
# ชือ่รา้นคา้ เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปษณีย์

1 เอส พ ีว ีไอ เอสโตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110

2 สายฟ้า เทเลคอม โลตสั พระราม 4 คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

3 สายฟ้า เทเลคอม ส าโรง เมอืง สมทุรปราการ 10110

4 เทเลวชิทรจี ีบิ๊กซ ีสขุสวสัดิ์ พระประแดง สมทุรปราการ 10130

5 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีเพชรเกษม 1 บางแค กรงุเทพมหานคร 10160

6 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีเพชรเกษม หนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160

7 เทเลวชิทรจี ีบิ๊กซ ีแจง้วฒันะ หลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 10210

8 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซฟีู้ดเพลส สายไหม กรงุเทพมหานคร 10220

9 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีสายไหม สายไหม กรงุเทพมหานคร 10220

10 แกรมมี ่อะโกร โลตสั พัฒนาการ สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

11 ไทยเทเลคอม (1994) ส านักงานใหญ่ ประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250

12 ไทยเทเลคอม (1994) พาราไดซพ์ารค์ ประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250

13 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ ศรนีครนิทร์ เมอืง สมทุรปราการ 10270

14 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

15 แกรมมี ่อะโกร โรบนิสนั สมทุรปราการ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

16 สายฟ้า เทเลคอม ส านักงานใหญ่ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

17 แกรมมี ่อะโกร โลตสั บางปู เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280

18 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่โรบนิสนั สมทุรปราการ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280

19 มหานครคอมมวินเิคชัน่ โลตสั พระราม 1 ปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330

20 ซที ีไวรเ์ลส เดอะสตรที รัชดา ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400

21 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ เอสพละนาด เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400

22 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด ์ส านักงานใหญ่ บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500

23 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั บางรัก บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500

24 แอดวานซ ์เทเลบซิ บิ๊กซ ีสขุา 3 ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10510

25 แอดวานซ ์เทเลบซิ โลตสั สขุา 3 มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510

26 แอดวานซ ์เทเลบซิ ว ีมารเ์ก็ต ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

27 แอดวานซเ์ทเลบชิ เอเอสพ ีโรบนิสนั ลาดกระบัง กรงุเทอมหานคร 10520

28 แอดวานซเ์ทเลบชิ สนญ. ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

29 แอดวานซ ์เทเลบซิ ไอเพลส ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

30 แอดวานซ ์เทเลบซิ พาลโิอ ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

31 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่โรบนิสนั ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

32 แอดวานซ ์เทเลบซิ บิ๊กซ ีหนองจอก หนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530

33 แอดวานซ ์เทเลบซิ โลตสั หนองจอก หนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530

34 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ เมกา บางนา บางพลี สมทุรปราการ 10540

35 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่เมกา บางนา บางพลี สมทุรปราการ 10540

36 ท ีคอนเน็คท ์โลตสั ซติีพ้ารค์ บางเสาธง สมทุรปราการ 10570

37 มหานครคอมมวินเิคชัน่ เดอะมอลล ์ทา่พระ ธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600

38 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่ไอคอนสยาม คลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600

39 เทเลวชิทรจี ีเซน็ทรัล วงสวา่ง บางซือ่ กรงุเทพมหานคร 10800

40 ซนีทิ เทเลโปรดกัส ์สนญ. จตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900

41 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด เดอะมอลล ์งามวงศว์าน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

42 ซที ีไวรเ์ลส ส านักงานใหญ่ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

43 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่เซน็ทรัล เวสตเ์กต บางใหญ่ นนทบรุี 11140

44 ซที ีไวรเ์ลส บิ๊กซ ีปทมุธานี เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

45 นวพร เคเบิล้ ทวี ีโลตสันวนคร คลองหลวง ปทมุธานี 12120
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46 แกรมมี ่อะโกร โลตสั บา้นฟ้า ล าลกูกา กรงุเทพมหานคร 12150

47 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีล าลกูกา คลอง 5 ล าลกูกา ปทมุธานี 12150

48 ไอซว์าสท ์อยธุยาซติีพ้ารค์ พระนครศรอียธุยา พระนครอรอียธุยา 13000

49 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ อยธุยาซติีพ้ารค์ ชัน้ 1 พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

50 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ อยธุยาซติีพ้ารค์ ชัน้ 2 พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

