รำยชื่ออำคำรควบคุมเอกชนที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TSIC-ID
01450-1001
01461-0003
01461-1008
01462-0001
01462-0004
01462-0005
01462-0007
01462-0008
01462-0018
01462-0020
01462-0021
01462-1003
01462-1026
03212-0010
03212-0015
03212-0016
03212-0019
03212-0021
03212-0024
03212-0026
03212-0027
03212-0028

ชื่อสถำนประกอบกำร
บริษทั แม่ทา วี.พี. จากัด
บริษทั แหลมทองฟาร์ม จากัด (กม.3)
บริษทั คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั สหฟาร์ม จากัด (โครงการไก่เนื้อ ทรัพย์ผาสุข)
บริษทั โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จากัด (กิจการไก่เนื้อ โกลเด้น ไลน์ บิสซิสเนส)
บริษทั ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวิลด์ จากัด (กิจการไก่เนื้อ ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์)
บริษทั ฟาร์มสูงเนิน จากัด (ฟาร์มหินซ้อน)
บริษทั แหลมทองฟาร์ม จากัด (ฟาร์มแก่งคอย)
นครชัยศรีฟาร์ม
บริษทั แหลมทองโพลทริ จากัด (ฟาร์มสูงเนิน)
ฟาร์มสีคิ้ว
บริษทั เซ็นทาโกฟาร์ม จากัด
บริษทั แหลมทองโพลทริ จากัด
กิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร
นครฟาร์ม
ฟาร์มปากพนัง 1
ฟาร์มนครศรีธรรมราช 4
ฟาร์มเอสอาร์ 1
ฟาร์มเอสอาร์ 4
ฟาร์มเอสอาร์ที 4
ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 5
ฟาร์มกาญจนดิษฐ์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59

ที่อยู่
เลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ตาบลทาสบเส้า อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน 51140
เลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ถนนธนะรัชต์ ตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ถนนหนวงสรวง-ท่ามะเฟือง ตาบลศิลาทิพย์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตาบลศิลาทิพย์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตาบลศิลาทิพย์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตาบลแสลงพัน อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
เลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตาบลสองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 3 ตาบลสัมปทวน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เลขที่ 264 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าช้าง อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เลขที่ 1 หมู่ที่ 16 ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
เลขที่ 76,76/2-5 หมู่ที่ 6 ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
เลขที่ 106/1 หมู่ที่ 5 ตาบลหน้าสตน อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตาบลบางพระ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เลขที่ 157/1 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตาบลชลคราม อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
เลขที่ 203 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เลขที่ 377/3 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เลขที่ 79/3 หมู่ที่ 4 ตาบลท่าทองใหม่ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
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ลำดับ
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24
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28
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TSIC-ID
03212-0033
03212-0035
03212-1002
03212-1008
03221-1001
03222-0001
35202-1006
35202-1007
36002-0004
36002-1012
45102-0001
46204-0001
46204-0002
46522-0001
46522-0002
46522-0003
46522-0004
46522-0005
46639-0001
47112-0002
47112-0005
47112-0008
47112-0009
47112-0010

ชื่อสถำนประกอบกำร
ฟาร์มสวี
ฟาร์มกุ้งธนโชติ
ศรีสุบรรณฟาร์ม 1
ฟาร์มกุ้งโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า
ฟาร์มอโยธยา
ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว
บริษทั สากล เอนเนอยี จากัด
บริษทั สากล เอนเนอยี จากัด
อีสท์วอเตอร์
บริษทั เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จากัด
บริษทั สยามกลการ จากัด
บริษทั สหฟาร์ม จากัด (โครงการไก่พนั ธุท์ รัพย์สมบูรณ์ )
บริษทั สหฟาร์ม จากัด (กิจการไก่เนื้อสหฟาร์มพัฒนา)
อาคารชุมสายโทรศัพท์ เพลินจิต
อาคารชุมสายโทรศัพท์ พระโขนง
อาคารชุมสายโทรศัพท์ ลาดหญ้า
อาคารชุมสายโทรศัพท์ ทุ่งสองห้อง
อาคารชุมสายโทรศัพท์ หลักสี่
บริษทั เอกแปซิฟกิ แลนด์ แอนด์ บิลดิ้ง จากัด
บิ๊กซี สาขาราษฎร์บรู ณะ
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลาดพร้าว
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (สาขาปิ่นเกล้า)
บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบอน

ที่อยู่
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ตาบลด่านสวี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 4 ตาบลท่าบอน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เลขที่ 157/2-3 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 5 ตาบลคลองน้าเค็ม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
เลขที่ 69/1 หมู่ที่ 7 ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 71 หมู่ที่ 4 ตาบลบางสน อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เลขที่ 162 หมู่ที่ 4 ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตาบลหอมศีล อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เลขที่ 891/1 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตาบลศิลาทิพย์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
เลขที่ 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 5 ซอย79 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 339/2 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โครงการนอร์ธปาร์ค ซอย4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 5/81 หมู่ที่ 4 ซอยโยกย้าย ถนนพิบลู สงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ถนนราษฏร์บรู ณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ 3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 210 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
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ลำดับ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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62
63
64
65
66
67
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70

TSIC-ID
47112-0011
47112-0013
47112-0014
47112-0015
47112-0016
47112-0017
47112-0018
47112-0019
47112-0020
47112-0021
47112-0022
47112-0023
47112-0024
47112-0025
47112-0026
47112-0027
47112-0028
47112-0029
47112-0030
47112-0032
47112-0033
47112-0034
47112-0035
47112-0036

ชื่อสถำนประกอบกำร
บิ๊กซี สาขาพระราม 2
เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์
บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3-2
บิ๊กซี สาขาสุวนิ ทวงศ์
บิ๊กซี สาขาเพชรเกษม 2
เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1
เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์
บิ๊กซี สาขารามอินทรา
เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสาทร
เทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่น
เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่
เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค
เทสโก้ โลตัส สาขารัชดา-พระราม 3
เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4
เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50
เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก
เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ
เทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว
บิ๊กซี สาขาบางนา
บิ๊กซี สาขาดอนเมือง

ที่อยู่
เลขที่ 127 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 73 หมู่ที่ 18 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 55/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 1245 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 629 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 88/2528 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 521 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 14/2 หมู่ที่ 8 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 829 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 266 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 3300 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 1710 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 538/2 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ 3109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 1190 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 111 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 1 ซอยพหลโยธิน50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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ลำดับ
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

TSIC-ID
47112-0037
47112-0038
47112-0039
47112-0040
47112-0041
47112-0042
47112-0044
47112-0045
47112-0046
47112-0047
47112-0049
47112-0050
47112-0053
47112-0054
47112-0055
47112-0057
47112-0062
47112-0064
47112-0065
47112-0066
47112-0067
47112-0068
47112-0069
47112-0070

ชื่อสถำนประกอบกำร
บิ๊กซี สาขาบางปะกอก
บิ๊กซี สาขาอ่อนนุช
บิ๊กซี สาขาบางบอน
เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1
เทสโก้ โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์
บิ๊กซี สาขาดาวคะนอง
บิ๊กซี สาขาราชดาริ
บิ๊กซี สาขารัชดาภิเษก
บิ๊กซี สาขาอิสรภาพ
บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว 2
บิ๊กซี สาขาพระราม 4
บิ๊กซี สาขาสะพานควาย
บิ๊กซี สาขาหนองจอก
บิ๊กซี สาขาพระราม 2 สาขา 2
เทสโก้ โลตัส สาขาเมอร์รี่คิงปิ่นเกล้า
คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์
เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
บิ๊กซี สาขาบางพลี
บิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์
เทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด
เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์
บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์
บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ

ที่อยู่
เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 244 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 1050 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 97/11 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 125 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 2 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 669 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 2929 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 618/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เลขที่ 189/1 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 8 ถนนรางน้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 101,101/1 ถนนรามคาแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 422 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 425 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 14/9 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางเมืองใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 498/1 ตาบลปากน้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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ลำดับ
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TSIC-ID
47112-0071
47112-0072
47112-0073
47112-0074
47112-0076
47112-0077
47112-0078
47112-0079
47112-0081
47112-0082
47112-0083
47112-0084
47112-0086
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47112-0091
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47112-0093
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ชื่อสถำนประกอบกำร
เทสโก้ โลตัส สาขาบางพลี
บิ๊กซี สาขาสาโรง 2
เทสโก้ โลตัส สาขาซิตี้ปาร์คบางพลี
เทสโก้ โลตัส สาขาบางปู
บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์
บิ๊กซี สาขาบางใหญ่
บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ 2
เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์ 2
เทสโก้ โลตัส สาขาบางใหญ่
บิ๊กซี สาขาติวานนท์
บมจ.สยามแม็คโคร สาขารังสิต
บิ๊กซี สาขารังสิต 2
บิ๊กซี สาขารังสิต
เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต
เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี
เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต-นครนายก
เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฟ้า-ลาลูกกา
เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต คลอง 7
เทสโก้ โลตัส สาขานวนคร
บิ๊กซี สาขาลาลูกกา
บิ๊กซี สาขาคลอง 3
บิ๊กซี สาขานวนคร
บิ๊กซี สาขารังสิตคลองหก

