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ล ำดบั จังหวัด ชื่อร้ำน เขต/อ ำเภอ
1  กรุงเทพมหานคร ร้านรุ่งทรัพย์ฟาร์มาซี สายไหม
2 กรุงเทพมหานคร K&T Super  ห้วยขวาง
3 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 1  ห้วยขวาง
4 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 10  ห้วยขวาง
5 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 11  ห้วยขวาง
6 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 12  ห้วยขวาง
7 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 2  ห้วยขวาง
8 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 3  ห้วยขวาง
9 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 4  ห้วยขวาง
10 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 5  ห้วยขวาง
11 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 6  ห้วยขวาง
12 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 7  ห้วยขวาง
13 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 8  ห้วยขวาง
14 กรุงเทพมหานคร เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา 9  ห้วยขวาง
15 กรุงเทพมหานคร ซุปเปอร์เค  ห้วยขวาง
16 กรุงเทพมหานคร ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด เขตจตุจักร
17 กรุงเทพมหานคร เจ เจ มาร์ท เขตจอมทอง
18 กรุงเทพมหานคร ชยาโดม เขตบางกะปิ
19 กรุงเทพมหานคร น้องโอมห์ เขตบางเขน
20 กรุงเทพมหานคร คุรุภัณฑ์ (แตงโม เคร่ืองเขียน) คลองเตย
21 กรุงเทพมหานคร ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ท้องฟ้าจ าลอง คลองเตย
22 กรุงเทพมหานคร ศริญญา สนับบุญ คลองสาน
23 กรุงเทพมหานคร กรีนเน็ต คลองสามวา
24 กรุงเทพมหานคร บี 4 ยู คลองสามวา
25 กรุงเทพมหานคร ร้านภัทรานิษฐ์ คลองสามวา
26 กรุงเทพมหานคร เอส พี ช๊อบ (ตลาดหทัยมิตร) คลองสามวา
27 กรุงเทพมหานคร กิ๊บมาร์ท จตุจักร
28 กรุงเทพมหานคร ยิ่งรวย จตุจักร
29 กรุงเทพมหานคร ร้านตาคิด จตุจักร
30 กรุงเทพมหานคร ศิริวรรณ จอมทอง
31 กรุงเทพมหานคร ห้างหุน้ส่วนสามัญ ซี.อาร์.เอส.ซัพพลาย ส านักงานใหญ่ ดอนเมือง
32 กรุงเทพมหานคร ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค. ดุสิต
33 กรุงเทพมหานคร มีตังค์ ทุง่ครุ
34 กรุงเทพมหานคร บ.ยิ่งเจริญท็อปมิ้ลล์ จก. ธนบุรี
35 กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติชัยมหานคร จ ากัด ส านักงานใหญ่ บางกะปิ
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ล ำดบั จังหวัด ชื่อร้ำน เขต/อ ำเภอ
36 กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง จ ากัด บางกะปิ
37 กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูช็อปมหานคร จ ากัด ส านักงานใหญ่ บางกะปิ
38 กรุงเทพมหานคร ซัน มาร์ท บางเขน
39 กรุงเทพมหานคร ร้านเต๋อ บางเขน
40 กรุงเทพมหานคร หน่อยมินิมาร์ท บางเขน
41 กรุงเทพมหานคร บางโคล่นิมิตร บางคอแหลม
42 กรุงเทพมหานคร พี แอนด์ พี ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด สาขา0002 บางคอแหลม
43 กรุงเทพมหานคร พี แอนด์ พี ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด ส านักงานใหญ๋ บางคอแหลม
44 กรุงเทพมหานคร ร้านค้าร้านขาย บางคอแหลม
45 กรุงเทพมหานคร วีพีช็อป บางคอแหลม
46 กรุงเทพมหานคร เอสทีฟาร์มาซี บางแค
47 กรุงเทพมหานคร บริษัท ลาซาลสตูดิโอ แอนด์ มาร์ท จ ากัด บางนา
48 กรุงเทพมหานคร บางบอนซุปเปอร์ค้าส่ง บางบอน
49 กรุงเทพมหานคร บางบอนซุปเปอร์เซนเตอร์ บางบอน
50 กรุงเทพมหานคร บีบีซุปเปอร์ สาขาดีเค บางบอน
51 กรุงเทพมหานคร บีบีซุปเปอร์ สาขาท่าข้าม บางบอน
52 กรุงเทพมหานคร บีบีซุปเปอร์ สาขาเทียนทะเล บางบอน