51 โฟน โฟน คอรป์อเรชัน่ โลตสั โรจนะ บางปะอนิ พระนครอรอียธุยา 13160

52 เอส พ ีว ีไอ โลตสั โรจนะ บางปะอนิ พระนครอรอียธุยา 13160

53 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส เทเลวซิ วงันอ้ย วงันอ้ย พระนครอรอียธุยา 13170

54 โฟน โฟน คอรป์อเรชัน่ สนญ. เชยีงรากนอ้ย พระนครอรอียธุยา 13180

55 แอรทั์ช เทเลคอม อา่งทอง ตลาดหลวง อา่งทอง 14000

56 แอรทั์ช เทเลคอม ทะเลชบุศร ทะเลชบุศร ลพบรุี 15000

57 แอรทั์ช เทเลคอม ทา่ศาลา เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15000

58 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั ลพบรุี เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15000

59 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส ท็อปส ์สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี 16000

60 ชยันาทโฟน เมอืงชยันาท ชยันาท 17000

61 ชยันาทโฟน โลตสั เมอืงชยันาท ชยันาท 17000

62 ไอเทคคอมกรุ๊ป เมอืงสพุรรณบรุี สระบรุี 18000

63 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั สระบรุี เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000

64 เอส พ ีว ีไอ โรบนิสนั ชลบรุี เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

65 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โลตสั ชลบรุี เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

66 เอสพ ีโฟน ส านักงานใหญ่ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

67 เอสพ ีโฟน ฟอร่ัม เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

68 โมบาย ชอ็ป แอรพ์อรต์ เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่ 20100

69 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ ศนูยก์ารคา้แปซฟิิค พารค์ ศรรีาชา ชลบรุี 20110

70 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส แหลมทองบางแสน เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20130

71 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ เทสโกโ้ลตสั พนัสนคิม ชลบรุี พนัสนคิม จ ชลบรุี 20140

72 เอสพ ีโฟน พนัสนคิม พนัสนคิม ชลบรุี 20140

73 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ เทอมนิอล 21 พัทยา บางละมงุ ชลบรุี 20150

74 เอสพ ีโฟน โลตสั พัทยาเหนอื บางละมงุ ชลบรุี 20150

75 เอสพ ีโฟน บิ๊กซ ีพัทยาใต ้ บางละมงุ ชลบรุี 20150

76 เอสพ ีโฟน บิ๊กซ ีพัทยากลาง บางละมงุ ชลบรุี 20150

77 เอสพ ีโฟน บา้นบงึ บา้นบงึ ชลบรุี 20170

78 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส บิ๊กซ ีสตัหบี สตัหบี ชลบรุี 20180

79 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โลตสั อูต่ะเภา สตัหบี ชลบรุี 20180

80 เอสพ ีโฟน ฮารเ์บอรม์อล ศรรีาชา ชลบรุี 20230

81 เอสพ ีโฟน โลตสั บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 20230

82 เอสพ ีโฟน โรบนิสนั บอ่วนิ บอ่วนิ ชลบรุี 20230

83 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ เซน็ทรัลพลาซา่ พัทยา บางละมงุ ชลบรุี 20260

84 เอส พ ีว ีไอ โลตสั ระยอง เมอืงระยอง ระยอง 21000

85 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส เซน็ทรัล ระยอง เมอืงระยอง ระยอง 21000

86 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ เซน็ทรัล ระยอง เมอืงระยอง ระยอง 21000

87 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โลตสั บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง 21130

88 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ โลตสั มาบตาพดุ ชลบรุี เมอืงระยอง ระยอง 21150

89 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ โลตสั นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง 21180

90 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส จันทบรุี เมอืงจันทรบรุี จันทบรุี 22000

91 ไอ.เทค.คอมมนูเิคชัน่ โรบนิสนั ปราจนีบรุี เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี 25000
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92 ไอ.เทค.คอมมนูเิคชัน่ บิ๊กซ ีศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี 25140

93 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส บิ๊กซ ีอรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้ 27120

94 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส บิ๊กซ ีนครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

95 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส โลตสั นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

96 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส เดอะมอลล ์นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

97 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส พมิาย พมิาย นครราชสมีา 30110

98 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส โลตสั หัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสมีา 30120

99 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส โลตสั ปากชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130

100 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส สคีิว้ สคี ิว้ นครราชสมีา 30140

101 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส ประทาย ประทาย นครราชสมีา 30180

102 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส โชคชยั โชคชยั นครราชสมีา 30190

103 สรุนิทรเ์ทเลคอม เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์ 32000

