 บ๊ิกซี สาขาอ่อนนุช เลขท่ี 114 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10250

172 47112-0039 บ๊ิกซี สาขาบางบอน เลขท่ี 371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

173 47112-0040 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 เลขท่ี 831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

174 47112-0041 เทสโก้ โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์ เลขท่ี 244 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

175 47112-0042 บ๊ิกซี สาขาดาวคะนอง เลขท่ี 1050 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

176 47112-0044 บ๊ิกซี สาขาราชด าริ เลขท่ี 97/11 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

177 47112-0045 บ๊ิกซี สาขารัชดาภิเษก เลขท่ี 125 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

178 47112-0046 บ๊ิกซี สาขาอิสรภาพ เลขท่ี 2 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

179 47112-0047 บ๊ิกซี สาขาลาดพร้าว 2 เลขท่ี 669 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

180 47112-0048 บ๊ิกซี สาขาเพชรเกษม เลขท่ี 611 หมู่ท่ี 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

181 47112-0049 บ๊ิกซี สาขาพระราม 4 เลขท่ี 2929 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

182 47112-0050 บ๊ิกซี สาขาสะพานควาย เลขท่ี 618/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

183 47112-0051 บ๊ิกซี สาขาสุขาภิบาล 3 เลขท่ี 103 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
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184 47112-0052 บ๊ิกซี สาขาสวนหลวง เลขท่ี 314-314/1-4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

185 47112-0053 บ๊ิกซี สาขาหนองจอก เลขท่ี 34 หมู่ท่ี 1 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

186 47112-0054 บ๊ิกซี สาขาพระราม 2 สาขา 2 เลขท่ี 189/1 หมู่ท่ี 6 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

187 47112-0055 เทสโก้ โลตัส สาขาเมอร์ร่ีคิงป่ินเกล้า เลขท่ี 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

188 47112-0057 คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 8 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

189 47112-0058 บ๊ิกซี สาขาประชาอุทิศ เลขท่ี 523-523/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

190 47112-0059 บ๊ิกซี สาขาร่มเกล้า (Hypermarket) เลขท่ี 44 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

191 47112-0060 บ๊ิกซี สาขาร่มเกล้า(ช็อปป้ิงมอลล์) เลขท่ี 42 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

192 47112-0061 บมจ.สยามแม็คโคร สาขารามอินทรา เลขท่ี 904 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

193 47112-0063 บ๊ิกซี สาขาสายไหม เลขท่ี 89-89/3 หมู่ท่ี 3 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

194 47112-0064 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ เลขท่ี 422 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

195 47112-0065 บ๊ิกซี สาขาบางพลี เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 9 ถนนเทพารักษ์ กม.13 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

196 47112-0066 บ๊ิกซี สาขาศรีนครินทร์ เลขท่ี 425 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

197 47112-0067 เทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด เลขท่ี 14/9 หมู่ท่ี 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

198 47112-0068 เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์ เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

199 47112-0069 บ๊ิกซี สาขาสุขสวัสด์ิ เลขท่ี 94 หมู่ท่ี 18 ถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลบางพ่ึง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

200 47112-0070 บ๊ิกซี สาขาสมุทรปราการ เลขท่ี 498/1 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

201 47112-0072 บ๊ิกซี สาขาส าโรง 2 เลขท่ี 1293 หมู่ท่ี 4 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

202 47112-0074 เทสโก้ โลตัส สาขาบางปู เลขท่ี 2502 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

203 47112-0075 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ เลขท่ี 34/54 หมู่ท่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

204 47112-0076 บ๊ิกซี สาขารัตนาธิเบศร์ เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 6 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

205 47112-0077 บ๊ิกซี สาขาบางใหญ่ เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 11 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11140

206 47112-0078 บ๊ิกซี สาขาแจ้งวัฒนะ 2 เลขท่ี 112 หมู่ท่ี 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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207 47112-0079 เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ เลขท่ี 37/112 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

208 47112-0081 บ๊ิกซี สาขารัตนาธิเบศร์ 2 เลขท่ี 68/777 หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศน์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

209 47112-0082 เทสโก้ โลตัส สาขาบางใหญ่ เลขท่ี 90 หมู่ท่ี 5 ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

210 47112-0083 บ๊ิกซี สาขาติวานนท์ เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 5 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

211 47112-0084 บมจ.สยามแม็คโคร สาขารังสิต เลขท่ี 189 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

212 47112-0085 อาคารเซียร์ ไฮเปอร์ มาร์ท เลขท่ี 63/3 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

213 47112-0086 บ๊ิกซี สาขารังสิต 2 เลขท่ี 70/1 หมู่ท่ี 15 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

214 47112-0087 บ๊ิกซี สาขารังสิต เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

215 47112-0088 เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต เลขท่ี 801 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

216 47112-0089 เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี เลขท่ี 21/49 ถนนปทุมธานี-สามโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

217 47112-0090 เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต-นครนายก เลขท่ี 90 หมู่ท่ี 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

218 47112-0092 เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต คลอง 7 เลขท่ี 41/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

219 47112-0093 เทสโก้ โลตัส สาขานวนคร เลขท่ี 98/103 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

220 47112-0094 บ๊ิกซี สาขาล าลูกกา เลขท่ี 10 หมู่ท่ี 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

221 47112-0095 บ๊ิกซี สาขาคลอง 3 เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

222 47112-0096 บ๊ิกซี สาขานวนคร เลขท่ี 98/196 หมู่ท่ี 13 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

223 47112-0097 บ๊ิกซี สาขารังสิตคลองหก เลขท่ี 158/17 หมู่ท่ี 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

224 47112-0098 เทสโก้ โลตัส สาขาล าลูกกาคลอง 2 เลขท่ี 20/68 หมู่ท่ี 18 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

225 47112-0099 บ๊ิกซี สาขาล าลูกกา 2 เลขท่ี 3/83 หมู่ท่ี 7 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

226 47112-0100 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาคลองหลวง เลขท่ี 39 หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

227 47112-0101 เทสโก้ โลตัส สาขาอยุธยา เลขท่ี 126/1 หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

228 47112-0104 บ๊ิกซี สาขาอยุธยา เลขท่ี 80 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

229 47112-0105 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอยุธยา เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
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230 47112-0106 บ๊ิกซี สาขาลพบุรี เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

231 47112-0109 บ๊ิกซี สาขาลพบุรี 2 เลขท่ี 319 หมู่ท่ี 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

232 47112-0110 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลพบุรี เลขท่ี 227 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

233 47112-0112 อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 57/5 ถนนสุดบรรทัด ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

234 47112-0113 เทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี เลขท่ี 91/3 ถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

235 47112-0115 บ๊ิกซี สาขาพัทยา เลขท่ี 78/12 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยา สาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

236 47112-0116 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชลบุรี เลขท่ี 55/3 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

237 47112-0117 เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ เลขท่ี 408/2 หมู่ท่ี 12 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

238 47112-0118 เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาเหนือ เลขท่ี 221/19 หมู่ท่ี 5 ถนนพัทยาเหนือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

239 47112-0119 เทสโก้ โลตัส สาขาชลบุรี เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

240 47112-0121 บ๊ิกซี สาขาพัทยา 3 เลขท่ี 333 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยากลาง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

241 47112-0122 บ๊ิกซี สาขาชลบุรี 2 เลขท่ี 15/17 หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

242 47112-0123 บ๊ิกซี สาขาชลบุรี เลขท่ี 49/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

243 47112-0124 บ๊ิกซี สาขาพัทยา 2 เลขท่ี 565/41 หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

244 47112-0126 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาพัทยา เลขท่ี 22/24 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

245 47112-0127 เทสโก้ โลตัส สาขาอมตะ เลขท่ี 700/75 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

246 47112-0128 บ๊ิกซี สาขาบ้านบึง เลขท่ี 181 ถนนบ้านบึง-แกลง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

247 47112-0129 บ๊ิกซี สาขาชลบุรี เซ็นทรัล เลขท่ี 55/92 หมู่ท่ี 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

248 47112-0130 บ๊ิกซี สาขาระยอง เลขท่ี 15/11 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

249 47112-0131 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระยอง เลขท่ี 8/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

250 47112-0132 เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง เลขท่ี 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

251 47112-0134 บ๊ิกซี สาขาแหลมทอง เลขท่ี 554/1 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

252 47112-0135 เทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี เลขท่ี 25/4 ถนนพระยาตรัง ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
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253 47112-0136 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาจันทบุรี เลขท่ี 21/11 หมู่ท่ี 11 ต าบลพลับพลา อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

254 47112-0137 บ๊ิกซี สาขาจันทบุรี เลขท่ี 1012 ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

255 47112-0138 บ๊ิกซี สาขาฉะเชิงเทรา เลขท่ี 9/1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

256 47112-0139 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา เลขท่ี 21/4 หมู่ท่ี 5 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

257 47112-0142 บ๊ิกซี สาขาปราจีนบุรี เลขท่ี 630/1 ถนนราษฎรด าริ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

258 47112-0145 บ๊ิกซี สาขาราชบุรี เลขท่ี 534 หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกหม้อ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

259 47112-0147 บ๊ิกซี สาขาบ้านโป่ง เลขท่ี 58 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

260 47112-0148 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาราชบุรี เลขท่ี 249 หมู่ท่ี 11 ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

261 47112-0151 เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี เลขท่ี 293 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

262 47112-0152 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี เลขท่ี 290/2 หมู่ท่ี 4 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

263 47112-0154 บ๊ิกซี สาขานครปฐม เลขท่ี 754 ถนนเพชรเกษม ต าบลห้วยจรเข้ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

264 47112-0155 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครปฐม เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 13 ถนนเพชรเกษม ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

265 47112-0156 เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม เลขท่ี 1048 ถนนเพชรเกษม ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

266 47112-0159 เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา เลขท่ี 99/14 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

267 47112-0161 บ๊ิกซี สาขาอ้อมใหญ่ เลขท่ี 17/17 หมู่ท่ี 8 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

268 47112-0163 บ๊ิกซี สาขามหาชัย เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

269 47112-0165 บ๊ิกซี สาขาเพชรบุรี เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 1 ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

270 47112-0166 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเพชรบุรี เลขท่ี 103 หมู่ท่ี 1 ต าบลหัวสะพาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

271 47112-0167 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาปราณบุรี เลขท่ี 567 หมู่ท่ี 3 ต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

272 47112-0168 เทสโก้ โลตัส สาขาปราณบุรี เลขท่ี 706 หมู่ท่ี 7 ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

273 47112-0170 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 1 เลขท่ี 152 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

274 47112-0171 บ๊ิกซี สาขาเชียงใหม่ เลขท่ี 208 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

275 47112-0172 เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่ เลขท่ี 132 หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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276 47112-0173 บ๊ิกซี สาขาเชียงใหม่ 2 เลขท่ี 94 หมู่ท่ี 4 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

277 47112-0174 เทสโก้ โลตัส สาขาค าเท่ียง เลขท่ี 19 ถนนตลาดค าเท่ียง ต าบลป่าตัน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

278 47112-0175 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 2 เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

279 47112-0176 บ๊ิกซี สาขาหางดง เลขท่ี 433/4-5 หมู่ท่ี 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

280 47112-0178 บ๊ิกซี สาขาหางดง 2 เลขท่ี 111/5 หมู่ท่ี 5 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

281 47112-0180 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาล าพูน เลขท่ี 204 หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000

282 47112-0181 บ๊ิกซี สาขาล าพูน เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000

283 47112-0182 บ๊ิกซี สาขาล าปาง เลขท่ี 65 ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52100

284 47112-0184 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาล าปาง เลขท่ี 110/3 ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52000

285 47112-0187 บ๊ิกซี สาขาแพร่ เลขท่ี 600 หมู่ท่ี 9 ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

286 47112-0191 บ๊ิกซี สาขาเชียงราย เลขท่ี 184 หมู่ท่ี 25 ถนนรอบเวียง ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

287 47112-0193 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย เลขท่ี 12 หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

288 47112-0195 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครสวรรค์ เลขท่ี 67/15 หมู่ท่ี 6 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

289 47112-0196 บ๊ิกซี สาขานครสวรรค์ เลขท่ี 320/10 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

290 47112-0197 บ๊ิกซี สาขานครสวรรค์ สาขา 2 เลขท่ี 610/9 หมู่ท่ี 10 ถนนมาตุลี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

291 47112-0198 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาก าแพงเพชร เลขท่ี 889 ถนนราชด าเนิน 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 62000

292 47112-0199 บ๊ิกซี สาขาก าแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 62000

293 47112-0201 บ๊ิกซี สาขาตาก เลขท่ี 18/3 ถนนพหลโยธิน ต าบลระแหง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

294 47112-0202 บ๊ิกซี สาขาสุโขทัย เลขท่ี 68 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

295 47112-0203 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก เลขท่ี 1199 ถนนบรมไตรโลกนาถ 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

296 47112-0204 บ๊ิกซี สาขาพิษณุโลก เลขท่ี 939 ถนนพิชัยสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

297 47112-0205 เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก เลขท่ี 909 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

298 47112-0206 บ๊ิกซี สาขาเพชรบูรณ์ เลขท่ี 939 หมู่ท่ี 2 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
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299 47112-0207 เทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ เลขท่ี 929 หมู่ท่ี 2 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

300 47112-0208 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสระแก้ว เลขท่ี 1000 ถนนสุวรรณศร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

301 47112-0209 บ๊ิกซี สาขาสระแก้ว เลขท่ี 352 ถนนสุวรรณศร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

302 47112-0211 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา เลขท่ี 523 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

303 47112-0212 บ๊ิกซี สาขานครราชสีมา เลขท่ี 118 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

304 47112-0213 เทสโก้ โลตัส สาขาโคราช เลขท่ี 719/5 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

305 47112-0215 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ เลขท่ี 151 หมู่ท่ี 7 ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

306 47112-0216 บ๊ิกซี สาขาบุรีรัมย์ เลขท่ี 150 หมู่ท่ี 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

307 47112-0217 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุรินทร์ เลขท่ี 4/3 ถนนหลักเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

308 47112-0219 บ๊ิกซี สาขาสุรินทร์ เลขท่ี 8 ถนนหลักเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

309 47112-0220 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ เลขท่ี 112 หมู่ท่ี 6 ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

310 47112-0225 บ๊ิกซี สาขาศรีสะเกษ เลขท่ี 29/49 หมู่ท่ี 11 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

311 47112-0226 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี เลขท่ี 333 หมู่ท่ี 15 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

312 47112-0228 บ๊ิกซี สาขาอุบลราชธานี เลขท่ี 92 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

313 47112-0230 บ๊ิกซี สาขาวารินช าราบ เลขท่ี 322 หมู่ท่ี 8 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

314 47112-0231 บ๊ิกซี สาขายโสธร เลขท่ี 323 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งสนิท ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

315 47112-0233 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชัยภูมิ เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 1 ถนนชัยภูมิ-สีค้ิว ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

316 47112-0234 บ๊ิกซี สาขาชัยภูมิ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

317 47112-0235 บ๊ิกซี สาขาอ านาจเจริญ เลขท่ี 477 หมู่ท่ี 7 ต าบลบุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 37000

318 47112-0236 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น เลขท่ี 195 หมู่ท่ี 17 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

319 47112-0237 บ๊ิกซี สาขาขอนแก่น เลขท่ี 290/1 หมู่ท่ี 17 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

320 47112-0238 เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 3 ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

321 47112-0240 บ๊ิกซี สาขาอุดรธานี เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
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322 47112-0241 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุดรธานี เลขท่ี 207/3 หมู่ท่ี 14 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

323 47112-0243 บ๊ิกซี สาขาอุดรธานี 2 เลขท่ี 204 หมู่ท่ี 2 ถนนอุดร-หนองบัว ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

324 47112-0244 เทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี 2 เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 2 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

325 47112-0246 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเลย เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 11 ถนนมลิวรรณ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

326 47112-0249 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองคาย เลขท่ี 232 หมู่ท่ี 12 ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

327 47112-0250 บ๊ิกซี สาขามหาสารคาม เลขท่ี 238/1-3 หมู่ท่ี 11 ต าบลเก้ิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

328 47112-0252 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด เลขท่ี 32/1 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

329 47112-0255 บ๊ิกซี สาขาสกลนคร เลขท่ี 1594/16 ถนนรอบเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

330 47112-0257 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสกลนคร เลขท่ี 459 หมู่ท่ี 3 ถนนบ้านกกส้มโฮง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

331 47112-0260 เทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช เลขท่ี 15 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

332 47112-0263 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช เลขท่ี 614 ถนนกะโรม ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

333 47112-0264 เทสโก โลตัส สาขาทุ่งสง เลขท่ี 144 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

334 47112-0265 เทสโก้ โลตัส สาขากระบ่ี เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 12 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบ่ีน้อย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

335 47112-0266 บมจ.สยามแม็คโคร สาขากระบ่ี เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 1 ต าบลไสไทย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

336 47112-0267 บ๊ิกซี สาขากระบ่ี เลขท่ี 349 หมู่ท่ี 11 ต าบลกระบ่ีน้อย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

337 47112-0268 เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต เลขท่ี 104 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

338 47112-0269 บ๊ิกซี สาขาภูเก็ต เลขท่ี 72 หมู่ท่ี 5 ถนนบายพาส ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

339 47112-0270 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาภูเก็ต เลขท่ี 77 หมู่ท่ี 5 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

340 47112-0271 บ๊ิกซี สาขาภูเก็ต 2 เลขท่ี 201 ถนนราษฎร์อุทิศ 200ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

341 47112-0272 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 216 หมู่ท่ี 4 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

342 47112-0273 บ๊ิกซี สาขาสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

343 47112-0274 เทสโก้ โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

344 47112-0276 เทสโก้ โลตัส สาขาสมุย เลขท่ี 1/7 หมู่ท่ี 6 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
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345 47112-0277 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเกาะสมุย เลขท่ี 115/52 หมู่ท่ี 6 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

346 47112-0278 บ๊ิกซี สาขาสมุย เลขท่ี 129/19 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

347 47112-0282 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชุมพร เลขท่ี 199 หมู่ท่ี 5 ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

348 47112-0283 บ๊ิกซี สาขาชุมพร เลขท่ี 195 หมู่ท่ี 3 ถนนชุมพร-ระนอง ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

349 47112-0285 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ เลขท่ี 414 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

350 47112-0286 บ๊ิกซี สาขาหาดใหญ่ เลขท่ี 111/19 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

351 47112-0287 เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่ เลขท่ี 1142 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

352 47112-0288 บ๊ิกซี สาขาหาดใหญ่ 2 เลขท่ี 677 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

353 47112-0291 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาตรัง เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

