
จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
กาญจนบรีุ ร้านหนงัสือ ว.อุปกรณ์ 2009 อ.เมือง 
กาญจนบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณกนัยสิ์นี ถนนรถไฟ อ.ทา่มะกา
กาญจนบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณผอ่งนภา ศกัด์ิอรุณชยั บอ่พลอย
กาญจนบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านอาร์ซีเคร่ืองเขียน ต.พนมทวน  อ.พนมทวน
กาญจนบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน คุณกฤษณา ฉตัรมงคลไพศาล ต.พนมทวน อ.พนมทวน
กาญจนบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณพรรษพร  เอกผดุงพงษ์ หมู่บา้นตลุงเหนือ ต.หนองประดู่  
กาญจนบรีุ ร้านขายสินคา้ OTOP คุณวชัรินทร์ พวงวดัโพธ์ิ  ถ.พระแทน่ ต.ตะคร ้ าเอน 
กาญจนบรีุ ร้านก๊ิฟช๊อฟ ร้าน top shop beebee ต.แสงชูโต อ.เมือง
กาญจนบรีุ ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ Black Coffee ตรงขา้ม โรบินสนั กาญจนบรีุ
กาญจนบรีุ ร้านมินิมาร์ท ร้านลดัดาเฟรชมาร์ท 124 ถ.แสงชูโต บา้นใต ้

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ก าแพงเพชร มินิมาร์ท บวัชมพมิูนิมาร์ท ต.สลกบาตร ติดถนนเอเซีย
ก าแพงเพชร ร้านลา้งอดัฉีด หจก.รังสีเซอร์วิส จ.ก าแพงเพชร ป๊ัมShell ตรงขา้มธ.กสิกรไทย
ก าแพงเพชร ร้านบิวต้ี ร้านโฮมบิวต้ี จ. ก าแพงเพชร ต.สลกบาตร หลงัตลาด
ก าแพงเพชร ร้านบิวต้ี คุณสุวรรณรัตน์ สุขมโนธรรม ถ.ชากงัราว ต.ในเมือง
ก าแพงเพชร ร้านบิวต้ี คุณสิทธิเวช อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร
ก าแพงเพชร ร้านบิวต้ี ไอรีณ คอสเมติก จ.ก าแพงเพชร

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ฉะเชิงเทรา ร้านมินิมาร์ท วดัหลวงพอ่โสธร อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ร้านมินิมาร์ท คุณวนิดา พรพจน์ธนมาศ ทา่ตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ร้านมินิมาร์ท บริษทั เหรียญทองลามิทิวบ ์จ  ากดั ต.หอมศิล อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา ตกแต่งสวน ร้านยกุานดา การ์เดน้ท ์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ร้านมินิมาร์ท คุณณัจยา  ธญัสงวน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา ร้านมินิมาร์ท คุณวรรณ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
นครนายก รีสอร์ท+มินิมาร์ท ระเบียงไพรวลัเลย์ เมือง นครนายก
นครนายก ร้านคา้สวสัดิการณ์ โรงเรียนนายร้อย จปร. เมือง นครนายก
นครนายก มินิมาร์ท คุณวิมล จนัทร์ลี เมือง นครนายก
นครนายก ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริษทั 14 แวร์ จ  ากดั ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14
นครนายก ร้านขายของปลีก-ส่ง ร้านบา้นนาสารพดั ต.บา้นนา อ.บา้นนา
นครนายก ร้านคา้ปลีก สมาคมแม่บา้น ทบ. สาขา รร.จปร.9 ม.1 ต.พรหมณี อ.เมือง 
นครนายก ร้านเคร่ืองเขียน คุณวิบลูย ์/ ร้านวิบลูภณัฑ์ 88/4-5 ม.5 ถ.สุวรรณศร อ.บา้นนา 

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ชยันาท ร้านตรวจสภาพรถ บจก.ชยันาทตรวจสภาพ อ.เมือง จ.ชยันาท



ชยันาท ร้านตรวจสภาพรถ บจก.แอลเอเอ็นดีอินชวัรันส์โบรคเกอร์ อ.เมือง จ.ชยันาท
ชยันาท ร้านตรวจสภาพรถ บริษทั วฒันชยัคาร์เซอร์วิส จ ากดั อ.เมือง จ.ชยันาท
ชยันาท ร้านมินิมาร์ท ร้านธนพลธ์ ต.ดงพอน อ.สรรคบรีุ

