
จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้

ร้านมินิมาร์ท

กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านแบรร่ีง มินิมาร์ท ซอย แบรร่ิง
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านคิมมาร์ท ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน108 Shop ล าลูกกาคลอง ส่ี
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านแฟมิล่ียสูคาร์ รัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านเดอะแกรนด ์ สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านเวลคมั ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ศูนยวิ์จยัจุฬาภรณ์ แจง้วฒันะ
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านคดัสรร ป่ินเกลา้
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท มหัศจรรย1์009 ล าลูกกาคลอง แปด
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน Pol's  สาธร
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท Copa Football Arena ลาดปลาเคา้
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท Smily Minimart เพชรเกษม
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านรวมโชคมินิช็อป สวนหลวง
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท 89 Minimart เทพารักษ์
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านDiamond Shop ราชเทวี
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท แบดมินตนั วนั นวลจนัทร์
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านริชมาร์ท ม.กรุงเทพฯรังสิต
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านตะวนั Shop มีนบุรี
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านใบเฟริน มินิมาร์ท บางซ่ือ
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน JS Mart บางคอแหลม
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน Sun Set Mart ลาดกระบงั
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านซี.พี.กรีนมาร์ท ซอยเสือใหญ่
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านสะดวกดีมาร์ท สะพานควาย
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน อุ๊มินิมาร์ท ประเวศ
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน Many Mart ม.กรุงเทพฯรังสิต
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านสายชลมินิมาร์ท สายไหม
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน Boy Bee Game อุดมสุขซอย 26
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านสมายบี เสนานิคม ซอย 2
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท กรมการทหารส่ือสาร บางซ่ือ
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บริษทั เอสทีจีจ  ากดั เซ็ลทรัล ป่ินเกลา้
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านมินิมาร์ท วิทยาลยัราชพฤกษ์ พระราม5
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านไทยชอปท์ หลงัพรรคภูมิใจไทย บางเขน
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บริษทั เรด้ีเฮา้ส์ จ  ากดั หลงัตลาดบางแกว้
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านมินิมาร์ทบา้นปู ซอยขา้ง รพ.พิชยัยทุธ
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท คุณตวงพร โรจนวงศ์ ลาดพร้าว 101
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บริษทั บีย ูเอ็นจิเน่ียร่ิง จ  ากดั ถนนบรมราชชนนี
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ห้างหุ้นส่วน จ ากดั พีบิทซพัพลาย บางพลี



กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท สหกรณ์โรงพยาบาลจุฬา  ร.พ.จุฬาใกลอ้าคารนิติเวช
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านคา้ชุมชน เอ้ือขจร เทพารักษ์
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บจ. 365 ไอที โซลูชัน่ ลาดพร้าว ซอย 101
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บริษทั  เสือเมืองเอ็นจิเนียร่ิง  จ  ากดั บางบอน
กรุงเทพฯ ร้านขายปลีก-ขายส่ง ไท ช็อป ซอยวดัเลา พระราม 2
กรุงเทพฯ ร้านคา้สวสัดิการ กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน
กรุงเทพฯ มินิมาร์ท บจก. เดอะฟรีซเซอร์แอดวานท์ ซ.วิภาวดี 60
กรุงเทพฯ ร้านทุกอยา่ง 20 ร้านทุกอยา่ง 20 ตลาดสดสะพาน 4
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้าน ดีD เดนวิภาวดีคอนโด กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ร้านคา้สหกรณ์ โรงเรียนนานาชาติเอกมยั ซ.ปรีดีพนมยงค ์31
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านภณัฑุปกรณ์เงินสด กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านมินิมาร์ท CNK ตึก CNK อพาร์ทเมน้ท ์ซ.พฒันาการ 40
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บจก. เอสเอสจี คอร์ปอเรชัน่ ถ.ก าแพงเพชร 2 แขวงจตุจกัร
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านโชคดีมาร์ท ถ.พระราม 4 คลองเตย
กรุงเทพฯ ร้านขายของ บจ. CS เพารุ่งเรือง จ  ากดั  ซ.พุทธบูชา 24 (วดัยายร่ม)
กรุงเทพฯ ร้านขายของท่ีระลึก บจก.ภูเก็ตเบทเทอร์ โปรดกัส์ ซ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก
กรุงเทพฯ มินิมาร์ท บริษทั Kingfisher พระราม 2 
กรุงเทพฯ ร้านขายของฝาก บริษทั ไท่ ห่าว ชือ 102 ซ.รัชดานิเวศน์ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ อาคารจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ชัน่ 31
กรุงเทพฯ ร้านคา้ชุมชน บจก.บวัแกว้คอนชลแตนท ์ 100/230 ซ.รามค าแหง 118 
กรุงเทพฯ ร้านขายของฝาก บจ. โคลเวอร์บางกอก อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น3 ถ.เพลินจิตร
กรุงเทพฯ ร้านผลไมอ้บแห้ง บจก.คนันา โกรเซอรีส์ ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-3 แขวงบางโคล่ 
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ชลบุรีมินิมาร์ท  อาคารซมัมิทอพาร์ตเมน้ ถ.บางนาตราด
กรุงเทพฯ ร้านขายของ ร้าน Se-Select Specialty Store รามอินทรา คริสตลัปาร์ค
กรุงเทพฯ ร้านขายของ ร้านคา้พระราชวงับางปะอิน ถ.หนา้พระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั 
กรุงเทพฯ มินิมาร์ท พระบรมมหาราชวงั วดัพระแกว้
กรุงเทพฯ ร้านขายของท่ีระลึก วดัมหาธาตุยวุรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร วดัมหาธาตุ ท่าพระจนัทร์
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท ร้านนุ่นมาร์ท แฮปป้ีแลนด์ 424/3 แฮปป้ีแลนด ์สาย2 ทวินคอนโด แขวงคลองจัน่
กรุงเทพฯ ร้านขายปลีก ร้านลุงช้าง  หมู่บา้นพฤษาวิลล ์55/2
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บริษทั เจ แอนด ์เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ส านกังานใหญ่389/7 ซ.รามอินทรา 64 แขวงคนันายาว 