104 กรธวชัเทเลคอม รัตนบรุี สรุนิทร์ 32130

105 สไมล ์(2009) เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 33000

106 สริธินาปิโตรเลีย่ม ขขุนัธ์ ศรสีะเกษ 33140

107 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซ ียโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร 35000

108 เจรญิเทเลคอมชยัภมู ิชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36000

109 เจรญิเทเลคอมชยัภมู ิเทเลวชิ บิ๊กซี เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36000

110 เจรญิเทเลคอมชยัภมู ิเทเลวชิ โลตสั เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36000

111 ธรีะรัตนเ์ทเลคอม บิ๊กซ ีขอนแกน่ 2 เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

112 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บา้นแอนดบ์ยีอนด ์ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

113 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนัรอ้ยเอ็ด (ซมัซงุ) เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 40000

114 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เซน็ทรัลพลาซา่ ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

115 เอ็งจุง่ฮวดเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ เมอืงอดุรธานี อดุรธฏรธ์านี 41000

116 แอดวานซเ์ซน็เตอร์ เมอืงเลย เลย 42000

117 แอดวานซเ์ซน็เตอร์ เมอืงเลย เลย 42000

118 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เสรมิไทย คอมเพล็กซ์ เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

119 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เสรมิไทยคอมเพล็กซ ์(ซมัซงุ) เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

120 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซ ีรอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000

121 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนั รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000

122 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000

123 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ รอ้ยเอ็ด (ซมัซงุ) เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000

124 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000

125 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เทสโกโ้ลตสักาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000

126 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000

127 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซกีาฬสนิธุ(์เทเลวชิ) เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000

128 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซกีาฬสนิธุ ์(ซมัซงุ) เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000

129 สกลนครโอเอแอนดค์อมพวิเตอร์ เมอืงสกลนคร สกลนคร 47000

130 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนั สกลนคร เมอืงสกลนคร สกลนคร 47000

131 พนูเพิม่ 888 เมอืงนครพนม นครพนม 48000

132 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซ ีนครพนม เมอืงนครพนม นครพนม 48000

133 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนั มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร 49000

134 โมบายชอ็ป เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50200

135 โมบายชอ็ป โลตสั ค าเทีย่ง เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300

136 ไทยมารท์ออนไลน ์อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์ 53000

137 แอดวานซ ์ออโต ซสิเท็ม แพร่ เมอืงแพร่ แพร่ 54000
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138 ทโีฟน 888 เชยีงราย เมอืงเชยีงราย เชยีงราย 57100

139 ซจีไีวรเ์ลส คอรป์อเรชัน่ นครสวรรคต์ก นคสวรรค์ 60000

140 ซจีไีวรเ์ลส คอรป์อเรชัน่ โลตสั นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

141 ซจีไีวรเ์ลส คอรป์อเรชัน่ โลตสั เดอะวอลค์ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

142 ซจีไีวรเ์ลส คอรป์อเรชัน่ โลตสั ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140

143 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โรบนิสนั ก าแพงเพชร เมอืงก าเพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

144 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โรบนิสนั แมส่อด แมส่อด ตาก 63110

145 โชคชยั (1991) สวรรคโลก ส านักงานใหญ่ เมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000

146 โชคชยั (1991) สวรรคโลก สโุขทัย เมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000

147 โชคชยั (1991) สวรรคโลก บิ๊กซ ีสโุขทัย เมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000

148 โชคชยั (1991) สวรรคโลก โลตสั สวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทัย 64110

149 โชคชยั (1991) สวรรคโลก สวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทัย 64110

150 โชคชยั (1991) สวรรคโลก โลตสั โคกชา้ง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

151 โชคชยั (1991) สวรรคโลก โลตสั ทา่ทอง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

152 โชคชยั (1991) สวรรคโลก บิ๊กซ ีพษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

153 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โลตสั เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

154 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โลตสั หลม่สกั หลม่สกั เพชรบรูณ์ 67110

155 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส บิ๊กซ ีวเิชยีรบรุี วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์ 67130

156 เอส พ ีว ีไอ เอไอเอส โลตสั ศรเีทพ ศรเีทพ เพชรบรูณ์ 67170

157 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โรบนิสนั ราชบรุี เมอืงราชบรุี ราชบรุี 70000

158 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ โลตสั ราชบรุี เมอืงราชบรุี ราชบรุี 70000

159 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั ราชบรุี เมอืงราชบรุี ราชบรุี 70000

160 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โลตสั บา้นโป่ง บา้นโป่ง ราชบรุี 70110