ที่อยู่
เลขที่ 99/27 หมู่ที่ 1 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 1293 หมู่ที่ 4 ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 249 หมู่ที่ 1 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 2502 หมู่ที่ 3 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11140
เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 37/112 หมู่ที่ 8 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 68/777 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศน์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 90 หมู่ที่ 5 ตาบลบางคูเวียง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 189 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 801 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 21/49 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขที่ 98/103 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 10 หมู่ที่ 12 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 98/196 หมู่ที่ 13 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 158/17 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
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TSIC-ID
47112-0098
47112-0099
47112-0101
47112-0102
47112-0103
47112-0104
47112-0106
47112-0107
47112-0108
47112-0109
47112-0112
47112-0113
47112-0115
47112-0116
47112-0117
47112-0118
47112-0119
47112-0121
47112-0122
47112-0123
47112-0124
47112-0125
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ชื่อสถำนประกอบกำร
เทสโก้ โลตัส สาขาลาลูกกาคลอง 2
บิ๊กซี สาขาลาลูกกา 2
เทสโก้ โลตัส สาขาอยุธยา
เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะอิน
เทสโก้ โลตัส สาขาเสนา-อยุธยา
บิ๊กซี สาขาอยุธยา
บิ๊กซี สาขาลพบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาสิงห์บรุ ี-ท่าวุง้
บิ๊กซี สาขาลพบุรี 2
อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์
เทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี
บิ๊กซี สาขาพัทยา
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชลบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้
เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาเหนือ
เทสโก้ โลตัส สาขาชลบุรี
บิ๊กซี สาขาพัทยา 3
บิ๊กซี สาขาชลบุรี 2
บิ๊กซี สาขาชลบุรี
บิ๊กซี สาขาพัทยา 2
เทสโก้ โลตัส สาขาแหลมฉบัง
เทสโก้ โลตัส สาขาอมตะ
บิ๊กซี สาขาชลบุรี เซ็นทรัล

ที่อยู่
เลขที่ 20/68 หมู่ที่ 18 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 3/83 หมู่ที่ 7 ถนนลาลูกกา ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เลขที่ 126/1 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เลขที่ 80 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ตาบลบางงา อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี 15150
เลขที่ 319 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เลขที่ 57/5 ถนนสุดบรรทัด ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เลขที่ 91/3 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เลขที่ 78/12 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 408/2 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 221/19 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 15/17 หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 565/41 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 4/222,4/309 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 700/75 หมู่ที่ 5 ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 55/92 หมู่ที่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
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ลำดับ
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TSIC-ID
47112-0130
47112-0131
47112-0132
47112-0133
47112-0135
47112-0137
47112-0144
47112-0145
47112-0146
47112-0149
47112-0151
47112-0154
47112-0155
47112-0156
47112-0157
47112-0158
47112-0159
47112-0161
47112-0163
47112-0165
47112-0168
47112-0170
47112-0171
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ชื่อสถำนประกอบกำร
บิ๊กซี สาขาระยอง
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระยอง
เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง
เทสโก โลตัส สาขาบ้านฉาง
เทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี
บิ๊กซี สาขาจันทบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาราชบุรี
บิ๊กซี สาขาราชบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านโป่ง
เทสโก้ โลตัส สาขากาญจนบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี
บิ๊กซี สาขานครปฐม
บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครปฐม
เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม
เทสโก้ โลตัส สาขาสามพราน
เทสโก้ โลตัส สาขานครชัยศรี
เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา
บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่
บิ๊กซี สาขามหาชัย
บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาปราณบุรี
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่
บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่
เทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่

ที่อยู่
เลขที่ 15/11 ถนนบางนา-ตราด ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 3 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เลขที่ 25/4 ถนนพระยาตรัง ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เลขที่ 1012 ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เลขที่ 8/4 ถนนคทาธร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เลขที่ 534 หมู่ที่ 1 ตาบลโคกหม้อ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เลขที่ 355/3 ถนนแสงชูโต ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เลขที่ 293 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เลขที่ 754 ถนนเพชรเกษม ตาบลห้วยจรเข้ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เลขที่ 86 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เลขที่ 1048 ถนนเพชรเกษม ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เลขที่ 20/10 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลท่าตลาด อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลท่าตาหนัก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 1 ตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เลขที่ 17/17 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตาบลต้นมะม่วง อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เลขที่ 706 หมู่ที่ 7 ตาบลเขาน้อย อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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TSIC-ID
47112-0173
47112-0174
47112-0175
47112-0176
47112-0177
47112-0178
47112-0181
47112-0182
47112-0191
47112-0195
47112-0196
47112-0197
47112-0199
47112-0204
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47112-0211
47112-0212
47112-0213
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47112-0216
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ชื่อสถำนประกอบกำร
บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2
เทสโก้ โลตัส สาขาคาเที่ยง
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 2
บิ๊กซี สาขาหางดง
เทสโก้ โลตัส สาขาฝาง
บิ๊กซี สาขาหางดง 2
บิ๊กซี สาขาลาพูน
บิ๊กซี สาขาลาปาง
บิ๊กซี สาขาเชียงราย
บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครสวรรค์
บิ๊กซี สาขานครสวรรค์
บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ สาขา 2
บิ๊กซี สาขากาแพงเพชร
บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก
เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก
เทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์
เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญประเทศ
บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา
บิ๊กซี สาขานครราชสีมา
เทสโก้ โลตัส สาขาโคราช
เทสโก้ โลตัส สาขาปากช่อง
บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์
เทสโก้ โลตัส สาขาศรีสะเกษ
บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ

ที่อยู่
เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 19 ถนนตลาดคาเที่ยง ตาบลป่าตัน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 577 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เลขที่ 111/5 หมู่ที่ 5 ตาบลหางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
เลขที่ 65 ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
เลขที่ 184 หมู่ที่ 25 ถนนรอบเวียง ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เลขที่ 67/15 หมู่ที่ 6 ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 320/10 ถนนสวรรค์วถิ ี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 610/9 หมู่ที่ 10 ถนนมาตุลี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 613/1 ถนนเจริญสุข ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 62000
เลขที่ 939 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 909 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 929 หมู่ที่ 2 ตาบลสะเดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เลขที่ 559 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านใหม่หนองไทร อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25120
เลขที่ 523 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 118 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 719/5 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 289, 289/1 หมู่ที่ 18 ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เลขที่ 29/49 หมู่ที่ 11 ตาบลหญ้าปล้อง อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
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TSIC-ID
47112-0226
47112-0227
47112-0228
47112-0231
47112-0232
47112-0236
47112-0237
47112-0238
47112-0239
47112-0240
47112-0241
47112-0242
47112-0243
47112-0244
47112-0245
47112-0247
47112-0250
47112-0253
47112-0260
47112-0261
47112-0264
47112-0265
47112-0267
47112-0268

ชื่อสถำนประกอบกำร
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี
เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี
บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี
บิ๊กซี สาขายโสธร
เทสโก้ โลตัส สาขาชัยภูมิ
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น
บิ๊กซี สาขาขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น
เทสโก้ โลตัส สาขาชุมแพ
บิ๊กซี สาขาอุดรธานี
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุดรธานี
เทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี
บิ๊กซี สาขาอุดรธานี 2
เทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี 2
เทสโก้ โลตัส สาขาเลย 2
เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย
บิ๊กซี สาขามหาสารคาม
เทสโก้ โลตัส สาขากาฬสินธุ์
เทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช
บิ๊กซี สาขานครศรีธรรมราช
เทสโก โลตัส สาขาทุ่งสง
เทสโก้ โลตัส สาขากระบี่
บิ๊กซี สาขากระบี่
เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต

ที่อยู่
เลขที่ 333 หมู่ที่ 15 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 492 ถนนชยางกูล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 92 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เลขที่ 171 หมู่บา้ นโนนสาทร ถนนสนามบิน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เลขที่ 195 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 290/1 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 888 หมู่ที่ 4 ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 207/3 หมู่ที่ 14 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 449/117 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนพิบลู ย์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 204 หมู่ที่ 2 ถนนอุดร-หนองบัว ตาบลนาดี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ตาบลนาดี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนมลิวรรณ ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขที่ 304 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตาบลโพธิช์ ัย อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11 ตาบลเกิ้ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เลขที่ 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เลขที่ 15 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เลขที่ 1392 ถนนศรีปราชญ์ ตาบลท่าวัง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เลขที่ 144 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เลขที่ 191 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 349 หมู่ที่ 11 ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 104 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
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ลำดับ
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
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227
228
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232
233
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235
236
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TSIC-ID
47112-0269
47112-0272
47112-0273
47112-0274
47112-0275
47112-0276
47112-0278
47112-0279
47112-0280
47112-0283
47112-0284
47112-0286
47112-0287
47112-0288
47112-0289
47112-0290
47112-0292
47112-1005
47112-1006
47112-1007
47112-1011
47112-1013
47112-1014
47112-1015