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
นครปฐม ร้านอุปกรณ์กีฬา ศาลายาดีไซน์ อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม มินิมาร์ท ไทยแอลกอฮอ อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม ร้านขายเส้ือผา้ Destiny อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม ร้านขายของเด็ก บวัทอง อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม มินิมาร์ท สุนทรี ออยส์ อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม ร้านแว่นตา ร้านสามพรานการแว่น อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม บมจ.ไทยแอลกอฮอล์ ผลิตจ าหน่ายแอลกอฮอล์ อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม ธุรกิจผลิตและขาย บริษทั พฤกชเวช จ ากดั อ.ก าแพงแสน
นครปฐม สนามฟตุบอล บริษทั ไซเกน้ไฮมาค จ ากดั อ.สามพราน
นครปฐม ร้านอะไหล่แอร์ คุณนรินทร ครุฑเปรม พทุธมลฑล สาย 4
นครปฐม ร้านแว่นตา ร้านดิอายส์ คลินิก ม.บา้นหลงัสวน  ต.กระทุ่มลม้
นครปฐม โรงงานผลิตแอลกฮอล์ บมจ.ไทยแอลกอฮอล ์ ต.บางไทรป่า  อ.บางเลน
นครปฐม ร้านขายขา้วสาร ร้านกลว้ยหอมคา้ขา้ว อ.เมือง จ.นครปฐม
นครปฐม ร้านมินิมาร์ท คุณธิติมิชส์ กิจเจริญ  ต.ทา่ขา้ม อ.สามพราน
นครปฐม ร้านคา้สวสัดิการ  ร.ร.วดักลางบางแกว้ ต.บางกระเบา อ.นครชยัศรี
นครปฐม ร้านมินิมาร์ท คุณพลิศา เกตุแกว้  ต.ทา่ต าหนกั อ.นครชยัศรี
นครปฐม ร้านขา้วสาร ร้านกลว้ยหอมคา้ขา้ว  ต.ธรรมศาลา อ.เมือง
นครปฐม ร้านกาแฟ ร้าน Pure Cafe'  ต.บางกระทึก อ.สามพราน
นครปฐม ร้านมินิมาร์ท ร้าน Ariki ถ.ราชวิถี13 ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง
นครปฐม ร้านมินิมาร์ท ร้านโชคประนอม ต.นิลเพชร บางเลน
นครปฐม ร้านมินิมาร์ท คูลมาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั  ถ.พทุธมลฑลสาย 5 
นครปฐม ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ ร้้าน J&B COSMETIC ถ.ราชมรรคใน ต.พระปฐมเจดีย์
นครปฐม ร้านของฝาก ร้าน nine home ถ.เหนือวงั ต.ล าพยา อ.เมือง
นครปฐม ร้านคอมพิวเตอร์ หจก.อารยะคอมพิวเตอร์ ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน
นครปฐม ร้านมินิมาร์ท คุณนิภาวรรณ ไทยอ่อน 4/4 ม.2 ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง
นครปฐม ร้านบิวต้ี J&B สาขา 4 อ.เมือง
นครปฐม ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ร้าน Okina (โอกินะ) นครปฐม ศาลายา
นครปฐม ร้านขายยาหม่อง บจ. วงัพรมเทรดด้ิง 27/36 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
นนทบรีุ ร้านทกุอยา่ง 20 คุณวนัชยั วชัราทิพย์ อ.เมือง
นนทบรีุ มินิมาร์ท ร้านมายมาร์ท อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านถวรรควิ์ทยา อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านขายไส้กรอก รอเยล เนเชอรัล ฟู้ด โปรดกัส์ อ.บางกรวย



นนทบรีุ ร้านส้มต า ร้านต ามัว่ เดอะสแควร์ บางรักพมันา อ.บางบวัทอง
นนทบรีุ ร้านขายอาหารแช่แขง็ บริษทั ก.แสนไทยฟู๊ ด จ  ากดั ถ.บางรักใหญ่-บา้นใหม่ อ.บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน บจก.เจริญทรัพยเ์คร่ืองเขียน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (เมืองทอง)
นนทบรีุ ร้านขา้วมนัไก่ บริษทั ก.แสนไทย ฟู๊ ด จ  ากดั อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
นนทบรีุ ร้านอุปกรณ์ตกปลา หจก.บีพี สปอร์ตฟิชชิง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 
นนทบรีุ ร้านมินิมาร์ท ร้านปองณัฐพานิช  อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
นนทบรีุ ร้านซกัรีด องัเคิล ลอนดร้ี แอนด ์ดรายคลีน อ.เมือง จ.นนทบรีุ
นนทบรีุ ร้านเบเกอร์ร่ี คุณวิไลภรณ์ วงษว์าทย์ ปากเกร็ด นนทบรีุ
นนทบรีุ โรงงานไก่แช่แขง็ บริษทั ก.แสนไทยฟู๊ ด จ  ากดั ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน บจก. เจริญทรัพยเ์คร่ืองเขียน อิมแพคเมืองทองธานี
นนทบรีุ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Letter Crown The Walk ราชพฤกษ ์ชั้น 2 
นนทบรีุ ร่านมินิมาร์ท คุณคณางค ์สีสดใส เมืองทองธานี
นนทบรีุ โรงงานไก่แช่แขง็ บริษทั ก.แสนไทยฟู๊ ด จ  ากดั ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านพลอยแจแปน เซ็นทรัลรัตนาธิเบศ ชั้น2คุณดวงใจ  ตรีมาลา หมู่บา้นพฤกษา 41 ต.บา้นใหม่
นนทบรีุ ร้านกลอ้งถายรูป หจก.เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม คอนโดลุมพินีแจง้วฒันะ
นนทบรีุ ร้านขายจกัรยาน PT BIKE แขวงออ้มเกร็ต เขตปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านแว่นตา Diamond Eye ตลาดศนูยอ์าหารเมืองทองธานี  
นนทบรีุ ร้านเบเกอร์ร่ี ร้านนนทเ์บเกอร์ร่ี ถ.ประชาราษฎร์  ต.สวนใหญ่
นนทบรีุ ร้านแว่นตา Diamond Eye ตลาดศนูยอ์าหารเมืองทองธานี  
นนทบรีุ ระบบโรงพยาบาล อ าพนัเทคโนโลย ีจ  ากดั ถ.ศรีสมาน ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านอาหารสตัว์ มีโอ อินเทอร์ร่ี  จ  ากดั ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ 
นนทบรีุ ร้านเคร่ืองประดบั ชลชรัส กรุ๊ป จ ากดั ซ.งามวงศว์าน23  แยก15/1
นนทบรีุ ร้านอุปกรณ์แคมป์ป้ืง บริษทั วิสดอมอินเตอร์เทรด จ ากดัม.6 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านขายยา ร้านโพธ์ิดาวเภสชั ซ.วดัเฉลิมฯ ซอย 16 ต.บางศรีเมือง
นนทบรีุ ร้านกาแฟ บริษทั บีโอไลฟ์ จ  ากดั  ซ.บางม่วง-บางคูวตั(วดัพระเงิน) 
นนทบรีุ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านสูทดีดี หมู่บา้นอารียาถ.ติวานนท์
นนทบรีุ ร้านขายชุดชั้นใน คุณภาวิดา อาจยทุธ์ิ  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณอนุวฒัน์ เอ่ียมสะอาด ถ.บางบวัทอง-สุพรรณบรีุ อ.ไทรนอ้ย
นนทบรีุ บริษทัขนส่ง บจ.เอเฟ็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง
นนทบรีุ ร้านขาย gadgets แอสตนั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ.ประชาราษฎ ์4/1 ต.ตลาดขวญั 
นนทบรีุ ร้านอาหาร ร้าน มะจงั ถ.เล่ียงเมืองนนทบรีุ 13 ต.ตลาดขวญั 
นนทบรีุ ธุรกิจบนัเทิง บ.โมโน เจนเนอร์เรชัน่ จ  ากดั อาคารจสัมิน ชั้น 31 
นนทบรีุ ร้านอาหาร ร้าน โอกินะ ปากเกร็ด นนทบรีุ
นนทบรีุ ร้านกาแฟ ครัวพ่ีนนัท์ ตลาดปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านขายของ 20 บาท น.ส.เภาไพร า หิรัญประทีป 77/24  ม.4  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
นนทบรีุ Shop Swat Cat บริษทั สปอร์ต แคปิตอล  จ  ากดั  ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านอาหาร คุณยิ่งศกัด์ิ แหวนเพชร หมู่บา้นสหกรณ์ 3 ซ.11 อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ช.ชินภทัร ควอลิต้ี โปรดกัส์ จ  ากดั 88/99 หมู่ท่ี 6 ต.บางเด่ือ อ.เมือง
นนทบรีุ ร้านขายของช า บ.กริชนคร คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ตลาดศรีเมืองนนท์
นนทบรีุ ร้านวสัดุก่อสร้าง คุณณัฐธยาน์ 50/38 ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย
นนทบรีุ ร้านขายสีรถยนต์ บจ.พิชิต เพน้ท์ 165/31 ม.5 ต.บางเลน อ.บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านขายชุดชั้นใน WOW UNDERWARE บางใหญ่ 