53 กรุงเทพมหานคร บีบีซุปเปอร์ สาขาวัดเลา บางบอน
54 กรุงเทพมหานคร บีบีซุปเปอร์มาร์ท69 บางบอน
55 กรุงเทพมหานคร กนกพร บางพลัด
56 กรุงเทพมหานคร ธานี ปทุมวัน
57 กรุงเทพมหานคร พีว่รรณ ปทุมวัน
58 กรุงเทพมหานคร สุธาริน อาจหาญ ประเวศ
59 กรุงเทพมหานคร เอส เอ็น ภัณฑ์ ประเวศ
60 กรุงเทพมหานคร ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ราชบพิธ พระนคร
61 กรุงเทพมหานคร สุดารัตน์ (หน่อย) มีนบุรี
62 กรุงเทพมหานคร ศิริพูลพันธุ์ ลาดกระบัง
63 กรุงเทพมหานคร อุดมช็อป ลาดกระบัง
64 กรุงเทพมหานคร KIM 9 MART ลาดพร้าว
65 กรุงเทพมหานคร ร้านธงฟ้าแตงไท ลาดพร้าว
66 กรุงเทพมหานคร พรหมสุวรรณ์ ลาดพร้าว
67 กรุงเทพมหานคร ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว วังทองหลาง
68 กรุงเทพมหานคร ร่ืนสุวรรณมินิมาร์ท สวนหลวง
69 กรุงเทพมหานคร สันติ สายหยุด สวนหลวง
70 กรุงเทพมหานคร บ.ไทย ไธรวิง่ จก. ส านักงานใหญ่ สะพานสูง
71 กรุงเทพมหานคร หจก.เตียเซ่งหลี (สาขาที ่2) สัมพันธวงศ์
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ล ำดบั จังหวัด ชื่อร้ำน เขต/อ ำเภอ
72 กรุงเทพมหานคร บลูช็อป ซุปเปอร์สโตร์ สายไหม
73 กรุงเทพมหานคร แสงสุริยา หนองจอก
74 กระบี่ หจก.กระบีเ่บญจมินทร์ เมืองกระบี่
75 กระบี่ พีจ่ิ้มซอย7 อ่าวลึก
76 กระบี่ พีอ่้อย มินิมาร์ท คลองท่อม
77 กระบี่ ร้านค้าชุมชนประชารัฐ บ้านนาออก เหนือคลอง
78 กระบี่ ศักด์ิดา พาณิช เขาพนม
79 กระบี่ อ.รุ่งเรือง เซนเตอร์ ปลายพระยา
80 กระบี่ สายไหม ล าทับ
81 กระบี่ ศิลป์ชัย วัสดุก่อสร้าง เกาะลันตา
82 กระบี่ ร้านสุวรรณาเภสัช เมือง
83 กระบี่  ร้านค้าสวัสดิการหมู่บ้าน บ้านปากน้ า ปลายพระยา
84 กระบี่ ร้านน าชัย ปลายพระยา
85 กระบี่ เจ๊มล การค้า เขาพนม
86 กระบี่ เหนือคลองซุปเปอร์มาร์เก็ต เหนือคลอง
87 กระบี่ เอกพันธ์การค้า ล าทับ
88 กระบี่ การค้าคงเรือง เขาพนม
89 กระบี่ คลินิกยา เขาพนม
90 กระบี่ จิรัชยา ฟาร์มาแคร์ คลองท่อม
91 กระบี่ นางนฤมล ศรีอ่อนนวล เหนือคลอง
92 กระบี่ บริษัท ซุปเปอร์ชิป จ ากัด อ่าวลึก
93 กระบี่ บริษัท มาร์เธอร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เมืองกระบี่
94 กระบี่ บ้านไหมเภสัช ปลายพระยา
95 กระบี่ บ้านอุ่นใจ เภสัช เกาะลันตา
96 กระบี่ ร้านครูเขตต์ คลองท่อม
97 กระบี่ ร้านพีต้ิ่ว ขายของช า คลองท่อม
98 กระบี่ หจก. น าชัยปลายพระยา การค้า ปลายพระยา
99 กระบี่ ห้างหุน้ส่วนสามัญ สุวรรณาเภสัช เมืองกระบี่
100 กาญจนบุรี  บจก.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง สาขาตลาดชุกโดน เมืองกาญจนบุรี
101 กาญจนบุรี  บจก.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง สาขาท่ามะกา ท่ามะกา
102 กาญจนบุรี  บจก.ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง สาขาท่าม่วง ท่าม่วง
103 กาญจนบุรี เจริญทรัพย์ บ่อพลอย
104 กาญจนบุรี เรดซุปเปอร์มาเก็ต ด่านมะขามเต้ีย
105 กาญจนบุรี กิมล้ัง มาร์ท ห้วยกระเจา
106 กาญจนบุรี มยุรีการเกษตร พนมทวน
107 กาญจนบุรี  วิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายสินค้าชุมชนโซนไทรโยค ไทรโยค
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108 กาญจนบุรี กุ๊กกิ๊ก ศรีสวัสด์ิ
109 กาญจนบุรี รวยยิ่งการค้า เลาขวัญ
110 กาญจนบุรี ร้านแสงทอง ทองผาภูมิ
111 กาญจนบุรี m แอน m มาร์ท หนองปรือ
112 กาญจนบุรี เจริญชัย สังขละบุรี
113 กาฬสินธุ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด นิวกันเอง (G-mart ซุปเปอร์ถูก) เมืองกาฬสินธุ์
114 กาฬสินธุ์ แครอท์และขนุน นามน
115 กาฬสินธุ์ ศรีจินดาเภสัช กมลาไสย
116 กาฬสินธุ์ บริษัท ชิปเปอร์ เซ็นเตอร์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่องค า