161 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ บางทอ่ ปากทอ่ ราชบรุี 70110

162 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส บัดดี ้ซบี ีบา้นโป่ง บา้นโป่ง ราชบรุี 70110

163 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โลตสั บา้นโป่ง บา้นโป่ง ราชบรุี 70110

164 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุี 70150

165 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โรบนิสนั กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000

166 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส บิ๊กซ ีกาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000

167 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ ทองผาภมูิ ทองผาภมูิ กาญจนบรุี 71000

168 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000

169 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั กาญจนบรุี เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000

170 เค.แอลโมบายเซนเตอร ์กาญจนบรุี ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71110

171 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ บิ๊กซ ีทา่เรอื ทา่มะกา กาญจนบรุี 71120

172 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส บัดดี ้โลตสั ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี 71120

173 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ โลตสั บอ่พลอย บอ่พลอย กาญจนบรุี 71160

174 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส บัดดี ้โลตสั ลาดหญา้ เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71190

175 เอด ีเทเลคอม เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรฏรธ์านี 72000

176 เอ็น.เอส.คอมมนู โรบนิสนั เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรบรุี 72000

177 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 72000

178 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่โรบนิสนั สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 72000

179 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โลตสั นครปฐม เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

180 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ พระปฐมเจดยี์ เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

181 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โลตสั ศาลายา สามพราน นครปฐม 73110

182 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ บิ๊กซ ีนครปฐม เมอืงนครปฐม นครปฐม 73110

183 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ โลตสั บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
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184 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โลตสั ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 73140

185 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โลตสั ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 73140

186 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ ดอนตมู ดอนตมู นครปฐม 73150

187 เอส พ ีว ีไอ เอสโตร ์ม.มหดิล ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170

188 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ บิ๊กซ ีออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม 73210

189 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โลตสั ศาลายา สามพราน นครปฐม 73210

190 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่เซน็ทรัล ศาลายา สามพราน นครปฐม 73210

191 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ บิ๊กซ ีมหาชยั เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

192 คอปเปอร ์ไวรด์ เสยีวมี ่เซน็ทรัล มหาชยั เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

193 คอปเปอร ์ไวรด์ เทเลวชิ บิ๊กซ ีสมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000

194 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โลตสั สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000

195 คอปเปอร ์ไวรด์ เอไอเอส โลตสั สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000

196 ส.แมก่ลองสือ่สาร อัมพวา สมทุรสงคราม 75110

197 เอ็มดโีฟนชอ็ป ทา่ยาง เพชรบรุี 76130

198 บิ๊ก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ โรบนิสนั เพชรบรุี บา้นลาด เพชรบรุี 76150

199 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ โรบนิสนั เพชรบรุี บา้นลาด เพชรบรุี 76150

200 กอบทรัพยอ์นิเตอรเ์ทรด โลตสั ประจวบฯ เมอืงประจวครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์ 77000

201 กอบทรัพยอ์นิเตอรเ์ทรด หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 77110

202 คอปเปอร ์ไวรด์ ซมัซงุ หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 77110

203 กอบทรัพยอ์นิเตอรเ์ทรด โลตสั ปราณบรุี ปราณบรุี ประจวบครีขีนัธ์ 77120

204 กอบทรัพยอ์นิเตอรเ์ทรด บิ๊กซ ีเพชรบรุี บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ์ 77140

205 กอบทรัพยอ์นิเตอรเ์ทรด บางสะพาน บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ์ 77140

206 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000

207 ปกรณ์และเพือ่น NT02 เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000

208 ปกรณ์และเพือ่น NT03 เมอืง นครศรธีรรมราช 80000

209 ปกรณ์และเพือ่น NT04 เมอืง นครศรธีรรมราช 80000

210 ปกรณ์และเพือ่น NT06 สชีล นครศรธีรรมราช 80000

211 ปกรณ์และเพือ่น THAPOO เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000

212 นนทศรณ์ โลตสั กระบี่ เมอืงกระบี่ กระบี 81000

213 นนทศรณ์ กระบี่ เมอืงกระบี่ กระบี 81000

214 วอีารพั์งงาเทเลโฟน&การสือ่สาร พังงา เมอืงพังงา พังงา 82000

215 ซลิค ์เทเลคอม บิ๊กซ ีภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

216 ซลิค ์เทเลคอม เซน็ทรัล เฟสตวิลั ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