นนทบรีุ ร้านขายของเด็ก ซูโม่ คิดซ์์ 99/19 ม.5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย
นนทบรีุ ร้านศลัยกรรมคลีนิค บริษทั รีไววลั (ประเทศไทย) จ ากดั30/41 ม.9 อ.เมือง ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมือง
นนทบรีุ ร้านขายอุปกณณ์อู่ บริษทั สกายเทค อินโนเวชัน่ จ  ากดั189/181 ม.5 ต.บางรักพฒันา
นนทบรีุ ร้านนวด คุณพิริชญา 99/187 มบ.รสิกาวิลล่า 3 ม.4 ซ.12 ต.บางเลน บางใหญ่
นนทบรีุ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษทั มิ้นส์ม้ินส์ จ  ากดั (Green House Bistro)20/28 ม.4 ถ.ชยัพฤกษ ์ต.บางพลบั อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้าน ลาบขอนแก่น 19/206 หมู่บา้นชวนช่ืนโมดสั ซ.แจง้วฒันะ 41 ถ.แจง้วฒันะ
นนทบรีุ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษทั ดิมเพิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั77/6 ม.6 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด
นนทบรีุ ร้านขนมปังป๊ีบ ร้านปังป้ิบ 83/183-184 ตลาดบางใหญ่ซิต้ี

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
นครสวรรค์ ร้านบิวต้ี SC บิวต้ี เมือง นครสวรรค์
นครสวรรค์ ร้านคา้สหกรณ์ โรงพยาบาลลาดยาว โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์ ป๊ัมน ้ามนั คุณจนัทร์จิรา ล้ิมโชติกุล เกา้เล้ียว นครสวรรค์
นครสวรรค์ ร้านมินิมาร์ท ร้านน ่าลีเฮง ไพศาลี นครสวรรค์
นครสวรรค์ ร้านมินิมาร์ท คุณธีรเมธ โคตุนนัท์ เมือง นครสวรรค์
นครสวรรค์ ร้านมินิมาร์ท คุณธเนส โพธ์ิเนียม ต.หนองกระโดน อ.เมือง
นครสวรรค์ ร้านมินิมาร์ท คุณวรรรศิริ สนธิโพธ์ิ ถ.ทวีชยั อ.ตาคลี
นครสวรรค์ มินิมาร์ท คุณกิตติชยั ชุ่มวิจารณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์ ร้านวตัถุดิบอาหารญ่ีปุ่ น ร้านอุย้ทาโกะ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้าน HC Chisnow shop หา้งเดอะวอค นครสวรรค ์ชั้น 1 
นครสวรรค์ ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านศรีวิช คา้เหล็ก ถ.สายเอเชีย อ.เมือง
นครสวรรค์ ร้านมินิมาร์ท ร้านบา้นชมพู 2/12 ถนนมยั ต  าบลตาคลี อ.ตาคลี                        
นครสวรรค์ ร้านของฝาก คุณจนัทร์จิรา ล้ิมโชติกุล ต.มหาโพธ์ิ อ.เกา้เล้ียว
นครสวรรค์ ร้านอุปกรณ์การเกษตร ร้านเทพทรัพยเ์พ่ิมพนูการเกษตร ถ.ตากฟ้า ทา่ตะโก ต.พนุกยงู
นครสวรรค์ ร้านคา้สวสัดิการ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี
นครสวรรค์ ร้านกาแฟ คุณภารดล ร้านกาแฟ ตรงขา้ม รพ.ไพศาลี
นครสวรรค์ ร้านขายของน าเขา้ Se Select สาขา Jas Urban 34/2 ม.6 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ 

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท คุณวนัชยั รุจิณรงค์ ล  าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านชานม บริษทั ซีวีเจ คอฟเฟอร์ จ  ากดั ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านประดบัยนต์ ร้านเอ็มวนั เรซซ่ิง ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านชานม บจ.ซีวีเจ คอฟเฟอร์ส ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท ร้านซุปเปอร์เซฟ ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท พี พี มินิมาร์ท ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านชานม บจ.ซีวีเจ คอฟเฟอร์ส ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านก๊ิฟช็อป บริษทั ฟ้าใส พอยต ์จ  ากดั ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้าน 108 SHOP คุณนนัทิยา  เทียมบณัฑิตย์ ล  าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท คุณวนัชยั รุจิณรงค์ ล  าลูกกา ปทมุธานี