ร้านลุงช้าง  
ร้านลุงช้าง  
ร้านลุงช้าง  

ร้านเส้ือผา้

กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ August.Moon Platinum 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Gujik Shops Platinum 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Dolaba เควิลเลจ



กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ บจ.ไดน์ ดีพีเอส(T-Form) ซีคอนสแควร์ชั้น 2
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ Cheapshop Pratunam Platinum 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านโคเรียนยา่ ตรงขา้ม เควิลเลจ
กรุงเทพฯ ร้านขายของเด็ก บริษทั เบบ้ีส์ เซเลบ จ ากดั ซอย ขา้งโตโยตา้ เหม่งจ๋าย
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านเส้ือผา้ รร.อินทรา โรงแรม อินทรา ประตูน ้า
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน WILA สยาม สยามสแควร์ 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ห้องเส้ือคุณอลัชลี ทองหล่อ
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้นกัเรียน ร้านทวีทรัพย์ ส่ีแยกคลองตนั
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Cheap Shop Outlet ตลาดบองมาเช่ ชั้น 2
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ บจ.เอ็ม ซี ดีเวลล็อปเมนท์ แพลนต้ีนัม่ 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Rhapsody Platinum 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Swich Man Platinum ชั้น 4
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Masmouly ทองหล่อ 13
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านสยามสแควร์ สยามสแควร์
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Baby Peak แพททินัม่ ชั้น 5
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านบ๊ิกไซด์ Platinum 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านKA-POW เซ็ลทรัลลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านเรดด้ีเลเธอร์ จอมทอง
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ห้องเส้ือคุณวรรณ  สยาม สแควร์ ชั้น 3
กรุงเทพฯ ร้านขายรองเทา้ ร้านโรมีโอแอนดจู์เลียส์ เควิลเลจ
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองหนงั ร้านKawaii Platinum ชั้น 5
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ The Organic series สยามสแคว ซ.3 
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านซุปเปอร์ฮีโร่ ซ.โยธินพฒันา ถ.ประดิษฐมนูธรรม
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน Yanan แพลนตินัม่
กรุงเทพฯ ร้านเสือผ้า้ ร้านมาราดา แพลทตินัม่ตึกใหม่ ชั้น 2
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ คุณอรรถพร อุสาหพานิช เจเจมอลล ์ชั้น 1
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านมิโซยา่ สุขมุวิท 77/1
กรุงเทพฯ ร้านขายผา้ ร้าน ศิริชยั คา้ผา้ ถ.เจริญรัตน ์แขวงคลองสาน
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านพลูเล็ท อาคารสยามสแคว 1 ชั้น 3
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านKool Mix แพลทตินัม่ ชั้น2 ซ.oxford 3 ห้อง 540
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้าน WIKA ชั้น 2 เดอะมอลลง์ามวงศว์าน
กรุงเทพฯ ร้านขายเส้ือผา้ ร้าน diva deva (คุณจุติ) ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ ร้านขายเส้ือผา้ ร้าน SuitDD สาขา Terminal 21  Terminal 21
กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้ ร้านซีย ูแฟชัน่   ถ.ราชปรารถ แขวงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ ร้านขายกระเป๋าหนงั บริษทั กวัเต เลเธอร์ จ  ากดั เดอะแพลทตินัม่เพลส ชั้น 1 ห้อง A1 13-14
กรุงเทพฯ ร้านมินิมาร์ท บจ.นีโอ คอร์ปอเรท 888 ซ.สุขมุวิท 54 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านตวักวา้ง 14 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา

ร้านอาหาร



กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านอาหาร i-Zone พระราม 9
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านอาหาร White House ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านซง้หูฉลาม ถนนกาญจนาภิเษก
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร บจก.เมดห์ดรีมมิน(ประเทศไทย) Ekamai Gateway Floor M Room M116 
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้าน Full Time ถ.พฒันาการ ประเวศ
กรุงเทพฯ ผบัแอนดเ์รสเตอร์รอง ร้าน MONDAY สุขาภิบาล 5 หนา้บ๊ิกซี
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร คุณจารุธนี อาสนจินดา ซ.สุขมุวิท 12 แขวงคลองเตย
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร Mr.Feash Silom Bangkok
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร More Than A Game Cafe . โครงการแอมพาร์คถ.เจริญใหม่
กรุงเทพฯ ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ธีรนนัท ์ ดบัเบิ้ลย ู พลสัจ ากดั ถ.มอร์เตอร์เวย ์เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ออลเวิลด ์บิสซิเนส บา้นกลางกรุง  ซ.นาคนิวาส 6 
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านเพลิน Station ถ.เศรษฐสิริ   พญาไท
กรุงเทพฯ ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ร้าน Tokyo teppanyaki  ถ.มอเตอร์เวย ์เขตประเวศ
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร คุณศิววิทย ์ดรุณชู ซ.นวลจนัทร์ 64  เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ ร้านส้มต า คุณมนตทิ์พย์ พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3A
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้าน ก. ก่ายยา่ง ถ.พระราม 2 เขตบางขนุเทียน
กรุงเทพฯ ร้านขายส้มต า ร้านต าตลบ ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ ร้านอาหารเกาหลี บริษทั ขายดิบขายดี จ  ากดั ซ.ลาดปลาเคา้ 89/1 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร Little by Little ลาดพร้าว ซ.8 เยื้อง รร.เซนตจ์อห์น
กรุงเทพฯ ร้านชาบู ร้านดิวชู ชาบู โครงการอยูเ่ยน็การ์เดน้ ถ.ราชพฤกษ์
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้าน Tonchinkan สาขา rama9 ซ.ลาดปลาเคา้ 89/1  เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านสเลเต รามค าแหง126
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้าน สุก้ีนาเบะ 963 ซ.ลาดปลาเคา้ 26ถ.ลาดปลาเคา้  
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร บริษทั โมดิช ฟู้ด ดีไซน์ จ  ากดั ถ.จนัทร์ แขวงทุ่งวดัดอน สาธร
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านสเลเต รามค าแหง 126
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร Moon River Bar ซ.ลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ ร้านหมูกะทะ ร้านอู๊ด อู๊ด หมูกะทะ รัชดา 7 ซ.เปรมสมบติัหยก 2  เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้าน คอสะพาณบาร์ ถ.ลาดกระบงั แขวง/เขตลาดกระบงั
กรุงเทพฯ ร้านบุฟเฟ่อาหารทะเล ร้านกา้มใหญ่ไข่โต ตลาดอินด้ี ดาวคะนอง 
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้าน 2203 วิภาวดี 16 ซอย 10
กรุงเทพฯ ผบัแอนดเ์รสเตอร์รอง ร้าน pay bar ตลาดนดั RCA
กรุงเทพฯ ผบัแอนดเ์รสเตอร์รอง ร้าน LABAIBAR 14 ถ.ราชพฤกษ ์แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร บจ ทเวนต้ีทูโอทรี 74/78 ซ.โชคชยัร่วมมิตร (วิภาวดี 16 แยก 10)
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร สวนอาหาร ป่ินแกว้ 1873 รพ จุฬาลงกรณ์ หอกุลพิพฒัน์ ถ.พระราม4
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที ทู เอ็น ดีเวลอพเมนท์2 ซ.อ่อนนุช 65 แยก15-2-5 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
กรุงเทพฯ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้าน Retrociety ลาดพร้าว 94 179 ซ.ลาดพร้าว 94(ท่านขนุ) แขวงพลบัพลา
กรุงเทพฯ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านวนัเมา สุขสวสัด์ิพระราม2
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร บจ. บางกอก สโตนวูดส์ 224 ซ.วิภาวดี 62 ถ.วิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร ร้านสกัค าบอ้ รามอินทรา40



ร้านกาแฟ

กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน Double t Coffee จามจุรีสแควร์ ชั้น3
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้านไมอาม่ี คอฟฟ่ี เดอะนาย พระรามเกา้
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน PH1B Coffee Bar พญาไท
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน คอฟฟ่ี แกลอร่ี ซีดีซี
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน Chocolate Fact เซ็นทลัเวิลด์
กรุงเทพฯ ร้านขายเบเกอร์ร่ี บจก. เบเกอร่ี แอนด ์ฟู้ด สตฟั เซ็นทรัล
กรุงเทพฯ ร้านขายเคร่ืองด่ืม ร้านYummie Smoothie ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านชานมไข่มุก MR.Shake เอสพานาด รัชดา
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์ท ากาแฟ วฒันากาแฟ รามอินทรา
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ คอฟฟ่ี บูลเลวาร์ด ซ.นวลจนัทร์ 31 ถ.นวลจนัทร์
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้านกาแฟชาวดอย อาคารบางนาเรสซิเดน้ซ์
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน VIVI The Coffee Place ถ.มหาราช พระราชวงั 
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ คอฟฟ่ี พร๊อพเพอร์ด่ีส์ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
กรุงเทพฯ ร้านเบเกอร์ร่ี หจก.เดอะ คพั เคก้ วิภาวดีรังสิต 17
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้านกาแฟซาโตลิ พระราม 2
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้านคอฟฟ่ีทูเดย ์ ถ.ราษฎร์พฒันา แขวงสะพานสูง
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ Siroton Café' อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชั้น3 ห้อง307
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ SO-K Coffee ซ.พุทธบูชา24 (วดัยายร่ม) ถ.พระราม2
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ คุณสกนธ์ สามเมือง ม.สมัมากร เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ บจ.มาเลศ คอฟฟ่ี แอด ์เบเวอเรช ถ.นครไชยศรี  เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ หจก. นวลระยา้ ซ.สรณคมน์ 20  เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ ร้านนมเยน็ ร้านนมประจ าชั้น ซ.วชัรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางบอน
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน The Gallery Cafe ซอยนิคมอุสาหกรรมลาดกระบงั
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ คุณพิมพช์นา โหวสกุล  ถ.เดชะตุวคะ 1  เชตดอนเมือง
กรุงเทพฯ ร้านเบเกอร์ร่ี บริษทั เบรคคอนเนคชัน่ จ  ากดั อาคารสินธรทาวเวอร์ ชั้น 1
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ บริษทั คาเฟ่อินดสัทรี จ  ากดั ถ.พระราม 9 ซ.พระราม 9 53
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ บจ. อากายาม่า ราเมน อาคารโครงการเดอะไบร์ท ถ.พระรามท่ี 2
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ อรุณอมรินทร์ 39
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ บริษทั คาเฟ่อินดสัทรี จ  ากดั ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ บจ คาเฟ่อินดชัทรี (HeyCoffee) 1195 ถ.พระราม 9 ซ.53
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม บจ ชอคโกฮอลค์ ส านกังานใหญ่ (GOLDIVA)18/8 อาคารฟิโก ้เพลส ชั้น 2 ถ.สุขมุวิท21
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ บริษทั ไทย เอา้ฉี ฟรุ๊ตส์ จ  ากดั 1069 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน M GRAY (กรุงธนบุรี ซอย 4) บริษทั อะควอติกา้ จ  ากดั ส านกังานใหญ่ 399/7 ซ.พงษเ์พชรนิเวศน์
กรุงเทพฯ ร้านขายชา บ.มิกุชา 6 ซอยลาซาล 58
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ภูริช คอฟฟ่ี 250 ซ.อ่อนนุช 70/1 แยก2-2 