ชื่อสถำนประกอบกำร
บิ๊กซี สาขาภูเก็ต
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี
บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี
เทสโก้ โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี
เทสโก้ โลตัส สาขา ซี.พี. ซิตี้ เซ็นเตอร์
เทสโก้ โลตัส สาขาสมุย
บิ๊กซี สาขาสมุย
เทสโก้ โลตัส สาขาละไม
เทสโก้ โลตัส สาขาระนอง
บิ๊กซี สาขาชุมพร
เทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร
บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่
เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่
บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2
เทสโก้ โลตัส สาขาสตูล
เทสโก้ โลตัส สาขาตรัง
เทสโก โลตัส สาขาพัทลุง
เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี
เทสโก้ โลตัส สาขาโคราช 2
เทสโก้ โลตัส สาขาท่ายางทาวน์
เทสโก้ โลตัส สาขาตาก
เทสโก้ โลตัส สาขาวารินชาราบ
เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่ 2
เทสโก้ โลตัส สาขาถลาง ภูเก็ต

ที่อยู่
เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ถนนบายพาส ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 1/7 หมู่ที่ 6 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
เลขที่ 129/19 หมู่ที่ 1 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
เลขที่ 131/2 หมู่ที่ 4 ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เลขที่ 25/15 หมู่ที่ 1 ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ตาบลวังไผ่ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ตาบลวังไผ่ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เลขที่ 111/19 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 1142 ถนนกาญจนวนิชย์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 677 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ตาบลย่านซื่อ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
เลขที่ 120/6 หมู่ที่ 2 ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตาบลเขาเจียก อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบางบริบรู ณ์ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
เลขที่ 223 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลระแหง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เลขที่ 55 หมู่ที่ 20 ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เลขที่ 1318 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 303 หมู่ที่ 1 ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
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TSIC-ID
47112-1018
47112-1019
47112-1020
47112-1021
47112-1022
47112-1023
47112-1024
47112-1025
47112-1026
47112-1028
47112-1029
47112-1031
47112-1032
47112-1035
47112-1036
47112-1039
47112-1042
47112-1050
47112-1053
47112-1068
47112-1069
47112-1070
47112-1072
47112-1073

ชื่อสถำนประกอบกำร
เทสโก้ โลตัส สาขานครอินทร์
เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 2
เทสโก้ โลตัส สาขาตราด
เทสโก้ โลตัส สาขาบ่อวิน
เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านบึง
ยูดีทาวน์
บิ๊กซี สาขาสตูล
บิ๊กซี สาขามุกดาหาร
บิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด
เทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนาการ
เทสโก้ โลตัส สาขานครสวรรค์
เทสโก้ โลตัส สาขาแม่สอด
เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก 2
เทสโก้ โลตัส สาขาสะเดา
เทสโก้ โลตัส สาขาหนองบัวลาภู
บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี
บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว
บิ๊กซี สาขาตรัง
บิ๊กซี สาขาเลย
เทสโก้ โลตัส สาขารวมโชค
เทสโก้ โลตัส สาขาแกลง
เทสโก้ โลตัส สาขาเวียงสระ
เทสโก้ โลตัส สาขาสงขลา
เทสโก้ โลตัส สาขาฉลอง

ที่อยู่
เลขที่ 444 หมู่ที่ 4 ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เลขที่ 709 หมู่ที่ 3 ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 1134 หมู่ที่ 1 ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 64 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เลขที่ 88,88/10 ถนนทองใหญ่ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 959 หมู่ที่ 7 ถนนยนตรการกาธร ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
เลขที่ 77/11 ถนนชยางกูร ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เลขที่ 320 หมู่ที่ 10 ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เลขที่ 2279 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 124/12 หมู่ที่ 10 ตาบลวัดไทร อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 17 ถนนสายเอเซีย ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เลขที่ 444 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 45/8 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาบลสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 39000
เลขที่ 140/20 ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 102/2 ถนนรัษฎา ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 279/1 ถนนสุขุมวิท ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตาบลเวียงสระ อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
เลขที่ 21/10 หมู่ที่ 7 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
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47112-1075
47112-1076
47112-1077
47190-0002
47190-0003
47190-0004
47190-0005
47190-0006
47190-0008
47190-0010
47190-0011
47190-0012
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47190-0017
47190-0018
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47190-0021
47190-0022
47190-0023
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ชื่อสถำนประกอบกำร
เทสโก้ โลตัส สาขาโรจนะ
เทสโก้ โลตัส สาขาเดอะ วอร์ค นครสวรรค์
เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก
อาคารศูนย์การค้าพาต้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง
เดอะมอลล์ 7 บางแค
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ส่วนพลาซ่า
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด สาขาวังบูรพา
อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (สาขาบางนา)
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด สาขา สีลม
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารามอินทรา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ สาขาหัวหมาก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เดอะมอลล์ 3 รามคาแหง
เดอะมอลล์ 2 รามคาแหง
ซีคอนสแควร์
เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ
ห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซ่า
อาคารสยามเซ็นเตอร์
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาถนนรัชดาภิเษก
เซ็นทรัลเวิลด์

ที่อยู่
เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ตาบลสามเรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 914/17 หมู่ที่ 10 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 1-150 ถนนบ้านใหญ่ ตาบลนครนายก อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เลขที่ 125 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 289 ถนนสิรินธร แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 677-683 ถนนพีรพงษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เลขที่ 909 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 585 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 591 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 177 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 49 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 144 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก(ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 979 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 587, 589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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TSIC-ID
47190-0026
47190-0027
47190-0028
47190-0031
47190-0032
47190-0033
47190-0034
47190-0035
47190-0036
47190-0038
47190-0039
47190-0041
47190-0042
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47190-0046
47190-0047
47190-0048
47190-0049
47190-0050
47190-0051
47190-0052
47190-0053

ชื่อสถำนประกอบกำร
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาซีคอนสแควร์
อาคารศุภาคาร ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
อัมรินทร์พลาซ่า
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด สาขา ชิดลม
ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ส่วนไอทีมอลล์
สยามดิสคัฟเวอร์รี่-สยามทาวเวอร์
เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางแค
บางรักพลาซ่า
ท็อปส์ สาขาเกษตร
ฟิวเจอร์ มาร์ท พระราม 3
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ
พาราไดซ์ พาร์ค
ศูนย์การค้า เพนนินซูล่า พลาซ่า
ซีคอน บางแค
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (สาขาพระราม 3)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

ที่อยู่
เลขที่ 55/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 723 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 2539 ซอยลาดพร้าว 81-83 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 23 ตรอกโรง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 593 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 888 ถนนพิบลู ย์สงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขที่ 615 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 67 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 153 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 160 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 587,589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
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ชื่อสถำนประกอบกำร
อาคารเซ็นทรัล สาขาพระราม 2
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เซ็นทรัลเวิลด์ (Zen Tower)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ศูนย์การค้า Terminal 21
อิมพีเรียล เวิลด์สาโรง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์
เดอะมอลล์ 6 งามวงศ์วาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา (แจ้งวัฒนะ)
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)
ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด สาขารังสิต
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
ฮาร์เบอร์ มอลล์
แหลมทองดีพาร์ทเม้นท์ สาขาศรีราชา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์พทั ยา
รอยัลการ์เด้นพลาซ่า
ศูนย์สรรพสินค้าฟอรั่มพลาซ่า
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา
ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช

ที่อยู่
เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 68/100 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 30/39-50 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์ หมู่ที่ 8 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 99/1 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 135/99 ถนนสุขุมวิท ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 78/54 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 218 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 870/52 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 90/1 ถนนสุขุมวิท ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 333/99 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
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ชื่อสถำนประกอบกำร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี
อาคารคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์
โรบินสัน (จันทบุรี)
ห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์
บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา 2
โรบินสันเมธาวลัย
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
ฟรายเดย์สรรพสินค้า
ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเชียงราย
แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า
วี-สแควร์ พลาซ่า
บริษทั ท็อปแลนด์พลาซ่า จากัด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก
ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์
เดอะมอลล์ 10 สาขาราชสีมา
ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จากัด
อาคาร โฆษะ คอมเพล็กซ์
แฟรี่ พลาซ่า