354 47112-0293 บ๊ิกซี สาขาปัตตานี เลขท่ี 301 หมู่ท่ี 4 ถนนหนองจิก ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

355 47112-1001 บ๊ิกซี สาขาหทัยราษฎร์ เลขท่ี 458,458/1-3 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

356 47112-1015 เทสโก้ โลตัส สาขาถลาง ภูเก็ต เลขท่ี 303 หมู่ท่ี 1 ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

357 47112-1016 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางพลี เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 1 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

358 47112-1017 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์ เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 10 ต าบลชอนไพร อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

359 47112-1019 เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 2 เลขท่ี 709 หมู่ท่ี 3 ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

360 47112-1021 เทสโก้ โลตัส สาขาบ่อวิน เลขท่ี 117/46 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

361 47112-1023 ยูดีทาวน์ เลขท่ี 88,88/10 ถนนทองใหญ่ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

362 47112-1024 บ๊ิกซี สาขาสตูล เลขท่ี 959 หมู่ท่ี 7 ถนนยนตรการก าธร ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

363 47112-1025 บ๊ิกซี สาขามุกดาหาร เลขท่ี 77/11 ถนนชยางกูร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

364 47112-1026 บ๊ิกซี สาขาร้อยเอ็ด เลขท่ี 320 หมู่ท่ี 10 ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

365 47112-1027 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาตราด เลขท่ี 1138 หมู่ท่ี 1 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

366 47112-1028 เทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนาการ เลขท่ี 2279 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

367 47112-1031 เทสโก้ โลตัส สาขาแม่สอด เลขท่ี 17 ถนนสายเอเซีย ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
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368 47112-1032 เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก 2 เลขท่ี 444 หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

369 47112-1038 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครพนม เลขท่ี 405 ถนนนิตโย ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

370 47112-1039 บ๊ิกซี สาขาสุพรรณบุรี เลขท่ี 140/20 ถนนมาลัยแมน ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

371 47112-1041 บมจ.สยามแม็คโคร สาขามุกดาหาร เลขท่ี 4/9 ถนนชยางกูร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

372 47112-1042 บ๊ิกซี สาขาลาดพร้าว เลขท่ี 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

373 47112-1043 บ๊ิกซี สาขาอ่างทอง เลขท่ี 24 ถนนโพธ์ิพระยา-ท่าเรือ ต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

374 47112-1044 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชุมแพ เลขท่ี 201 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

375 47112-1045 แม็คโคร ฟู้ด เซอร์วิส สาขาหัวหิน เลขท่ี 58/164 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

376 47112-1046 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ เลขท่ี 680 หมู่ท่ี 7 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

377 47112-1047 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแม่สาย เลขท่ี 704 หมู่ท่ี 9 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

378 47112-1048 บ๊ิกซี สาขาสุขาภิบาล 5 เลขท่ี 98,98/1-3 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10222

379 47112-1049 บ๊ิกซี สาขากาฬสินธ์ุ เลขท่ี 101/2-3 ถนนถีนานนท์ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000

380 47112-1050 บ๊ิกซี สาขาตรัง เลขท่ี 102/2 ถนนรัษฎา ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

381 47112-1051 บ๊ิกซี สาขาสมุทรสงคราม เลขท่ี 2/19 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

382 47112-1053 บ๊ิกซี สาขาเลย เลขท่ี 114 หมู่ท่ี 9 ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

383 47112-1054 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง เลขท่ี 86/9 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางร้ิน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

384 47112-1055 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาถลาง เลขท่ี 365 หมู่ท่ี 1 ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

385 47112-1057 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแม่สอด เลขท่ี 98/1 ถนนสายเอเชีย ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

386 47112-1058 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุโขทัย เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 4 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลบ้านหลุม อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

387 47112-1059 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาละไม เลขท่ี 199 หมู่ท่ี 3 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

388 47112-1060 บ๊ิกซี สาขานครพนม เลขท่ี 9/2 ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

389 47112-1061 บ๊ิกซี สาขาศรีมหาโพธิ เลขท่ี 618 หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

390 47112-1062 บมจ.สยามแม็คโคร สาขายโสธร เลขท่ี 324 หมู่ท่ี 2 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

391 47112-1063 บ๊ิกซี สาขากาญจนบุรี เลขท่ี 786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

392 47112-1064 บมจ.สยามแม็คโคร สาขามหาสารคาม เลขท่ี 253 หมู่ท่ี 8 ต าบลเก้ิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

393 47112-1065 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสมุทรสาคร เลขท่ี 99/555 หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

394 47112-1066 บ๊ิกซี สาขากัลปพฤกษ์ เลขท่ี 25 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

395 47112-1072 เทสโก้ โลตัส สาขาสงขลา เลขท่ี 64 หมู่ท่ี 2 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

396 47112-1076 เทสโก้ โลตัส สาขาเดอะ วอร์ค นครสวรรค์ เลขท่ี 914/17 หมู่ท่ี 10 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

397 47112-1078 บ๊ิกซี สาขาน่าน เลขท่ี 708 หมู่ท่ี 4 ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

398 47112-1080 บมจ.สยามแม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์ เลขท่ี 16/6 หมู่ท่ี 8 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

399 47112-1083 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ 2 เลขท่ี 20 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

400 47112-1085 บ๊ิกซี สาขาเคหะร่มเกล้า เลขท่ี 8/1-3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

401 47112-1086 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแพร่ เลขท่ี 204 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

402 47112-1087 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาปากช่อง เลขท่ี 889 หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

403 47112-1089 บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครนายก เลขท่ี 176 ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

404 47112-1090 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 2 เลขท่ี 410/4 หมู่ท่ี 7 ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

405 47112-1092 เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 2 (สมุทรสาคร) เลขท่ี 99/8 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

406 47112-1095 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองบัวล าภู เลขท่ี 150 หมู่ท่ี 3 ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 39000

407 47112-1096 บ๊ิกซี สาขากระนวน เลขท่ี 559 หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

408 47112-1097 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาวารินช าราบ เลขท่ี 106 หมู่ท่ี 20 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

409 47112-1098 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองจอก เลขท่ี 80 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

410 47112-1099 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขท่ี 5/1 ถนนถนนเพชรเกษม ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

411 47112-1100 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาน่าน เลขท่ี 183, 186 หมู่ท่ี 5 ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

412 47112-1101 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบัวทอง เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

413 47112-1102 บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสิงห์บุรี เลขท่ี 190 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
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414 47112-1103 บ๊ิกซี สาขาอรัญประเทศ เลขท่ี 189 หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

415 47112-1106 บ๊ิกซี สาขานครราชสีมา 2 เลขท่ี 103 ถนนปักธงชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

416 47190-0002 อาคารศูนย์การค้าพาต้า เลขท่ี 125 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

417 47190-0003 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกล้า เลขท่ี 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

418 47190-0004 ห้างสรรพสินค้าต้ังฮ่ัวเส็ง เลขท่ี 289 ถนนสิรินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

419 47190-0005 เดอะมอลล์ 7 บางแค เลขท่ี 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

420 47190-0006 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ส่วนพลาซ่า เลขท่ี 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

421 47190-0008 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขาวังบูรพา เลขท่ี 677-683 ถนนพีรพงษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

422 47190-0010 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ เลขท่ี 909 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

423 47190-0011 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (สาขาบางนา) เลขท่ี 585 หมู่ท่ี 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

424 47190-0012 สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา สีลม เลขท่ี 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

425 47190-0013 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารามอินทรา เลขท่ี 591 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

426 47190-0014 หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 177 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

427 47190-0015 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เลขท่ี 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

428 47190-0016 เดอะมอลล์ 3 รามค าแหง เลขท่ี 49 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

429 47190-0017 เดอะมอลล์ 2 รามค าแหง เลขท่ี 144 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

430 47190-0018 ซีคอนสแควร์ เลขท่ี 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

431 47190-0019 เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ เลขท่ี 99 ถนนรัชดาภิเษก(ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

432 47190-0020 ห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซ่า เลขท่ี 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

433 47190-0021 อาคารสยามเซ็นเตอร์ เลขท่ี 979 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

434 47190-0022 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ เลขท่ี 587, 589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

435 47190-0024 เดอะมาร์เก็ต บางโพ เลขท่ี 162/1-2,168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

436 47190-0025 เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชด าริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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437 47190-0026 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาซีคอนสแควร์ เลขท่ี 55/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

438 47190-0027 อาคารศุภาคาร ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ เลขท่ี 723 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

439 47190-0028 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เลขท่ี 2539 ซอยลาดพร้าว 81-83 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

440 47190-0030 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า เลขท่ี 99 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

441 47190-0031 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

442 47190-0032 อัมรินทร์พลาซ่า เลขท่ี 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

443 47190-0033 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขา ชิดลม เลขท่ี 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

444 47190-0034 ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิต้ี เลขท่ี 23 ตรอกโรง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

445 47190-0035 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ส่วนไอทีมอลล์ เลขท่ี 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

446 47190-0036 สยามดิสคัฟเวอร์ร่ี-สยามทาวเวอร์ เลขท่ี 989 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

447 47190-0037 ตลาดย่ิงเจริญ เลขท่ี 651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

448 47190-0038 เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ เลขท่ี 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

449 47190-0039 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (สาขาแฟช่ันไอส์แลนด์) เลขท่ี 593 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

450 47190-0041 วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 888 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

451 47190-0042 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางแค เลขท่ี 615 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

452 47190-0043 บางรักพลาซ่า เลขท่ี 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

453 47190-0044 ท็อปส์ สาขาเกษตร เลขท่ี 67 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

454 47190-0045 ฟิวเจอร์ มาร์ท พระราม 3 เลขท่ี 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

455 47190-0046 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เลขท่ี 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

456 47190-0047 ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

457 47190-0048 พาราไดซ์ พาร์ค เลขท่ี 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

458 47190-0049 ศูนย์การค้า เพนนินซูล่า พลาซ่า เลขท่ี 153 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

459 47190-0050 ซีคอน บางแค เลขท่ี 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
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460 47190-0051 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (สาขาพระราม 3) เลขท่ี 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

461 47190-0052 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขท่ี 160 หมู่ท่ี 6 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

462 47190-0053 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา เลขท่ี 587,589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

463 47190-0054 อาคารเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เลขท่ี 160 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

464 47190-0055 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขท่ี 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

465 47190-0057 เซ็นทรัลเวิลด์ (Zen Tower) เลขท่ี 4, 4/5 ถนนราชด าริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

466 47190-0058 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เลขท่ี 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

467 47190-0059 ศูนย์การค้า Terminal 21 เลขท่ี 88 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

468 47190-0060 อิมพีเรียล เวิลด์ส าโรง เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

469 47190-0061 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เลขท่ี 562,566 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

470 47190-0062 เดอะมอลล์ 6 งามวงศ์วาน เลขท่ี 30/39-50 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

471 47190-0063 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา (แจ้งวัฒนะ) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

472 47190-0064 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (สาขาแจ้งวัฒนะ) เลขท่ี 99/99 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

473 47190-0066 ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

474 47190-0068 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เลขท่ี 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์ หมู่ท่ี 8 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

475 47190-0069 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เลขท่ี 99/1 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

476 47190-0070 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขารังสิต เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

477 47190-0071 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

478 47190-0072 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เลขท่ี 126 หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเชีย ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

479 47190-0073 ฮาร์เบอร์ แหลมฉบัง เลขท่ี 4/222 หมู่ท่ี 10 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

480 47190-0074 แหลมทองดีพาร์ทเม้นท์ สาขาศรีราชา เลขท่ี 135/99 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

481 47190-0075 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์พัทยา เลขท่ี 78/54 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

482 47190-0076 รอยัลการ์เด้นพลาซ่า เลขท่ี 218 หมู่ท่ี 10 ถนนเลียบชายหาด ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
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483 47190-0077 โอเช่ียนดีพาร์ทเม้นสโตร์ เลขท่ี 894 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

484 47190-0078 ศูนย์สรรพสินค้าฟอร่ัมพลาซ่า เลขท่ี 870/52 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

485 47190-0079 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา เลขท่ี 90/1 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

486 47190-0080 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค เลขท่ี 90 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

487 47190-0081 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช เลขท่ี 333/99 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

488 47190-0082 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เลขท่ี 55/88-89 หมู่ท่ี 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

489 47190-0083 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี เลขท่ี 55/90 หมู่ท่ี 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

490 47190-0084 คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

491 47190-0085 โรบินสัน (จันทบุรี) เลขท่ี 22/107 หมู่ท่ี 7 ถนนมหาราช ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

492 47190-0086 พี.เอ็ม.สแควร์ เลขท่ี 22/109-110 หมู่ท่ี 7 ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

493 47190-0087 ห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 55/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

494 47190-0088 บ๊ิกซี สาขาฉะเชิงเทรา 2 เลขท่ี 28/73 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

495 47190-0089 โรบินสันเมธาวลัย เลขท่ี 265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

496 47190-0090 ห้างสรรพสินค้านาซ่าช้อปป้ิงมอลล์ เลขท่ี 74/99 ถนนเณรแก้ว ต าบลท่าพ่ีเล้ียง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

497 47190-0091 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี เลขท่ี 449 หมู่ท่ี 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

498 47190-0092 ห้างสรรพสินค้าสหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เลขท่ี 1/1 ถนนรอบตลาดเทศบาล ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

499 47190-0093 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขท่ี 2 ถนนมหิดล ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

500 47190-0095 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเสรีสรรพสินค้า เลขท่ี 989/1-2 ถนนเจริญเมือง ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52100

501 47190-0096 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง เลขท่ี 319 ถนนไฮเวย์-ล าปาง-งาว ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52100

502 47190-0097 ฟรายเดย์สรรพสินค้า เลขท่ี 172 ถนนบรมอาสน์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

503 47190-0098 ห้างสรรพสินค้ามาร์คโฟร์พลาซ่า เลขท่ี 416 หมู่ท่ี 2 ถนนภูเก็ต ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

504 47190-0099 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 13 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

505 47190-0100 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเชียงราย เลขท่ี 199/9 หมู่ท่ี 13 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
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506 47190-0101 แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า เลขท่ี 162/10 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

507 47190-0102 วี-สแควร์ พลาซ่า เลขท่ี 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

508 47190-0103 บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จ ากัด เลขท่ี 68/33 ถนนเอกาทศรถ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

509 47190-0104 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก เลขท่ี 9/99 หมู่ท่ี 5 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

510 47190-0105 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก เลขท่ี 9/98 หมู่ท่ี 5 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

511 47190-0106 บริษัท ท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์ จ ากัด เลขท่ี 19 ถนนเกตุปัญญา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

512 47190-0107 บริษัท โคราชนอริสท์ซิต้ี จ ากัด เลขท่ี 324 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

513 47190-0108 ศูนย์การค้า คลังพลาซ่า เลขท่ี 116/1-3 ถนนอัษฎางค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

514 47190-0109 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ เลขท่ี 24 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

515 47190-0111 เดอะมอลล์ 10 สาขาราชสีมา เลขท่ี 1242/2 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

516 47190-0112 ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 274 หมู่ท่ี 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

517 47190-0113 ห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า เลขท่ี 233 ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

518 47190-0114 ห้างสรรพสินค้าสุรินทร์พลาซ่า เลขท่ี 101 ถนนหนองดุม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

519 47190-0115 บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จ ากัด เลขท่ี 981 ถนนกวงฮง ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

520 47190-0116 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-ย่ิงยง เลขท่ี 221 ถนนชยางกูร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

521 47190-0117 อาคาร โฆษะ คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 250/1 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

522 47190-0118 แฟร่ี พลาซ่า เลขท่ี 69/9 ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

523 47190-0119 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขท่ี 99,99/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

524 47190-0120 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เลขท่ี 277/2 ถนนประจักษ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

525 47190-0121 ห้างสรรพสินค้า บ๊ิกเจียง ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 304 หมู่ท่ี 10 ถนนมิตรภาพ ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

526 47190-0122 ร้อยเอ็ดพลาซ่า เลขท่ี 17/1 ถนนเพลินจิต ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

527 47190-0123 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเช่ียน สาขานครศรีธรรมราช 1 เลขท่ี 89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลคลัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

528 47190-0124 ห้างสหไทยสรรพสินค้า เลขท่ี 1627/60 ถนนจ าเริญวิถี ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
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529 47190-0125 ห้างสรรพสินค้า โวค ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เลขท่ี 76/1 ถนนมหาราช ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

530 47190-0126 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี 36 ถนนติลกอุทิศ1 ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

531 47190-0127 บริษัท โอเช่ียนพลาซ่าป่าตอง จ ากัด (สาขาบางลา) เลขท่ี 31 ซอยบางลา ถนนบางลา ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

532 47190-0128 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เลขท่ี 74-75 หมู่ท่ี 5 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

533 47190-0129 บริษัท ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (1987) จ ากัด เลขท่ี 518-520 ถนนหน้าเมืองสุราษฎร์ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

534 47190-0130 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 10 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

535 47190-0131 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า เลขท่ี 200 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

536 47190-0132 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนธรรมนูญวิถี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

537 47190-0133 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

538 47190-0134 ศูนย์การค้าโอเดียนชอปป้ิงมอลล์ (หาดใหญ่) เลขท่ี 79/7 ถนนธรรมนูญวิถี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

539 47190-0135 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง เลขท่ี 138 ถนนพัทลุง ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

540 47190-0138 ตะวันนา ช๊อปป้ิงพาร์ค เลขท่ี 3500 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

541 47190-1001 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ เลขท่ี 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

542 47190-1002 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี เลขท่ี 110 หมู่ท่ี 9 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

543 47190-1003 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขท่ี 311 หมู่ท่ี 7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

544 47190-1004 เดอะคริสตัล เลขท่ี 197,199,201,203,205 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

545 47190-1005 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1412,1418,1420,1420/1,1448/1,1448/3,1448/4,1448/17,1448/23 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

546 47190-1006 ป่าตอง พรอมเมอเนด เลขท่ี 70 ถนนบางลา ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

547 47190-1007 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาล าปาง เลขท่ี 319/1 ถนนไฮเวย์-ล าปาง-งาว ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52100

548 47190-1008 ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย เลขท่ี 982/22 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

549 47190-1009 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ เลขท่ี 622 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

550 47190-1010 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 88/1 หมู่ท่ี 10 ถนนสุราษฎร์-กองบิน7 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

551 47190-1015 นานาสแควร์ เลขท่ี 49 ซอย3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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552 47190-1016 เจ.เจ.มอลล์ เลขท่ี 588 ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

553 47190-1017 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต พลัส สุขุมวิท 83 เลขท่ี 2149 ซอยสุขุมวิท 83 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

554 47190-1020 บริษัท กนกเพชร เซ็นเตอร์ จ ากัด เลขท่ี 160/257 ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