ร้านสปา



กรุงเทพฯ สปา Urban Spa สุขมุวิท 31
กรุงเทพฯ สปา แอดวานซ์ เนเชอรัลสปา เซ็นทรัลแจง้วฒันะ
กรุงเทพฯ สปาเล็บ แนลกูรูบายอเล็กซ์ สุขมุวิท
กรุงเทพฯ สปาเล็บ Nail Garden สุขมุวิท
กรุงเทพฯ สปา ร้าน Nano Siphology ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ สปา ร้าน สปาราศี ดิคพั รังสิต-ล าลูกกา
กรุงเทพฯ สปา ร้านชีวิตชีวาสปา หลงัโรบินสนั สุขมุวิท
กรุงเทพฯ สปาเล็บ ร้านเนลพาต์ ชิดลม
กรุงเทพฯ สปาเล็บ ร้าน Honey Pot อโศก
กรุงเทพฯ ร้านท าผม ร้าน PHOENIX สยามสแควร์ 
กรุงเทพฯ สปา Refresh@24 สุขมุวิท
กรุงเทพฯ โรงแรม โรงแรมพระนครนอนเล่น เทเวศ ซอย 1
กรุงเทพฯ ร้านสปา ร้านออร์คิดสปาแอนดม์าสซาจ ซ.สุขมุวิท 77 ถ.สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านเสริมความงาม เฮอร์เซแอนดเ์มอร์เซ ซ.มิสทีน รามค าแหง กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ นวดแผนโบราณ เหมยฮวั VIP โรงแรมปาร์คเรสซิเดน้ส์ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ร้านสกัคิ้ว บจก.เคทโคเรีย ซ.รามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง 
กรุงเทพฯ ร้านสปา บริษทั บีเบลเล็ท จ  ากดั  ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลดั 
กรุงเทพฯ ร้านนวด ร้าน 128 สุุขมุวิท ซอย 2 ตึก 128
กรุงเทพฯ ร้านสปา บจ.อิชิอิ แอนด ์พาสเนอร์ส ซ.โชคชยัจงเจริญ แขวงบางโพง
กรุงเทพฯ ร้านตดัผม/ร้านสปา บจ.สมาร์ท เลด้ี เซนทรัลรามอินทรา
กรุงเทพฯ ร้านสปา บจเฟสพลสั บายยามาโน๊ะ เอททองหล่อ
กรุงเทพฯ ร้านสปา คุณสุรวุฒิ ประเทืองธเนศ 117-119 ถ.ราชพฤกษ ์25 แขวงตล่ิงชนั
กรุงเทพฯ ร้านนวด คณตฤณ ตณัณเมธากุล 51/337 ม.เสนา 88 ซ.นวลจนัทร์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

ร้านขายหนงัสือ

กรุงเทพฯ ร้านขายหนงัสือ เพ็น แอนด ์อิงค์ สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านบีทูบี สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านขายหนงัสือ ร้าน Busy Day สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านเฟาเซอร์วิส สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านหนงัสือ ร้านnet café@ bangkok สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านหนงัสือการ์ตูน ร้าน Buscartoon แฟชัน่ไอส์แลนด์
กรุงเทพฯ ร้านหนงัสือ ร้านหนอนหนงัสือ เดอะมอลลบ์างแคร์ชั้น4
กรุงเทพฯ ร้านหนงัสือการ์ตูน ร้านดรีมเอ็กซ์เพรส (เดกซ)์ เซ็ลทรัลลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านสมพงศเ์คร่ืองเขียน รังสิต
กรุงเทพฯ ร้านหนงัสือการ์ตูน ดรีมเอ็กซ์เพลส บางกะปิ
กรุงเทพฯ ร้านขายหนงัสือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ดุสิต
กรุงเทพฯ บริษทัขายหนงัสือ บริษทั วีเลิร์น สยามสแควร์ 
กรุงเทพฯ ร้านหนงัสือ บริษทั อินฟินิต้ีมอลล ์จ  ากดั เซ็นทรัลเวิลด ์โซนเซ็นเตอร์พอยน์
กรุงเทพฯ ร้านขายสมุดโน๊ต อโพสโซฟีแอล ซีดีซี
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กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองเขียน คุณนทั เคร่ืองเขียน ส่ีแยกเกษตร สีแยกเกษตร
กรุงเทพฯ ร้านขายหนงัสือ a day ซ.เจริญมิตร ถ.สุขมุวิท 63
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองเขียน ร้าน ถวลัย ์เคร่ืองเขียน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร
กรุงเทพฯ ร้านขายหนงัสือการ์ตูน บ.ดรีมเอกซ์เพลส จ ากดั เซ็ลทรัลเวิลด ์กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ผลิตส่ือการเรียน บริษทั ดรีม สิบหก จ ากดั ซ.กรุงเทพฯกรีฑา 8 แยก 10 
กรุงเทพฯ ECO SHOP บริษทั คิด คิด จ  ากดั ลาดพร้าว 64 แยก 3 ถ.ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ ร้านขายของเกาหลี ร้าน CNA ชั้นใตดิ้น Central พระราม 9
กรุงเทพฯ