ที่อยู่
เลขที่ 55/88-89 หมู่ที่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 55/90 หมู่ที่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 22/107 หมู่ที่ 7 ถนนมหาราช ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขที่ 28/73 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขที่ 265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์-ลาปาง-งาว ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
เลขที่ 172 ถนนบรมอาสน์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 13 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 13 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เลขที่ 162/10 ถนนสวรรค์วถิ ี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 320/11 ถนนสวรรค์วถิ ี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 68/33 ถนนเอกาทศรถ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 9/98 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 24 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 274 หมู่ที่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เลขที่ 981 ถนนกวงฮง ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เลขที่ 250/1 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 69/9 ถนนกลางเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
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47190-0119
47190-0120
47190-0123
47190-0126
47190-0127
47190-0128
47190-0130
47190-0131
47190-0133
47190-0134
47190-0135
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47190-1008
47190-1009
47190-1010
47190-1016
47190-1026
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ชื่อสถำนประกอบกำร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
โรบินสันนครศรีธรรมราช
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต
บริษทั โอเชี่ยนพลาซ่าป่าตอง จากัด (สาขาบางลา)
เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า
ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
ศูนย์การค้าโอเดียนชอปปิ้งมอลล์ (หาดใหญ่)
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง
ตะวันนา ช๊อปปิ้งพาร์ค
เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เดอะคริสตัล
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาปาง
ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย
เอ็มโพเรียมทาวเวอร์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี
เจ.เจ.มอลล์
ศูนย์การค้าพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท สาขาอุดรธานี
ศูนย์การค้าพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท สาขาภูเก็ต

ที่อยู่
เลขที่ 99,99/1 หมู่ที่ 2 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 277/2 ถนนประจักษ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลคลัง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เลขที่ 36 ถนนติลกอุทศิ 1 ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 31 ซอยบางลา ถนนบางลา ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 200 ถนนนิพทั ธ์อุทศิ 3 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 55/3 ถนนศรีภวู นารถ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 79/7 ถนนธรรมนูญวิถี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 138 ถนนพัทลุง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เลขที่ 3500 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 110 หมู่ที่ 9 ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เลขที่ 311 หมู่ที่ 7 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 197,199,201,203,205 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 1412,1418,1420,1420/1,1448/1,1448/3,1448/4,1448/17,1448/23 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เลขที่ 319/1 ถนนไฮเวย์-ลาปาง-งาว ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
เลขที่ 982/22 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 10 ถนนสุราษฎร์-กองบิน7 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 588 ถนนกาแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 320 หมู่ที่ 9 ซอยบ้าหนองเหล็ก ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 888,888/1 หมู่ที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
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ชื่อสถำนประกอบกำร
ศูนย์การค้าเอาท์เล็ท วิลเลจ สาขากระบี่
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
ศูนย์การค้าเมกะบางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอ้ ยท์ ออฟ สยามสแควร์
ห้างสรรพสินค้าแหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่าบางแสน
ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด
อาคารพอร์โต ชิโน่ คอมมูนิตี้ มอลล์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี
ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท อยุธยา
ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง
พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเขาใหญ่
อาคาร มอลล์ เอวีนิว
เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระราม 9
ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง
บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค
เดอะวันพาร์ค
เอสพลานาด รัชดาภิเษก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ที่อยู่
เลขที่ 888 หมู่ที่ 11 ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 999,999/1-4 ซอยเสรี 2 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 38,38/1-3,39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 292 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 278/2 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เลขที่ 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 99/120-124 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เลขที่ 54 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 88/8 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เลขที่ 99, 99/1, 99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 209,209/1-209/2 หมู่ที่ 2 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เลขที่ 4198 หมู่ที่ 4 ตาบลคานหาม อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 4/222 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 888 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองน้าแดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เลขที่ 3530 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 39 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 9/8-9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 554/4 ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 29 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 99/19-99/20 หมู่ที่ 2 ตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
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ชื่อสถำนประกอบกำร
เอราวัณ แบงค็อก
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอุบลราชธานี
ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต
ธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์
คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนย์การค้า HaHa 55
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด ศาลายา
EMQUARTIER (EMQ)
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร
ศูนย์การค้าพันธุท์ พิ ย์ พลาซ่า
อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า (สาขางามวงศ์วาน)
พันธุท์ พิ ย์พลาซ่า เชียงใหม่
อาคาร พันธุท์ พิ ย์ พลาซ่า บางกะปิ
อาคารบุญถาวร
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย
โฮมเวิร์ค (สาขาภูเก็ต 1)
โฮมโปร สาขาขอนแก่น
โฮมโปร สาขาประชาชื่น

ที่อยู่
เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 312 หมู่ที่ 7 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 175,177,181,193,195,197,201 ซอยราษฎร์อุทศิ 200 ปี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 735,735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 338 หมู่ที่ 16 ตาบลสลักได อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เลขที่ 888 หมู่ที่ 10 ซอยวัดศรีวารีนอ้ ย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ที่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 99, 99/1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 59/5 ซอยศรีนครินทร์ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 99/21 หมู่ที่ 2 ตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เลขที่ 693,695 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 99/11 ถนนชยางกูร ข ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เลขที่ 604/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 69/21, 69/23 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 152/1 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 3191-3191/1-428 ซอยลาดพร้าว 127 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 177/98 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 96/27 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

TSIC-ID
47525-1011
47525-1012
47525-1014
47525-1019
47525-1024
47525-1025
47525-1026
47525-1032
47525-1046
47525-1052
47525-1054
47591-0007
47591-0011
47591-0016
47591-1002
47711-0001
47732-1001
47991-0002
49310-1002
49400-1001
49400-1002
49400-1003
50121-0001
52109-0006

ชื่อสถำนประกอบกำร
โฮมโปร สาขาฉลอง ภูเก็ต
โฮมโปร สาขาอุดรธานี
โฮมโปร สาขาสุวรรณภูมิ
โฮมโปร สาขาเพชรเกษม
โฮมโปร สาขาลาลูกกา
โฮมโปร สาขารามคาแหง
โฮมโปร สาขาราชพฤกษ์
ดูโฮม
โฮมโปร สาขาหัวหิน
โฮมโปร สาขาเชียงใหม่-สันทราย
โฮมโปร สาขานครราชสีมา (หัวทะเล)
homeWorks สาขาพัทยา
บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด สาขาเชียงใหม่
บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด สาขาภูเก็ต
เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์
เจมส์แกลอรี่ ภูเก็ต
บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
บีทเี อส
สถานีสูบจ่ายน้ามันช่องนนทรี
สถานีสูบจ่ายน้ามันโรงกลั่นน้ามันบางจาก
สถานีสูบจ่ายน้ามันดอนเมือง
อาคารปัญจภูมิ
บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด (คลังน้ามันลาลูกกา)

ที่อยู่
เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขที่ 89/20 หมู่ที่ 9 ซอยบ้านหนองเหล็ก ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 99/28 หมู่ที่ 1 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนลาลูกกา ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เลขที่ 647/19 ซอย121 ถนนรามคาแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เลขที่ 185/5 หมู่ที่ 4 ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 49 ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เลขที่ 233 หมูท่ ี่ 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 565/66 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 132/1 ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 505 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 488 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 99/35,888 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 1199/1 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 82 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 424 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 127 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 11 ถนนลาลูกกา ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

TSIC-ID
52109-0009
52109-0010
52109-0012
52109-0013
52109-1007
52109-1009
52109-1012
52221-1001
52221-1002
52221-1003
52221-1005
52241-0001
52241-1001
52291-0005
52291-0006
52291-0008
52291-0011
52291-0015
52291-0016
52291-1002
52291-1003
52291-1006
52291-1007
52291-1009

ชื่อสถำนประกอบกำร
อาคารสานักงานศูนย์ภาคและคลังน้ามันเชื้อเพลิง
บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด (คลังน้ามันสระบุรี)
บริษทั คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (สาขาที่ 3)
คลังน้ามันปิโตรเลียม บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จากัด
บริษทั ที พี เค บางไทร จากัด
คลังน้ามันไออาร์พซี ีพระประแดง
สานักงานท่าเรือยูนิไทย
อ่าวปอ แกรนด์ มาริน่า
ท่าเรือน้าลึก สงขลา
บริษทั ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด
บริษทั ท่าเรือประจวบ จากัด
แอล ซี เอ็ม ที
บริษทั เอเซีย เทอร์มินัล(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั นครหลวงค้าข้าว จากัด
บีเอฟเอส คาร์โก้
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง
ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาลาลูกกา
เทสโก้ โลตัส ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด (ศรีเพชร)
บริษทั ไทยน้าทิพย์ จากัด (สาขาหัวหมาก)
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
อาคารศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย
ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น

ที่อยู่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนน3048 ตาบลบางกระสั้น อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตาบลเสาไห้ อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
เลขที่ 129-129/1 หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนวัดศรีวารีน้อย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
เลขที่ 32 ตาบลราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
เลขที่ 169 หมู่ที่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางครุ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 498/1 ถนนท้ายบ้าน ตาบลปากน้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 6 ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
หมู่ที่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
เลขที่ 88 ถนนแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
เลขที่ 139-2/1 ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ เอ 0 ถนนสุขมุ วิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 60/9 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 118 หมูท่ ี่ 9 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 777 หมู่ที่ 7 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เลขที่ 10/8 หมู่ที่ 3 ถนนลาลูกกาคลอง 7 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เลขที่ 88,88/1-3 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขที่ 416 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เลขที่ 72 ถนนมิตรภาพ ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