117 กาฬสินธุ์ ร้านขายยาเภสัชโบว์ กุฉินารายณ์
118 กาฬสินธุ์ เตียกวงเฮง เขาวง
119 กาฬสินธุ์ ต้นแพรซุปเปอร์ ยางตลาด
120 กาฬสินธุ์ เต็กฟาร์มาซี 2 ห้วยเม็ก
121 กาฬสินธุ์ ถูกซุปเปอร์มาร์เก็ตสหัสขันธ์ สหัสขันธ์
122 กาฬสินธุ์ อุไรรัตน์เภสัช ค าม่วง
123 กาฬสินธุ์ กิติชัยพาณิชย์ ท่าคันโท
124 กาฬสินธุ์ ภ ภัทรเภสัช หนองกุงศรี
125 กาฬสินธุ์ เภสัชกรจิตรกร สมเด็จ
126 กาฬสินธุ์ บริษัท แม่ค าเพียง ฟ๊ด แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ห้วยผ้ึง
127 กาฬสินธุ์ คณาภัณฑ์ นาคู
128 กาฬสินธุ์ รัชดา ฆอ้งชัย
129 ก าแพงเพชร บริษัท นิคส์แลนค์ เทรดด้ิง จ ากัด เมืองก าแพงเพชร
130 ก าแพงเพชร รณชัยการเกษตร พรานกระต่าย
131 ก าแพงเพชร หจก.ชัยมงคลเภสัช ขาณุวรลักษบุรี
132 ก าแพงเพชร บริษัท แสงฟ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด ปางศิลาทอง
133 ก าแพงเพชร รุ่งเรืองกิจ ลานกระบือ
134 ก าแพงเพชร หจก.บอสซุปเปอร์ถูก (คลองลาน) คลองลาน
135 ก าแพงเพชร ร้านเวิลด์เทรด มินิมาร์ท บึงสามัคคี
136 ก าแพงเพชร จ าปาทอง ไทรงาม
137 ก าแพงเพชร ส.สิทธิชัย คลองขลุง
138 ก าแพงเพชร ฐิติพร ทรายทองวัฒนา
139 ก าแพงเพชร ขวัญอนัน โกสัมพีนคร
140 ก าแพงเพชร ร้านเจี๊ยบ โกสัมพีนคร
141 ก าแพงเพชร เจี๊ยบ โกสัมพีนคร
142 ก าแพงเพชร ชวนชมเภสัช ทรายทองวัฒนา
143 ขอนแก่น บจก.สิน 2000  จ ากัด หนองเรือ
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144 ขอนแก่น บริษัท สิน 2000 จ ากัด ชุมแพ
145 ขอนแก่น ศรินยาพาณิชย์ สีชมพู
146 ขอนแก่น หจก.ทรัพย์ภูพาน อุบลรัตน์
147 ขอนแก่น บริษัท เกียรติสินโฮลเซล  จ ากัด บ้านไผ่
148 ขอนแก่น นภัสสรพาณิชย์ เขาสวนกวาง
149 ขอนแก่น หจก.กมลซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ าสูง
150 ขอนแก่น อุ้มมาอิ่ม หนองนาค า
151 ขอนแก่น ณัฐชาชัย มินิมาร์ท โนนศิลา
152 ขอนแก่น ร้านจ้อยพาณิชย์ เวียงเก่า
153 จันทบุรี อมรเภสัช เขาคิชฌกูฏ
154 จันทบุรี หจก.ยิ่งใหญ่ ซุปเปอร์มาเก็ต เมืองจันทบุรี
155 จันทบุรี ร้านยาเภสัช ท่าใหม่
156 จันทบุรี สุกัญญาฟาร์มาซี มะขาม
157 จันทบุรี สมบูรณ์เภสัช สอยดาว
158 จันทบุรี นายายอามเภสัช นายายอาม
159 จันทบุรี ยิ่งเจริญเภสัช แหลมสิงห์
160 จันทบุรี ฟาร์มาเทอมินอล จ ากัด (ร้านสถานียา) แก่งหางแมว
161 จันทบุรี ร้านค้าสวัสด์ิการกองทุนหมูบ้านาซ๊อก ขลุง
162 จันทบุรี มัจฉาการค้า โป่งน้ าร้อน
163 จันทบุรี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี (จ านวน 3 ร้าน)
164 จันทบุรี หจก.ทวีเจริญ ซุปเปอร์สโตร์ เมืองจันทบุรี
165 จันทบุรี คลองเตยเภสัช เมืองจันทบุรี
166 ฉะเชิงเทรา ไทยไชโย เมืองฉะเชิงเทรา
167 ฉะเชิงเทรา นางวิภา  แตงอ่อน บางคล้า
168 ฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่โหน่ง บางน้ าเปร้ียว
169 ฉะเชิงเทรา นายเริงชัย  วิรัชพันธุ์ บางปะกง
170 ฉะเชิงเทรา กุสุมา บ้านโพธิ์
171 ฉะเชิงเทรา บริษัท พวงทองตลาดนัดติดแอร์ จ ากัด พนมสารคาม
172 ฉะเชิงเทรา แมวมินิมาร์ท ราชสาส์น
173 ฉะเชิงเทรา สมโภชน์  มินิมาร์ท สนามชัยเขต
174 ฉะเชิงเทรา รดา พาณิชย์ แปลงยาว
175 ฉะเชิงเทรา ธัญญาพร คลองเขื่อน
176 ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์ดี ท่าตะเกียบ
177 ฉะเชิงเทรา บริษัท ตะวันออกค้าปลีก จ ากัด เมืองฉะเชิงเทรา
178 ฉะเชิงเทรา ร้านฟลุกมินิมาร์ท บ้านโพธิ์
179 ฉะเชิงเทรา ร้านฟาแคร์มาร์ท บางปะกง
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180 ฉะเชิงเทรา เภสัชกรจารุ พนมสารคาม
181 ฉะเชิงเทรา ร้านบ้านยาเกตเวย์ แปลงยาว
182 ชลบุรี ดี เฮง รวย ศรีราชา
183 ชลบุรี คลังยาเภสัช บ้านบึง