ร้านอุปกรณ์กีฬา

กรุงเทพฯ ร้านเส้ือผา้กีฬา บจก.บางกอก เอฟซี แมเนจเมนท ์ ถ.ประชาอุทิศ บางมด
กรุงเทพฯ ขายอุปกรณ์กอลฟ์ บจก.กอลฟ์เมท (ประเทศไทย) ลาดกระบงั
กรุงเทพฯ ร้านอุปกรณ์ตกปลา Mokoley Co.,Ltd. สุขมุวิท
กรุงเทพฯ สนามแบต บ.สปอร์ตทาวน์ จ  ากดั ติวานนท ์
กรุงเทพฯ สนามยงิปืน ตะวนันาบีบีกนั บางกะปิ
กรุงเทพฯ อุปกรณ์จกัรยาน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอสดีแอล เอาทเ์ลท เดอะพาสิโอ รามค าแหง
กรุงเทพฯ ร้านแบตมินตนั บริษทั พูลวณิชย์ 90/54-57 อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 19 ถ.สาทรเหนือ
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์กีฬา บจ รัน พาราไดซ์ 61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

ร้าน Pet Shop

กรุงเทพฯ ร้าน Pet Shop ร้านDog Land ถนนศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ ร้าน Pet Shop ร้าน Pet land ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้าน Pet Shop ร้าน Dog land2 ศรีนครรินทร์
กรุงเทพฯ ร้าน Pet Shop ร้าน Sai-am Petshop สวนหลวง
กรุงเทพฯ ร้าน Pet Shop ร้านThe gog rooming Spa โฮมโปร พระราม 2

ร้านบิวต้ี

กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี ซีคอนสแควร์บิ้วต้ี ซีคอนสแควร์
กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี ร้านหญิงจอย ดินแดง
กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี เอริสมาเก็ตต้ิง สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี ร้าน Singers Cosmetics บางเขน
กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี ร้าน POP GALS ใกลร้าม 2
กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี ร้าน R'Sheta Beauty & Cosmetic ปทุมวนั



กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ึและสมุนไพร ปนิดาสมุนไพร พระนคร
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านเจเ้ล่ง ตลาดใหม่ดอนเมือง
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองส าอางค์ บจก.ภูเก็ต เบทเทอร์ โปรดกัส์ ซอยรามค าแหง 8
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านพริตต้ี ช็อป ปรีดีพนมยงค ์ซ.2
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรัตนาคลองตนั  ส่ีแยกคลองตนั
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้าน Nature V Care            ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั
กรุงเทพฯ ร้านบิวต้ี ซานตา้ร์ฮีโร่ คอมมิกส์  จ  ากดั ซ.โยธินพฒันา ถ.ประดิษฐมนูธรรม
กรุงเทพฯ ร้าน Skincare บจ. เทวี เอสพีซี โปรดกัส์  Narin Residence Village, Hatairat Rd.
กรุงเทพฯ ร้านเสริมสวย คุณแตง รามค าแหง2 ซ.13 แขวงดอกไม้
กรุงเทพฯ ร้านเคร่ืองส าอางค์ เวร่ีเอ็มดบับลิวแอล(ประเทศไทย) 288/9 ซ.วิภาวดีรังสิต 70 ถ.วิภาวดี 

ร้านเพ่ือสุขภาพ

กรุงเทพฯ สมุนไพร บริษทัผลิดา เควิลเลจ
กรุงเทพฯ ร้านเพ่ือสุขภาพ ร้านภูมิปัญญาไทย 1 และ 2 ถนนพุทธมณฑล สาย4
กรุงเทพฯ ร้านอาหารสุขภาพ Farm Shop Bangkok Home Place Office 1 Fl.
กรุงเทพฯ ร้านโครงการหลวง โครงการหลวงดอกไมแ้ห้ง มหาวิทยาลยัเกษตร
กรุงเทพฯ ร้านโครงการหลวง ร้านรุ่งฟ้า (สินคา้จิตรลดา) อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ
กรุงเทพฯ อาหารเสริม บริษทั ไอ วิช โปรดกัส์ จ  ากดั ทองหล่อ ซ.6 ถ.สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านขนม บริษทั นายพล แดร่ี จ  ากดั เดอะมอลลง์ามวงคว์าน
กรุงเทพฯ ร้านขนมญ่ีปุ่ น ร้าน OHAYO ซ.นวมินทร์ 74 แขวงคนันายาว
กรุงเทพฯ ร้านขายขนม ร้าน Bakebar เซ็นทรัลบางนา
กรุงเทพฯ ร้านขายแว่นตา ร้านโชคดีการแว่น เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ชั้น 2 
กรุงเทพฯ ร้านอาหารสุขภาพ Leanlicious เซ็นทรัลพระราม3 ,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
กรุงเทพฯ ร้ายขายผกัปลอดสารพิษ ลลัทิชา รัตนพนัธ์สิริ โครงการตลาดเชิงสะพาน ถ.ราชพฤกษ ์บางระมาด ตล่ิงชนั
กรุงเทพฯ ร้านอาหารสุขภาพ TPI ส านกังานใหญ่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)