555 47190-1021 ศูนย์การค้าอภิสแควร์ เลขท่ี 882/102 ถนนอุตรกิจ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

556 47190-1025 ทรูแวลูร์ เลขท่ี 66/66-68 หมู่ท่ี 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

557 47190-1026 ศูนย์การค้าพรีเม่ียม เอาท์เล็ท สาขาอุดรธานี เลขท่ี 320 หมู่ท่ี 9 ซอยบ้าหนองเหล็ก ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

558 47190-1027 ศูนย์การค้าพรีเม่ียม เอาท์เล็ท สาขาภูเก็ต เลขท่ี 888,888/1 หมู่ท่ี 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

559 47190-1028 ศูนย์การค้าเอาท์เล็ท วิลเลจ สาขากระบ่ี เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 11 ต าบลกระบ่ีน้อย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

560 47190-1029 ยงสงวน อุบลราชธานี เลขท่ี 44/1 ถนนแก้วเสนา ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

561 47190-1030 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เลขท่ี 999,999/1-4 ซอยเสรี 2 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

562 47190-1032 ศูนย์การค้าเมกะบางนา เลขท่ี 38,38/1-3,39 หมู่ท่ี 6 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

563 47190-1033 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เลขท่ี 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

564 47190-1034 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์ เลขท่ี 292 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

565 47190-1035 แหลมทอง บางแสน เลขท่ี 278/2 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

566 47190-1036 โอเช่ียน ช้อปป้ิงมอลล์ ชุมพร เลขท่ี 188/111 ซอยจันทร์สม ถนนศาลาแดง ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

567 47190-1037 ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด เลขท่ี 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

568 47190-1038 อาคารพอร์โต ชิโน่ คอมมูนิต้ี มอลล์ เลขท่ี 99/120-124 หมู่ท่ี 4 ถนนพระรามท่ี 2 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

569 47190-1039 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

570 47190-1040 ศูนย์การค้ายูเน่ียนมอลล์ เลขท่ี 54 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

571 47190-1041 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร เลขท่ี 88/8 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

572 47190-1042 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เลขท่ี 99, 99/1, 99/2 หมู่ท่ี 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

573 47190-1043 อเวนิว แจ้งวัฒนะ เลขท่ี 104/34 หมู่ท่ี 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

574 47190-1044 อาคารเมโทร แฟช่ัน เลขท่ี 599 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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575 47190-1045 ศูนย์การค้าพรีเมียร์ สัมมากร เลขท่ี 58/17 หมู่ท่ี 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

576 47190-1046 สยามฟิวเจอร์ ทาวน์ เซ็นเตอร์ 12 เลขท่ี 9/2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

577 47190-1048 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย เลขท่ี 209,209/1-209/2 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

578 47190-1049 พรีเม่ียม เอาท์เล็ท อยุธยา เลขท่ี 4198 หมู่ท่ี 4 ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

579 47190-1050 ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง เลขท่ี 4/222 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

580 47190-1052 พรีเม่ียมเอาท์เล็ทเขาใหญ่ เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

581 47190-1053 อาคาร มอลล์ เอวีนิว เลขท่ี 3530 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

582 47190-1054 เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เลขท่ี 39 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

583 47190-1055 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระราม 9 เลขท่ี 9/8-9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

584 47190-1056 คลัง วิลล่า เลขท่ี 1127 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

585 47190-1057 ศูนย์การค้าเซเลเบรท บดินทรเดชา เลขท่ี 361/1 ถนนอินทราภรณ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

586 47190-1058 ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง เลขท่ี 554/4 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

587 47190-1059 บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค เลขท่ี 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

588 47190-1061 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เลขท่ี 910 ถนนขุนสวรรค์ ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

589 47190-1062 ย่ิงเจริญ พลาซ่า (สมุทรปราการ) เลขท่ี 201 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

590 47190-1073 เอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขท่ี 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

591 47190-1074 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เลขท่ี 99/19-99/20 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

592 47190-1076 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอุบลราชธานี เลขท่ี 312 หมู่ท่ี 7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

593 47190-1077 ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต เลขท่ี 175,177,181,193,195,197,201 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

594 47190-1079 ธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์ เลขท่ี 735,735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

595 47190-1080 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์ เลขท่ี 338 หมู่ท่ี 16 ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

596 47190-1081 คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

597 47190-1082 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เลขท่ี 199, 199/1, 199/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
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598 47190-1083 เซ็นจูร่ี เดอะ มูฟว่ี พลาซ่า เลขท่ี 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

599 47190-1084 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เลขท่ี 99, 99/1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

600 47190-1085 ศูนย์การค้า HaHa 55 เลขท่ี 59/5 ซอยศรีนครินทร์ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

601 47190-1086 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด ศาลายา เลขท่ี 99/21 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

602 47190-1087 EMQUARTIER (EMQ) เลขท่ี 693,695 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

603 47190-1088 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขท่ี 99/3 หมู่ท่ี 4 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

604 47190-1089 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร เลขท่ี 99/11 ถนนชยางกูร ข ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

605 47190-1090 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขท่ี 69,69/1,69/2 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

606 47190-1091 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา เลขท่ี 910 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

607 47190-1092 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เลขท่ี 8,9/8 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

608 47190-1093 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท เลขท่ี 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

609 47190-1094 คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 88/88-89 หมู่ท่ี 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

610 47190-1095 มหานคร คิวบ์ เลขท่ี 96 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

611 47190-1097 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ เลขท่ี 125 หมู่ท่ี 6 ต าบลกระสัง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

612 47190-1098 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเช่ียน สาขานครศรีธรรมราช 2 เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

613 47190-1099 บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ เลขท่ี 8/89 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

614 47190-1100 สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช เลขท่ี 1392 ถนนศรีปราชญ์ ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

615 47190-1101 Terminal 21 Korat เลขท่ี 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

616 47190-1102 พี.ที.แกลอเรีย เลขท่ี 888/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

617 47190-1103 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด เลขท่ี 137 หมู่ท่ี 3 ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

618 47411-0001 พันธ์ุทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ า เลขท่ี 604/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

619 47411-0002 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขท่ี 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

620 47411-0003 อาคารพันธ์ุทิพย์พลาซ่า (สาขางามวงศ์วาน) เลขท่ี 69/21, 69/23 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
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621 47411-0004 พันธ์ุทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ เลขท่ี 152/1 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

622 47411-0005 อาคาร พันธ์ุทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ เลขท่ี 3191-3191/1-428 ซอยลาดพร้าว 127 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

623 47411-1001 บริษัท เจียงรีเทลแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เลขท่ี 305 หมู่ท่ี 10 ถนนมิตรภาพ ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

624 47420-0001 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

625 47523-1001 อาคารบุญถาวร เลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

626 47525-0002 โฮมโปร สาขารังสิต เลขท่ี 100 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

627 47525-0003 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 2 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

628 47525-0004 โฮมโปร สาขาลพบุรี เลขท่ี 85 หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

629 47525-1002 โฮมเวิร์ค (สาขาภูเก็ต 1) เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 5 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

630 47525-1005 โฮมโปร สาขาแจ้งวัฒนะ เลขท่ี 113 หมู่ท่ี 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

631 47525-1006 โฮมโปร สาขาขอนแก่น เลขท่ี 177/98 หมู่ท่ี 17 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

632 47525-1014 โฮมโปร สาขาสุวรรณภูมิ เลขท่ี 99/28 หมู่ท่ี 1 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

633 47525-1015 โฮมโปร สาขาอุบลราชธานี เลขท่ี 284 หมู่ท่ี 7 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

634 47525-1017 โฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 3 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

635 47525-1019 โฮมโปร สาขาเพชรเกษม เลขท่ี 224 หมู่ท่ี 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

636 47525-1020 โฮมโปร สาขาสุพรรณบุรี เลขท่ี 133 ถนนมาลัยแมน ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

637 47525-1024 โฮมโปร สาขาล าลูกกา เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 6 ถนนล าลูกกา ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

638 47525-1025 โฮมโปร สาขารามค าแหง เลขท่ี 647/19 ซอย121 ถนนรามค าแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

639 47525-1027 โฮมโปร สาขานครปฐม เลขท่ี 752/3 ถนนเพชรเกษม ต าบลห้วยจรเข้ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

640 47525-1028 โฮมโปร สาขาระยอง เลขท่ี 560 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

641 47525-1029 โฮมโปร สาขาพระราม 2 เลขท่ี 45/581 หมู่ท่ี 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

642 47525-1032 ดูโฮม เลขท่ี 185/5 หมู่ท่ี 4 ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

643 47525-1034 โฮมโปร สาขากาญจนบุรี เลขท่ี 15 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
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644 47525-1038 โฮมโปร สาขาปราจีนบุรี เลขท่ี 44/1 ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

645 47525-1040 โฮมโปร สาขาชุมพร เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 11 ถนนวังไผ่ ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

646 47525-1041 โฮมโปร สาขามหาชัย เลขท่ี 68/98 หมู่ท่ี 8 ถนนพระราม 2 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

647 47525-1044 โฮมโปร สาขาอยุธยา เลขท่ี 80 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

648 47525-1046 โฮมโปร สาขาหัวหิน เลขท่ี 234/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

649 47525-1047 โฮมโปร สาขาราชบุรี เลขท่ี 208 หมู่ท่ี 13 ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

650 47525-1048 ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

651 47525-1049 โฮมโปร สาขาเลย เลขท่ี 117 หมู่ท่ี 9 ถนนมะลิวรรณ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

652 47525-1050 โฮมโปร สาขาชัยภูมิ เลขท่ี 164 หมู่ท่ี 7 ถนนชัยภูมิ-สีค้ิว ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

653 47525-1051 โฮมโปร สาขาสระบุรี เลขท่ี 24/3 หมู่ท่ี 2 ต าบลตะกุด อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

654 47525-1052 โฮมโปร สาขาเชียงใหม่-สันทราย เลขท่ี 49 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

655 47525-1053 โฮมโปร สาขาศรีราชา เลขท่ี 99/123 หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

656 47525-1054 โฮมโปร สาขานครราชสีมา (หัวทะเล) เลขท่ี 233 หมู่ท่ี 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

657 47591-0002 โฮมเวิร์ค (สาขาเพชรเกษม) เลขท่ี 1759/4 หมู่ท่ี 10 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

658 47591-0003 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาบางนา เลขท่ี 1011 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

659 47591-0004 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาเพชรเกษม เลขท่ี 1759/3 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

660 47591-0005 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาบางใหญ่ เลขท่ี 87 หมู่ท่ี 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

661 47591-0007 homeWorks สาขาพัทยา เลขท่ี 565/66 หมู่ท่ี 10 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

662 47591-0008 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาชลบุรี เลขท่ี 99/100 หมู่ท่ี 3 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

663 47591-0009 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาพัทยา เลขท่ี 8/109 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

664 47591-0010 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาหัวหิน เลขท่ี 17/139 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

665 47591-0011 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาเชียงใหม่ เลขท่ี 132/1 ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

666 47591-0012 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาพิษณุโลก เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
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667 47591-0013 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาอุบลราชธานี เลขท่ี 586 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

668 47591-0014 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาขอนแก่น เลขท่ี 998 หมู่ท่ี 12 ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

669 47591-0015 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาอุดรธานี เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 5 ซอยดงอุดม ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

670 47591-0016 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาภูเก็ต เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

671 47591-1002 เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ เลขท่ี 505 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

672 47591-1003 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขานครสวรรค์ เลขท่ี 914/17 หมู่ท่ี 10 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

673 47591-1004 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาระยอง เลขท่ี 88/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

674 47591-1005 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขานครราชสีมา เลขท่ี 760 หมู่ท่ี 5 ต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

675 47591-1006 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาหาดใหญ่ เลขท่ี 1218 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

676 47591-1007 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี เลขท่ี 21 หมู่ท่ี 10 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

677 47591-1008 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด สาขาพัทยา 2 เลขท่ี 13/123 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

678 47591-1009 เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ เลขท่ี 189 หมู่ท่ี 2 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

679 47711-0001 อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ เลขท่ี 488 ถนนด ารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

680 47711-0002 ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า เลขท่ี 12 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

681 47732-1001 เจมส์แกลอร่ี ภูเก็ต เลขท่ี 99/35,888 หมู่ท่ี 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

682 47732-1002 บริษัท เจมส์ แกลอร่ีพัทยา จ ากัด เลขท่ี 555 หมู่ท่ี 6 ถนนพัทยาเหนือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

683 47732-1003 บริษัท เวิลด์ เจมส์ คอลเลคช่ัน จ ากัด เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 6 ถนนพัทยาเหนือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

684 47991-0001 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 52/183 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

685 49110-0001 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ย่านสถานีกรุงเทพฯ) เลขท่ี 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

686 49202-0001 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) เลขท่ี 999 ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

687 49310-1001 สถานีรถไฟฟ้าจตุจักร (ใต้ดิน) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

688 49310-1002 บีทีเอส เลขท่ี 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

689 49400-1001 สถานีสูบจ่ายน้ ามันช่องนนทรี เลขท่ี 82 ถนนเช้ือเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

690 49400-1002 สถานีสูบจ่ายน้ ามันโรงกล่ันน้ ามันบางจาก เลขท่ี 210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

691 49400-1003 สถานีสูบจ่ายน้ ามันดอนเมือง เลขท่ี 424 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

692 49400-1005 สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. นิมิตใหม่ 2 เลขท่ี 958/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

693 49400-1006 สถานีหลัก ปตท. เทพารักษ์ เลขท่ี 103/39 หมู่ท่ี 17 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

694 49400-1007 สถานีหลัก ปตท. สงขลา 2 เลขท่ี 2/1-3 หมู่ท่ี 2 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

695 49400-1008 สถานีหลัก ปตท. ลานกระบือ เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 3 ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 62170

696 49400-1009 สถานีหลัก ปตท. บ้านบึง เลขท่ี 689/2 หมู่ท่ี 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 10240

697 49400-1010 สถานีหลัก ปตท. ขอนแก่น เลขท่ี 320 หมู่ท่ี 1 ถนนเข่ือนอุบลรัตน์ ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

698 49400-1011 สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ล าลูกกา เลขท่ี 56/40-42 หมู่ท่ี 21 ถนนนิมิตใหม่ ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

699 49400-1012 สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ลาดหลุมแก้ว เลขท่ี 75 หมู่ท่ี 4 ถนนปทุมธานี-บางเลน ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

700 49400-1013 สถานีหลัก ปตท. มาบข่า เลขท่ี 37/10 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

701 49400-1014 สถานีหลัก ปตท. สระบุรี เลขท่ี 209 หมู่ท่ี 7 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

702 49400-1015 สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. รังสิต เลขท่ี 23 ซอยพหลโยธิน 96 ถนนวิภาวดีรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

703 49400-1016 สถานีหลัก ปตท. ราชบุรี เลขท่ี 109/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

704 49400-1017 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

705 49400-1021 สถานีบริการ NGV ปตท. พอร์ต ดิเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส เลขท่ี 83/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

706 50121-0002 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (จุดท่ี 1 และ 2) ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

707 51101-0001 อาคารวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เลขท่ี 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

708 51101-0002 ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขท่ี 222 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

709 51101-0005 บีเอฟเอส กราวด์ เลขท่ี 777 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

710 51101-0008 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขท่ี 60 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

711 51101-0009 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เลขท่ี 404 หมู่ท่ี 10 ถนนพหลโยธิน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

712 51101-0026 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

713 51101-0027 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน จังหวัดสงขลา 90115

714 52109-0002 อาคารโรงพักสินค้า เลขท่ี 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

715 52109-0003 แพล้นยาร์ด หมู่ท่ี 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

716 52109-0004 อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ เลขท่ี 333/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

717 52109-0005 อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ เลขท่ี 333/3 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

718 52109-0006 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (คลังน้ ามันล าลูกกา) เลขท่ี 2/8 หมู่ท่ี 11 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

719 52109-0007 คลังน้ ามันล าลูกกา เลขท่ี 14 หมู่ท่ี 11 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

720 52109-0009 อาคารส านักงานศูนย์ภาคและคลังน้ ามันเช้ือเพลิง เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 9 ถนน3048 ต าบลบางกระส้ัน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

721 52109-0010 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (คลังน้ ามันสระบุรี) เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต าบลเสาไห้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

722 52109-0011 คลังน้ ามันสระบุรี เลขท่ี 30 หมู่ท่ี 7 ต าบลเสาไห้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

723 52109-0012 บริษัท คูเวต ปิโตรเล่ียม เอวิเอช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 129-129/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

724 52109-0013 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (สาขาท่ี 3) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10 ถนนวัดศรีวารีน้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

725 52109-0015 บริษัท ซี.อาร์.ซี.การท่าเรือ จ ากัด เลขท่ี 146 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

726 52109-1005 วี.จี.อาร์. เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

727 52109-1007 คลังน้ ามันปิโตรเลียม บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 2 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

728 52109-1009 บริษัท ที พี เค บางไทร จ ากัด เลขท่ี 32 ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

729 52109-1010 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 22/1 หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

730 52109-1014 สาขาแหลมฉบังโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 1 เลขท่ี 356/7 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

731 52109-1015 คลังสินค้าทัณฑ์บนกลาง (บางบ่อ) เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 5 ถนนเทพราช ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

732 52109-1016 คลังสินค้าทัณฑ์บนกลาง (คลองเจ้า) เลขท่ี 119-121 หมู่ท่ี 7 ถนนเทพราช ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

733 52109-1017 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จ ากัด เลขท่ี 125 หมู่ท่ี 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

734 52109-1018 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 111/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

735 52221-0001 ท่าเทียบเรือสินค้าหมายเลข 10 (ท่าปูนซิเมนต์ไทย) เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

736 52221-1001 ส านักงานท่าเรือยูนิไทย เลขท่ี 498/1 ถนนท้ายบ้าน ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

737 52221-1003 ท่าเรือน้ าลึก สงขลา หมู่ท่ี 7 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280

738 52221-1004 ท่่าเทียบเรือ ยอช์ท เฮเว่น มารีน่า เลขท่ี 141/2 หมู่ท่ี 2 ถนนเทพกษัตรีย์ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

739 52221-1005 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด เลขท่ี 88 ถนนแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

740 52241-0001 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

741 52241-0002 ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ เลขท่ี 31/4 หมู่ท่ี 4 ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

742 52241-0003 บริษัท คอนเซ็นเตอร์ จ ากัด เลขท่ี 1598 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

743 52241-1001 แอล ซี เอ็ม ที เลขท่ี 139-2/1 ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ เอ 0 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

744 52291-0003 บริษัท ดี โลจิสแอนด์เซอร์วิส จ ากัด เลขท่ี 209/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