ปทมุธานี ร้านคา้สหกรณ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาปทมุ วิทยาลยัปทมุธานี
ปทมุธานี มินิมาร์ท คุณอมรรัตน์(ลูกคา้เสือเมือง) ล าลูกกาคลอง 8
ปทมุธานี ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านบิวต้ีฟาร์ม อ.เมือง
ปทมุธานี ร้านสเตก๊ส์ ร้านชาลี สเตก๊ส์ ธญัญบรีุ
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท คุณศศิวิมล ตระกูลเขียว เมือง
ปทมุธานี ร้านผลไม้ คุณมานะ ปัดจงัหรีด ตลาดไท
ปทมุธานี ร้านชานม ร้านชาคลู ล าลูกกาคลอง 3 
ปทมุธานี โรงงานไก่แปรรูป บ.โกเดน้ ฟู้ดส์ สยาม จ ากดั ล าลูกกาคลอง 7
ปทมุธานี ร้านอาหารส าเร็จรูป บ.โมเดไทย จ ากดั ป๊ัม ปตท.รังสิต
ปทมุธานี ร้านขายดอกไม้ บริษทั ซีวีเจ คอฟเฟอร์ส จ ากดั ล าลูกกา ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านวสัดุก่อสร้าง บ.กวีวรรณผลิตภณัฑ์คอนกรีต จ ากดัสามโคก ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านแว่นตา บริษทั นิวศรีทองไฮเทค จ ากดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านบีบี บิวต้ี ตลาดไท
ปทมุธานี ร้านอาหาร บริษทั คอมมอนวิว จ ากดั ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
ปทมุธานี ร้านวสัดุก่อสร้าง  เอ แอนด์ ที โฮมโปรดกัส์ จ  ากดั ต.บึงค  าพร้อย อ.ล าลูกกา
ปทมุธานี ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริษทั เอ็มอีทู จ  ากดั  ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท MANY MART คลองหน่ึง คลองหลวง
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท คุณน ้าทิพย ์รัตนเจษจุฑา มณีรินทร์เลคพร์ค ซ.1 
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท คุณวรรณกร วสนัตส์ว่างวงศ์ ซ.เทพบตุร ต.คลองหน่ึง 
ปทมุธานี ร้านส าหรับเด็กเล็ก บริษทั ละมุนเบบ้ี จ  ากดั ถนน คลองหลวง ต.คลองหลวง
ปทมุธานี ร้านอาหาร คุณกุริสรา  ปักก่ิงเมือง ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง 
ปทมุธานี ร้านขายปลา ร้านปทมุรัฐฟาร์ม  หมู่ 2 ต.บา้นฉาง อ.เมือง
ปทมุธานี ร้านมินิมาร์ท คุณอรวรรณ แหวนเพชร ซ.ร่วมสุข ต.บา้นใหม่ อ.เมือง
ปทมุธานี ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านปนดัดา สมุนไพร ม.3 ต.บึงยี่โถ อ.ธญับรีุ
ปทมุธานี ร้านอาหาร,ร้านมินิมาร์ท บริษทั มัน่คงเคหะการ สนามกอลฟ์ชวนช่ืน ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านขายของ 15 บาท คุณภทัรณกนัต ์รอเลิชฤทธ์ิสกุล ซ.โรงแรมแมนฮตัตนั นวนคร
ปทมุธานี ร้านขายปลาร้า เจ ้วาส ตลาดไท ตลาดไท
ปทมุธานี ร้านอาหารคลีน ร้าน leanlicious ศนูยอ์าหารยสูแอคว คลองหลวง
ปทมุธานี ร้านสเตก๊ส์ Hang out meet again awake ปทมุธานี
ปทมุธานี ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้านสรรพศรีเจริญพาณิชย์ 49/25 ม.14 เทพกุญชร 42 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง
ปทมุธานี ร้านขายเมลามีน ร้านเมลามีน 9 ม.1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง
ปทมุธานี ร้านสปา ร้าน สปา กายาสถาน 80/9 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา
ปทมุธานี ร้านซกัรีด บริษทั โปรเกรสซีฟ คลีน จ ากดั 9/228 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง
ปทมุธานี ร้านขนุนทอด ร้านสมบรูณ์เจริญ 31/1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง
ปทมุธานี ร้านขายเคร่ืองส าอาง คุณเจริญทรัพย ์ 801/150 พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา
ปทมุธานี ร้านขายเส้ือผา้ บจก. แมงปอ อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์31/23 ม.10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ปราจีนบรีุ ร้านสงัฆภณัฑ์ ณาตยา สงัฆภณัฑ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ
ปราจีนบรีุ ร้านมินิมาร์ท ร้าน ไพรัญ มินิมาร์ท อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ



ปราจีนบรีุ ร้านกาแฟ ร้านอเมซอน ปตท.สาขาหวัเขา หวัเขา จ.ปราจีนบรีุ
ปราจีนบรีุ ร้านขายของ ชิมชุนดอทคอม จ ากดั อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ
ปราจีนบรีุ ร้านมินิมาร์ท ร้าน ไพรัญ มินิมาร์ท อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ
ปราจีนบรีุ ร้านคา้สวสัดิการ วิทยาลยัสายมิตรเทคโนโลยี่ปราจีนบรีุอ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ
ปราจีนบรีุ outlet บริษทั ออมเงิน ธุรกิจ จ  ากดั อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
ปราจีนบรีุ บริษทัโฆษณา หจก. เอ็น.พี.ดี. แอดเวอร์ไทซ่ิง  ต.ทา่ตูม อ.ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบรีุ ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก. กบินทร์เม่งหลี ถนนสุวรรณศร ต.เมืองเก่า 
ปราจีนบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณปัญชลี พฤกษะศรี 84/4 ถ.เทศบาลด าริ ต.หนา้เมือง
ปราจีนบรีุ โรงสี โรงสีธญันนัทเ์จริญกิจ จ  ากดั ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธ์ิ
ปราจีนบรีุ ร้านขายของวสัดุก่อสร้าง หจก.กบินทร์เม่งหลี ถนนสุวรรณศร ต.เมืองเก่า 