217 ซลิค ์เทเลคอม โลตสั ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

218 ซลิค ์เทเลคอม โรบนิสนั ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

219 นนทศรณ์ บิ๊กซ ีสรุาษฎรธ์านี เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์านี 84000

220 นนทศรณ์ เซน็ทรัล สรุาษฎรธ์านี เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์านี 84000

221 นนทศรณ์ โลตสั สรุาษฎรธ์าน ีAIS SHOP เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์านี 84000

222 นนทศรณ์ ส านักงานใหญ่ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 84000

223 กลุกรเอือ้ ไชยา สรุาฎรธ์านี 84110

224 เอจเีอ็มเทเลคอม พนุพนิ สรุาษฏรธ์านี 84130

225 นนทศรณ์ โลตสั เวยีงสระ เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี 84190

226 นนทศรณ์ โลตสั บา้นตาขนุ บา้นตาขนุ สรุาษฎรธ์านี 84230

227 นนทศรณ์ โลตสั ละไม เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84310

228 นนทศรณ์ โลตสั สมยุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320

229 แอดวานซโ์มบาย ระนอง เมอืงระนอง ระนอง 85000
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230 แอดวานซโ์มบาย ระนอง โลตสั ระนอง เมอืงระนอง ระนอง 85000

231 ไฮเทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์น็ตเวอร ์โอเชีย่น ชมุพร เมอืงชมุพร ชมุพร 86000

232 โฟนนโิอ เมอืงชมุพร ชมุพร 86000

233 เรอืงวศิวเ์ทเลคอม โลตสั ชมุพร เมอืงชมุพร ชมุพร 86000

234 หลงัสวนสือ่สาร หลงัสวน ชมุพร 86110

235 เรอืงวศิวเ์ทเลคอม ชมุพร ละแม ชมุพร 86170

236 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั วชริา เมอืง สงขลา 90000

237 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั โลตสัเอ็กซต์รา้ สงขลา เมอืง สงขลา 90000

238 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั โลตสั สะเดา สะเดา สงขลา 90000

239 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ วชริา เมอืง สงขลา 90000

240 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิพลสั โลตสัเอ็กซต์รา้ เมอืง สงขลา 90000

241 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ โลตสั หาดใหญ ่2 หาดใหญ่ สงขลา 90110

242 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั โลตสั หาดใหญ ่2 หาดใหญ่ สงขลา 90110

243 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั โลตสั หาดใหญ ่(มอ.) หาดใหญ่ สงขลา 90110

244 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั โรบนิสนั หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

245 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิเซน็ทรัลเฟสตวิลัหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

246 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั เซน็ทรัลเฟสตวิลัหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

247 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

248 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่บญุชยั บิ๊กซ ีหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

249 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่พพีพี ีบิ๊กซ ีหาดใหญ ่(คลองแห) หาดใหญ่ สงขลา 90110

250 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิบิ๊กซเีอ็กซต์รา้หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

251 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ บิ๊กซ ีหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

252 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ ลกีารเ์ดน้ส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

253 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ โลตสั หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

254 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ โรบนิสนั หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

255 เอส พ ีว ีไอ เอสโตร ์ม.สงขลานครนิทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

256 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ โลตสั สะเดา สะเดา สงขลา 90120

257 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ สะเดา สะเดา สงขลา 90120

258 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ โลตสั จะนะ จะนะ สงขลา 90130

259 พนัชกร นาทวี สงขลา 90160

260 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ ่เทเลวชิ ดา่นนอก ส านักขาม สงขลา 90320

261 สตลูเทเลคอม เมอืงสตลู สตลู 91000

262 แสงไทยโมบาย ชอ๊ป เมอืงพัทลงุ พัทลงุ 93000

263 ด ารงคศ์ริสิวสัดิ ์ปากพะยนู ปากพะยนู พัทลงุ 93120

264 ด ารงคศ์ริสิวสัดิ์ ดะโหมด พัทลงุ 93160

265 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) สนญ. เมอืงปัตตานี ปัตตานี 94000

266 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) เทเลวซิ 2 เมอืงปัตตานี ปัตตานี 94000

267 สายบรุ ีโมบาย ชอ็ป สายบรุี ปัตตานี 94110

268 หาดใหญอ่เิลคทรอนคิส์ เมอืงยะลา ยะลา 95000

269 สยามภัณฑเ์อสอคีอมเมอรเ์ชีย่ล เมอืงยะลา ยะลา 95000

270 พัทลงุไพศาลเนรมติร เมอืงพัทลงุ พัทลงุ 93000
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