745 52291-0004 ศูนย์กระจายสินค้า ดีซี5 สุวรรณภูมิ เลขท่ี 1035 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

746 52291-0005 บริษัท เอเซีย เทอร์มินัล(ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 60/9 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

747 52291-0006 บริษัท นครหลวงค้าข้าว จ ากัด เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 9 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

748 52291-0008 บีเอฟเอส คาร์โก้ เลขท่ี 777 หมู่ท่ี 7 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

749 52291-0011 ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง เลขท่ี 70 หมู่ท่ี 6 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

750 52291-0013 ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC 4) เลขท่ี 148 หมู่ท่ี 7 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

751 52291-0015 ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาล าลูกกา เลขท่ี 10/8 หมู่ท่ี 3 ถนนล าลูกกาคลอง 7 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

752 52291-0016 เทสโก้ โลตัส ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เลขท่ี 188/1 หมู่ท่ี 4 ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

753 52291-0018 บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จ ากัด ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

754 52291-0019 บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 700/187-189 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

755 52291-0021 ศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 189 หมู่ท่ี 8 ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

756 52291-1002 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (ศรีเพชร) เลขท่ี 88,88/1-3 หมู่ท่ี 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

757 52291-1008 ศูนย์กระจายสินค่้า มหาชัย (DCMC มหาชัย) เลขท่ี 11/2 หมู่ท่ี 10 ถนนพระรามท่ี 2 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

758 52291-1009 ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น เลขท่ี 72 ถนนมิตรภาพ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

759 53100-0001 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เลขท่ี 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

760 55101-0001 โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ เลขท่ี 903 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

761 55101-0003 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

762 55101-0004 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 971 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

763 55101-0005 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขท่ี 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

764 55101-0006 โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เลขท่ี 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

765 55101-0007 อาคารศิริสาทร เลขท่ี 27 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

766 55101-0008 เซนเตอร์พอยท์ ประตูน้ า เลขท่ี 6 ซอย15 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

767 55101-0009 เซนเตอร์พอยท์ สุขุมวิท 10 เลขท่ี 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

768 55101-0012 โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

769 55101-0013 โรงแรมบางกอกชฎา เลขท่ี 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

770 55101-0014 โรงแรมคริสตัล เลขท่ี 65 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

771 55101-0015 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

772 55101-0016 โรงแรมแรมแบรนดท์ เลขท่ี 19 ซอย18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

773 55101-0017 โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

774 55101-0018 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เลขท่ี 13/3 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

775 55101-0019 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เลขท่ี 1 ซอยรามค าแหง 83/3 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

776 55101-0021 โรงแรมชาลีน่า เลขท่ี 453 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

777 55101-0022 แมกซ์ โฮเต็ล เลขท่ี 288 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

778 55101-0023 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เลขท่ี 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

779 55101-0024 โรงแรมมารวย การ์เด้น เลขท่ี 1 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

780 55101-0025 โรงแรมไวท์ พาเลส กรุงเทพ เลขท่ี 40 ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

781 55101-0026 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เลขท่ี 1091/343 ซอยจารุรัตน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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782 55101-0027 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 274 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

783 55101-0028 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

784 55101-0029 โรงแรมเบล-แอร์ กรุงเทพ เลขท่ี 16 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

785 55101-0030 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

786 55101-0031 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขท่ี 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

787 55101-0032 โรงแรมอลิซาเบธ เลขท่ี 169/51 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

788 55101-0033 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

789 55101-0034 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

790 55101-0035 โรงแรมแมนฮัตต้ัน เลขท่ี 13 ถนนสุขุมวิท 15 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

791 55101-0036 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

792 55101-0037 โรงแรมราชา เลขท่ี เลขท่ี 18 ซอยนานาใต้ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

793 55101-0038 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระราม6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

794 55101-0039 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี เลขท่ี 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

795 55101-0041 โรงแรมดับเบ้ิลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 18/1 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

796 55101-0042 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขท่ี 99 ซอยเจริญกรุง ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

797 55101-0043 รอยัลเบญจาโฮเต็ล เลขท่ี 39 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

798 55101-0044 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขท่ี 474 ถนนรามค าแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

799 55101-0045 กานต์มณี พาเลซ เลขท่ี 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

800 55101-0046 โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

801 55101-0047 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขท่ี 8-10 ซอย20 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110

802 55101-0048 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เลขท่ี 120/126 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

803 55101-0049 โรงแรมเฟิสท์ เลขท่ี 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

804 55101-0050 โรงแรมบางกอกพาเลส เลขท่ี 1091/336 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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805 55101-0051 โรงแรมเอเชีย เลขท่ี 296 ซอยพญานาค ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

806 55101-0052 โรงแรมปร๊ินซ์ เลขท่ี 1537/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

807 55101-0053 โรงแรมเกรซ เลขท่ี 12 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

808 55101-0054 โรงแรมพลาซ่า เลขท่ี 178 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

809 55101-0055 โรงแรมตวันนา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

810 55101-0056 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

811 55101-0057 โรงแรมนารายณ์ เลขท่ี 222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

812 55101-0058 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ เลขท่ี 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

813 55101-0059 โรงแรม รอยัลออคิดเชอราตัน เลขท่ี 2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

814 55101-0060 โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

815 55101-0061 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

816 55101-0062 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

817 55101-0063 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ เลขท่ี 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

818 55101-0064 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขท่ี 219 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

819 55101-0065 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 171 ซอยแสงจันทร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

820 55101-0066 โรงแรมนานา โฮเต็ล เลขท่ี 4 ซอยนานาใต้ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

821 55101-0067 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล (กรุงเทพฯ) เลขท่ี 88 ถนนสาธรเหนือ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

822 55101-0068 โลตัส ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ซอยแดงอุดม ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

823 55101-0069 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม เลขท่ี 981 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

824 55101-0070 โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 29 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

825 55101-0071 โรงแรมแม่น้ ารามาดาพลาซา เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

826 55101-0072 โรงแรม เอส ดี อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

827 55101-0073 โรงแรมเดอะไดนาสต้ี บางกอก เลขท่ี 8 ซอย35 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

828 55101-0074 โรงแรมอาร์ ดี เลขท่ี 10/13-16 ซอยวัดดาวดึงษ์ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

829 55101-0075 โรงแรมรอยัลซิต้ี เลขท่ี 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

830 55101-0076 โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

831 55101-0077 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

832 55101-0078 โรงแรมแชงกรี - ลา เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

833 55101-0079 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 195 ซอยวัดภคินีนาถ ถนนราชวิถี แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

834 55101-0080 โรงแรมทองธารา เลขท่ี 9/99 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

835 55101-0081 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 9 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

836 55101-0082 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 333 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

837 55101-0083 บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เลขท่ี 9/999 ซอยสุภาพงษ์ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

838 55101-0085 โรงแรมเมโทรโพลิแทน เลขท่ี 27 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

839 55101-0086 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

840 55101-0088 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เลขท่ี 488/800 ถนนด ารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

841 55101-0089 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขท่ี 21/99-100 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

842 55101-0090 โรงแรมอนันตรา สยาม เลขท่ี 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

843 55101-0091 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เลขท่ี 392/44 ซอยสยามสแควร์ 6 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

844 55101-0092 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

845 55101-0093 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เลขท่ี 48 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

846 55101-0095 โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปร๊ินเซส เลขท่ี 215 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

847 55101-0096 โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท กรุงเทพฯ เลขท่ี 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

848 55101-0097 ฉลอง-อาภา เคียงศิริ เลขท่ี 1546 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

849 55101-0098 บริษัท ชนิตโชค จ ากัด เลขท่ี 544/1 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

850 55101-0099 เซนเตอร  ์พอยต์ ชิดลม เลขท่ี 60 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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851 55101-0100 เซ็นเตอร์พอยท์ 3 เลขท่ี 1522/2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

852 55101-0102 มิราเคิล แกรนด์คอนเวนช่ัน โฮเต็ล เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

853 55101-0103 โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ เลขท่ี 333 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

854 55101-0104 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

855 55101-0105 โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขท่ี 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

856 55101-0106 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

857 55101-0107 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

858 55101-0108 โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230

859 55101-0109 โรงแรมใบหยกสกาย เลขท่ี 222 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

860 55101-0110 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 99 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

861 55101-0111 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ (พระราม 6) เลขท่ี 402 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

862 55101-0112 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เลขท่ี 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

863 55101-0113 แนเชอรัล วิลล์ เอ็กซ์แซคคูทีฟ เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 61 ซอยหลังสวน 2 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

864 55101-0114 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

865 55101-0115 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เลขท่ี 8/2 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

866 55101-0116 โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เลขท่ี 40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

867 55101-0117 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขท่ี 87/3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

868 55101-0118 ซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์ (อาคาร เอ) เลขท่ี 41/2 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

869 55101-0119 โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15 เลขท่ี 4 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

870 55101-0121 โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เลขท่ี 123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

871 55101-0123 โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ เลขท่ี 117/39-40 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

872 55101-0125 โรงแรมแมริออส เอ็กเซ็กคิวทีฟ อาร์พาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 90 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

873 55101-0126 โรงแรม เดอะ เซนต  ์รีจิส กรุงเทพฯ เลขท่ี 159 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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874 55101-0127 โรงแรม เดอะ แอสคอท สาทร เลขท่ี 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

875 55101-0129 โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ เลขท่ี 110 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

876 55101-0132 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขท่ี 68 หมู่ท่ี 2 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

877 55101-0133 โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

878 55101-0135 โรงแรมแมนฮัตต้ัน คลองหลวง เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 14 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

879 55101-0136 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เลขท่ี 27/2 หมู่ท่ี 11 ถนนโรจนะ ต าบลกะมัง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

880 55101-0137 โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท เลขท่ี 195 หมู่ท่ี 3 ถนนมิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

881 55101-0139 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน เลขท่ี 21/10 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

882 55101-0140 โรงแรมพัทยาเมาท์เทนบีช เลขท่ี 378/16 หมู่ท่ี 12 ถนนพระต าหนัก ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

883 55101-0141 โรงแรม โคซ่ี บีช เลขท่ี 400 หมู่ท่ี 12 ถนนพระต าหนัก ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

884 55101-0142 โรงแรมซันบีม พัทยา เลขท่ี 217/27 หมู่ท่ี 9 ซอย8 ถนนเลียบชายหาด ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

885 55101-0143 โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เลขท่ี 353 หมู่ท่ี 12 ถนนพระต าหนัก ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

886 55101-0144 โรงแรม อิมพิเรียล พัทยา เลขท่ี 369 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

887 55101-0145 โรงแรมเดอะซีซ่่ัน พัทยา เลขท่ี 425/9 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยากลาง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

888 55101-0146 โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา เลขท่ี 429 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

889 55101-0147 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา เลขท่ี 206 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยากลาง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

890 55101-0149 โรงแรมสยามเบย์วิว เลขท่ี 310/2 หมู่ท่ี 10 ซอยพัทยา 10 ถนนชายหาด ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

891 55101-0150 โรงแรมสยามเบย์ชอร์ เลขท่ี 559 หมู่ท่ี 10 ถนนพระต าหนัก ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

892 55101-0151 โรงแรม รอยัล ทวิน พาเลซ เลขท่ี 223 หมู่ท่ี 10 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

893 55101-0152 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ เลขท่ี 356 หมู่ท่ี 12 ชายหาดจอมเทียน ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

894 55101-0153 โรงแรมทรอปิคานา เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 9 ถนนเลียบชายทะเล ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

895 55101-0154 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เลขท่ี 240/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

896 55101-0155 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เลขท่ี 277-278 หมู่ท่ี 5 ซอยนาเกลือ 18 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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897 55101-0156 บริษัท พัทยาสหกิจ จ ากัด เลขท่ี 157/6 หมู่ท่ี 6 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

898 55101-0157 โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา เลขท่ี 370 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

899 55101-0158 โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 218/2-4 หมู่ท่ี 10 ถนนเลียบชายหาด ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

900 55101-0159 โรงแรมเวลคัม พลาซ่า พัทยา เลขท่ี 213 หมู่ท่ี 10 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

901 55101-0160 โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท เลขท่ี 345 หมู่ท่ี 12 ถนนทัพพระยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

902 55101-0161 โรงแรมเวลคัมพลาซ่าจอมเทียนบีช เลขท่ี 427 หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

903 55101-0162 จอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 408 หมู่ท่ี 12 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

904 55101-0164 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท เลขท่ี 19 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

905 55101-0165 บริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จ ากัด เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

906 55101-0166 เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน เลขท่ี 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

907 55101-0167 โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา เลขท่ี 499/7 หมู่ท่ี 5 ซอย16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

908 55101-0168 โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา เลขท่ี 484 หมู่ท่ี 10 ซอย15 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

909 55101-0169 โรงแรม พลูแมน พัทยา จี เลขท่ี 445/3 หมู่ท่ี 5 ซอยวงศ์อ ามาตย์ ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

910 55101-0170 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา เลขท่ี 463/68, 463/99 ถนนพัทยาสาย 1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

911 55101-0171 โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 220/21 หมู่ท่ี 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

912 55101-0173 โรงแรมไมค์ การ์เด้น รีสอร์ท เลขท่ี 221/71-72 หมู่ท่ี 6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 ถนนพัทยาสาย 3 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

913 55101-0174 โรงแรม ดีวาร์ จอมเทียน บีช เลขท่ี 457 หมู่ท่ี 12 ซอย13-14 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

914 55101-0175 โรงแรม เบย์วอล์คเรสซิเดนซ์ เลขท่ี 555/5-6 หมู่ท่ี 10 ถนนเลียบชายหาด ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

915 55101-0176 อาคารสตาร์อพาร์ทเมนท์ เลขท่ี 111 ถนนศูนย์การค้าสาย 4 ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

916 55101-0177 โรงแรมสตาร์ เลขท่ี 109 ถนนสุขุมวิท ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

917 55101-0178 โรงแรมระยองรีสอร์ท เลขท่ี 186 หมู่ท่ี 1 ถนนหาดแม่ร าพึง ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

918 55101-0180 โรงแรมดราก้อนบอล เลขท่ี 125 ถนนวัดมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

919 55101-0181 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เลขท่ี 35/200-201 หมู่ท่ี 7 ถนนตรีรัตน์ ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
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920 55101-0183 โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า เลขท่ี 1110 ถนนศุขประยูร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

921 55101-0184 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว (กาญจนบุรี) เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

922 55101-0185 โรงแรมพาวีเล่ียน ริมแคว รีสอร์ท เลขท่ี 234 หมู่ท่ี 4 ถนนลาดหญ้า ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

923 55101-0187 บริษัท โรงแรมโรสกาเด้น (2511) จ ากัด เลขท่ี 21 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

924 55101-0189 โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอ า เลขท่ี 849/21 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

925 55101-0190 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ า บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 854/2 ถนนบุรีรัมย์ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

926 55101-0191 บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ คลับ จ ากัด เลขท่ี 79-80 หมู่ท่ี 4 ถนนหุบกระพง- ปราณบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

927 55101-0192 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เลขท่ี 1349 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

928 55101-0193 โรงแรมลองบีชชะอ า เลขท่ี 225/75 ถนนร่วมจิตร ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

929 55101-0194 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 1573 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

930 55101-0198 โรงแรมซิต้ีบีช รีสอร์ท หัวหิน เลขท่ี 16 ถนนด าเนินเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

931 55101-0199 โรงแรม ฮิลตันหัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา เลขท่ี 33 ถนนนเรศด าริห์ ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

932 55101-0200 โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 43/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

933 55101-0203 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลาหัวหิน เลขท่ี 1 ถนนด าเนินเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

934 55101-0205 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เลขท่ี 33/33 ซอยหมู่บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

935 55101-0206 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เลขท่ี 23 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

936 55101-0208 โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า เลขท่ี 92 ถนนศรีดอนไชย ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

937 55101-0209 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

938 55101-0210 อาคารอุทยานการค้ากาดสวนแก้วและโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เลขท่ี 21 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

939 55101-0211 เชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล เลขท่ี 24 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

940 55101-0212 โรงแรมนครพิงค์พาเลซ เลขท่ี 471/9 ซอยใจแก้ว ถนนเชียงใหม่-ล าพูน ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

941 55101-0213 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เลขท่ี 318/1 ถนนเชียงใหม่-ล าพูน ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

942 55101-0214 โรงแรมดิเอ็มเพรส (เชียงใหม่) เลขท่ี 199/42 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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943 55101-0216 โรงแรมดวงตะวัน เลขท่ี 132 ถนนลอยเคราะห์ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

944 55101-0217 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เลขท่ี 153 ถนนศรีดอนไชย ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

945 55101-0218 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 เลขท่ี 184 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

946 55101-0219 โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เลขท่ี 100 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

947 55101-0220 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เลขท่ี 108 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

948 55101-0221 อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 123,123/1 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

949 55101-0222 โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 4 ถนนเชียงราย-ท่าตอน ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

950 55101-0223 โรงแรมวังทองแม่สาย เลขท่ี 299 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

951 55101-0224 โรงแรมลิตเต้ิลด๊ักเชียงราย เลขท่ี 199 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

952 55101-0225 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เลขท่ี 1129 หมู่ท่ี 1 ถนนไกรสรสิทธ์ิ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

953 55101-0226 โรงแรมเวียงอินทร์ เลขท่ี 893 ถนนพหลโยธิน ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

954 55101-0227 โรงแรม รุคส์ ฮอลิเดย์ เลขท่ี 114/5-7 ถนนขุนลุมประพาส ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

955 55101-0228 โรงแรมพิมาน เลขท่ี 605/244 หมู่ท่ี 10 ถนนเอเชีย ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

956 55101-0230 โรงแรมอมรินทร์ลากูน เลขท่ี 52/299 หมู่ท่ี 6 ถนนพระองค์ขาว ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

957 55101-0232 โรงแรมสีมาธานี เลขท่ี 2112/2 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

958 55101-0233 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส โคราช เลขท่ี 1137 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

959 55101-0234 โรงแรม เดอะฮิลล์ เลขท่ี 151/1 หมู่ท่ี 1 ถนนมิตรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

960 55101-0237 โรงแรม ดิ ไอยรา โคราช เลขท่ี 497/1 ถนนจอมพล ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

961 55101-0238 โรงแรม โคราช โฮเต็ล เลขท่ี 191 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

962 55101-0239 โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ทแอนสปา เลขท่ี 725/2 ถนนท้าวสุระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

963 55101-0240 โรงแรมทองธารินทร์ เลขท่ี 60 ถนนศิริรัฐ บ้านดองกะเม็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

964 55101-0241 โรงแรมลายทอง เลขท่ี 50 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

965 55101-0242 โรงแรมโฆษะ เลขท่ี 250-252 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
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966 55101-0244 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด เลขท่ี 9/9 ถนนประชาส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