TSIC-ID
55101-0001
55101-0003
55101-0004
55101-0005
55101-0006
55101-0007
55101-0009
55101-0015
55101-0016
55101-0017
55101-0018
55101-0022
55101-0023
55101-0026
55101-0027
55101-0028
55101-0030
55101-0031
55101-0034
55101-0036
55101-0038
55101-0039
55101-0041
55101-0042

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ
อาคารศิริสาทร
เซนเตอร์พอยท์ สุขุมวิท 10
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
โรงแรมแรมแบรนดท์
โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ
แมกซ์ โฮเต็ล
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี
โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

ที่อยู่
เลขที่ 903 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เลขที่ 138 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 971 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 494 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 27 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 19 ซอย18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 13/3 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 288 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1091/343 ซอยจารุรัตน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 274 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 99/1 ซอยเนียมอุทศิ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระราม6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 18/1 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 99 ซอยเจริญกรุง ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

TSIC-ID
55101-0043
55101-0046
55101-0047
55101-0048
55101-0050
55101-0051
55101-0053
55101-0055
55101-0056
55101-0057
55101-0058
55101-0059
55101-0060
55101-0061
55101-0062
55101-0063
55101-0065
55101-0069
55101-0070
55101-0071
55101-0075
55101-0076
55101-0077
55101-0078

ชื่อสถำนประกอบกำร
รอยัลเบญจาโฮเต็ล
โรงแรมอวานี เอเทรียม
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
โรงแรมอินทรา รีเจนท์
โรงแรมบางกอกพาเลส
โรงแรมเอเชีย
โรงแรมเกรซ
โรงแรมตวันนา
โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค
โรงแรมนารายณ์
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ
โรงแรม รอยัลออคิดเชอราตัน
โรงแรมแมนดาริน
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ
โรงแรมแม่น้ารามาดาพลาซา
โรงแรมรอยัลซิตี้
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
โรงแรมอมารีบเู ลอวาร์ด
โรงแรมแชงกรี - ลา

ที่อยู่
เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 8-10 ซอย20 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 120/126 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1091/336 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 296 ซอยพญานาค ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 171 ซอยแสงจันทร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 981 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 29 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

TSIC-ID
55101-0081
55101-0082
55101-0086
55101-0088
55101-0089
55101-0090
55101-0091
55101-0092
55101-0093
55101-0095
55101-0096
55101-0099
55101-0100
55101-0102
55101-0103
55101-0104
55101-0105
55101-0106
55101-0107
55101-0108
55101-0109
55101-0110
55101-0111
55101-0112

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
โรงแรมโนโวเทล บางนา
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
โรงแรมอนันตรา สยาม
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส
โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท กรุงเทพฯ
เซนเตอร พ์ อยต์ ชิดลม
เซ็นเตอร์พอยท์ 3
มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น โฮเต็ล
โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
โรงแรมใบหยกสกาย
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ (พระราม 6)
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์

ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 488/800 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 21/99-100 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 392/44 ซอยสยามสแควร์ 6 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 48 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 215 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 60 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1522/2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 333 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 222 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 402 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดาริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
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564
565
566
567
568
569
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TSIC-ID
55101-0113
55101-0114
55101-0115
55101-0116
55101-0117
55101-0118
55101-0121
55101-0123
55101-0125
55101-0126
55101-0127
55101-0129
55101-0132
55101-0133
55101-0136
55101-0137
55101-0138
55101-0139
55101-0143
55101-0150
55101-0154
55101-0155
55101-0158
55101-0160

ชื่อสถำนประกอบกำร
แนเชอรัล วิลล์ เอ็กซ์แซคคูทฟี เรสซิเดนซ์
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
ซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์ (อาคาร เอ)
โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ
โรงแรมแมริออส เอ็กเซ็กคิวทีฟ อาร์พาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ
โรงแรม เดอะ เซนต ร์ ีจิส กรุงเทพฯ
โรงแรม เดอะ แอสคอท สาทร
โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท
โรงแรมเดอะซิติ้ ศรีราชา
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
โรงแรมสยามเบย์ชอร์
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท

ที่อยู่
เลขที่ 61 ซอยหลังสวน 2 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 87/3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 41/2 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขที่ 117/39-40 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 90 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 159 ถนนราชดาริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 110 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 27/2 หมู่ที่ 11 ถนนโรจนะ ตาบลกะมัง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
เลขที่ 6/126 ถนนสุขุมวิท ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 21/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เลขที่ 353 หมู่ที่ 12 ถนนพระตาหนัก ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 559 หมู่ที่ 10 ถนนพระตาหนัก ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 240/2 หมู่ที่ 5 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 277-278 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 18 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 218/2-4 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 345 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยา ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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TSIC-ID
55101-0161
55101-0162
55101-0164
55101-0165
55101-0169
55101-0170
55101-0171
55101-0174
55101-0177
55101-0178
55101-0184
55101-0187
55101-0189
55101-0190
55101-0192
55101-0193
55101-0194
55101-0199
55101-0203
55101-0205
55101-0209
55101-0210
55101-0213
55101-0214

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมเวลคัมพลาซ่าจอมเทียนบีช
จอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท
บริษทั ฮอร์สชู พอยท์ จากัด
โรงแรม พลูแมน พัทยา จี
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ดีวาร์ จอมเทียน บีช
โรงแรมสตาร์
โรงแรมระยองรีสอร์ท
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว (กาญจนบุรี)
บริษทั โรงแรมโรสกาเด้น (2511) จากัด
โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท หัวหิน -ชะอา
โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมลองบีชชะอา
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ฮิลตันหัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท
โรงแรมเชียงใหม่ภคู า
อาคารอุทยานการค้ากาดสวนแก้วและโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
โรงแรมดิเอ็มเพรส (เชียงใหม่)

ที่อยู่
เลขที่ 427 หมู่ที่ 12 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 408 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 445/3 หมู่ที่ 5 ซอยวงศ์อามาตย์ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 463/68, 463/99 ถนนพัทยาสาย 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 220/21 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 457 หมู่ที่ 12 ซอย13-14 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 109 ถนนสุขุมวิท ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนหาดแม่ราพึง ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลยายชา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เลขที่ 849/21 ถนนเพชรเกษม ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เลขที่ 854/2 ถนนบุรีรัมย์ ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เลขที่ 1349 ถนนเพชรเกษม ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เลขที่ 225/75 ถนนร่วมจิตร ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เลขที่ 1573 ถนนเพชรเกษม ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เลขที่ 33 ถนนนเรศดาริห์ ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 1 ถนนดาเนินเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 33/33 ซอยหมู่บา้ นหนองแก ถนนเพชรเกษม ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขที่ 21 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขที่ 318/1 ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ตาบลวัดเกต อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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TSIC-ID
55101-0215
55101-0216
55101-0220
55101-0224
55101-0225
55101-0228
55101-0229
55101-0230
55101-0232
55101-0233
55101-0235
55101-0244
55101-0246
55101-0248
55101-0249
55101-0252
55101-0253
55101-0256
55101-0259
55101-0260
55101-0267
55101-0268
55101-0270
55101-0273

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมเพชรงาม
โรงแรมดวงตะวัน
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
โรงแรมลิตเติ้ลดั๊กเชียงราย
โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย
โรงแรมพิมาน
โรงแรม ไอยราปาร์คโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมอมรินทร์ลากูน
โรงแรมสีมาธานี
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
โรงแรมนภาลัย
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมหนองคายแกรนด์
โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ววิ นครพนม
โรงแรมพลอย พาเลซ
โรงแรมทวินโลตัส
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
โรงแรมชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม เลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมเอาท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

ที่อยู่
เลขที่ 33/10-11 ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 132 ถนนลอยเคราะห์ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 108 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 199 ถนนพหลโยธิน อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เลขที่ 1129 หมู่ที่ 1 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เลขที่ 605/244 หมู่ที่ 10 ถนนเอเชีย ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 55/2 ตาบลหาดทนง อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 61000
เลขที่ 52/299 หมู่ที่ 6 ถนนพระองค์ขาว ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เลขที่ 2112/2 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 311 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 9/9 ถนนประชาสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 572 ถนนประชารักษา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 589 หมู่ที่ 5 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตาบลโพธิช์ ัย อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เลขที่ 9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เลขที่ 40 ถนนพิทกั ษ์พนมเขต ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เลขที่ 97/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองทะเล อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 279 หมู่ที่ 1 ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เลขที่ 29 ซอยกะรนนุ้ย ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เลขที่ 333 ถนนปฎัก ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

TSIC-ID
55101-0274
55101-0276
55101-0278
55101-0280
55101-0282
55101-0283
55101-0284
55101-0286
55101-0294
55101-0295
55101-0299
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55101-1013
55101-1014
55101-1015
55101-1016
55101-1020
55101-1021