184 ชลบุรี เภสัชชุมชน สัตหีบ
185 ชลบุรี บจ.เฉลิมไทย ดีพาร์ทเม้นสโตร์ เมืองชลบุรี
186 ชลบุรี บจ.เทพบัวทอง บางละมุง
187 ชลบุรี ต้นรักษ์ยา พานทอง
188 ชลบุรี พูลเจริญ เกาะจันทร์
189 ชลบุรี ศักด์ิสวัสด์ิ2 บ่อทอง
190 ชลบุรี ร้านเจ๊แหม่ม เกาะสีชัง
191 ชลบุรี บุญบันดาลโอสถ พนัสนิคม
192 ชลบุรี ซุ่น ฮะ เส็ง หนองใหญ่
193 ชลบุรี  (ซุ่น ฮะ เส็ง)
194 ชลบุรี บริษัท เอส.เอ็น.ออล ซัพพลาย จ ากัด (ร้านขายยาครอบครัวสุขภาพ) เมืองชลบุรี
195 ชลบุรี PhamaSave เมืองชลบุรี
196 ชลบุรี สุชาดา เมืองชลบุรี
197 ชลบุรี มะปราง ศรีราชา
198 ชลบุรี ร้านเอ็ม พี มินิมาร์ท ศรีราชา
199 ชลบุรี ต้นก้ามปู ศรีราชา
200 ชลบุรี JC imart 112 ศรีราชา3 ศรีราชา
201 ชลบุรี เจ๊หมวย บางละมุง
202 ชลบุรี บจ.ซุปเปอร์มาร์ท (2000) บ้านบึง
203 ชลบุรี ศิริโอสถ สัตหีบ
204 ชลบุรี ร้านฟ้าใส ช็อป  (Fasai Shop) สัตหีบ
205 ชลบุรี มีแน่ สัตหีบ
206 ชลบุรี เอสพี มินิมาร์ท สัตหีบ
207 ชลบุรี ส าเพ็งหนองไผ่แก้ว บ้านบึง
208 ชลบุรี บจ.เอทีพีมาร์ท ศรีราชา
209 ชลบุรี นิดชาติ เกาะจันทร์
210 ชัยนาท พนม เมืองชัยนาท
211 ชัยนาท หมอทวีศักด์ิ มโนรมย์
212 ชัยนาท โพธิท์องโอสถ หันคา
213 ชัยนาท ทรัพย์ขุนทอง วัดสิงห์
214 ชัยนาท ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านศรีพัฒนา หนองมะโมง
215 ชัยนาท สิริลักษณ์เภสัช สรรคบุรี
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216 ชัยนาท บ้านเภสัช สรรพยา สรรพยา
217 ชัยนาท ร้านจ านงค์การเกษตร เนินขาม
218 ชัยนาท 1.บจก.ฟาร์มาร์ทโมเดิร์นเทรด เมือง
219 ชัยนาท โพธิท์องโอสถ  (ร้านขายยา) หันคา
220 ชัยนาท ทีพีช็อป เนินขาม
221 ชัยนาท ร้านยาโกแบด เมืองชัยนาท
222 ชัยนาท หมอทวีศักด์ิ  (ร้านขายยา) มโนรมย์
223 ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรทุง่วัดสิงห์ วัดสิงห์
224 ชัยภูมิ บริษัท สิน2000ชัยภูมิ จ ากัด เมืองชัยภูมิ
225 ชัยภูมิ นิธินาถ ช๊อป คอนสวรรค์
226 ชัยภูมิ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชลพัทธ์การเกษตร หนองบัวแดง
227 ชัยภูมิ แบงก์ พาณิชย์ หนองบัวระเหว
228 ชัยภูมิ เเบงก์พาณิชย์ หนองบัวระเหว
229 ชัยภูมิ หจก นิธินาถ ช๊อป คอนสวรรค์
230 ชัยภูมิ หจก.คนไท 2018 เมือง
231 ชัยภูมิ ร้านวนิดา เนินสง่า
232 ชัยภูมิ หจก พวงเพชร 2019 แก่งคล้อ
233 ชัยภูมิ ร้านภูฟ้า ภูเขียว
234 ชัยภูมิ บริษัท วินเนอร์โฮม จ ากัด บ าเหน็จณรงค์
235 ชัยภูมิ ชุมชนต้นน้ าชี หนองบัวแดง
236 ชัยภูมิ กัลยา พานิชย์กิจ เกษตรสมบูรณ์
237 ชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ ากัด บ้านเขว้า
238 ชัยภูมิ เมย์แฟชั่น เทพสถิติ
239 ชัยภูมิ โอฬารการค้า คอนสาร
240 ชัยภูมิ โบว์มินิมาร์ท จัตุรัส
241 ชัยภูมิ แสงจันทร์โอสถ บ้านแท่น
242 ชัยภูมิ หจก.ดาวยูนิต ภักดีชุมพล
243 ชัยภูมิ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภ.ซับใหญ่บริการ ซับใหญ๋
244 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (โอเชี่ยนชุมพร ช้อปปิง้มอลล์) เมืองชุมพร
245 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (บิก๊วัน ในตลาดท่าแซะ 2) ท่าแซะ
246 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (บิก๊วัน หลังสวน) หลังสวน
247 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (บิก๊วัน สวี) สวี
248 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (บิก๊วัน มาบอ ามฤต ดอนยาง) ปะทิว
249 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (บิก๊วัน เขาบีบ) ทุง่ตะโก
250 ชุมพร บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (บิก๊วัน ละแม) ละแม
251 ชุมพร เต็มสมบัติ พะโต๊ะ