967 55101-0245 โรงแรมบ้านเชียง เลขท่ี 5 ถนนมุขมนตรี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

968 55101-0246 โรงแรมนภาลัย เลขท่ี 572 ถนนประชารักษา อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

969 55101-0247 โรงแรมเจริญโฮเต็ล เลขท่ี 559 ถนนโพธ์ิศรี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

970 55101-0248 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นช่ันเซ็นเตอร์ อุดรธานี เลขท่ี 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

971 55101-0249 โรงแรมหนองคายแกรนด์ เลขท่ี 589 หมู่ท่ี 5 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

972 55101-0250 โรงแรมร้อยเอ็ดซิต้ี เลขท่ี 78 ถนนเพลินจิต ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

973 55101-0251 โรงแรมริมปาว เลขท่ี 71/2 ถนนกุดยางสามัคคี อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000

974 55101-0252 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม เลขท่ี 9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

975 55101-0253 โรงแรมพลอย พาเลซ เลขท่ี 40 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

976 55101-0254 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล เลขท่ี 78 ถนนสองนางสถิตย์ ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

977 55101-0255 โรงแรมมุกธารา เลขท่ี 207 ถนนพิทักษ์พนมเขต อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

978 55101-0256 โรงแรมทวินโลตัส เลขท่ี 97/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

979 55101-0257 มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท เลขท่ี 1 ถนนทุ่งฟ้า ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

980 55101-0258 รายาวดี รีสอร์ทส์ เลขท่ี 214 หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

981 55101-0259 โรงแรมดุสิตธานี กระบ่ี บีช รีสอร์ท เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

982 55101-0260 โรงแรมชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 279 หมู่ท่ี 1 ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 81150

983 55101-0261 โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เลขท่ี 45 หมู่ท่ี 2 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

984 55101-0262 โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท เลขท่ี 311 ถนนปฏัก ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

985 55101-0263 โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์สปา เลขท่ี 1 ถนนปากบาง ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

986 55101-0264 โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 502/3 หมู่ท่ี 1 ถนนปฎัก ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

987 55101-0266 โรงแรมคลับเมด ภูเก็ต เลขท่ี 3 ถนนกะตะ ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

988 55101-0267 โรงแรม เลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท เลขท่ี 29 ซอยกะรนนุ้ย ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
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989 55101-0268 โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 333 ถนนปฎัก ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

990 55101-0270 โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เลขท่ี 10 หมู่ท่ี 4 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

991 55101-0272 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต เลขท่ี 1 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

992 55101-0273 โรงแรมเอาท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท เลขท่ี 323 หมู่ท่ี 2 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

993 55101-0274 โรงแรม บันยันทรี รีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 33 หมู่ท่ี 4 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

994 55101-0275 โรงแรม อมันปุรี วิลล่า เลขท่ี 118/1 หมู่ท่ี 3 ซอยพันทรี ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

995 55101-0276 โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต เลขท่ี 390 หมู่ท่ี 1 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

996 55101-0278 โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ เลขท่ี 135/23,123/15-16 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

997 55101-0279 โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 4 ถนนทวีวงค์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

998 55101-0280 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 1 ซอยฮอลิเดย์อินน์ ถนนทวีวงศ์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

999 55101-0282 โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิต้ี เลขท่ี 154 ถนนพังงา ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1000 55101-0283 โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เลขท่ี 509 ถนนปฏัก ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1001 55101-0284 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ตรีสอร์ท เลขท่ี 282 ถนนพระบารมี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1002 55101-0285 บลูแคนยอนคันทรีคลับภูเก็ต เลขท่ี 165 หมู่ท่ี 1 ถนนเทพกษัตรี ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140

1003 55101-0286 โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท เลขท่ี 14 ถนนหาดกะตะน้อย ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1004 55101-0287 โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช เลขท่ี 99 ถนนหม่ืนเงิน ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1005 55101-0288 โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท เลขท่ี 34 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1006 55101-0289 โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 54 ถนนเกศขวัญ ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1007 55101-0290 โรงแรม ป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 280 ถนนพระบารมี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1008 55101-0293 โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต กะตะ เลขท่ี 88/8 ถนนกะตะ ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1009 55101-0294 โรงแรมสวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช เลขท่ี 48 ถนนร่วมใจ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1010 55101-0295 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 683 ถนนปฏัก ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1011 55101-0296 โรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ทเฮาส์ บีช รีสอร์ท เลขท่ี 83 หมู่ท่ี 5 ถนนหาดเชิงมน ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
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1012 55101-0297 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เลขท่ี 38/2 หมู่ท่ี 3 ถนนบ่อผุด ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1013 55101-0298 โรงแรมสันติบุรี รีสอร์ท เลขท่ี 12/12 หมู่ท่ี 1 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1014 55101-0299 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตล่ิงงาม รีสอร์ท เลขท่ี 295 หมู่ท่ี 3 ต าบลตล่ิงงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1015 55101-0300 โรงแรมวังใต้ เลขท่ี 1 ถนนตลาดใหม่ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1016 55101-0301 โรงแรม เคปาร์ค แกรนด์ เลขท่ี 99/99 หมู่ท่ี 1 ถนนกาญจนวิถี ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1017 55101-0302 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 83/27 หมู่ท่ี 2 ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1018 55101-0303 โรงแรมบ้านท้องทราย เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 5 ถนนท้องทราย ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1019 55101-0304 โรงแรมกานดาบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 2 ถนนเฉวง-เชิงมน ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

1020 55101-0305 โรงแรมไอบิส สมุย เลขท่ี 197 หมู่ท่ี 1 ถนนทวีราษฏร์ภักดี ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1021 55101-0306 โรงแรม เรอเณซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 208/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1022 55101-0307 เซ็นทารา วิลล่า สมุย เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 2 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1023 55101-0309 โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ เลขท่ี 219 ถนนชุมพร-ระนอง ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

1024 55101-0310 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า เลขท่ี 62 ถนนนิพัทธ์อุทิศ3 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1025 55101-0311 โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่ เลขท่ี 23 ถนนประชาธิปัตย์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1026 55101-0312 โรงแรม หรรษา เจบี เลขท่ี 99 ถนนจุติอนุสรณ์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1027 55101-0313 โรงแรม บี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์ เลขท่ี 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1028 55101-0314 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เลขท่ี 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1029 55101-0315 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 8 ถนนราชด าเนิน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

1030 55101-0316 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขท่ี 29 ถนนประชาธิปัตย์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1031 55101-0317 โรงแรมตรัง เลขท่ี 134/2-5 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

1032 55101-0318 โรงแรมวัฒนาพาร์ค เลขท่ี 315/7 ถนนห้วยยอด ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

1033 55101-0320 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา เลขท่ี 69/8 ถนนห้วยยอด ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

1034 55101-0321 โรงแรม อนันตรา สิเกา รีสอร์ท เลขท่ี 199 หมู่ท่ี 5 ถนนปากเมง-ฉางหลาง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
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1035 55101-0322 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 4 ถนนหนองจิก ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

1036 55101-0323 โรงแรมชางลี เลขท่ี 318 ถนนสิโรรส อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

1037 55101-0324 โรงแรมเก็นต้ิง เลขท่ี 250 ถนนเอเซีย 18 ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

1038 55101-0325 โรงแรมมารีน่า เลขท่ี 173 ซอย3 ถนนเจริญเขต ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

1039 55101-0328 ซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์ (อาคาร บี) เลขท่ี 41 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1040 55101-1001 ซีเพิร์ล วิลล่า รีสอร์ท เลขท่ี 12/1-9 ถนนพระบารมี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1041 55101-1002 บี-เลย์ ตอง ภูเก็ต เลขท่ี 198 ถนนทวีวงศ์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1042 55101-1003 โรงแรม เซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก เลขท่ี 18/1 หมู่ท่ี 7 ซอยหาดนางทอง ถนนเพชรเกษม ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

1043 55101-1004 โรงแรม ธัญญปุระ สปอร์ตส เลขท่ี 120,120/1 หมู่ท่ี 7 ซอยตีนเป็ด ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1044 55101-1006 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบ่ี อ่าวนาง เลขท่ี 186 หมู่ท่ี 3 ซอยอ่าวนางซอย 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81180

1045 55101-1008 เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบ่ี เลขท่ี 182 หมู่ท่ี 3 ซอยอ่าวนาง 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1046 55101-1010 โรงแรม เอทัส บางกอก เลขท่ี 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1047 55101-1011 โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน เลขท่ี 115 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

1048 55101-1013 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1049 55101-1014 โรงแรมเดอะเวสตินสิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เลขท่ี 21/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1050 55101-1015 โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ เลขท่ี 36 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1051 55101-1016 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค เลขท่ี 89 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1052 55101-1017 โรงแรมโฟร์ซีซ่ัน รีสอร์ท เชียงใหม่ เลขท่ี 502 หมู่ท่ี 1 ถนนแม่ริม-สะเมิงสายเก่า ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

1053 55101-1018 โรงแรมบ้านไทยบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 94 ถนนทวีวงศ์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1054 55101-1019 โรงแรมปีปอิน เลขท่ี 46/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

1055 55101-1020 โรมแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1056 55101-1021 โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เลขท่ี 57/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1057 55101-1022 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 41/12 หมู่ท่ี 3 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190
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1058 55101-1023 โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย เลขท่ี 219 หมู่ท่ี 5 ถนนรอบเกาะ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1059 55101-1024 โรงแรมพลูแมนแกรนด์สุขุมวิท เลขท่ี 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1060 55101-1026 โรงแรมริชมอนด์ เลขท่ี 69/783-787 หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

1061 55101-1027 ดับเบิลทรี รีสอร์ท บาย ฮิลตัน ภูเก็ต สุรินทร์ บีช เลขท่ี 106/27 หมู่ท่ี 3 ถนนหาดสุรินทร์ ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1062 55101-1029 โรงแรม โหมด สาทร แมเนจ บาย สยาม แอท สยาม เลขท่ี 144 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1063 55101-1030 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เลขท่ี 404 หมู่ท่ี 17 ถนนคชพลายุกต์ ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

1064 55101-1031 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช เลขท่ี 81 หมู่ท่ี 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1065 55101-1032 โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย เลขท่ี 219/3 หมู่ท่ี 5 ถนนรอบเกาะ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1066 55101-1033 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เลขท่ี 22 ถนนชัยภูมิ ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

1067 55101-1035 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เลขท่ี 89/8 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

1068 55101-1036 โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย รีสอร์ท เลขท่ี 221/2 หมู่ท่ี 20 ถนนแควหวาย ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

1069 55101-1037 โรงแรมเมืองสมุย วิลล่า เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 5 ถนนรอบเกาะ ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1070 55101-1038 โรงแรม เดอะ คอนทิเนนท์ เลขท่ี 413 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1071 55101-1039 โรงแรมมาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 63/411 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1072 55101-1040 โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขท่ี 68/101 ซอย40/2 ถนนก่ิงแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1073 55101-1041 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท เลขท่ี 437 หมู่ท่ี 12 ถนนพระต าหนัก ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1074 55101-1042 โรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา เลขท่ี 240 หมู่ท่ี 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1075 55101-1043 โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขท่ี 99/3 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

1076 55101-1044 โรงแรมอยุธยา แกรนด์ เลขท่ี 55/39 หมู่ท่ี 1 ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

1077 55101-1045 คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา เลขท่ี 1/3 หมู่ท่ี 6 ถนนธนะรัชต์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

1078 55101-1047 โรงแรมซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 254 ถนนพระบารมี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1079 55101-1048 โรงแรมภูเล เบย์ อะ ริชคาร์ลตัน รีเซิร์ฟ เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1080 55101-1049 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เลขท่ี 94 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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1081 55101-1055 เดอะมันตรินี เชียงราย เลขท่ี 292/13 หมู่ท่ี 13 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

1082 55101-1056 โรงแรมอัลพิน่า ภูเก็ต นาลิน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 7/1 หมู่ท่ี 2 ซอยเกศขวัญ ถนนเกศขวัญ ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1083 55101-1057 โรงแรมเรือรัษฎา เลขท่ี 188 ถนนพัทลุง ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

1084 55101-1061 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเพลส บางกอก สยาม เลขท่ี 889 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1085 55101-1062 โครงการพาร์ควิลเลจพระราม 2 เลขท่ี 1/1-1/3 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

1086 55101-1063 โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 190 ถนนทวีวงศ์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1087 55101-1065 เดอะ รอยัล วัลเลย์ (ภูเก็ต) เลขท่ี 14/3-8 หมู่ท่ี 4 ถนนหลวงพ่อช่วง ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

1088 55101-1068 โรงแรม เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์ เลขท่ี 111/3 หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170

1089 55101-1069 โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

1090 55101-1070 โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ เลขท่ี 14/5 หมู่ท่ี 3 ถนนรักศักด์ิชมูล ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

1091 55101-1072 โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา เลขท่ี 865 ถนนพระราม  1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1092 55101-1074 นาซ่า เวกัส โฮเท็ล เลขท่ี 44 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1093 55101-1075 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เลขท่ี 33 ถนนช้างคลาน ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

1094 55101-1076 โรงแรมเบล แอร์ รีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 59/1-3 ถนนไสน้ าเย็น ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1095 55101-1077 วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท เลขท่ี 192 หมู่ท่ี 2 ถนนหางดง-สะเมิง ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

1096 55101-1078 กานดา เรสซิเด้นเซส สมุย เลขท่ี 80/32 หมู่ท่ี 5 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1097 55101-1079 โรงแรมบันยันทรี สมุย เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 4 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

1098 55101-1081 โรงแรมคอนราด เกาะสมุย เลขท่ี 49/8-9 หมู่ท่ี 4 ถนนฮิลล์เครส ต าบลตล่ิงงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1099 55101-1082 อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท เลขท่ี 113 หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1100 55101-1083 โรงแรมไดมอนด์คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 284 ถนนพระบารมี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1101 55101-1085 ภารีสารีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 6 ถนนลายิ-นาคาเล ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1102 55101-1086 โรงแรมบ้านลายไม้ ป่าตองบีช รีสอร์ท เลขท่ี 66 ถนนทวีวงศ์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1103 55101-1089 โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น เลขท่ี 555 หมู่ท่ี 1 ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
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1104 55101-1090 นิกก้ี บีช รีสอร์ท เกาะสมุย เลขท่ี 96/3 หมู่ท่ี 2 ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

1105 55101-1091 โรงแรมดีวารี ไม้ขาวบีช ภูเก็ต เลขท่ี 128/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1106 55101-1093 โรงแรม พี จี เอส คาซาเดล เลขท่ี 48/12 ถนนกะตะ ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1107 55101-1094 โรงแรมธาริน เชียงใหม่ เลขท่ี 10/7 หมู่ท่ี 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ล าปาง ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

1108 55101-1095 Pullman Phuket Panwa Beach Resort เลขท่ี 44/5 หมู่ท่ี 8 ถนนศักดิเดช ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1109 55101-1096 ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท เลขท่ี 8/88 หมู่ท่ี 7 ถนนศักดิเดช ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1110 55101-1098 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ เลขท่ี 512/8 ถนนชยางกูร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

1111 55101-1099 เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท เลขท่ี 26/8 หมู่ท่ี 7 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82220

1112 55101-1100 โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1113 55101-1101 โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบ่ี รีสอร์ท เลขท่ี 189 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1114 55101-1102 โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เลขท่ี 155 หมู่ท่ี 19 ถนนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

1115 55101-1103 โรงแรมฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา เลขท่ี 16/9 หมู่ท่ี 5 ซอยร่วมใจ 2 ถนนวิเศษ ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

1116 55101-1104 โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เลขท่ี 138/21 หมู่ท่ี 4 ซอยไม้ขาว 8 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1117 55101-1106 โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 555 หมู่ท่ี 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1118 55101-1107 สุโข สปา เลขท่ี 5/10 หมู่ท่ี 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1119 55101-1108 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 230,231,232 หมู่ท่ี 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1120 55101-1109 โรงแรมอันดามัน ปร้ินเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 3 ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

1121 55101-1111 โรงแรมอมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 8 ถนนศักดิเดช ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1122 55101-1112 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

1123 55101-1114 โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต เลขท่ี 16 หมู่ท่ี 2 ถนนวิเศษ ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

1124 55101-1115 เดอะ สโรจิน เลขท่ี 60 หมู่ท่ี 2 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

1125 55101-1116 โรงแรมเขาหลัก เอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 7/10 หมู่ท่ี 2 ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

1126 55101-1117 โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา เลขท่ี 19/3 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
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1127 55101-1118 โรงแรม เดอะกี รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 152/1 ถนนทวีวงศ์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1128 55101-1119 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เลขท่ี 51/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

1129 55101-1120 โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1130 55101-1121 ซิติน พลาซ่า ป่าตอง เลขท่ี เลขท่ี 34/50-57,121-128,131-136,153-165 ถนนประชานุเคราะห์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1131 55101-1122 ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท เลขท่ี 175 ถนนโคกโตนด ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1132 55101-1123 โรงแรม เดอะ แกรนด์ เซาท์ซี เขาหลัก บีช รีสอร์ท เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ซอยปะการัง ถนนเพชรเกษม ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82190

1133 55101-1124 โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อคาเดีย ในทอน บีช เลขท่ี 22/2 หมู่ท่ี 4 ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1134 55101-1125 โรงแรมเอส พี สวีท เลขท่ี 23/20,99 หมู่ท่ี 7 ซอยไทย-จังโหลน 23 ถนนกาญจนรุจี 2 ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320

1135 55101-1127 โรงแรมอมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย เลขท่ี 14/3 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1136 55101-1128 โรงแรมโซฟิเทล โภคีธารา กระบ่ี รีสอร์ท เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1137 55101-1129 โรงแรมไร่เลย์เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 145 หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1138 55101-1130 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบ่ี เลขท่ี 396,396/1-2 หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1139 55101-1131 บางกอก เนเชอรัล สปา แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 1148 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1140 55101-1132 13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 37,37/1-3 ซอยพระรามเก้า 57 (วิเศษสุข 3) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1141 55101-1133 โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 12/12 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1142 55101-1134 กระบ่ี วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 260 หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000

1143 55101-1135 โรงแรมมานะไทย รีสอร์ท เกาะสมุย เลขท่ี 173/41 หมู่ท่ี 4 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310

1144 55101-1136 โรงแรมสมุยบุรี บีช รีสอร์ท เลขท่ี 26/24 ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

1145 55101-1139 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ เลขท่ี 50, 54 ถนนบางแสนสาย 1 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