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรม บันยันทรี รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต
โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์สปา กะรนบีช ภูเก็ต
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ตรีสอร์ท
โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
โรงแรม เดซติเนชั่น ป่าตอง โฮเต็ล แอนด์ สปา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท
โรงแรม เคปาร์ค แกรนด์
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
ซีเพิร์ล วิลล่า รีสอร์ท
โรงแรม ธัญญปุระ สปอร์ตส์
โรงแรม เอทัส บางกอก
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
โรงแรมเดอะเวสตินสิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค
โรมแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

ที่อยู่
เลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 390 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 135/23,123/15-16 ถนนราษฎร์อุทศิ 200 ปี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ซอยฮอลิเดย์อินน์ ถนนทวีวงศ์ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 154 ถนนพังงา ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 509 ถนนปฏัก ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เลขที่ 282 ถนนพระบารมี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 14 ถนนหาดกะตะน้อย ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เลขที่ 48 ถนนร่วมใจ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
เลขที่ 683 ถนนปฏัก ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เลขที่ 295 หมู่ที่ 3 ตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปตั ย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 69/8 ถนนห้วยยอด ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เลขที่ 12/1-9 ถนนพระบารมี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 7 ซอยตีนเป็ด ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 1 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 36 ซอยศูนย์วจิ ัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 89 ถนนราษฏร์อุทศิ 200 ปี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 57/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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55101-1022
55101-1024
55101-1026
55101-1028
55101-1029
55101-1033
55101-1035
55101-1040
55101-1041
55101-1042
55101-1046
55101-1048
55101-1049
55101-1050
55101-1057
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55101-1072
55101-1074
55101-1077
55101-1078
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ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมพลูแมนแกรนด์สุขุมวิท
โรงแรมริชมอนด์
โรงแรมตรีสรา
โรงแรม โหมด สาทร แมเนจ บาย สยาม แอท สยาม
โรงแรมอโมร่า ท่าแพ
โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท
โรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา
โรงแรมแกรนด์ โฮเวิร์ด
โรงแรมภูเล เบย์ อะ ริชคาร์ลตัน รีเซิร์ฟ
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
โรงแรม โฮเทล มิวส์
โรงแรมเรือรัษฎา
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเพลส บางกอก สยาม
โครงการพาร์ควิลเลจพระราม 2
โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา
นาซ่า เวกัส โฮเท็ล
วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท
กานดา เรสซิเด้นเซส สมุย
โรงแรมบันยันทรี สมุย
โรงแรมคอนราด เกาะสมุย

ที่อยู่
เลขที่ 41/12 หมู่ที่ 3 ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 69/783-787 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 60/2,60/5 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 144 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 22 ถนนชัยภูมิ ตาบลช้างม่อย อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เลขที่ 89/8 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เลขที่ 68/101 ซอย40/2 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 437 หมู่ที่ 12 ถนนพระตาหนัก ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตาบลหนองทะเล อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 94 ถนนป๊อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 55/555 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 188 ถนนพัทลุง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เลขที่ 889 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 190 ถนนทวีวงศ์ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 44 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ถนนหางดง-สะเมิง ตาบลบ้านปง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เลขที่ 80/32 หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เลขที่ 49/8-9 หมู่ที่ 4 ถนนฮิลล์เครส ตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
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55101-1082
55101-1086
55101-1090
55101-1091
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55101-1093
55101-1094
55101-1095
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55101-1100
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ชื่อสถำนประกอบกำร
อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท
โรงแรมบ้านลายไม้ ป่าตองบีช รีสอร์ท
นิกกี้ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย
โรงแรมดีวารี ไม้ขาวบีช ภูเก็ต
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
โรงแรม พี จี เอส คาซาเดล
โรงแรมธาริน เชียงใหม่
โรงแรมเรดิสสัน พลาซา รีสอร์ท ภูเก็ต พันวา บีช
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
โรงแรมศรีพนั วา ภูเก็ต
โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมรีเจ้นท์ ภูเก็ต เคป พันวา
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท
โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม เดอะกี รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่
โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อคาเดีย ในทอน บีช
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่
โรงแรมมานะไทย รีสอร์ท เกาะสมุย
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21
โรงแรมเดอะสยาม

ที่อยู่
เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ตาบลอ่าวนาง อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 66 ถนนทวีวงศ์ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 2 ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เลขที่ 128/2 หมู่ที่ 3 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 44 ซอย12 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขที่ 48/12 ถนนกะตะ ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เลขที่ 10/7 หมูท่ ี่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลาปาง ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 512/8 ถนนชยางกูร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 230,231,232 หมู่ที่ 3 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
เลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษ ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เลขที่ 152/1 ถนนทวีวงศ์ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 4 ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 396,396/1-2 หมู่ที่ 2 ตาบลอ่าวนาง อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เลขที่ 173/41 หมู่ที่ 4 ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เลขที่ 50, 54 ถนนบางแสนสาย 1 ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 3/2 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
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55101-1144
55101-1145
55101-1151
55101-1152
55101-1153
55101-1154
55101-1157
55101-1162
55101-1163
55101-1164
55101-1165
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ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท สุขุมวิท ทองหล่อ
โรงแรม เดอะ ซายน์
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จากัด
โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยาม
โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด
โรงแรมมาร์เวล กรุงเทพ
อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพ
โรงแรม เอทัส ลุมพินี
โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ท
วูด้ แลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมเท็นเฟซ กรุงเทพฯ
โรงแรม ริเวอร์ววิ เพลส
วังีรีรีสอร์ท
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
โรงแรมสาทร วิสต้า
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ
โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก
โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
โบ๊ทลากูน รีสอร์ท
โรงแรม โลตัสเวลล์
โรงแรมแคนทารี อยุธยา
โรงแรมดับเบ้ีลยู กรุงเทพ

ที่อยู่
เลขที่ 11 ซอย6 ถนนราษฎร์บารุง ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 115 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 555/65 หมู่ที่ 5 ถนนนาเกลือ ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 1359/54 ถนนบ่อเคี๊ยะ ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
เลขที่ 927 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 589 หมู่ที่ 5 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตาบลโพธิช์ ัย อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เลขที่ 17/55 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองน้าแดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เลขที่ 164/1 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 81 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 35/5 ถนนอู่ทอง ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เลขที่ 143-143/1-26 ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83200
เลขที่ 157 หมู่ที่ 14 ซอยหม่อนไหม ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 168 ตาบลธนู อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เลขที่ 106 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
อลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
โรงแรมวนา เบลล์ อะ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่น เกาะสมุย
โรงแรม อนันตรา สาทร กรุงเทพ
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง
เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม
พันธุท์ พิ ย์ คอร์ท
อาคารแรมแบรนด์ ทาวเวอร์เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร
เซ็นเตอร์พอยต์ เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ ทองหล่อ
บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว
อาคารไทยทีวสี ี ช่อง 3
อาคาร 1 - อาคาร 5
เดอะคลาวด์ (The Cloud)
บริษทั ซีทเี อช จากัด (มหาชน)
ชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรีตัดใหม่
อาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก เมืองทองธานี
ชุมสายศรีนครินทร์
ชุมสายและศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รังสิต คลองห้า
สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม
สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
อาคารนิวเจนีวา

ที่อยู่
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 35 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 3 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 567 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์อุทศิ 200 ปี 2 ถนนราษฎร์อุทศิ 200 ปี ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 68 ซอยสาธร 1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 291 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 304 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 25/6 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 181,181/1 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 2038 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 47/505-510 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 409/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 65/21 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขที่ 63/21 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวัดเจดีย์หอย ตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เลขที่ 47/553-554,557-558 หมู่ที่ 3 ถนนป็อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766

TSIC-ID
64191-0001
64191-0002
64191-0003
64191-0004
64191-0005
64191-0007
64191-0008
64191-0009
64191-0010
64191-0011
64191-0012
64191-0015
64191-0019
64191-0020
64191-0022
64191-0026
64191-0028
64191-0030
64194-0004
64201-0001
64201-0002
65110-0001
65110-0002
65110-0003

ชื่อสถำนประกอบกำร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
อาคารสานักงานใหญ่
ธนาคารยูโอบี สานักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานชิดลม
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
อาคารสานักงานใหญ่สีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) อาคารสีลม
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อาคารตรีทพิ ย์
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
ธนาคารทหารไทย สานักงานใหญ่
ธนาคารยูโอบี ถนนสุขุมวิท 26
อาคารพระราม 3
อาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ถนนหลังสวน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่แห่งที่ 3 อาคารแจ้งวัฒนะ
ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
AIA TOWER
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด
บริษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 400 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 425/1 ซอยสิริจุลเสวก ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 2 ถนนยุคคล2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 111/178 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 47/7 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 40/3 หมู่ที่ 3 ถนนรามอินทรา-บางปะกง ตาบลแสนภูดาษ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