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252 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ เมืองเชียงราย
253 เชียงราย ศรีเพียรพาณิชย์ เวียงชัย
254 เชียงราย ปัญเจริญการค้า เชียงของ
255 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ เทิง
256 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ พาน
257 เชียงราย ร้านต่ายคอสเมติก ป่าแดด
258 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ แม่จัน
259 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ เชียงแสน
260 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ แม่สาย
261 เชียงราย บริษัทแอมเมอร์  สตาร์ จ ากัด แม่สรวย
262 เชียงราย บจก.ธนพิริยะ เวียงป่าเป้า
263 เชียงราย ประสิทธิก์ารค้า พญาเม็งราย
264 เชียงราย อัมพรเภสัช เวียงแก่น
265 เชียงราย ร้านทูลการค้า แม่ฟ้าหลวง
266 เชียงราย นัมเบอร์วัน แม่ลาว
267 เชียงราย ร้านรุ่งทรัพย์สังฆภัณฑ์ เวียงเชียงรุ้ง
268 เชียงราย หจก.กาวิละ ดอยหลวง
269 เชียงราย หจก.ก าไลทิพ2009 ขุนตาล
270 เชียงราย เคนโมบาย แม่สรวย
271 เชียงราย เช้คพ้อยต์ เชียงแสน
272 เชียงราย คูณทรัพย์ซุปเปอร์ เทิง
273 เชียงราย จุฑามาศ เมืองเชียงราย
274 เชียงราย ชาญไชยการเกษตร ดอยหลวง
275 เชียงราย บจก.เจ้เข่ง พาน
276 เชียงราย บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ(1993) จ ากัด เมืองเชียงราย
277 เชียงราย บริษัท ธวานิช จ ากัด พาน
278 เชียงราย บ้วนเฮงคอสเมติกส์ เวียงป่าเป้า
279 เชียงราย รัตตินันท์ พาณิชย์ เมืองเชียงราย
280 เชียงราย ร้านถูกใจ เวียงเชียงรุ้ง
281 เชียงราย ลุงเพชร เมืองเชียงราย
282 เชียงราย หจก.เชียงรายเทคโนคอม เมืองเชียงราย
283 เชียงราย หจก.ฉิมพลี มาร์ท เวียงป่าเป้า
284 เชียงราย  ิเภสัชใกล้บ้าน ป่าแดด
285 เชียงราย คลังยาเภสัช เมืองเชียงราย
286 เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนต าบลข่วงเปา จอมทอง
287 เชียงใหม่ นฤมล จอมทอง
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288 เชียงใหม่ ร้ายไชยาเจริญกิจ เชียงดาว
289 เชียงใหม่ ร้านน้องการ์ตูน เชียงดาว
290 เชียงใหม่ น้ าเย็นพาณิชย์ ไชยปราการ
291 เชียงใหม่ เจ้หมวยไชยปราการ ไชยปราการ
292 เชียงใหม่ มินิมาร์ทบิก๊บอส ดอยเต่า
293 เชียงใหม่ ศิริลักษณ์ ดอยสะเก็ด
294 เชียงใหม่ น้องต่ายข้าวสาร ดอยสะเก็ด
295 เชียงใหม่ ทรัพย์ไชยวงค์เภสัช ดอยหล่อ
296 เชียงใหม่ จิณณวัตร ดอยหล่อ
297 เชียงใหม่ ปันยาเภสัช ฝาง
298 เชียงใหม่ ทิพย์เสถียรมินิมาร์ท ฝาง
299 เชียงใหม่ ทรัพย์งามการค้า ฝาง
300 เชียงใหม่ โชคทวีเภสัช ฝาง
301 เชียงใหม่ พิมพ์พร พร้าว
302 เชียงใหม่ ผู้หญิงคอสเมติกส์ พร้าว
303 เชียงใหม่ อีซ่ีมาร์ท เมือง
304 เชียงใหม่ อร จรูญศรี เมือง
305 เชียงใหม่ อภิชาติธงฟ้า เมือง
306 เชียงใหม่ หจก.จงก าไร เมือง
307 เชียงใหม่ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เมือง
308 เชียงใหม่ ร้านสหกรณ์มช. เมือง
309 เชียงใหม่ ร้านวิรงรอง เมือง
310 เชียงใหม่ ภคมนช็อป เมือง
311 เชียงใหม่ ชาลีการค้า แม่แจ่ม
312 เชียงใหม่ ฮันนี่ช็อป แม่แตง
313 เชียงใหม่ หจก.ดีดีเพิม่พูนทรัพย์ แม่แตง
314 เชียงใหม่ พัชรากร ดวงเกิด แม่แตง
315 เชียงใหม่ น้องณดา แม่แตง
316 เชียงใหม่ ร้านชวนบริการ แม่ริม
317 เชียงใหม่ ร้านเจ้านาง แม่ริม
318 เชียงใหม่ ทีแอนด์ที แม่ริม
319 เชียงใหม่ จิราภรพาณิชย์ แม่วาง
320 เชียงใหม่ อัมพรรณ แม่ออน
321 เชียงใหม่ ร้านค้าชุมชนเพือ่การเกษตร แม่ออน
322 เชียงใหม่ ร้านพิชัยมะณีโชติ แม่อาย
323 เชียงใหม่ ผ่องพันธ์ แม่อาย
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324 เชียงใหม่ แอ้น แอ่น ไอซ์ สะเมิง