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
พระนครศรีอยธุยา มินิมาร์ท ซุปเปอร์เฮียต๋ี อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา มินิมาร์ท ร้านจิปาถะ อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านอุปกรณ์การเกษตร ร้านมหาราชการเกษตร อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายบรรจุภณัฑ์ คุณแหม่ม อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายของช า คุณเอนกร้าน เฉลียว พงษพ์นัธ์ อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายของช า คุณปกกมล ส้ิวอินทร์ อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา มินิมาร์ท บา้นสวน 3 อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายของส่ง คุณรุ่งอนนัต ์  รุ่งมโน อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า หจก.โรจนะอีควิปเมน้ท ์1994 อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านมินิมาร์ท เค.ที.เจ. จดัการธุรกิจ จ  ากดั อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านมินิมาร์ท ร้านขา้วแกงบา้นสวน 2 อ.เมือง
พระนครศรีอยธุยา ร้านมินิมาร์ท คุณยทุธนา ขลงัธรรมเนียม อยธุทยาปาร์ค อยธุทยา
พระนครศรีอยธุยา ร้าน HD คุณ ชวลัรัตน์ ภกัดีนุกูล โรงงาน WD บางปะอิน
พระนครศรีอยธุยา ร้านอาหาร บริษทั เรืองสิน ฟู้ดโปรดกั จ  ากดั อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา
พระนครศรีอยธุยา ร้านอาหาร คุณกิตติวี ลายสาคร ต.หวัรอ อ.พระนครศรีอยธุยา
พระนครศรีอยธุยา ร้านอาหาร คุณสุพรรษา  ชลนุชา ต.บา้นสร้าง อ.บางประอิน
พระนครศรีอยธุยา ร้านอาหาร บริษทั เรืองสิน ฟู้ดโปรดกั จ  ากดั อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา
พระนครศรีอยธุยา ร้านอาหาร คุณมลิวลัย ์ ประคองทรัพย์ ต.ขยาย อ.บางประหนั
พระนครศรีอยธุยา ร้านมินิมาร์ท บริษทั รุ่งพฒันาดี(1998) จ ากดั  ถ.พหลโยธิน อ.บางปะดิน
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายไม้ ภิญโญ รสโอชา ต.คุง้ลาน อ.บางปะอิน
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายแว่นตา บจ.โอปป้า อายแวร์ 63/2 ม.2 ต.เสนา อ.อุทยั
พระนครศรีอยธุยา ร้านขายส้มต า ร้าน VIP ส้มต า 24/3 ม.1 ต.พระขาว อ.บางบาล

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ราชบรีุ มินิมาร์ท V Shop อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านอาหาร นครคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านขนม ร้านขนมพรพิมลสโตร์ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านถ่ายรูป คุณสุรสิทธ์ิ เจนสวสัด์ิพงศ์ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านสหกรณ์โรงเรียน รร.วดับา้นโป่งสามคัคีคุณอุปถมัภ์ อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านก๊ิฟช็อบ บจ.บา้นโป่งโครเมียม อ.เมือง จ.ราชบรีุ



ราชบรีุ ฟาร์มไข่ ฟาร์มพากเพียร อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านตุ๊กตา ร้านสุนทรี อ.เมือง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ มินิมาร์ท คุณธาราพงษ ์ทรงสุจริตกุล ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ด าเนินสะดวก 
ราชบรีุ มินิมาร์ท ร้านไทวิวฒัน์ 2 ด าเนินสะดวก
ราชบรีุ ร้านคา้สหกรณ์ โรงเรียนจิรศกัด์ิ อ.เมือง
ราชบรีุ ร้านตุ๊กตา ร้านสุนทรี ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม
ราชบรีุ ร้านขายของ ร้านวชัรากร บา้นโป่ง ราชบรีุ
ราชบรีุ superbike ร้าน King Superbike บา้นสิงห์ โพธาราม
ราชบรีุ ร้านตุ๊กตา ร้านสุนทรี โพธาราม ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านมินิมาร์ท ร้านโชคศิริอนนัท์ โพธาราม ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านอาหาร ร้านสกอร์เป้ียน ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม
ราชบรีุ ร้านอุปกรณ์การเกษตร หจก.ภูมโนธรรม อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านถ่ายรูป ร้านอิมเมจชอป ราชบรีุ
ราชบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณขจรศกัด์ิ สุขห่อ เลขท่ี 9 ถ.ศรีวงัตาล อ.บา้นโป่ง
ราชบรีุ ร้านมินิมาร์ท ร้านปวียาไทย ซ.3 ถ.คฑาไทย อ.เมือง
ราชบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณปณิชา  ชยัมาสิก ต.บา้นสิงห์ โพธราม
ราชบรีุ ร้านขายปลีกส่ง คุณธนสิทธิ ปราสาทวฒันา 187/3 ม.3 ต.โพหกั อ.บางแพ 
ราชบรีุ ร้านเพ่ือสุขภาพ ร้านอ่ิมเอม 120/3 หมู่ 5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง 
ราชบรีุ ร้านอาหาร สวนอาหารมะม่วงคู่ 118 ม.4 ต.เจดียห์กั อ.เมือง
ราชบรีุ ร้านขายของช า หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ชยัเจริญ 2 ส านกังานใหญ่187/3 ม.3 ต.โพหกั อ.บางแพ 
ราชบรีุ อู่ซ่อมรถ บริษทัพีรพงศษ ์การยาง จ  ากดั 215 ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง
ราชบรีุ ร้านขายปลีก-ส่ง ร้านชยัเจริญ 2 187/3 ม.3 ต.โพหกั อ.บางแพ
ราชบรีุ ร้านเบเกอร์ร่ี ร้านขนม Kanom By Kamon 99/9 ถ.โพธาราม-บา้นเลือก อ.โพธาราม
ราชบรีุ ร้านอะไหล่ยนตื ร้านเสริมมิตรมอเตอร์ 7/7 ม.9 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง
ราชบรีุ ร้านขายอุปกรณ์ท าขนม ลา้นแกว้ สาขา2 บา้นโป่ง 241-243 ถ.บา้นดอนตูม อ.บา้นโป่ง
ราชบรีุ เคร่ืองเขียน หจก.ยงฟ้า บา้นโป่ง 92 ถ.ทรงพล ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ลพบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านกรรณิการ์พาณิชย์ เมือง ลพบรีุ
ลพบรีุ ร้านกาแฟ บ.สารพรรณกาแฟ จ ากดั ชยับาดาล ลพบรีุ
ลพบรีุ ร้านเสือผ้า้ ร้านอุ่นไอรัก ทา่ศาลา ลพบรีุ
ลพบรีุ ป้ัมน ้ามนั บ.นิยมล านารายณ์ปิโตรเลียม จ ากดัล านารายณ์ ลพบรีุ
ลพบรีุ มินิมาร์ท ร้านแกว้วนัดี การคา้ เมือง ลพบรีุ
ลพบรีุ ร้านกาแฟ บริษทั สารพรรณกาแฟ จ ากดั ถ.สระบรีุ-หล่มสกั ต.ชยันารายณ์
ลพบรีุ ร้านอาหาร ร้าน เซฟอัน๋ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ
ลพบรีุ ร้านเจา้สวั เจา้สวัเนียม จ ากดั ต.ชยันารายณ์  อ.ชยับาดาล
ลพบรีุ ร้านวสัดุไฟฟ้า ดีอาร์ เอ็นจีเนียร่ิง  ถ.หนา้พระกาฬ  ต.ทา่หิน อ.เมือง
ลพบรีุ ร้านวสัดุก่อสร้าง พี ดี เอ็นจีเนียร่ิง ต.พฒันานิคม อ.พ?ันานิคม
ลพบรีุ ร้านบิวต้ีขายส่ง บริษทั Wink White  ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกส าโรง
ลพบรีุ ขายไม้ รุ่งเรือง คา้ไม้ ถนนมิตรภาพ อ.แก่งคอย