1146 55101-1140 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม เลขท่ี 320 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1147 55101-1141 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1148 55101-1142 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช เลขท่ี 118/16 หมู่ท่ี 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1149 55101-1143 โรงแรมเดอะสยาม เลขท่ี 3/2 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
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1150 55101-1145 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท สุขุมวิท ทองหล่อ เลขท่ี 115 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1151 55101-1146 โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท ชะอ า เลขท่ี 737/12 ถนนมุ่งทะเล ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

1152 55101-1147 โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 246 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

1153 55101-1148 โรงแรม ดาษดา รีสอร์ท เลขท่ี 179 ต าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

1154 55101-1150 โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ เลขท่ี 99/1 ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1155 55101-1151 โรงแรม เดอะ ซายน์ เลขท่ี 555/65 หมู่ท่ี 5 ถนนนาเกลือ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1156 55101-1152 บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จ ากัด เลขท่ี 1359/54 ถนนบ่อเค๊ียะ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120

1157 55101-1155 โรงแรมจอมเทียนธานี เลขท่ี 75/261 หมู่ท่ี 12 ซอยจอมเทียน 5 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1158 55101-1156 แมนดิสัน สวิท เลขท่ี 59/90 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1159 55101-1157 โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด เลขท่ี 17/55 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1160 55101-1158 โรงแรมไฮ เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1161 55101-1159 โรงแรม ชาโต เดอ แบงคอก เลขท่ี 29 ซอยร่วมฤดี 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1162 55101-1160 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1163 55101-1161 แหลมทอง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เลขท่ี 139-2/1 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

1164 55101-1162 โรงแรมมาร์เวล กรุงเทพ เลขท่ี 30 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1165 55101-1164 โรงแรม เอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1166 55101-1167 โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท เลขท่ี 207/1 หมู่ท่ี 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1167 55101-1168 วู้ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 164/1 หมู่ท่ี 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1168 55101-1169 โรงแรมเท็นเฟซ กรุงเทพฯ เลขท่ี 81 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1169 55101-1171 แซนต้า เลขท่ี 523 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

1170 55101-1172 โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส เลขท่ี 35/5 ถนนอู่ทอง ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

1171 55101-1174 วังร่่ีรีสอร์ท เลขท่ี 143-143/1-26 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

1172 55101-1175 โรงแรมเอวาน่า บางนา เลขท่ี 900 ซอยบางนา-ตราด 12/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
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1173 55101-1176 ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ เลขท่ี 84 ซอย64/1 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1174 55101-1177 โรงแรมมานะไทย หัวหิน เลขท่ี 110/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1175 55101-1178 ซีริดจ์ รีสอร์ท หัวหิน เลขท่ี 109/202 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1176 55101-1180 โรงแรมเสนาเพลส เลขท่ี 17 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1177 55101-1181 โรงแรมเบลลา เอ็กซ์เพรส เลขท่ี 336/22 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยากลาง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1178 55101-1182 โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ เลขท่ี 19 ถนนนางพิม ต าบลท่าพ่ีเล้ียง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

1179 55101-1183 โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 4 ถนนลาดหญ้า ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

1180 55101-1186 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1181 55101-1188 ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท เลขท่ี 336-338 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

1182 55101-1189 โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก เลขท่ี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1183 55101-1193 โบ๊ทลากูน รีสอร์ท เลขท่ี 22/1 หมู่ท่ี 2 ถนนเทพกระษัตรี ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83200

1184 55101-1202 โรงแรม โลตัสเวลล์ เลขท่ี 157 หมู่ท่ี 14 ซอยหม่อนไหม ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1185 55101-1207 เอส เอ็ม แกรนด์ เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 33 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1186 55101-1208 ศิวาเทล ทาวเวอร์ เลขท่ี 53 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1187 55101-1210 โรงแรมดับเบ่้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1188 55101-1211 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1189 55101-1212 เซ็นทรัล สเตช่ัน เลขท่ี 23/34-35 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

1190 55101-1213 อลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11 เลขท่ี 35 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1191 55101-1214 โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม เลขท่ี 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1192 55101-1215 โรงแรมวนา เบลล์ อะ ลักชัวร่ี คอลเลคช่ัน เกาะสมุย เลขท่ี 9/99 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1193 55101-1216 โรงแรม อนันตรา สาทร กรุงเทพ เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1194 55101-1219 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1195 55101-1220 พอยท์ ยามู บาย โคโม เลขท่ี 225 หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
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1196 55101-1222 โรงแรมโลฮาส สวีท เลขท่ี 75 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1197 55101-1223 โรงแรมสันต์สุริย์ ภูเก็ต เลขท่ี 11/5 หมู่ท่ี 1 ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

1198 55101-1224 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป แมนดิสัน สวีทส์ เลขท่ี 70/1 ถนนสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1199 55101-1228 โรงแรมอัลมีรอซ เลขท่ี 4 ซอยรามค าแหง 5(ริฟาอี) ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1200 55101-1229 โรงแรมมาย เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 9/17 หมู่ท่ี 1 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 82220

1201 55101-1230 โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เลขท่ี 64 หมู่ท่ี 4 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1202 55101-1235 ซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา เลขท่ี 99/9 ถนนเทศบาล 1 ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1203 55101-1236 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขท่ี 18 ถนนประชานุเคราะห์ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1204 55101-1237 โรงแรมเรดิสัน สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 23/2-3 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1205 55101-1238 โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ เลขท่ี 311 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1206 55101-1239 โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา เลขท่ี 107/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1207 55909-0002 บางกะปิแมนช่ัน เลขท่ี 89 สุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1208 55909-0004 เลอคูลินอง อพาร์ตเม้นท์ เลขท่ี 47 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1209 55909-0005 บริษัท จรัญเทาว์เวอร์ จ ากัด เลขท่ี 19 ซอย43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1210 55909-0006 เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม เลขท่ี 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1211 55909-0007 พันธ์ุทิพย์ คอร์ท เลขท่ี 68 ซอยสาธร 1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1212 55909-0008 อาคารแรมแบรนด์ ทาวเวอร์เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เลขท่ี 22 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1213 55909-0009 อาคาร เอส.ดับบลิว.ดี คอร์ท เลขท่ี 99 ซอย22 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1214 55909-0010 อาคารเยลโล่ ริบบอน ฮิลส์ เลขท่ี 33/3 ซอยพระพินิจ ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1215 55909-0011 ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร เลขท่ี 291 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1216 55909-0012 เซ็นเตอร์พอยต์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ทองหล่อ เลขท่ี 304 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1217 55909-0014 ทิพมาศ สวีทส์ เลขท่ี 21/1-4 ซอยอรรถการประสิทธ์ิ ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1218 55909-0015 โจนาธานแมนช่ัน เลขท่ี 999/100 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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1219 55909-0016 เพ็ญรุ่งคอนโดวิว เลขท่ี 105 หมู่ท่ี 9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

1220 55909-0017 เจ-ทาวน์ เซอร์วิสด์ อพาร์ตเม้นท์ เลขท่ี 92 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1221 55909-0018 อาคารบ้านพักและสโมสรศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เลขท่ี 200 ถนนสนามบิน ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140

1222 55909-1003 บริษัท โกลเด้น แลนด์มาร์ค จ ากัด เลขท่ี 155/133 หมู่ท่ี 10 ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1223 55909-1004 เอ็มที เรสซิเด้นท์ เลขท่ี 11 ซอยรามค าแหง 42 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1224 59112-1002 บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 43 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1225 60201-0001 อาคารไทยทีวีสี ช่อง 3 เลขท่ี 25/6 หมู่ท่ี 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

1226 60201-0002 อาคารปฏิบัติการด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เลขท่ี 63/6 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1227 60201-1001 อาคาร 1 - อาคาร 5 เลขท่ี 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1228 61101-1001 เดอะคลาวด์ (The Cloud) เลขท่ี 181,181/1 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

1229 61102-1001 บริษัท ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

1230 61109-0002 อาคารชุมสายโทรศัพท์ส าราญราษฏร์ เลขท่ี 202 ถนนบ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

1231 61109-0003 อาคารชุมสายโทรศัพท์พระโขนง เลขท่ี 5 ซอยสุขุมวิท 79 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260

1232 61109-0005 อาคารชุมสายโทรศัพท์ ธนบุรี เลขท่ี 324 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

1233 61109-0006 ชุมสายโทรศัพท์ปทุมวัน ถนนบรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1234 61109-0007 อาคารชุมสายโทรศัพท์ลาดหญ้า เลขท่ี 277/11 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

1235 61109-0010 ชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรีตัดใหม่ เลขท่ี 2038 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1236 61109-0014 อาคารชุมสายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลัก เมืองทองธานี เลขท่ี 47/505-510 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1237 61109-0019 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 10 ถนนมิตรภาพ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

1238 61109-0020 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น เลขท่ี 293/3 หมู่ท่ี 13 ถนนหน้าเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1239 61109-0025 อาคารชุมสายโทรศัพท์ เพลินจิต เลขท่ี 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1240 61109-0026 อาคารชุมสายโทรศัพท์ พระโขนง เลขท่ี 5 ซอย79 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

1241 61109-0027 อาคารชุมสายโทรศัพท์ ลาดหญ้า เลขท่ี 339/2 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
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1242 61109-0028 อาคารชุมสายโทรศัพท์ ทุ่งสองห้อง โครงการนอร์ธปาร์ค ซอย4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1243 61109-0029 อาคารชุมสายโทรศัพท์ หลักส่ี เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

1244 61201-0006 ชุมสายศรีนครินทร์ เลขท่ี 409/2 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1245 61201-0007 ชุมสายและศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รังสิต คลองห้า เลขท่ี 65/21 หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

1246 61201-1003 ชุมสายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เลขท่ี 170/14 หมู่ท่ี 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1247 61209-1001 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

1248 61302-0001 สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม เลขท่ี 63/21 หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

1249 61302-0002 สถานีบริการภาคพ้ืนดินไทยคม เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 1 ถนนวัดเจดีย์หอย ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

1250 62090-0001 อาคารนิวเจนีวา เลขท่ี 47/553-554,557-558 หมู่ท่ี 3 ถนนป็อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1251 63111-0003 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขท่ี 111/178 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1252 63911-1001 อาคารบางกอกโพสต์ เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1253 64110-0001 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขท่ี 18 หมู่ท่ี 2 ถนนบรมราชชนนี ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

1254 64110-1001 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขท่ี 45 ถนนนิกรส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1255 64191-0004 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน เลขท่ี 400 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1256 64191-0005 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานชิดลม เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1257 64191-0006 ธนาคารทหารไทย อาคารสีลม เลขท่ี 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1258 64191-0007 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 99 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1259 64191-0010 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารสีลม เลขท่ี 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1260 64191-0012 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ เลขท่ี 2 ถนนยุคคล2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1261 64191-0018 อาคารเอ็กซิม เลขท่ี 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1262 64191-0019 ธนาคารยูโอบี ถนนสุขุมวิท 26 เลขท่ี 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1263 64191-0020 อาคารพระราม 3 เลขท่ี 2222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1264 64191-0022 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ถนนหลังสวน) เลขท่ี 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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1265 64191-0024 อาคาร 2 (สุขุมวิท) เลขท่ี 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1266 64191-0027 ธนาคารทหารไทย อาคารแจ้งวัฒนะ เลขท่ี 286 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1267 64191-0028 ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่แห่งท่ี 3 อาคารแจ้งวัฒนะ เลขท่ี 47/7 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1268 64191-1001 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อาคารวงค์สว่าง เลขท่ี 333 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

1269 64191-1002 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อาคาร (KBTG) เลขท่ี 46/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1270 64194-0003 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

1271 64194-0004 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1272 64194-1001 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ บางเขน เลขท่ี 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1273 64201-0001 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1274 64201-0002 สถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขท่ี 2/7 หมู่ท่ี 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1275 65110-0001 AIA TOWER เลขท่ี 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1276 65110-0002 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด เลขท่ี 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

1277 65110-0003 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

1278 65120-0001 อาคารเมืองไทยประกันภัย เลขท่ี 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1279 65120-0004 อาคารกรุงเทพประกันภัยและ วาย.ดับเบ้ิลยู.ซี.เอ เลขท่ี 25 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1280 65120-0005 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี เลขท่ี 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1281 65120-1001 น าสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

1282 65200-0001 อาคเนย์ประกันภัย เลขท่ี 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1283 65200-0003 ชับบ์ เลขท่ี 2/4 หมู่ท่ี 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1284 65200-0004 อาคารบางกอกสหประกันภัย เลขท่ี 177/1 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1285 66111-1001 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 93 ช้ันท่ี 17 ฝ่ายบริการกลาง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1286 68101-0007 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 719 ซอยจุฬาฯ 10 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1287 68101-0008 เวลคัม พาเลซ เลขท่ี 30,38 ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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1288 68101-0009 อาคารยูนิเวสท์ เลขท่ี 89/36 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1289 68101-0010 ราชแมนช่ัน เลขท่ี 31,33 ซอยสุขุมวิท 20 (ซอยสายน้ าผ้ึง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1290 68101-0011 สุนทรแมนช่ัน (สาขา 2) เลขท่ี 45/3 หมู่ท่ี 1 ซอยพุทธรักษา ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

1291 68101-0017 บริษัท เอ็นเอช พรอสเพอริต้ี จ ากัด เลขท่ี 109 หมู่ท่ี 6 ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ชลบุรี แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

1292 68102-0007 อาคาร เค.ซี.ซี เลขท่ี 2 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1293 68102-0009 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขท่ี 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1294 68102-0013 อาคารรสา ทาวเวอร์ เลขท่ี 555 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1295 68102-0016 อาคารล็อกซเล่ย์ เลขท่ี 102 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1296 68102-0017 อาคารสหไทย เลขท่ี 603 ซอยนาคราช ถนนบ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1297 68102-0020 อาคารนันทวัน เลขท่ี 161 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1298 68102-0021 อาคารมณียา เลขท่ี 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1299 68102-0023 อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ เลขท่ี 139 ถนนป่ัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1300 68102-0025 อาคารกาญจนทัตทาวเวอร์ เลขท่ี 308 ซอยผลิตผล ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

1301 68102-0026 รอยัล เรสซิเด้นซ์ ปาร์ค เลขท่ี 99 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1302 68102-0027 อาคาร รัชต์ภาคย์ เลขท่ี 163 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1303 68102-0028 บริษัท ศิวะโฮลด้ิง จ ากัด เลขท่ี 20 ซอย15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1304 68102-0040 อาคารไออีซี เลขท่ี 390 ถนนรามค าแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1305 68102-0053 อาคารธาราสาทร เลขท่ี 119 ซอยสาทร 5 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1306 68102-0060 ทู แปซิฟิค เพลส เลขท่ี 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1307 68102-0065 อาคาร ซิต้ี รีสอร์ท สุขุมวิท 39 แอนเน็ค เลขท่ี 181/9 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

1308 68102-0066 เอส จี ทาวเวอร์ 2 เลขท่ี 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1309 68102-0070 อาคารบุญมิตร เลขท่ี 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1310 68102-0075 วัน แปซิฟิค เพลส เลขท่ี 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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1311 68102-0082 นายเลิศ เลขท่ี 87 อาคารนายเลิศ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1312 68102-0083 เล้าเป้งง้วน 1 เลขท่ี 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1313 68102-0091 อาคาร ไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ เลขท่ี 889 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1314 68102-0093 อาคารไบโอเฮ้าส์ เลขท่ี 55 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1315 68102-0094 อาคาร ที. เอส. ที. ทาวเวอร์ เลขท่ี 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1316 68102-0103 อาคารยาคูลท์ เลขท่ี 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1317 68102-0108 อาคารเบอร์ล่ียุคเกอร์ เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1318 68102-0110 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1319 68102-0114 อาคารทับวิภา เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1320 68102-0117 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาท่ี 00002 เลขท่ี 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1321 68102-0122 อินเตอร์เชนจ 21 เลขท่ี 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1322 68102-0125 อีเอสวี ทาวเวอร์ เลขท่ี 1,1293/9 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1323 68102-0138 อาคารกุหลาบ เลขท่ี 12/555 หมู่ท่ี 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1324 68102-1001 อาคารสุขอนันต์ ปาร์ค เลขท่ี 179/5 ถนนสุดบรรทัด ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

1325 68102-1004 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ถนนโรจนะ ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

1326 68103-0001 บริษัท ฮาวาย เทาเวอร์ จ ากัด เลขท่ี 80 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1327 68103-0004 อาคารหลังสวนโคโลนเนด เลขท่ี 95/3 ซอย หลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1328 68103-0006 พี.เค.แมนช่ัน เลขท่ี 1783/91 ซอยพรไพลิน 35/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

1329 68103-0009 อาคารเซ็นเตอร์พอยท์ เรสซิเด้นท์ พร้อมพงษ์ เลขท่ี 77 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1330 68103-0010 อาคารเอ็มไพร์ สวัสดี เลขท่ี 235 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1331 68103-0014 อาคารบัญดารา เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 130 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1332 68103-0015 แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล เพลินจิต เลขท่ี 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1333 68103-0016 อาคารอัศวอินทรา เลขท่ี 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
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1334 68103-1004 เดอะ รอยัล เพลส 1 เลขท่ี 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1335 68103-1005 เดอะ รอยัล เพลส 2 เลขท่ี 6-6/429 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1336 68103-1006 เอโวรา 31 เลขท่ี 28 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1337 68103-1010 บริษัท ทวิคุณ คอมเพล็กซ์ จ ากัด เลขท่ี 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1338 68103-1014 อินซาฟ ทาวเวอร์ 2 เลขท่ี 28 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1339 68103-1015 อินซาฟ ทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1340 68103-1017 ยูพลัส เลขท่ี 69/8 หมู่ท่ี 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1341 68103-1018 สเตลล่า เรสซิเด้นท์ เลขท่ี 9/15 ถนนเจิมจอมพล ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1342 68103-1019 นาซ่า เวกัส อพาร์ทเม้นท์ เลขท่ี 88 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10240