325 เชียงใหม่ สุนันการค้า สะเมิง
326 เชียงใหม่ เหนือธามต์พอยท์ สันก าแพง
327 เชียงใหม่ หจก.ช.เจริญพาณิชย์ สันก าแพง
328 เชียงใหม่ ร้านแสนสุข สันก าแพง
329 เชียงใหม่ เอนกการค้า สันทราย
330 เชียงใหม่ อนันต์การค้า สันทราย
331 เชียงใหม่ วรศิลป์ สันป่าตอง
332 เชียงใหม่ รุ่งนภา(รถเร่) สันป่าตอง
333 เชียงใหม่ ร้านรักสารภี สารภี
334 เชียงใหม่ พิศกมล สารภี
335 เชียงใหม่ ผู้พันมินิมาร์ท สารภี
336 เชียงใหม่ สามยายซะป๊ะ หางดง
337 เชียงใหม่ ยายสุข หางดง
338 เชียงใหม่ วังลุงมินิมาร์ท ฮอด
339 เชียงใหม่ ร้านตุ๊กตา 2 ฮอด
340 เชียงใหม่ เปมิกา ฮอด
341 เชียงใหม่ นงลักษณ์ สอนธิ ฮอด
342 ตรัง สกต. ตรัง จ ากัด สาขาตรัง เมืองตรัง
343 ตรัง เอ็ม ดี ซุปเปอร์มาร์เก็ต กันตัง
344 ตรัง ลัคกี-้วัน ย่านตาขาว
345 ตรัง ร้านสกุลรัตน์ ปะเหลียน
346 ตรัง ร้านอุทิศ สิเกา
347 ตรัง ร้านอันดามันมินิมาร์ท ห้วยยอด
348 ตรัง ร้านธนธัญ วังวิเศษ
349 ตรัง มัทนาการค้า นาโยง
350 ตรัง รุ่งเรืองมินิมาร์ท รัษฎา
351 ตรัง บุญเรียน เอ้งฉ้วน หาดส าราญ
352 ตรัง รุ่งเรืองมินิมาร์ท รัษฎา
353 ตรัง ไทยสวัสด์ิเภสัช(THAISAWAD PHARMACY) เมืองตรัง
354 ตรัง ศุภลักษณ์เภสัช รัษฎา
355 ตราด บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จ ากัด (สาขา 3) เมืองตราด
356 ตราด บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จ ากัด (แหลมงอบ) แหลมงอบ
357 ตราด บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จ ากัด (เกาะช้าง) เกาะช้าง
358 ตราด เกาะกูดฟาร์มาซี เกาะกูด
359 ตราด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธ.ธนาเทรดด้ิง คลองใหญ่
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360 ตราด ชวนชม บ่อไร่
361 ตราด อินเตอร์ดรักฟาร์มาซี เกาะช้าง
362 ตราด ต้ัง ยิ้น เฮง เขาสมิง
363 ตราด ประชาเภสัช เขาสมิง
364 ตาก หมอยา (แม่จะเรา) แม่ระมาด
365 ตาก หจก.ชัยพร เอี้ยวฮวด 1992 (เอเซเว่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เมืองตาก
366 ตาก บริษัท มุกดา มาร์เก็ต จ ากัด แม่สอด
367 ตาก สุนีย์ อุ้มผาง
368 ตาก ซุปเปอร์มอลล์ สามเงา
369 ตาก ร้านอุบล บ้านตาก
370 ตาก เอส ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป ท่าสองยาง
371 ตาก อดิศักด์ิ  ฟักแฟง วังเจ้า
372 ตาก สหฟูด๊ ควีณสโตร์ พบพระ
373 นครนายก วรา22 องครักษ์
374 นครนายก มานิจเจริญรุ่งเรือง บ้านนา
375 นครนายก ฤทธิรุ่์งเรือง1 ปากพลี
376 นครนายก ปันยา เมือง
377 นครนายก แก้วอารีเภสัช บ้านนา
378 นครนายก ท่าแดงเภสัช ปากพลี
379 นครนายก ส.รุ่งเรืองภัณฑ์ องครักษ์
380 นครปฐม เจ้ทิพย์ เมืองนครปฐม
381 นครปฐม สถาบันการเงินชุมชนบ้านลาดหญ้าแพรก ก าแพงแสน
382 นครปฐม ปราณีพลาสติก ซุปเปอร์สโตร์ นครชัยศรี
383 นครปฐม แอปเปิล้ริช ดอนตูม
384 นครปฐม นายพิชัย   สุริยะฉาย บางเลน
385 นครปฐม ร้านค้าสวัสดิการชุมชนท่าตลาด หมู่ที ่4 สามพราน
386 นครปฐม ร้านมนต์ฉัตร พุทธมณฑล
387 นครปฐม เบลล์ พาณิชย์ ดอนตูม
388 นครปฐม ช.เจริญยิ่ง เมืองนครปฐม
389 นครปฐม บริษัท   บ้วนสุนโอสถ 2  จ ากัด เมืองนครปฐม
390 นครปฐม บัณฑิตเภสัช พุทธมณฑล
391 นครปฐม ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หิรัญวณิชย์ สามพราน
392 นครปฐม บุญ1 เมืองนครปฐม
393 นครปฐม โชคเจริญฟาร์มาซี ก าแพงแสน
394 นครพนม สว่างฟาร์มา เมืองนครพนม
395 นครพนม เภสัชกร สิทธิพงษ์ 2 ปลาปาก
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396 นครพนม ร้านธิติพร ท่าอุเทน
397 นครพนม ประจวบเภสัช บ้านแพง
398 นครพนม สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด สาขาธาตุพนม ธาตุพนม
399 นครพนม เภสัชกรสิทธิพงษ์ เรณูนคร