ลพบรีุ ร้านปลีก-ส่ง ร้านกรรณิกา อ.ชยับาดาล
ลพบรีุ ร้านอาหาร ร้านตม้ตุ๋นไฮโซ 130/10 ม.9 ต.เขาพระงาม อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สมุทรปราการ มินิมาร์ท พนัทวีแมนชัน่ บางพลี
สมุทรปราการ มินิมาร์ท เซ็นเตอร์ไพร์ส บางพลี
สมุทรปราการ ร้านคา้ชุมชน ร้านคา้ชุมชนเอ้ือขจร บางพลี
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท คุณพนิดา  ดว้งมี บางพลี
สมุทรปราการ ร่านขายนมเยน็ บจ.ร ่ ารวยความสุข บางพลี
สมุทรปราการ มินิมาร์ท ร้านตุ๊กตา บางพลี
สมุทรปราการ หอ้งเยน็วาย.เค.วี ธุรกิจหอ้งเยน็ บางพลี
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท เอ.พี.ดบัเบิลย.ูอินเตอร์เนชัน่แนล บางพลี
สมุทรปราการ ร้านขายยา ร้านทบัทิม อ.บางเสาธง
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท คุณเฉลิมรัตน์ โตทรัพย์ อ.บางพลี
สมุทรปราการ คลีนิคทนัตกรรม คลินิคทนัตกรรม เฟรนดล่ี์ สมายล์บางโฉลง สมุทรปราการ
สมุทรปราการ มินิมาร์ท บริษทั ดาวก่ิงแกว้ จ  ากดั ป๊ัมคาวลเ์ทค ก่ิงแกว้
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท คุณอภิศกัด์ิ อุดมมหศิลป์ แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท บ.โอ.พี.คอนซูมเมอร์ มาร์เก๊ตตง้ พระประแดง สมุทรปราการ
สมุทรปราการ ร้านอาหาร ร้านกินซ่าชาบู ถ.ศรีนครินทร์ เมือง สมุทรปราการ
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท คุณมนทิพย ์แช่ห่าน โลตสัพลสัศรีนครรินทร์
สมุทรปราการ มินิมาร์ท ร้าน 108 Shop ถ.ประชาอุทิศ-วดัคู่สร้าง
สมุทรปราการ มินิมาร์ท บริษทั ดาวก่ิงแกว้ จ  ากดั ป๊ัมคาวลเ์ทค ก่ิงแกว้
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท  เวิร์คไทย ออร์ มาร์ท ถ.เทพารักษ ์กม.25 ต.บางเพรียง
สมุทรปราการ ร้านขา้วตม้ปลา บริษทั เก๋ากะพง จ ากดั ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง
สมุทรปราการ ร้านอุปกรณ์รถมอร์เตอร์ไซด์คุณบณุฑริกา กิติทีฆกุล หมู่บา้นลดาวลัย ์ต.ส าโรงเหนือ
สมุทรปราการ สหกรณ์โรงเรียน บจก.ทีเอสไอเอส เอ็ดดูเคชัน่ โรงเรียนนานาชาติ ไทย-สิงคโปร์
สมุทรปราการ สหกรณ์โรงเรียน บจก.ไทย-สิงคโปร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โรงเรียนนานาชาติ ไทย-สิงคโปร์
สมุทรปราการ ร้านขา้วตม้ปลา บริษทั เก๋ากะพง จ ากดั ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท ร้าน ศรีบรูพา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ ร้านขา้วตม้ปลา บริษทั เก๋ากะพง จ ากดั ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท บริษทั ฮาริยนู จ  ากดั อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก. บญุรุ่งวสัดุก่อสร้าง ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.บา้นคลองสวน
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท ร้านศรีบรูพา ซ.พระราชวิริยาภรณ์16 
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท บจก.เอ็นซีแอล โปรดกัส์  ต.บางแกว้ อ.บางพลี
สมุทรปราการ ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเล็ก อิเล็กทรอนิกส์  ต.ในคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท หจก. เอ็กเชนจ์ บอด้ี  ซ.บญุศิริ 18 ต.บางเมือง
สมุทรปราการ ร้านเฟอร์นิเจอร์ รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ ถ.สายลวด อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท เพท็ซพัพลาย จ ากดั ซ.พฒุสี ถ.พทุธรักษา อ.เมือง
สมุทรปราการ มินิมาร์ท บริษทั ดาวก่ิงแกว้ จ  ากดั ป๊ัมคาวลเ์ทค ก่ิงแกว้
สมุทรปราการ ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก. บญุรุ่งวสัดุก่อสร้าง ถ.ประชาอุทิศ90 ต.บา้นคลองสวน
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท เวิร์ค ไทยออลมาร์ท ถ.เทพารักษ ์กม.25  อ.บางบอ่ 
สมุทรปราการ ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก. บญุรุ่งวสัดุก่อสร้าง ถ.ประชาอุทิศ90 ต.บา้นคลองสวน



สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท ร้านมีเธอ ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านเบเกอร์ร่ี ร้านมาม่าเบเกอร์ร่ี ถ.ก่ิงแกว้  ต.ราชาเทวะ
สมุทรปราการ ร้านมินิมาร์ท คุณโอฬาร พงศว์รินทร์ ม.ชลลดา ต.ศีรษะจระเขน้อ้ย
สมุทรปราการ ร้านอาหาร คุณสุทธิวงศ์ ม.16 ซ.ศรีด่าน22   ต.บางแกว้
สมุทรปราการ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ พีเจ เทรดด้ิง  จ  ากดั ถ.เทพารักษ ์ต.บางปลา
สมุทรปราการ ร้านขายมอเตอร์ไซด์ บริษทั เอส พี แอล มอเตอร์ จ  ากดั ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
สมุทรปราการ ร้านขายกาแฟ ร้าน 682 cafe ถ.สุขมุวิท ต.ปากน ้า อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านขายไม้ บจ.สวารินทร์ ส านกังานใหญ่  ถ.สุขาภิบาล6 อ.พระประแดง
สมุทรปราการ ร้านอาหาร บริษทั อนัเซ็นโปรดกัส์ จ  ากดั  ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านขายเก่ียวกบัสมุนไพร บา้นสมุนไพรเบญจวรรณ ลาดกระบงั 54 ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่
สมุทรปราการ ร้านกาแฟ ร้าน FOND-COFFEE ม.6 ถ.สุขมุวิท ต.บางใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ อุปกรณ์ตกปลา บริษทั ทีี.อาร์.วาย ฟิชช่ิง แทคเคิล จ  ากดั ม.11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมุทรปราการ ขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซด์ คุณบณุฑริกา กิติทีฆกุล  หมู่บา้นลดาวลัย ์ต.ส าโรงเหนือ 
สมุทรปราการ ร้านขายอุปกรณ์แพคเกจจ้ิงเอสพีพี แพคเกจจ้ิง ถ.แพรกษา ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านขายของช า กองทนุหมู่บา้นทิพวลั1 ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง 
สมุทรปราการ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง หจก.อศัวิน วสัดุก่อสร้าง  ต.บางปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ มินิมาร์ท ร้านพวงเบด็เตล็ด 134/3-4 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านขายจกัรยาน ร้าน BKK Canyon Bike and Mama Coffee58/30 ม.7 ถ.ก่ิงแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมุทรปราการ ขายอาหารแช่แขง็ บจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 72/1 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.ทา่พระ อ.เมือง
สมุทรปราการ ร้านขายรองเทา้ ร้าน World Step 101/77 ม.ธนาซิต้ี บางนาตราด บางโฉลง บางพลี
สมุทรปราการ คุณ พชันี ดรุณสนธยา 82/790 หมู่บา้นสุราวี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 
สมุทรปราการ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บริษทั เอกาย ไซน์ เฟอร์นิเจอร์ อินดสัเตรียล จ ากดั347/74 สุขสวสัด์ิ 84 แขวง คลองในปลากด พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ ร้านขายเส้ือผา้ บริษทัอินเทอร์แลคชั้นจ ากดั 100/714 ม.10 ต.บางเมือง อ.บางเมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สมุทรสงคราม ร้านมินิมาร์ท ร้านรุจโอฬาร มินิมาร์ท อ.เมือง
สมุทรสงคราม ร้านของฝาก ร้านง่วนหลี ต.จอมปลวก
สมุทรสงคราม เคร่ืองส าอางค์ ร้านคิมยอง สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ร้านสกัลาย คุณตั้ม หมู่บา้นเลขท่ี 5 ม.7 ต.ทา่ทราย
สมุทรสงคราม ร้านอะไหล่รถ เหล่าวฒันา ออโต้ ยกกระบตัร อ.บา้นแพว้

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สมุทรสาคร มินิมาร์ท สวสัดิการโรงงานเล่ียงฮะเฮง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เอราวณั อิเล็ค โทรนิคส์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้าน วีเอส วสัดุก่อสร้าง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านขายกางเกงยนีต์ บจ.ที  แอนด ์วี เทกซ์ไทลส์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านขายกางเกงยนีต์ บจ.ที  แอนด ์วี เทกซ์ไทลส์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านขายของสินคา้คนพม่า คุณเพียงตา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านคา้สวสัดิการณ์ ไพโอเนียร์ อีลาสติค อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านมินิมาร์ท นายสมบติั พิรุฬห์สถาพร อ.เมือง
สมุทรสาคร ร้านมินิมาร์ท คุณพิมพม์าดา แซ่หลี เมือง



สมุทรสาคร ร้านอาหาร โรงพยาบาลบา้นแพว้ บา้นแพว้ สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านมินิมาร์ท ร้านไทโกรเซอร์ร่ี เอ๊กเพลส เลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ สมุทรสาคร
สมุทรสาคร มินิมาร์ท คุณแกว้ แซ่แต้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
สมุทรสาคร มินิมาร์ท ร้านจ าเริญ ต.สวนส้ม อ.บา้นแพว้
สมุทรสาคร อาหารแช่แขง็ บจก.เกรียงชยัชาญ อิมพอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านคา้สวสัดิการณ์  เซา้ทอี์สเอเช่ียนแพคเกจจ่ิง ถ.บา้นปลายคลองครุ ต.นาดี
สมุทรสาคร มินิมาร์ท คุณแกว้ แซ่แต้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
สมุทรสาคร ร้านขายของเล่น บริษทั นิดา กรุ๊ป จ ากดั  ถนนเศรษฐกิจ ต.บางน ้าจืด อ.เมือง
สมุทรสาคร ร้านขายคอมพิวเตอร์ เอ็นเจไอทีโซลูชัน่ จ  ากดั ถ.สุคนทวิท  ต.ตลาดกระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร สนามฟตุซอล เอ็นทีเอส ฟตุซอล อารีน่า หมู่2 ต.พนัทา้ย อ.เมือง
สมุทรสาคร ร้านอาหารสุขภาพ ร้าน กรีน ชวัร์ ถนนพระราม2 หมู่5 
สมุทรสาคร ร้านมินิมาร์ท ดีแลนด ์พร๊อพเพอร์ต้ี ถ.เอกชยั ต.โคกขาม  อ.เมือง
สมุทรสาคร ร้านขายกระเป๋าเดินทาง คุณรัตนา  สถิตทรงธรรม ต.บางน ้าจืด  อ.เมือง 
สมุทรสาคร ร้านขายของฝาก บว้นลง้คา้วสัดุภณัท ์ (ร้านนกฮูก) 23 ม.1 ต.หลกัสาม อ.บา้นแพว้ 