1343 68103-1020 ศรีรัตนะ แมนช่ัน 2 เลขท่ี 59 ซอยสุขุมวิท 23(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1344 68103-1028 บุญจ านงค์ อพาร์ทเมนต์ เลขท่ี 1/46 หมู่ท่ี 6 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1345 68103-1029 ไมด้า ซิต้ี รีสอร์ท กรุงเทพ เลขท่ี 99/520 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1346 68103-1033 ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ (สาขา 1) เลขท่ี 72/2 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1347 68103-1034 ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ (สาขา 2) เลขท่ี 60/57 หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1348 68103-1035 ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (สาขา 3) เลขท่ี 60/58 หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1349 68103-1038 ยู เซ็นเตอร์ เลขท่ี 198 ซอยจุฬา 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1350 68103-1040 บ้านยสวดี เลขท่ี 34 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1351 68103-1042 บริษัท เรียลเอสเตท เพลส จ ากัด เลขท่ี 30/13 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1352 68103-1047 ควีนส์ พาร์ค วิว เลขท่ี 55 ซอยเมธีนิเวศน์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1353 68104-0001 อาคารสิวะดล เลขท่ี 1, 1/1-1/7 ,283 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1354 68104-0003 ทรูทาวเวอร์ 2 (True Tower 2) เลขท่ี 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1355 68104-0004 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จ ากัด เลขท่ี 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1356 68104-0005 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัจนาการ (2530) เลขท่ี 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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1357 68104-0006 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท เลขท่ี 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1358 68104-0007 เอส จี ทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1359 68104-0008 อาคารสินธร ทาวเวอร์ เลขท่ี 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ช้ัน 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1360 68104-0010 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1854 เลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1361 68104-0011 อาคารสาธร ซิต้ี ทาวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1362 68104-0012 อาคารเอส.พี. เลขท่ี 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1363 68104-0014 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 เลขท่ี 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

1364 68104-0015 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) เลขท่ี 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1365 68104-0016 อาคารจิวเวลร่ีเทรด เซ็นเตอร์ เลขท่ี 919/1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1366 68104-0017 บีบี บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ(1987) จ ากัด เลขท่ี 54 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1367 68104-0018 บิโซเทล เลขท่ี 106 ถนนรางน้ า แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1368 68104-0019 เซ็นทรัลทาวเวอร์บี ป่ินเกล้า เลขท่ี 7/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1369 68104-0020 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1370 68104-0021 อาคารยูทาวเวอร์ เลขท่ี 411 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1371 68104-0023 คิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1372 68104-0024 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เลขท่ี 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1373 68104-0025 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1858 เลขท่ี 1858 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1374 68104-0026 บี.บี.ดี. (พระราม4) เลขท่ี 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1375 68104-0028 อ้ือจือเหลียง เลขท่ี 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1376 68104-0029 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1377 68104-0030 บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จ ากัด เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

1378 68104-0031 ทะเลทอง ทาวเวอร์ เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

1379 68104-0032 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี (ระยอง) เลขท่ี 7 หมู่ท่ี 3 ถนน331 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
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1380 68104-0033 ตลาดนัดจตุจักร จันทบุรี เลขท่ี 21/10-11, 22/109-110 หมู่ท่ี 7 ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

1381 68104-0046 อาคารเค่ียนหงวน 1, อาคารเค่ียนหงวน 2 เลขท่ี 140-140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1382 68104-0047 บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

1383 68104-0052 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ เลขท่ี 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1384 68104-0053 ไทยสมุทร เลขท่ี 163 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1385 68104-0054 อาคารสีลม 64 เลขท่ี 64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1386 68104-0058 อาคารเอส แอนด์ เอ เลขท่ี 302 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1387 68104-0064 อาคารเวฟ เพลส เลขท่ี 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1388 68104-0065 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1389 68104-0066 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1390 68104-0068 อาคารธนภูมิ เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1391 68104-0069 อาคาร 208 วายเลส โร้ด เลขท่ี 208 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1392 68104-0070 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1393 68104-0071 ซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ เลขท่ี 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1394 68104-0072 อาคารสิริภิญโญ เลขท่ี 475 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1395 68104-0073 กรุงเทพ ทาวเวอร์ เลขท่ี 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1396 68104-0075 อาคารกมลสุโกศล เลขท่ี 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1397 68104-0076 อาคารบุปผจิต เลขท่ี 20 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1398 68104-0077 บริษัท เกษมทรัพย์ จ ากัด เลขท่ี 89/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1399 68104-0078 อาคาร Q.HOUSE ASOKE เลขท่ี 66 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1400 68104-0079 คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เลขท่ี 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1401 68104-0080 คิวเฮ้าส์ สาทร เลขท่ี 11 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1402 68104-0081 อาคารทศพลแลนด์ 2 เลขท่ี 230 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
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1403 68104-0082 อาคาร ลิเบอร์ต้ี สแควร์ เลขท่ี 287 ซอยคอนแวนต์ 3 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1404 68104-0083 อาคารอินโดสุเอซ เลขท่ี 152 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1405 68104-0084 ธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

1406 68104-0087 บริษัท ซัคเซส เรียลเอสเตท จ ากัด เลขท่ี 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

1407 68104-0088 อาคารซันทาวเวอร์ส เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1408 68104-0089 เอเชีย เซ็นเตอร์ เลขท่ี 173 ซอยสาทร 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1409 68104-0090 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เลขท่ี 209, 209/1 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1410 68104-0092 อาคารไทมส์ สแควร์ เลขท่ี 246 ซอย12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1411 68104-0093 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขท่ี 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1412 68104-0094 เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาป่ินเกล้า เลขท่ี 7/129 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1413 68104-0095 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1414 68104-0096 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เลขท่ี 99/2 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

1415 68104-0097 อาคารวรวัฒน์ เลขท่ี 849 ซอยประมวล ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1416 68104-0098 อาคารบางนาทาวเวอร์ เลขท่ี 2/3 หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด กม.65 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1417 68104-0099 บางนาทาวเวอร์ C เลขท่ี 40/14 หมู่ท่ี 12 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1418 68104-0100 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1419 68104-0101 42 ทาวเวอร์ เลขท่ี 65 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1420 68104-0102 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 บ้านหว้า(ไฮเทค) ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

1421 68104-0103 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1422 68104-0105 อาคารเนสท์เล่ เลขท่ี 10/9 หมู่ท่ี 16 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1423 68104-0106 อาคารเมอร์คิวร่ี เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1424 68104-0107 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขท่ี 108 ถนนรางน้ า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1425 68104-0108 อาคารด๊อกเตอร์เกฮาร์ด ลิงค์ เลขท่ี 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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1426 68104-0109 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขท่ี 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1427 68104-0110 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1428 68104-0111 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขท่ี 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1429 68104-0112 เบทาโกร ทาวเวอร์ เลขท่ี 323 หมู่ท่ี 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1430 68104-0113 ปัญญาวิลเลจ เลขท่ี 91 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1431 68104-0114 อาคาร Somerset Park Suanplu เลขท่ี 39 ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1432 68104-0115 อาคารวรสมบัติ เลขท่ี 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

1433 68104-0117 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขท่ี 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1434 68104-0118 จัสมิน อินเตอร์ เนช่ันแนล ทาวเวอร์ เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1435 68104-0119 อาคารเลิศปัญญา เลขท่ี 41 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1436 68104-0120 อาคารมหานครยิบซ่ัม เลขท่ี 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1437 68104-0121 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1438 68104-0122 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1439 68104-0123 อาคารไว้ท์กรุ๊ป เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1440 68104-0124 อาคารศรีจุลทรัพย์ เลขท่ี 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1441 68104-0125 อาคารชิดลมทาวเวอร์ เลขท่ี 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1442 68104-0126 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด เลขท่ี 62 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

1443 68104-0127 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1444 68104-0128 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1445 68104-0129 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

1446 68104-0130 อาคาร หว่ังหลี เลขท่ี 297 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1447 68104-0131 บริษัท หะรินธร จ ากัด เลขท่ี 54 ซอยจงรักษ์นรสีห์ ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1448 68104-0132 นิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี (บ่อวิน) เลขท่ี 331/8-9 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
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1449 68104-0133 บริษัท แหลมทองสหการ จ ากัด อาคารวานิช 1 เลขท่ี 1126/ 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1450 68104-0134 อาคารวานิช 2 เลขท่ี 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1451 68104-0135 เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซ่ันส์ เพลส เลขท่ี 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1452 68104-0136 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เลขท่ี 112 หมู่ท่ี 4 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

1453 68104-0137 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) เลขท่ี 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1454 68104-0138 เอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขท่ี 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1455 68104-0139 อาคารเอเชีย เลขท่ี 294/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1456 68104-0140 ยนตรกิจ สุรวงศ์ เลขท่ี 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1457 68104-0141 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 555/1-6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1458 68104-0142 อาคาร ปาโซ ทาวเวอร่์ เลขท่ี 88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1459 68104-0143 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 เลขท่ี 1291/1 ซอยสีฟ้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1460 68104-0144 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1461 68104-0145 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขท่ี 1010 ซอยวิภาวดี 30 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1462 68104-0146 โอลิมเปียไทยทาวเวอร์, โอลิมเปียไทยพลาซ่า เลขท่ี 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1463 68104-0149 อาคาร TFD FLATTED FACTORY เลขท่ี 158 หมู่ท่ี 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

1464 68104-0150 อาคารพลับพลาไชย เลขท่ี 9/1 ถนนเสือป่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1465 68104-0152 อาคารปัญจภูมิ เลขท่ี 127 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1466 68104-0153 คิวเฮ้าส์เพลินจิต เลขท่ี 598 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1467 68104-1004 สาทร สแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1468 68104-1006 อาคาร 253 อโศก เลขท่ี 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1469 68104-1009 เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1470 68104-1011 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขท่ี 40 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

1471 68104-1012 แอร์พอร์ต บิสิเนส พาร์ค เลขท่ี 90 ถนนมหิดล ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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1472 68104-1015 แอร์พอร์ต บิสิเนส พาร์ค 2 เลขท่ี 92/1 ถนนมหิดล ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

1473 68104-1016 บริษัท พูนพินโฮลด้ิง จ ากัด เลขท่ี 50/206-276 หมู่ท่ี 3 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

1474 68104-1017 บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จ ากัด เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา่-ตราด ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1475 68104-1019 บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จ ากัด เลขท่ี 23/115 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1476 68104-1021 เดอะ รีเทล เลขท่ี 282 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

1477 68104-1022 ซิลลิค เฮ้าส์ เลขท่ี 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1478 68104-1024 อาคารภคินท์ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1479 68104-1026 เบ็ญจมาศ เลขท่ี 555 ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

1480 68104-1027 ณ นคร เลขท่ี 99/349 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1481 68104-1028 บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 799 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1482 68104-1029 บริษัท อินเตอร์ ออโต้ทาวน์ โฮลด้ิง จ ากัด เลขท่ี 2553 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

1483 68104-1032 เอสวี ซิต้ี เลขท่ี 900/31 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1484 68104-1033 ดิ เอ็มโพเร่ียม เลขท่ี 626 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1485 68104-1034 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ เลขท่ี 404 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1486 68104-1036 อาคารไทยเอซ 3 เลขท่ี 555 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

1487 68104-1039 อาคารส านักงานอนันตรา ภูเก็ต เลขท่ี 888/2 หมู่ท่ี 3 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1488 68104-1040 โซโห เลขท่ี 611 ถนนบ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1489 68104-1044 ห้างโคลีเซ่ียม เลขท่ี 321 ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1490 68104-1046 ศูนย์บริการผู้ประกอบการ ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

1491 68104-1050 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1492 68104-1051 อาคารแกแล็คซ่ี เลขท่ี 149 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1493 68104-1052 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 เลขท่ี 348 หมู่ท่ี 16 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1494 68104-1053 จิตต์อุทัย เลขท่ี 615 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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1495 68104-1055 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 8/8 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

1496 68104-1056 ไพโรจน์กิจจา เลขท่ี 825 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1497 68104-1059 ดับเบ้ิล เอ (สระแก้ว) เลขท่ี 259 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

1498 68104-1060 เลอ คองคอร์ด ทาวเวอร์ เลขท่ี 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1499 68104-1061 อาร์เอสยู ทาวเวอร์ เลขท่ี 571 ซอย31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1500 68104-1066 บริษัท สิทธิราช จ ากัด เลขท่ี 762/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1501 68104-1067 เอ.เอ็ม.เอส.ลิสซ่ิง เลขท่ี 1/666 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

1502 68104-1068 บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จ ากัด เลขท่ี 19 ต าบลชะแมบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

1503 68104-1069 ดับเบ้ิล เอ (ลพบุรี) เลขท่ี 99 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

1504 68104-1070 อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 9 ถนนเทพารักษ์ กม.13 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1505 68104-1072 บริษัท เอ็มซีที เทรดด้ิง จ ากัด เลขท่ี 90/4 หมู่ท่ี 7 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

1506 68104-1074 บริษัท กรีนพีซ แอนด์ สปอร์ตคลับ จ ากัด เลขท่ี 157 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1507 68104-1076 บริษัท พี.เอส.พลัส จ ากัด เลขท่ี 369/2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1508 68104-1077 บริษัท ที.เอ.ดี. ดีเวลลอปเม้นส์ จ ากัด เลขท่ี 207 หมู่ท่ี 7 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1509 68104-1078 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไว-วา เลขท่ี 19,20,21 ต าบลหนองสามวัง อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

1510 68104-1079 บริษัท เอสไอไอเอส อินเตอร์เนช่ันแนล สทัดดี จ ากัด เลขท่ี 55/5 หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

1511 68104-1080 บริษัท จี.ซี. ดีสทริบิวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 51/3 หมู่ท่ี 2 ซอยศรีตะบันย์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1512 68104-1081 เบญจจินดา เลขท่ี 499 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1513 68104-1084 ซีพี ออลล์ อะคาเดม่ี เลขท่ี 58/21 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1514 68104-1085 เอไอเอ สาทร-ทาวเวอร์ เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1515 68104-1086 ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ เลขท่ี 161 ซอย3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1516 68104-1087 เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขท่ี 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1517 68104-1088 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เลขท่ี 689 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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1518 68104-1089 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 3 เลขท่ี 349 หมู่ท่ี 16 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1519 68104-1090 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 เลขท่ี 356/1 หมู่ท่ี 12 ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1520 68104-1092 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

1521 68104-1093 บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จ ากัด เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 3 ต าบลพระนอน อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

1522 68104-1095 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก เลขท่ี 888 ถนนพิชัยสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

1523 68104-1096 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครราชสีมา เลขท่ี 3320/9 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1524 68104-1097 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช เลขท่ี 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

1525 68104-1098 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่ เลขท่ี 599 หมู่ท่ี 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1526 68104-1099 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 1 ถนนชนเกษม ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1527 68104-1100 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2525 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1528 68104-1101 บริษัท สยามเภสัช จ ากัด เลขท่ี 9/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1529 68104-1102 พิพัฒนสิน เลขท่ี 6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1530 70100-0004 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ เลขท่ี 89/2 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1531 70100-0006 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) เลขท่ี 99 ซอยแจ้งวัฒนะ7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1532 70100-0012 อาคารส านักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขท่ี 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1533 70100-0013 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด เลขท่ี 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1534 70100-0014 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1535 70100-0015 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารส านักงานบ้านเลขท่ี 2 เลขท่ี 2 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

1536 70100-0018 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารส านักงานบ้านเลขท่ี 1 เลขท่ี 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

1537 70100-0019 การประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1538 70100-0021 อาคารพรีเมียร์เพลซ เลขท่ี 2 ซอยพรีเมียร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

1539 70100-0022 อาคารการบินไทยส านักงานใหญ่ เลขท่ี 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1540 70100-0023 อาคารอีเลคโทรลักซ์ เลขท่ี 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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1541 70100-0028 อาคารไทยน้ าทิพย์ เลขท่ี 214 หมู่ท่ี 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1542 70100-0029 อาคารเอ็กโก เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1543 70100-0032 อาคารส านักงานพระโขนง เลขท่ี 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

1544 70100-0036 บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนช่ันแนล เอเชีย จ ากัด เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27.5 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

1545 70100-0038 อาคาร ท.100, ท.101 เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 2 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

1546 70100-0045 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 49/47 หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

1547 70100-0049 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานระยอง เลขท่ี 59 ถนนราษฎร์นิยม ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1548 70100-0050 ส านักงานอาร์ ไอ แอล เลขท่ี 88 ถนนทางหลวงระยอง สาย3191 ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1549 70100-0060 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1550 70100-0061 อาคารส านักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ เลขท่ี 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1551 70100-0062 อาคารส านักงานใหญ่ จตุจักร เลขท่ี 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1552 70100-0063 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส เลขท่ี 50 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1553 70100-0064 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1554 70100-0065 อาคารส านักงานใหญ่สีลม เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1555 70100-0066 อาคารส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1556 70100-0067 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) เลขท่ี 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

1557 70100-0068 ธนาคารทหารไทย ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1558 70100-0069 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1559 70100-0070 ธนาคารยูโอบี ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1560 70100-1002 อาคารธาราพัฒนาการ เลขท่ี 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1561 70100-1003 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1562 70209-0003 โครงการธาราพาร์ค เลขท่ี 58/2-58/7 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1563 70209-0004 เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส เลขท่ี 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
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1564 71102-0001 อาคารทีม เลขท่ี 151 ซอยอาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

1565 71102-0002 ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง เลขท่ี 8/4 หมู่ท่ี 8 ถนนบางนา-ตราด ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

1566 71102-0003 ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ เลขท่ี 794 หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 52220

1567 71102-1001 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด เลขท่ี 22/2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1568 71201-1003 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จ ากัด เลขท่ี 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1569 71209-0001 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เลขท่ี 65 ถนนปทุมสัมพันธ์ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

1570 72101-0002 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. เลขท่ี 71 หมู่ท่ี 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

1571 72102-1001 ศูนย์วิจัยการเล้ียงกุ้งและเทคโนโลยีชีวภาพ เลขท่ี 78 หมู่ท่ี 4 ต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

1572 72109-0002 บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด เลขท่ี 2/1 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

1573 72109-0003 บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จ ากัด เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1574 72109-0004 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ถนนบางนา-ตราด กม.29 ต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

1575 72109-0005 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จ ากัด เลขท่ี 39/1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

1576 72109-0006 บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จ ากัด เลขท่ี 209 หมู่ท่ี 1 ถนนร่มเกล้า1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

1577 74101-0001 homeWorks สาขาราชพฤกษ์ เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 5 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

1578 74200-0001 เทคนิคคัลเลอร์ เลขท่ี 40/19 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1579 78300-0001 ส านักงานหลักส่ี เลขท่ี 425 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

1580 78300-0010 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี 40/3 หมู่ท่ี 3 ถนนรามอินทรา-บางปะกง ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

1581 78300-0011 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า เลขท่ี 25 หมู่ท่ี 7 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

1582 78300-1001 สถาบันผู้น าเครือเจริญโภคภัณฑ์ เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 5 ถนนธนะรัชต์ กม.9 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

1583 79110-0001 อาคารส านักงานหลานหลวง เลขท่ี 6 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1584 81300-0001 ศูนย์บ ารุงรักษาบ้านพักพนักงาน ปตท.มาบข่า เลขท่ี 39 หมู่ท่ี 12 ถนนทางหลวงสาย 3191 กม.12 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