400 นครพนม ร้านสุวรรณซุปเปอร์สโตร์ นาแก
401 นครพนม ร้านสุภาพร ซุปเปอร์สโตร์ ศรีสงคราม
402 นครพนม ไทยพัฒน์สโตร์ นาหว้า
403 นครพนม ร้านแม่สาย โพนสวรรค์
404 นครพนม ร้านมาปุป๊ปับ๋มินิมาร์ท นาทม
405 นครพนม ป.เพิม่ทรัพย์ วังยาง
406 นครพนม บริษัท ถาวรเจริญ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด เมืองนครพนม
407 นครพนม ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กิตติฟาร์ม่า เมืองนครพนม
408 นครพนม ร้านภัสสร นาแก
409 นครราชสีมา ร้านหมอยาพลาซ่า สาขาอัมพวัน เมืองนครราชสีมา
410 นครราชสีมา บริษัท 85 สโตร์ จ ากัด ปากช่อง
411 นครราชสีมา บริษัท สบายดีเภสัช จ ากัด ขามทะเลสอ
412 นครราชสีมา บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จ ากัด พิมาย
413 นครราชสีมา ทวีกิจปักธงชัย ปักธงชัย
414 นครราชสีมา แก่งขามเคมีภัณฑ์ แก้งสนามนาง
415 นครราชสีมา ทวีกิจเสิงสาง เสิงสาง
416 นครราชสีมา ทวีกิจเมืองยาง เมืองยาง
417 นครราชสีมา ทวีกิจล าทะเมนชัย ล าทะเมนชัย
418 นครราชสีมา ร้านชุมค้าฟาร์มาซี สีค้ิว
419 นครราชสีมา บริษัท ซี-มาร์ท โฮลเซล จ ากัด ประทาย
420 นครราชสีมา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอี่ยมอัญมาร์ท โนนแดง
421 นครราชสีมา บริษัท ซี-มาร์ท โฮลเซล จ ากัด สาขา 5 สีดา
422 นครราชสีมา เอยูช็อป บัวใหญ่
423 นครราชสีมา ร้านเภสัช คง
424 นครราชสีมา ทวีกิจด่านขุนทด ด่านขุนทด
425 นครราชสีมา ทวีกิจครบุรี ครบุรี
426 นครราชสีมา ทวีกิจขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
427 นครราชสีมา ทวีกิจชุมพวง ชุมพวง
428 นครราชสีมา ทวีกิจโนนสูง โนนสูง
429 นครราชสีมา ทวีกิจสูงเนิน สูงเนิน
430 นครราชสีมา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคชัยซุปเปอร์มาร์ท โชคชัย
431 นครราชสีมา ทวีกิจหนองบุญมาก หนองบุญมาก
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432 นครราชสีมา ทวีกิจหนองขาม จักราช
433 นครราชสีมา ทวีกิจห้วยแถลง ห้วยแถลง
434 นครราชสีมา บริษัท พี แอนด์ จี พระทองค า จ ากัด พระทองค า
435 นครราชสีมา ครูปิม๊ินิมาร์ท บัวลาย
436 นครราชสีมา ทวีกิจโนนไทย โนนไทย
437 นครราชสีมา อรุณ เฉลิมพระเกียรติ
438 นครราชสีมา แสงชัย บ้านเหล่ือม
439 นครราชสีมา ยุวธิดาพาณิชย์ เทพารักษ์
440 นครราชสีมา ชัยณรงค์ วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว
441 นครศรีธรรมราช สุมาดีเภสัช เมืองนครศรีธรรมราช
442 นครศรีธรรมราช คลังยาชุมชน พรหมคีรี
443 นครศรีธรรมราช ร้านรักษ์ยา ลานสกา
444 นครศรีธรรมราช วาสนาค้าข้าว ฉวาง
445 นครศรีธรรมราช คลีนิคยา ชะอวด
446 นครศรีธรรมราช หมอยาท่าหลา ท่าศาลา
447 นครศรีธรรมราช ชนกนันท์เภสัช ทุง่สง
448 นครศรีธรรมราช นาบอนเภสัช นาบอน
449 นครศรีธรรมราช สันติเภสัช ทุง่ใหญ่
450 นครศรีธรรมราช ร้านศักด์ิสุวรรณ ปากพนัง
451 นครศรีธรรมราช บ้านยาไม้หลา ร่อนพิบูลย์
452 นครศรีธรรมราช ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สบายพลาซ่า สิชล
453 นครศรีธรรมราช บางแพงหมอยา ขนอม
454 นครศรีธรรมราช ตุ๊กตาฟาร์ม่า หัวไทร
455 นครศรีธรรมราช ศรีศุภางค์เภสัช บางขัน
456 นครศรีธรรมราช บ้านยาใบไผ่ นบพิต า
457 นครศรีธรรมราช พระพรมคลังยา พระพรหม 
458 นครศรีธรรมราช สิริขวัญ เชียรใหญ่ 
459 นครศรีธรรมราช เอกอมร ดิสทริบิวชั่น ช้างกลาง 
460 นครศรีธรรมราช บริษัท ศรีพร้อมพงษ์  กรุ๊ป จ ากัด จุฬาภรณ์
461 นครศรีธรรมราช พระพรหมคลังยา พระพรหม
462 นครสวรรค์ บจก.เทพธัญญะ เมืองนครสวรรค์
463 นครสวรรค์ ชัยสมบูรณ์โอสถ โกรกพระ
464 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว ซุปเปอร์มาร์เก็ต เก้าเล้ียว
465 นครสวรรค์ มา มาร์ท ลาดยาว