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สระแกว้ ร้านคา้ส่ง หจก.สยามแขมร์ คา้ส่ง อ.วงัน ้าเยน็ จ.สระแกว้
สระแกว้ ร้านขายส่ง ร้านกุหลาบ วงัน ้าเยน็ ตลาดวงัน ้าเยน็
สระแกว้ ร้านคา้สวสัดิการณ์ โรงเรียนวงัน ้าเยน็วิทยาคม อ.วงัน ้าเยน็ จ.สระแกว้
สระแกว้ ร่านมินมาร์ท คุณรุ่ง อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้
สระแกว้ ร่านมินมาร์ท ร้านประมวลทรัพย์ อ.ตาพระยา จ.สระแกว้
สระแกว้ ร่านมินมาร์ท ศนุยก์ารคา้อินโดจีน โรงเกลือ อ.อรัญประเทศ 
สระแกว้ ร้านขายของส่ง คุณนีราชา เฝ้าสนัเท๊ียะ ต.โคกสูง อ.โคกสูง
สระแกว้ ร้านคา้ปลีก-ส่ง ร้าน E แปะ คา้ปลีก-ส่ง  ต.บา้นใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ
สระแกว้ ร้านขายอะไหล่รถ หจก. ไทเ่ชียงปิโตเลียม ต.วฒันานคร อ.วฒันานคร 

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สระบรีุ มินิมาร์ท คุณไพโรจน์ อ.เมือง จ.สระบรีุ
สระบรีุ ร้านเคร่ืองเขียน+ก๊ิฟช็อป ครูนิยม อ.เมือง จ.สระบรีุ
สระบรีุ ร้านมินิมาร์ท บริษทั อาร์ทเูอ็น สตาร์ จ  ากดั อ.เมือง จ.สระบรีุ
สระบรีุ Head Over Heels ร้านท าเล็บ ต.ปากเพรียว 
สระบรีุ ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก.สมานทองเอ็นจิเนียร่ิง อ.แก่งคอย
สระบรีุ ร้านขายของท่ีระลึก กลุ่มพฒันาโคนมซบัสนุ่น ต.ซบัสนุ่น อ.มวกเหล็ก
สระบรีุ ร้านมินิมาร์ท  คุณสิทธิชยั ชยัวฒันาตระกูล ต.หนองปลาไหล อ.เมือง
สระบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณรัชนี แตงอ่อน ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย
สระบรีุ ร้านอาหารสตัว์ ร้านอาหารสตัวไ์ทยสระบรีุ ต.ตน้ตาล อ.เสาไห้
สระบรีุ ป้ัมน ้ามนั หจก แสงชยัออยล ์ ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย
สระบรีุ สวสัดิการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
สระบรีุ ร้านเกษตร ร้านจรูญการเกษตร  ม.4  ต.ล าพญากลาง  อ.มวกเหล็ก
สระบรีุ ร้านสกัคิ้ว กิตตธ์ญัญา เป่ียมธนาโรจน์ 96/24 ถ.สุดบรรทดั ต.ปากเพรียว อ.เมือง



จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สิงห์บรีุ มินิมาร์ท กมลพรพานิช อ.เมือง จ.สิงห์บรีุ
สิงห์บรีุ มินิมาร์ท คุณสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บรีุ
สิงห์บรีุ ร้านนมผง คุณวารุณี โคลงฉนัท์ ม.5 ต.ม่วงหมู อ.เมือง
สิงห์บรีุ ร้านขายอุปกรณ์โซล่าเซลลบ์ริษทั บา้นโซล่าเซลล ์จ  ากดั ส านกังานใหญ่232/1 ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บรีุ

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สุพรรณบรีุ มินิมาร์ท Save Super อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ
สุพรรณบรีุ มินิมาร์ท Star Shop อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ
สุพรรณบรีุ ร้านมินิมาร์ท คุณพฒันินท ์ อุดมภกัดีพงศ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ
สุพรรณบรีุ ร้านเคร่ืองส าอางค์ P2Cosmetics อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ
สุพรรณบรีุ ร้านมินิมาร์ท บรัท บา้นวสัดุดี จ  ากดั ต.บางเลน อ.สองพ่ีนอ้ง
สุพรรณบรีุ มินิมาร์ท  คุณธญัญรัตน์ อยูแ่ป้น ถ.ประชาธิปไตย ต.ทา่พ่ีเล้ียง
สุพรรณบรีุ มินิมาร์ท คุณธญัญรัตน์ อยูแ่ป้น ถ.ประชาธิปไตย ต.ทา่พ่ีเล้ียง
สุพรรณบรีุ ร้านกาแฟและอาหาร ร้าน Playtime coffee&Restaurant 192 ม.3 ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบรีุ มินิมาร์ท ร้าน 108 SHOP 1935/20 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
อุทยัธานี ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรดวงดีการเกษตร 201/24 ม.1 ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่
อุทยัธานี ร้านขายอะไหล่มอเตอรืไซด์ร้าน เฮง เฮง มอเตอร์ 6/4 ม.4 ต.น ้าซึม อ.เมือง
อุทยัธานี ร้านขายทกุอยา่ง20 ร้าน ดีจงั ทกุอยา่ง20 44/19 ถ.เติบสิริ ต.อุทยัใหม่ อ.เมือง