ร้านขายยา

กรุงเทพฯ ร้านขายยา ร้านสเบียงยา สวนสยาม
กรุงเทพฯ ร้านขายยา นิยมเภสชั ล าลูกกาคลอง ส่ี
กรุงเทพฯ ร้านยา ร้านคลงัยา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านคอนแทคเลนส์ ร้าน Cutie House ตลาดห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ร้านขายยา ร้านพีเจ  เภสชั เสนานิคม  เขตจตุจกัร
กรุงเทพฯ คลีนิคท าฟัน คลีนิค ทนัตกรรมสไมลส์ตูดิโอ  101/43 ถ.ร่มเกลา้เคหะ
กรุงเทพฯ ร้านขายยา บจ.ฟาร์มาซี เดอแบงคค์อก 18 ซ.ลาดพร้าว130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ



ร้านแว่นตา

กรุงเทพฯ ร้านแว่นตา ร้านโกลเดน้ ออฟติก เดอะมอลลบ์างกะปิ ชั้น1
กรุงเทพฯ ร้านแว่นตา ร้านหมอวิสิน Optics สาธุประดิษฐ์ 19 ช่องนนทรี
กรุงเทพฯ ร้านแว่นตา Sussudio ltd., part. Grand Park Town รามค าแหง 39
กรุงเทพฯ ร้านขายแว่นตา บจ.เอ็มโอจี แบงคอค  ซอยรามค าแหง39 แขวงพลบัพลา
กรุงเทพฯ ร้านขายแว่นตา บจก.แปซิฟิค ออพติคอลจ ากดั 493/17 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท
กรุงเทพฯ ร้านขายแว่นตา คลีนิกแว่นตาออร่า 388/91 ซ.รามค าแหง 35 

ร้านจิวเวอร์ร่ี

กรุงเทพฯ จิวเวอร่ี บจ.เทรนด ์แมนเนจเมน้ท์ สาธร
กรุงเทพฯ ร้านจิวเวอร์ร่ี บจก.โมนาโก บิฌู บางกอก ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
กรุงเทพฯ ร้านจิวเวอร์ร่ี บริษทั เอ็มบีบี จ  ากดั ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ

กรุงเทพฯ ร้านขายคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นแอนดที์ คอมเทค พนัธุทิพยพ์ล่าซ่า ชั้น 3
กรุงเทพฯ ร้านมือถือ Cell Phone เซ็นทรัลลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์มือถือ หจก. ไอ แอพพลิเคชัน่ เซ็นทรัลแจง้ ตรงขา้มทรูช็อป ชั้น 8
กรุงเทพฯ ร้านวิทยส่ืุอสาร อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชัน่ สวนสยาม
กรุงเทพฯ ร้านขายซีดี STG Co.,Ltd. พระป่ินเกลา้
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคบจ.อโนชา อิเล็คทริค ไลทต้ิ์ง ซ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน 22
กรุงเทพฯ ร้านอุปกรณ์อะไหล่แอร์ ร้านไอซ์แลนดอุ์ปกรณ์เคร่ืองเยน็ ลาดกระบงั
กรุงเทพฯ ร้านอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า แอดวานซ์ เอ็มเบ็ดเด็ด โซลูชนั เทพารักษ์
กรุงเทพฯ ร้านอุปกรณ์มินิมาร์ท บจก. เดอะฟรีซเซอร์แอดวานท์ ซ.วิภาวดี 60 แขวงตลาดบางเขน
กรุงเทพฯ ร้านอุปรณ์อิเล็คโทรนิค สยามคอมมูนิเคชัน่ นางเร้ิง
กรุงเทพฯ ร้านอุปกรณ์ไอที JG-Space Digital Gateway
กรุงเทพฯ ร้านโทรศพัท์  ร้าน JEX Mobile it 48  แฟชัน่ไฮแลนด ์ชั้น 3
กรุงเทพฯ ร้านน าเขา้จากญ่ีปุ่ น บริษทั สไมล่ี บ๊อกซ ์จ  ากดั ซ.เอกชยั 127
กรุงเทพฯ อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านตงตงเคร่ืองครัว 51 ชั้น G ไอทีสแคว หลีกส่ี 
กรุงเทพฯ ร้านขายน็อต บจ.สยามยเูน่ียน โกลดเ์ทรดด้ิง เพชรเกษม
กรุงเทพฯ ร้านขายแก๊ส ร้านขายแก๊ส ซอยคูบ้อน
กรุงเทพฯ ร้านขายอุุปกรณ์การเกษตร บจ.เอกสุวรรณเกษตร(2001)  ถ.กาญจนาภิเษก ทวีวฒันา
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษทั กราวิต้ี เทรด จ ากดั The Connect 9 ซ. ประเสริฐมนูกิจ 48 
กรุงเทพฯ อุปกรณ์จดัฟัน คุณอารยา ว่องวฒันกิจ ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ร้านขายเคร่ืองปรุง บ.มาเทรดด้ิง จ  ากดั ตลาดไท
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์อ้ิงคเ์จ็ต บจ.เซ็นทรัล อินดสัตร้ี  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน



กรุงเทพฯ ร้านขายบรรจุภณัฑ์ ร้านเมืองใหม่พลาสติก ขา้งแมค็โครคลองหลวง
กรุงเทพฯ ร้านขายเคสโทรศพัท์ บจ.โค-อิน 1028/5 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ ร้านแบตมินตนั บริษทั พูลวณิชย์ 90/54-57 อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 19 ถ.สาทรเหนือ
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณืตกแต่งบา้น GOOD GOODS Shop จตุจกัรโซนบี ซอย3 ห้องเลขท่ี บี92-95
กรุงเทพฯ ร้านขายบรรจุภณัฑ์ ร้านถุงทองกล่องเงิน 17 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษทั เคเบิล เวิร์ค จ  ากดั 95 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม

ร้านคา้อ่ืนๆ

กรุงเทพฯ ร้านเฟอร์นิเจอร์ บริษทั ไอดิโอ อินดสัทรีส์ จ  ากดั พฒันาการ
กรุงเทพฯ ร้านก๊ิฟช็อฟ ร้านคุณต๊ิก สวนจตุจกัร
กรุงเทพฯ ร้านขายของเล่นเด็ก บริษทั คิดซ์ แอนด ์คิทซ์ จ  ากดั ซ.41 การเคหะแห่งชาติ
กรุงเทพฯ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนภาษาสาโรทร สุขมุวิท
กรุงเทพฯ ร้านถ่ายเอกสาร ร้าน Mean Service Supply รามค าแหง
กรุงเทพฯ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้าน อเจนดมั ซีดีซี
กรุงเทพฯ บริษทั วิวไฟน์เดอร์ จ  ากดั บริษทั วิวไฟน์เดอร์ จ  ากดั ถนนประชาช่ือน ซอยโชควิวฒัน์ 14
กรุงเทพฯ ร้านการ์ด, ของช าร่วย ร้านเกรซกรีนต้ิง สวนจตุัจกัร
กรุงเทพฯ ร้านตดัผม บริษทั เรืองฤทธ์ิ จ  ากดั สยามสแควร์ ซ.11 
กรุงเทพฯ ร้านธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี คุณเชอร์ร่ี พระรามเกา้ตดัรามค าแหง
กรุงเทพฯ ร้านขายสินคา้พม่า ร้านพม่าช็อป หลงัสน.วิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ ร้านสติกเกอร์ ร้าน Care Design ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนคลองถม
กรุงเทพฯ ร้านเฟอร์นิเจอร์ รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก
กรุงเทพฯ ธุรกิจท่องเท่ียว ลีโอโนวา จ ากดั ซ.ลาดปลาเคา้ 79   
กรุงเทพฯ ร้านขายของเล่นเด็ก Toy fot You ม.สุภาวลัย ์ ซ.หทยัราษฎร์ 6 
กรุงเทพฯ ร้านประดบัยนต์ บจก.เกรท เอ-วนั โปรดกัส์ ถนนอ่อนนุช   เขตประเวศ
กรุงเทพฯ ร้านขายท่อเหล็ก บจก.เมทลัไลน์ ซพัพลาย กรุ๊ป อาคารทศันีบาชั้น8  ซ.รามค าแหง 39  
กรุงเทพฯ ผลิตรายการโทรทศัน์ พิมพฒัน์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์ ซ.รามอินทรา 65 แยก2-18 
กรุงเทพฯ ร้านขายส่งของเล่น ร้าน Toy For YOU  ม.ร่มทิพย ์ซ.หทยัราชฎร์ 
กรุงเทพฯ ร้านขายหมวก ร้านCap Gold ตรงขา้มใบหยก1  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ผลไมอ้บแห้ง ร้าน Progress หมู่บา้นร่วมจริต ซ.2  ถ.สุขมุวิท 22
กรุงเทพฯ เคร่ืองหอม บริษทั อโรม่ รีเทล จ ากดั ซ.เพชรเกษม 48 แขวงบางแวก
กรุงเทพฯ ร้านขายทอง Goldweath Management.,Co.Ltd Central World Office Buiding Rama 1
กรุงเทพฯ ร้านขายกระเป๋า ร้าน Bling Bling Sister สุขมุวิท 41
กรุงเทพฯ ร้าน OTOP ร้าน บา้นสวนโครงการหลวง ถ.จนัทร์ 8/7 (ซ.เซนหลุยส์ 3) 
กรุงเทพฯ ร้านน าเขา้ปลาสวยงาม ร้าน ADD KAI FARM แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั
กรุงเทพฯ ร้านกระเป๋า ร้านขายกระเป๋า ATOWN ซ.ประวิทยแ์ละเพ่ือน 1/2  เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ ร้านเบเกอร่ี บจ. เบรค คอนเนคชัน่  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้นจี ถ.วิทย ุ
กรุงเทพฯ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้านศรีวรรญามหานคร ถ.เช่ือมสมัพนัธ์ 23 แขวงโคกแฝก
กรุงเทพฯ สนามฟุตบอลหญา้เทียม The Primary @ Rayong ซ.กปัตนับุช ถ.เจริญกรุง