TSIC-ID
65110-0004
65200-0003
65200-0004
68101-0001
68101-0009
68101-0015
68101-0017
68102-0001
68102-0002
68102-0003
68102-0008
68102-0009
68102-0010
68102-0011
68102-0012
68102-0013
68102-0015
68102-0016
68102-0019
68102-0020
68102-0021
68102-0022
68102-0024
68102-0026

ชื่อสถำนประกอบกำร
อาคารไทยประกันชีวติ สาขารัตนาธิเบศร์
อาคารสามัคคีประกันภัย
อาคารบางกอกสหประกันภัย
วี.พี.ทาวเวอร์
อาคารยูนิเวสท์
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล เพลินจิต
บริษทั เอ็นเอช พรอสเพอริตี้ จากัด
บริษทั หะรินธร จากัด
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
อาคารด๊อกเตอร์เกฮาร์ด ลิงค์
บริษทั ธนิยะ เรียลเอสเตต จากัด
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
อาคารไว้ทก์ รุ๊ป
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์
อาคารรสา ทาวเวอร์
อาคาร Q.HOUSE ASOKE
อาคารล็อกซเล่ย์
อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
อาคารนันทวัน
อาคารมณียา
อาคารอัลม่าลิงค์
อาคาร 208 วายเลส โร้ด
รอยัล เรสซิเด้นซ์ ปาร์ค

ที่อยู่
เลขที่ 99/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 177/1 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 21/45 ซอยชวกุล ถนนรางน้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 89/36 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ชลบุรี แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เลขที่ 54 ซอยจงรักษ์นรสีห์ ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 62 สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 555 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 66 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 102 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 161 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 208 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 99 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814

TSIC-ID
68102-0030
68102-0031
68102-0033
68102-0034
68102-0036
68102-0037
68102-0040
68102-0042
68102-0043
68102-0047
68102-0049
68102-0050
68102-0051
68102-0052
68102-0053
68102-0054
68102-0056
68102-0060
68102-0061
68102-0065
68102-0066
68102-0068
68102-0069
68102-0070

ชื่อสถำนประกอบกำร
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1
อาคารธนิยะพลาซ่า
อาคารสีลมเซ็นเตอร์
คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
อาคารไออีซี
อาคาร ลิเบอร์ตี้ สแควร์
อาคารธนภูมิ
อาคารไทมส์ สแควร์
อาคารวานิช 2
คิวเฮ้าส์ สาทร
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
อาคารสิริภญ
ิ โญ
อาคารธาราสาทร
อาคารมหานครยิบซั่ม
อาคารอับดุลราฮิม เพลส
ทู แปซิฟคิ เพลส
กรุงเทพ ทาวเวอร์
อาคาร ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 39 แอนเน็ค
เอส จี ทาวเวอร์ 2
อาคารเวฟ เพลส
อาคารซันทาวเวอร์ส
อาคารบุญมิตร

ที่อยู่
เลขที่ 1291/1 ซอยสีฟา้ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 390 ถนนรามคาแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 287 ซอยคอนแวนต์ 3 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 246 ซอย12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 11 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 119 ซอยสาทร 5 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 181/9 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

TSIC-ID
68102-0071
68102-0072
68102-0074
68102-0075
68102-0076
68102-0077
68102-0079
68102-0081
68102-0083
68102-0084
68102-0086
68102-0087
68102-0089
68102-0090
68102-0091
68102-0093
68102-0094
68102-0097
68102-0099
68102-0100
68102-0101
68102-0103
68102-0104
68102-0105

ชื่อสถำนประกอบกำร
บริษทั แหลมทองสหการ จากัด อาคารวานิช 1
อาคารทรูทาวเวอร์
อาคาร Somerset Park Suanplu
วัน แปซิฟคิ เพลส
อาคารชิดลมทาวเวอร์
อาคารอินโดสุเอซ
อาคาร ทีพไี อ ทาวเวอร์
อาคารวรวัฒน์
เล้าเป้งง้วน 1
อาคาร ปาโซ ทาวเวอร์ี
อาคารศรีจุลทรัพย์
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า
อาคารต้นสนทาวเวอร์
อาคาร ไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์
อาคารไบโอเฮ้าส์
อาคาร ที. เอส. ที. ทาวเวอร์
อาคาร พชร เพลส
คิวเฮ้าส์เพลินจิต
อาคารกรุงเทพประกันภัยและ วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ
อาคารเคเคพี ทาวเวอร์
อาคารยาคูลท์
อาคารบุปผจิต
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ที่อยู่
เลขที่ 1126/ 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 39 ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 152 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 849 ซอยประมวล ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 7/129 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 889 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 55 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 6 (ใจสมาน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 598 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 25 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 209, 209/1 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 20 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 1010 ซอยวิภาวดี 30 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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TSIC-ID
68102-0106
68102-0107
68102-0108
68102-0110
68102-0111
68102-0112
68102-0113
68102-0115
68102-0118
68102-0121
68102-0122
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68102-0136
68102-0137
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ชื่อสถำนประกอบกำร
เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส
ธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์
อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์
อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
อาคารเซ็นเตอร์พอยท์ เรสซิเด้นท์ พร้อมพงษ์
อาคารเมอร์คิวรี่
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์
อินเตอร์เชนจ 21
เอเชีย เซ็นเตอร์
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
เอ็กเชน ทาวเวอร์
ซัมเมอร์เซ็ท เลคพอยท์ (อาคาร บี)
อาคาร หวัง่ หลี
ไอ ทาวเวอร์
โอลิมเปียไทยทาวเวอร์, โอลิมเปียไทยพลาซ่า
42 ทาวเวอร์
อาคารบางนาทาวเวอร์
จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด)

ที่อยู่
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 50 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 173 ซอยสาทร 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 555/1-6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 297 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 888 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.65 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 99/2 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เลขที่ 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
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68102-1001
68102-1004
68103-0001
68103-1004
68103-1005
68103-1012
68103-1020
68103-1024
68103-1025
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ชื่อสถำนประกอบกำร
อาคารสุขอนันต์ ปาร์ค
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด
บริษทั ฮาวาย เทาเวอร์ จากัด
เดอะ รอยัล เพลส 1
เดอะ รอยัล เพลส 2
คอนโดบางปลา
ศรีรัตนะ แมนชั่น 2
เกษมสาราญแมนชั่น 1
เกษมสาราญแมนชั่น 2
แคปปิตอล เรสซิเดนซ์
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ (สาขา 2)
ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (สาขา 3)
ยู เซ็นเตอร์
บริษทั บ้านสมถวิล จากัด
อาคารสิวะดล
อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์
ทรูทาวเวอร์ 2 (True Tower 2)
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด รัจนาการ (2530)
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท
เอส จี ทาวเวอร์ 1
อาคารสินธร ทาวเวอร์
อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854

ที่อยู่
เลขที่ 179/5 ถนนสุดบรรทัด ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตาบลคานหาม อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เลขที่ 80 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 6-6/429 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 84/62 หมู่ที่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 59 ซอยสุขุมวิท 23(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 259 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 820/53 ซอยอนันนับ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 888/8 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ เลขที่ 60/1-5 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 60/57 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 60/58 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 198 ซอยจุฬา 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1, 1/1-1/7 ,283 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
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ชื่อสถำนประกอบกำร
อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์
อาคารเอส.พี.
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II)
อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์
บีบี บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จากัด
เซ็นทรัลทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์
คิวเฮ้าส์ลุมพินี
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์
อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858
บี.บี.ดี. (พระราม4)
อื้อจือเหลียง
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
บริษทั ที่ดินบางปะอิน จากัด
ทะเลทอง ทาวเวอร์
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (ระยอง)
อาคารเคี่ยนหงวน 1, อาคารเคี่ยนหงวน 2
ไทยสมุทร
บริษทั โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จากัด
สาทร สแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์
อาคาร 253 อโศก
อาร์ ซี เอ พลาซ่า
เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9

ที่อยู่
เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 919/1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 54 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 7/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 1858 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

เลขที่ 53 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ถนน331 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เลขที่ 140-140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 163 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 31/5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934

TSIC-ID
68104-1013
68104-1014
68104-1016
68104-1019
68104-1021
68104-1024
68104-1032
68104-1033
68104-1038
68104-1039
68104-1040
68104-1043
68104-1046
68104-1050
68104-1055
68104-1059
68104-1060
68104-1061
68104-1066
68104-1070
68104-1077
68104-1078
68104-1081
68104-1084

ชื่อสถำนประกอบกำร
พาร์คเลน กรุงเทพฯ
เคพีไอทาวเวอร์
บริษทั พูนพินโฮลดิ้ง จากัด
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด
เดอะ รีเทล
อาคารภคินท์
เอสวี ซิตี้
ดิ เอ็มโพเรี่ยม
ซี ไอ ทาวเวอร์
อาคารสานักงานอนันตรา ภูเก็ต
โซโห
อาคารเชษฐ โชติศักดิ์ 2
ศูนย์บริการผู้ประกอบการ ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ลาดกระบัง
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ดับเบิ้ล เอ (สระแก้ว)
เลอ คองคอร์ด ทาวเวอร์
อาร์เอสยู ทาวเวอร์
บริษทั สิทธิราช จากัด
อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิ เซส
บริษทั ที.เอ.ดี. ดีเวลลอปเม้นส์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไว-วา
เบญจจินดา
ซีพี ออลล์ อะคาเดมี่