1585 82200-0002 ภาคบริการภูมิภาคท่ี 5 เลขท่ี 77/5 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1586 82200-0003 ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

1587 82200-0005 ส านักงานบริการโทรคมนาคมมาบตาพุด เลขท่ี 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1588 82302-0001 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88,90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1589 82302-0002 Challenger, IEC และ IF เลขท่ี 99 ถนนป็อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1590 84121-0008 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขท่ี 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

1591 84131-0010 การยางแห่งประเทศไทย เลขท่ี 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1592 84131-0011 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร เลขท่ี 101 ถนนก าแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1593 84132-0004 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขท่ี 9/9 หมู่ท่ี 7 ถนนองครักษ์-บางน้ าเปร้ียว ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

1594 84137-0026 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เลขท่ี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1595 84300-0003 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขท่ี 22/79 ถนนถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1596 85211-0002 โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เลขท่ี 6 ซอยรามค าแหง184 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

1597 85211-0005 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขท่ี 7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1598 85211-0012 โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ เลขท่ี 123 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1599 85211-1004 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เลขท่ี 131 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

1600 85211-1005 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เลขท่ี 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

1601 85211-1006 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เลขท่ี 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

1602 85211-1007 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เลขท่ี 92 ถนนอัสสัมชัญ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

1603 85211-1008 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เลขท่ี 1 ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1604 85211-1012 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต เลขท่ี 125 หมู่ท่ี  1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1605 85211-1014 โรงเรียนดาราสมุทร เลขท่ี 11 ถนนสุขุมวิท ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1606 85211-1015 โรงเรียนศรีวิกรม์ เลขท่ี 1020 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1607 85211-1016 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เลขท่ี 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1608 85211-1017 โรงเรียนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เลขท่ี 1922 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

1609 85211-1019 โรงเรียนบางกอกพัฒนา เลขท่ี 643 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
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1610 85211-1021 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ เลขท่ี 146 ถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

1611 85211-1022 โรงเรียน มารีวิทย์บ่อวิน เลขท่ี 301 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

1612 85211-1023 โรงเรียนมารีย์วิทยา เลขท่ี 386 ถนนมุขมนตรี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1613 85211-1024 โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรี เลขท่ี 580 หมู่ท่ี 17 ถนนกบินทร์-โคราช ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240

1614 85211-1025 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เลขท่ี 11/2 หมู่ท่ี 3 ถนนสุขาภิบาล 6 ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1615 85211-1029 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เลขท่ี 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

1616 85211-1030 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขท่ี 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1617 85220-0001 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ เลขท่ี 188 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

1618 85220-0012 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เลขท่ี 314/8 หมู่ท่ี 5 ซอยเมร่ี ถนนเศรษฐกิจ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

1619 85220-0014 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี เลขท่ี 170 หมู่ท่ี 6 ถนนเพชรเกษม ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

1620 85220-0019 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เลขท่ี 290 หมู่ท่ี 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

1621 85301-1002 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เลขท่ี 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

1622 85301-1004 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขท่ี 72 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

1623 85301-1005 โรงเรียนสหวิทย์พณิชยการ เลขท่ี 209 ถนนประชาธิปไตย ต าบลท่าพ่ีเล้ียง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

1624 85302-0007 มหาวิทยาลัยสยาม เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

1625 85302-0012 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท เลขท่ี 119 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1626 85302-0014 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เลขท่ี 61 พหลโยธิน) เลขท่ี 61, 61/6, 2410, 2410/1 หมู่ท่ี 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1627 85302-0015 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1628 85302-0016 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขท่ี 126/1 ซอยวิภาวดี 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

1629 85302-0037 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขท่ี 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

1630 85302-0043 วิทยาลัยนานาชาติและหอศิลป เลขท่ี 121 ถนนสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1631 85302-0044 วิทยาลัยดุสิตธานี เลขท่ี 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

1632 85302-0045 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เลขท่ี 592/3 ซอยรามค าแหง24 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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1633 85302-0046 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขท่ี 140 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

1634 85302-0047 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 18/18 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1635 85302-0049 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เลขท่ี 88 หมู่ท่ี 8 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1636 85302-0052 มหาวิทยาลัยรังสิต เลขท่ี 52/347 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

1637 85302-0053 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เลขท่ี 9/1 หมู่ท่ี 5 ถนนพหลโยธิน กม.37-38 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1638 85302-0064 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

1639 85302-0087 มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขท่ี 144 หมู่ท่ี 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

1640 85302-0099 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ เลขท่ี 131 ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

1641 85302-0100 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝ่ังตะวันออก เลขท่ี 60/3 หมู่ท่ี 1 ถนนสมโภชน์ 700 ปี ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

1642 85302-0101 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เลขท่ี 272 หมู่ท่ี 2 ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

1643 85302-0102 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขท่ี 169 หมู่ท่ี 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

1644 85302-0103 มหาวิทยาลัยเนช่ัน เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธด าเนิน ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52000

1645 85302-0111 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขท่ี 13/1 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240

1646 85302-0123 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1647 85302-0158 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขท่ี 125/502 หมู่ท่ี 7 ถนนพลพิชัย ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1648 85302-0165 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขท่ี 85/1 หมู่ท่ี 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1649 85302-1004 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เลขท่ี 306,310/1 หมู่ท่ี 4 ซอย107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1650 85302-1005 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา เลขท่ี 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1651 85302-1009 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เลขท่ี 200 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

1652 85302-1010 มหาวิทยาลัยชินวัตร เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

1653 85302-1011 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เลขท่ี 195 หมู่ท่ี 3 ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

1654 85493-1001 วรรณสรณ์ เลขท่ี 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1655 85497-0001 สถาบันการบินพลเรือน เลขท่ี 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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1656 85499-0014 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 3309 ต าบลช้างใหญ่ อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

1657 85499-1001 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เลขท่ี 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1658 86101-0002 โรงพยาบาลพญาไท 1 เลขท่ี 364/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1659 86101-0004 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขท่ี 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1660 86101-0005 โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1661 86101-0006 โรงพยาบาลปิยะเวท เลขท่ี 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1662 86101-0008 โรงพยาบาลพญาไท 2 เลขท่ี 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1663 86101-0010 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล เลขท่ี 290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

1664 86101-0011 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขท่ี 124 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1665 86101-0014 โรงพยาบาลนครธน เลขท่ี 1 ซอย56 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

1666 86101-0015 โรงพยาบาลเจ้าพระยา เลขท่ี 113/44 ซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1667 86101-0016 โรงพยาบาลธนบุรี เลขท่ี 34/1 ซอยร.ร.แสงศึกษา ถนนอิสระภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1668 86101-0018 โรงพยาบาลสุขุมวิท เลขท่ี 1409,1411 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1669 86101-0019 โรงพยาบาลมิชช่ัน เลขท่ี 430 ถนนพิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

1670 86101-0022 โรงพยาบาลลาดพร้าว เลขท่ี 2699 ซอย95 ถนนลาดดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

1671 86101-0023 โรงพยาบาลรามค าแหง เลขท่ี 436 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1672 86101-0024 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขท่ี 4/29 หมู่ท่ี 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1673 86101-0027 โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขท่ี 665 ถนนบ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1674 86101-0028 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1675 86101-0029 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร เลขท่ี 12 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

1676 86101-0030 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ(เหนือ) เลขท่ี 71/3 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1677 86101-0031 โรงพยาบาลเวชธานี เลขท่ี 1 ซอยลาดพร้าว111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1678 86101-0032 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เลขท่ี 44/505 หมู่ท่ี 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
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1679 86101-0033 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เลขท่ี 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1680 86101-0034 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล เลขท่ี 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1681 86101-0035 โรงพยาบาลยันฮี เลขท่ี 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

1682 86101-0036 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เลขท่ี 2 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

1683 86101-0037 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อาคารบีเอ็มซี (BMC) เลขท่ี 33 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1684 86101-0040 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เลขท่ี 34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1685 86101-0043 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เลขท่ี 586,588 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

1686 86101-0044 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน เลขท่ี 950 ถนนประชาช่ืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

1687 86101-0046 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1688 86101-0047 โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขท่ี 99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

1689 86101-0048 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขท่ี 133 ซอยสุขุมวิท49 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1690 86101-0049 โรงพยาบาลพญาไท 3 เลขท่ี 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

1691 86101-0050 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เลขท่ี 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1692 86101-0051 โรงพยาบาลสินแพทย์ เลขท่ี 9/99 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1693 86101-0053 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เลขท่ี 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

1694 86101-0055 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล เลขท่ี 362 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

1695 86101-0056 โรงพยาบาลวิภาราม เลขท่ี 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

1696 86101-0057 โรงพยาบาลสายไหม เลขท่ี 91 หมู่ท่ี 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

1697 86101-0058 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 หมู่ท่ี 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

1698 86101-0059 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขท่ี 29 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

1699 86101-0061 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เลขท่ี 599 หมู่ท่ี 13 ถนนสีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

1700 86101-0063 โรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ เลขท่ี 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1701 86101-0065 โรงพยาบาลปิยะมินทร์ เลขท่ี 35/2-3 หมู่ท่ี 12 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
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1702 86101-0067 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 8 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1703 86101-0068 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เลขท่ี 27/14 ถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

1704 86101-0069 โรงพยาบาลนนทเวช เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

1705 86101-0070 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เลขท่ี 60 หมู่ท่ี 6 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

1706 86101-0072 โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด เลขท่ี 132/215 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1707 86101-0076 โรงพยาบาลปทุมเวช เลขท่ี 1 ซอยรังสิตปทุมเวช 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

1708 86101-0089 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เลขท่ี 2/22 ถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

1709 86101-0093 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เลขท่ี 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1710 86101-0095 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เลขท่ี 301 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1711 86101-0096 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เลขท่ี 90 ถนนศรีราชา 3 ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1712 86101-0100 โรงพยาบาลเอกชล เลขท่ี 68/3 หมู่ท่ี 2 ถนนพระยาสัจจา ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

1713 86101-0101 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิตร ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

1714 86101-0103 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เลขท่ี 151 หมู่ท่ี 7 ถนนตรีรัตน์ ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

1715 86101-0105 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เลขท่ี 25/14 ถนนท่าหลวง ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

1716 86101-0107 โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เลขท่ี 29 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

1717 86101-0112 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เลขท่ี 59/3 ถนนเพชรเกษม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

1718 86101-0122 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เลขท่ี 1194 ถนนเพชรเกษม ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

1719 86101-0125 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

1720 86101-0126 โรงพยาบาลมหาชัย 2 เลขท่ี 301/1 หมู่ท่ี 6 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

1721 86101-0127 โรงพยาบาลมหาชัย 1 เลขท่ี 927/43 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

1722 86101-0132 โรงพยาบาลเพชรรัชต์ เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

1723 86101-0134 โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 เลขท่ี 1/7 ซอย2 ถนนช้างเผือก ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

1724 86101-0135 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เลขท่ี 8 ถนนบุญเรืองฤทธ์ิ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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1725 86101-0138 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เลขท่ี 133 ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

1726 86101-0139 โรงพยาบาลลานนา เลขท่ี 1 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต าบลป่าตัน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

1727 86101-0146 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เลขท่ี 111/5 หมู่ท่ี 13 ถนนเอเซีย 1 ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57120

1728 86101-0148 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เลขท่ี 17 ถนนสิงหไคล ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

1729 86101-0152 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เลขท่ี ง.33/64 ถนนดาวดึงส์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

1730 86101-0160 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เลขท่ี 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

1731 86101-0161 อาคารรัตนเวช เลขท่ี 138 ถนนพระองค์ด า ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

1732 86101-0162 โรงพยาบาลพิษณุเวช เลขท่ี 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

1733 86101-0166 โรงพยาบาลเมืองเพชร เลขท่ี 9 ถนนเพชรรัตน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

1734 86101-0167 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เลขท่ี 2/1 ถนนสามัคคีชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

1735 86101-0169 โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา เลขท่ี 1308/9 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1736 86101-0173 โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี เลขท่ี 307 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

1737 86101-0178 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เลขท่ี 46/4 ถนนบูรพาใน ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

1738 86101-0184 โรงพยาบาลขอนแก่นราม เลขท่ี 193 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1739 86101-0189 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เลขท่ี 111 ถนนทองใหญ่ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

1740 86101-0190 โรงพยาบาลเอกอุดร เลขท่ี 555/5 ถนนโพศรี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

1741 86101-0191 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม เลขท่ี 546 หมู่ท่ี 1 ถนนมลิวรรณ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

1742 86101-0196 โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่จุรีเวช เลขท่ี 368 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

1743 86101-0198 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี เลขท่ี 166 ถนนปัทมานนท์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

1744 86101-0207 โรงพยาบาลสิริโรจน์ เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1745 86101-0209 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เลขท่ี 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1746 86101-0217 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เลขท่ี 75 ซอย15 เพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

1747 86101-0218 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เลขท่ี 169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
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1748 86101-0220 โรงพยาบาลราชด าเนินการแพทย์ เลขท่ี 25 ถนนไทรงาม ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

1749 86101-0222 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เลขท่ี 247/2 ถนนพัทลุง ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

1750 86101-0226 โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา เลขท่ี 247-249 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

1751 86101-1002 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขท่ี 31/2 หมู่ท่ี 3 ถนนอ่างศิลา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

1752 86101-1003 โรงพยาบาลทักษิณ เลขท่ี 309/2 ถนนตลาดใหม่ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1753 86101-1004 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เลขท่ี 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

1754 86101-1005 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1755 86101-1006 โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ เลขท่ี 555 หมู่ท่ี 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

1756 86101-1007 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เลขท่ี 57 หมู่ท่ี 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

1757 86101-1008 โรงพยาบาลบางนา 5 เลขท่ี 55 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1758 86101-1009 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1759 86101-1010 โรงพยาบาลวัฒนา เลขท่ี 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

1760 86101-1011 โรงพยาบาลร่มฉัตร เลขท่ี 748/1 ถนนโกส่ีย์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

1761 86101-1012 โรงพยาบาลเอกปทุม เลขท่ี 757 หมู่ท่ี 6 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

1762 86101-1013 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เลขท่ี 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

1763 86101-1014 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เลขท่ี 733/345 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

1764 86101-1016 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล (หนองแขม) เลขท่ี 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

1765 86101-1017 โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ เลขท่ี 83/16 หมู่ท่ี 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

1766 86101-1018 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง เลขท่ี 149/1 ถนนมาบยา ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1767 86101-1019 โรงพยาบาลเอกชัย เลขท่ี 99/9 ถนนเอกชัย ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

1768 86101-1021 โรงพยาบาล เซ็นทรัล ปาร์ค เลขท่ี 4/42 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1769 86101-1025 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลขท่ี 198 หมู่ท่ี 1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

1770 86101-1027 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เลขท่ี 888/88 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

1771 86102-1002 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เลขท่ี 8/99 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1772 86201-0001 บีไอ คลินิก เลขท่ี 33 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1773 86201-0002 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เลขท่ี 159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

1774 86909-0002 ศูนย์สุขภาพชีวาศรม เลขท่ี 73/4 ซอยหมู่บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1775 86909-1001 สถานพยาบาล หมอธนู แพทย์แผนไทย เลขท่ี 98/98 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1776 90002-0001 โรงละครสยามนิรมิต เลขท่ี 19 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1777 90002-0002 โรงละครไทยอลังการพัทยา เลขท่ี 2/7 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

1778 90002-0003 โรงละคร สยามนิรมิต เลขท่ี 55/81 หมู่ท่ี 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯร.๙ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1779 91021-1001 บริษัท อุทยานหุ่นข้ีผ้ึงสยาม จ ากัด เลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลวังเย็น อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

1780 91021-1003 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เลขท่ี 499/50 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1781 91031-0001 ซาฟารีเวิลด์ เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

1782 91031-0002 สวนสัตว์สงขลา เลขท่ี 189 หมู่ท่ี 5 ซอยสวนพลู ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

1783 91031-1001 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เลขท่ี 100 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

1784 91031-1002 สวนเสือศรีราชา เลขท่ี 341 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1785 93111-0001 ธนาซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ เลขท่ี 100-100/1 หมู่ท่ี 4 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

1786 93111-0005 สยามคันทรีคลับพัทยาแพลนเทช่ัน เลขท่ี 50/6 หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1787 93111-0009 บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากัด เลขท่ี 9 ถนนปัญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1788 93111-1001 บริษัท โนเบิล เพลซ จ ากัด เลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

1789 93111-1002 สนามกอล์ฟ พัฒนา สปอร์ท คลับ เลขท่ี 99/89 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

1790 93111-1005 สันติบุรีสมุยคันทรีคลับ เลขท่ี 12/15 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

1791 93111-1006 มิชช่ัน ฮิลล์ ภูเก็ต กอล์ฟ รีสอร์ท เลขท่ี 195 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

1792 93111-1007 ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เลขท่ี 146/4 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1793 93111-1009 แบล็ค เมาท์เทน กอล์ฟคลับ หัวหิน เลขท่ี 565 หมู่ท่ี 7 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110



ล าดับ TSIC-ID ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู่

1794 93111-1010 บูรพากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 281 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

1795 93111-1011 บริษัท พี.โอ.ซี.ฟีนิกซ์ โกลด์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 9 ถนนสุขาภิบาล 2 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

1796 93111-1012 สนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ท เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต าบลสระพัง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

1797 93112-0001 เดอะแคปปิตอล คลับ (THE CAPITOL CLUB) เลขท่ี 99/397 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1798 93120-0001 สมาคมราชกรีฑาสโมสร เลขท่ี 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1799 93199-0002 สโมสรราชพฤกษ์ เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

1800 93199-0003 บริษัท บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทร่ี คลับ จ ากัด เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 2 ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

1801 93199-0004 เขาใหญ่กอล์ฟคลับ เลขท่ี 151 หมู่ท่ี 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

1802 93210-0001 สยามพาร์คซิต้ี เลขท่ี 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1803 93210-0002 สวนสนุกดรีมเวิลด์ เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิตนครนายก ต าบลบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

1804 93210-1001 แบล็ค เมาท์เทน วอร์เตอร์ ปาร์ค เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ถนนหนองพลับ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

1805 93299-0001 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1806 93299-0003 สตูดิโอเวิร์คพอยท์ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรมฯ ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

1807 96305-0001 บริษัท เจ้าพระยาพาเลซ จ ากัด เลขท่ี 59 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

1808 96305-0002 พลาซ่าเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 1543/1-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1809 96305-0003 บริษัท ลา เบลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด เลขท่ี 1765 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1810 96305-1003 เจ้าพระยา 4 เลขท่ี 520 ถนนธรรมนูญวิถี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