กรุงเทพฯ ร้านลา้งรถ & ร้านกาแฟ ร้านCarcare Time2shine ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.41 
กรุงเทพฯ ร้านขายกระบอกน ้า คุณนฤมล จนัทร์คลา้ย ม.18 แขวงแสนแสม มีนบุรี
กรุงเทพฯ ร้านจ าหน่ายพระพิฆเนศ เคณศอินทร์ศวร เวนิซ ดิไอริช
กรุงเทพฯ ร้านขนส่งสินคา้ จ.ไฮฟลาย เซอร์วิสเซส อาคารออมนิ แขวง/เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ร้านขายเน้ือสตัว์ บ.ไท่ ห่าว ซือ กรุ๊ป ซ.รัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก
กรุงเทพฯ ร้านขายของเล่น บริษทั โรบอท แกแลคซ่ี คิดส์ ตึก Home place ชั้น 18, ทองหล่อ 13
กรุงเทพฯ ร้านขายสูท โรงแรม แกรนดไ์ฮแอตเอราวณั โรงแรม แกรนดไ์ฮแอตเอราวณั ชั้น 4
กรุงเทพฯ ร้านขายดอกไม้ บริษทั โรสซาฮาน จ ากดั ปากคลองตลาด
กรุงเทพฯ ร้านขายหมึกพร้ินเตอร์ บจ.แกรนด ์มาริน ซพัพลาย ซ.นนทรี 14 แยก 5 (นนทรีเรสซิเดนซ)์ 
กรุงเทพฯ ร้านชายกล่ินผสมอาหาร บจ.เฟลเวอร์ฟู้ดส์ แอนด ์เคมิคอล ลาซาล ซอย 22 แยก 6
กรุงเทพฯ ร้านซกัอบรีด คุณศศิธร ตึกExchange
กรุงเทพฯ ร้านจ าหน่ายผลไมน้ าเขา้ พงษศ์กัด์ิ พืชสุวรรณ์สกุล ตลาดไท ขา้งหลงั ธ.กสิกรไทย
กรุงเทพฯ ผลิตเคร่ืองจกัร บจ.โดฟ อิควิปเมนทแ์อนด ์แมชชีนเนอร่ี 216 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม
กรุงเทพฯ ร้านขายลูกโป่ง หจก.ทูบีไลท์ ลาดพร้าว41
กรุงเทพฯ ร้านขายดอกไม้ ร้านดอกไม ้พชัรี ติดกบั ไปรษณีย ์วดัเลียบ ปากคลองตลาด
กรุงเทพฯ ร้านขายรองเทา้ บ.ชินโค่ ลีฟว่ิง จ  ากดั ส านกังานใหญ่ รามค าแหง 142
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร บจ.เอ็ส เอ็น เซอร์วิสโซลูชัน่ อาคารโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยวิ์ชยัยทุธ
กรุงเทพฯ ร้านป้ิงยา่ง คุณสรีรายา ร้านตงัคเ์ตม็ กุง้ยา่ง ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ ร้านขายกระเป๋า Chiang mai charles co.,Ltd. ถ.เพชรบุรี เขตสวนหลวง คลองตนั
กรุงเทพฯ ร้านขายชุดชั้นใน คุณภาวิดา อาจยทุธ์ิ ตลาดแสงอารีย ์การ์เดน้ พลสัมอลล์
กรุงเทพฯ ร้านอาหาร บจ.บีทีพีเอ็น 79 ซ.โยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ ร้านนม ร้าน Make you melt ซ.สาธุประดิษฐ์ 22 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางคอแหลม
กรุงเทพฯ ร้านขายช็อคโกแลต บจ.ชอคโกฮอลิค อาคารฟิโก ้อโศก
กรุงเทพฯ ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ เจริญทรัพย ์สุขภิรมยส์กุล พหลโยธิน 72 
กรุงเทพฯ ร้านกาแฟ ร้าน SUMI cafe ป๊ัมแก๊ส NGV สุทธิสาร
กรุงเทพฯ ร้านขายรองเทา้ ร้าน Numberone SportsClub 2/130 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 
กรุงเทพฯ Second Chance Bangkok (under Unoh Thailand)99-101 ถ.อาจณรงค ์เขตคลองเตย แขวงคลองเตย
กรุงเทพฯ ร้านขายลูกช้ินส่ง บจ.นุกูล มาร์เก็ตต้ิง 169/10 ตรอกอิศรานุภาพ แขวงสมัพนัธวงส์ เขตสมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ ร้านขายผลไมอ้บแห้ง บ.คนันา โกรเซอรีส์ ส านกังานใหญ่ 1,3,5,7,9 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-3 แขวงบางโคล่
กรุงเทพฯ ร้านแต่งรถเวสป้า ร้าน Mr.Balon ลาดพร้าว 81
กรุงเทพฯ ร้านขายเคร่ืองใช้ คุณณภทีั ชยัธนะศิริ 162 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอ้ย
กรุงเทพฯ ร้านอะไหล่แอร์บา้น บริษทั บุญภิญโย จ ากดั 26 ซ.ราชพฤกษ ์33 ถ.ราชพฤกษ ์แขวงตล่ิงชนั 
กรุงเทพฯ ร้านทุกอยา่ง20 คุณเยาวลกัษณ์ ทองนอ้ย ร้าน 20 บา้น 9/1081 ซ.สะแกงาม 35/3 แยก8 แขวงแสมด า
กรุงเทพฯ ร้านขายกล่องไปรษณีย์ คุณคีราวจัญ ์ ไพบูลยม์หพงษ์ 392 ถ.พระรามท่ี2 แสมด า บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ ร้านชานม ร้านชานม Pearly Treetop 2/940 ศุภาลยัปาร์ควิลเกษตร ถ.ประเสริจมนูกิจ
กรุงเทพฯ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้าน ไพศาลอีเล็กโทรนิคส์ 6/1 ถ.เจริญกรุง แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขต พระนคร