ที่อยู่
เลขที่ 18 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1122 ถนนเพชรบุรตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 50/206-276 หมู่ที่ 3 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เลขที่ 23/115 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 282 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 900/31 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 626 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 2/2 ถนนมหิดล ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขที่ 888/2 หมู่ที่ 3 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขที่ 611 ถนนบารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้ีาว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 259 ตาบลหนองน้าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 571 ซอย31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 762/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 207 หมู่ที่ 7 ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 19,20,21 ตาบลหนองสามวัง อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เลขที่ 499 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 58/21 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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ลำดับ
935
936
937
938
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940
941
942
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TSIC-ID
68104-1085
68104-1086
68104-1087
68104-1088
68104-1094
70100-0015
70100-0016
70100-0018
70100-0028
70100-0029
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74101-0001
82302-0001
82302-0002
85211-0001
85211-0002

ชื่อสถำนประกอบกำร

ที่อยู่
เอไอเอ สาทร-ทาวเวอร์
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ยูนิลีเวอร์ เฮาส์
เลขที่ 161 ซอย3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
เลขที่ 689 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) อาคารสานักงานบ้านเลขที่ 2
เลขที่ 2 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อาคารเอส.พี.อาเขต
เลขที่ 71 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) อาคารสานักงานบ้านเลขที่ 1
เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อาคารไทยน้าทิพย์
เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
อาคารเอ็กโก
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สานักงานระยอง
เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โครงการธาราพาร์ค
เลขที่ 58/2-58/7 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริษทั ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จากัด
เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ถนนร่มเกล้า1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
บริษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วสิ ส์ จากัด
เลขที่ 39/1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ถนนสุวนิ ทวงศ์ ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ศูนย์วจิ ัยการเลี้ยงกุ้งและเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขที่ 78 หมู่ที่ 4 ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
บริษทั ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟคิ จากัด
เลขที่ 2/1 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
บริษทั ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จากัด
เลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริง่ จากัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.29 ตาบลบ้านระกาศ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
homeWorks สาขาราชพฤกษ์
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์ ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88,90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Challenger, IEC และ IF
เลขที่ 99 ถนนป็อบปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โรงเรียนนานาชาตินิสท์
เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษา
เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
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TSIC-ID
85211-0005
85211-1002
85211-1004
85211-1005
85211-1006
85211-1007
85211-1008
85211-1015
85211-1016
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85220-0014
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85302-0012
85302-0014
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85302-0016
85302-0037
85302-0044
85302-0045
85302-0046

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โรงเรียนนานาชาติดัลลิช ภูเก็ต
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โรงเรียนศรีวกิ รม์
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนบางกอกพัฒนา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี
โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้าไท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เลขที่ 61 พหลโยธิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่อยู่
เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 1 ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 1020 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1922 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ซอยมงฟอร์ดวิลล่า ถนนมหิดล ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เลขที่ 643 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เลขที่ 290 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 61, 61/6, 2410, 2410/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 126/1 ซอยวิภาวดี 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 592/3 ซอยรามคาแหง24 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

TSIC-ID
85302-0047
85302-0049
85302-0052
85302-0053
85302-0064
85302-0100
85302-0101
85302-0123
85302-0158
85302-0165
85302-1003
85302-1004
85302-1006
85302-1007
85302-1009
85302-1010
85302-1011
85493-1001
86101-0002
86101-0004
86101-0005
86101-0006
86101-0008
86101-0010

ชื่อสถำนประกอบกำร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันออก
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ
วรรณสรณ์
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

ที่อยู่
เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 52/347 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลหลักหก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน กม.37-38 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 60/3 หมู่ที่ 1 ถนนสมโภชน์ 700 ปี ตาบลสันกลาง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
เลขที่ 272 หมู่ที่ 2 ตาบลสันพระเนตร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 125/502 หมู่ที่ 7 ถนนพลพิชัย ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 489 ซอยวัดพลมานีย์ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เลขที่ 306,310/1 หมู่ที่ 4 ซอย107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 200 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตาบลบางเตย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

TSIC-ID
86101-0011
86101-0014
86101-0016
86101-0018
86101-0019
86101-0022
86101-0023
86101-0027
86101-0028
86101-0030
86101-0031
86101-0032
86101-0033
86101-0034
86101-0035
86101-0036
86101-0037
86101-0040
86101-0043
86101-0044
86101-0046
86101-0047
86101-0048
86101-0049

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลมิชชั่น
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลรามคาแหง
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ(เหนือ)
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อาคารบีเอ็มซี (BMC)
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลพญาไท 3

ที่อยู่
เลขที่ 124 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 1 ซอย56 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 34/1 ซอยร.ร.แสงศึกษา ถนนอิสระภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 1409,1411 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เลขที่ 2699 ซอย95 ถนนลาดดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 665 ถนนบารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 71/3 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 44/505 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ 33 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 240/24-25 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เลขที่ 133 ซอยสุขุมวิท49 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

TSIC-ID
86101-0050
86101-0051
86101-0055
86101-0056
86101-0057
86101-0058
86101-0059
86101-0061
86101-0063
86101-0065
86101-0067
86101-0069
86101-0072
86101-0089
86101-0093
86101-0095
86101-0096
86101-0100
86101-0101
86101-0112
86101-0135
86101-0148
86101-0152
86101-0160

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โรงพยาบาลการแพทย์วชิ ัยยุทธ
โรงพยาบาลปิยะมินทร์
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลเอกชล
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลเมืองราช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ (พิษณุโลก)

ที่อยู่
เลขที่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 9/99 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 362 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เลขที่ 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 345 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 599 หมู่ที่ 13 ถนนสีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 35/2-3 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางเมือง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 132/215 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 90 ถนนศรีราชา 3 ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิตร ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เลขที่ 59/3 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตาบลศรีภมู ิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขที่ 17 ถนนสิงหไคล ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เลขที่ ง.33/64 ถนนดาวดึงส์ ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078

TSIC-ID
86101-0169
86101-0173
86101-0177
86101-0184
86101-0186
86101-0189
86101-0190
86101-0196
86101-0207
86101-0209
86101-0216
86101-0217
86101-0218
86101-0222
86101-1002
86101-1004
86101-1005
86101-1012
86101-1017
86102-1002
86201-0001
86201-0002
86909-0002
86909-1001

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรงพยาบาลประชาเวชประสิทธิ์
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช
โรงพยาบาลสิริโรจน์
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
โรงพยาบาลเอกชล 2
โรงพยาบาลเสรีรักษ์
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลเอกปทุม
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
บีไอ คลินิก
คลินิกศูนย์แพทย์พฒ
ั นา
ศูนย์สุขภาพชีวาศรม
สถานพยาบาล หมอธนู แพทย์แผนไทย

ที่อยู่
เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 307 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เลขที่ 999 ถนนชยางกูล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 193 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 148/3 ถนนมะลิวลั ย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขที่ 111 ถนนทองใหญ่ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 555/5 ถนนโพศรี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เลขที่ 368 ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทศิ ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 119 ถนนราษฎร์ยินดี ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 75 ซอย15 เพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 169 ถนนนิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขที่ 247/2 ถนนพัทลุง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 757 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 83/16 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 73/4 ซอยหมู่บา้ นหนองแก ถนนเพชรเกษม ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 98/98 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 59
ลำดับ
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098

TSIC-ID
90002-0001
90002-0002
90002-0003
91021-1003
91031-0001
91031-1001
93111-0001
93111-1002
93111-1005
93112-0001
93120-0001
93199-0001
93199-0002
93199-0004
93210-0001
93210-0002
93299-0001
93299-0003
96305-0002
96305-0004

ชื่อสถำนประกอบกำร
โรงละครสยามนิรมิต
โรงละครไทยอลังการพัทยา
โรงละคร สยามนิรมิต
พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
ซาฟารีเวิลด์
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
สนามกอล์ฟ พัฒนา สปอร์ท คลับ
สันติบรุ ีสมุยคันทรีคลับ
เดอะแคปปิตอล คลับ (THE CAPITOL CLUB)
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
บริษทั ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จากัด
สโมสรราชพฤกษ์
เขาใหญ่กอล์ฟคลับ
สยามพาร์คซิตี้
สวนสนุกดรีมเวิลด์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สตูดิโอเวิร์คพอยท์
พลาซ่าเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์
เจ้าพระยา อาบ อบ นวด 2

ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เลขที่ 55/81 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯร.๙ ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ 499/50 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขที่ 100-100/1 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 99/89 ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 12/15 หมู่ที่ 4 ตาบลแม่น้า อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
เลขที่ 99/397 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 9 ถนนปัญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 151 หมู่ที่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมฯ ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เลขที่ 1543/1-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 537 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