466 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด หนองบัว
467 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด ชุมตาบง
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468 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด ชุมแสง
469 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด ตากฟ้า
470 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด ตาคลี
471 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด ท่าตะโก
472 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด บรรพตพิสัย
473 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด พยุหะคีรี
474 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด แม่วงก์
475 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด ไพศาลี
476 นครสวรรค์ เจ๊เจี๋ยบเฟอร์นิเจอร์ แม่เปิน
477 นนทบุรี คลิกเอฟเอ็ม แฟมิล่ี ชอป เมืองนนทบุรี
478 นนทบุรี สิทธิโชค สโตร์ ปากเกร็ด
479 นนทบุรี บจ.สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป (ทีซี ซุปเปอร์มาร์ท) บางบัวทอง
480 นนทบุรี ร้านบลูช็อป ซุปเปอร์สโตร์ ไทรน้อย
481 นนทบุรี ร้านแม่ค้า บางกรวย
482 นนทบุรี น าชัยบางใหญ่ค้าส่ง บางใหญ่
483 นนทบุรี คลังยาบางบัวทอง บางบัวทอง
484 นนทบุรี สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ จ ากัด เมืองนนทบุรี
485 นนทบุรี ร้านแสงจันทร์ บางบัวทอง
486 นนทบุรี ร้านถูกจัง บางบัวทอง
487 นนทบุรี ร้านคุณป้อม บางบัวทอง
488 นนทบุรี ร้านมาย มาร์ท ปากเกร็ด
489 นนทบุรี ร้านตรีทิพย์นิภา ทิพย์อักษร ปากเกร็ด
490 นนทบุรี ร้านธงฟ้าพรจิตรา ปากเกร็ด
491 นนทบุรี ร้านประชารัฐร่วมใจร่วมใจ (บ้านใหม่ สมานฉันท7์) ปากเกร็ด
492 นนทบุรี อ วดีรัชต์ อารยะสัมพีุนธ์ ปากเกร็ด
493 นนทบุรี ร้านพลอยวรรณ ปากเกร็ด
494 นนทบุรี เก๋ เก๋ บิวต้ี ปากเกร็ด
495 นนทบุรี ศูนย์ยาราชพฤกษ์ บางกรวย
496 นนทบุรี กิติมา ฟาร์มาซี บางใหญ่
497 นนทบุรี บางใหญ่มินิมาร์ท บางใหญ่
498 นนทบุรี นายสุริยะ   ปุสวัสด์ิ บางใหญ่
499 นนทบุรี ร้านสมบัติ.คอม ไทรน้อย
500 นนทบุรี ร้านน้องดรีม ไทรน้อย
501 นราธิวาส ศูนย์ยานรา เมืองนราธิวาส
502 นราธิวาส ดี สโตร์ ระแงะ
503 นราธิวาส บังเลาะห์เอสพีมาร์ท ตากใบ
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504 นราธิวาส ฟาฎิล มินิมาร์ท ศรีสาคร
505 นราธิวาส สามพีน่้อง บาเจาะ
506 นราธิวาส หกถึงสิบ รือเสาะ
507 นราธิวาส บริษัท พ.ีแอล.เอส แอนด์ ซันส์ (1997) จ ากัด สุไหงโก-ลก
508 นราธิวาส อัฟนันต์เซ็นเตอร์ สุไหงปาดี
509 นราธิวาส ฟาอีย์ ช็อป ยี่งอ
510 นราธิวาส คลินิกยาอัซรี เมือง
511 นราธิวาส ตากใบเภสัชกร ตากใบ
512 นราธิวาส นาดีย์เภสัช เจาะไอร้อง
513 นราธิวาส คลังยาบาเจาะ บาเจาะ
514 นราธิวาส อาชวาเภสัช ยี่งอ
515 นราธิวาส นูรมาเภสัช จะแนะ
516 นราธิวาส บริษัท มาลายัน กรุ๊ป (จ ากัด) สุไหงโก-ลก
517 นราธิวาส บัค๊ ระแงะ
518 นราธิวาส อมรรัตน์เภสัช เมืองนราธิวาส
519 น่าน บริษัทนราไฮเปอร์มาร์ท จ ากัด เมืองน่าน
520 น่าน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทีเอสพี การค้า 2018 แม่จริม
521 น่าน หจก.ชบา ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านหลวง
522 น่าน สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จ ากัด นาน้อย
523 น่าน หจก.ลัคกี้ ซุปเปอร์สโตร์ ปัว
524 น่าน เกรทวัน ท่าวังผา
525 น่าน รัตติกรณ์ เวียงสา
526 น่าน สิริรัตน์ ปัญญาภู ทุง่ช้าง
527 น่าน บริษัทแสงทองโอสถ จ ากัด เชียงกลาง
528 น่าน ห้างหุน้ส่วนจ ากัดพูนสุขมินิมาร์ท นาหมื่น
529 น่าน บัวบานการค้า สันติสุข
530 น่าน ประเสริฐ โนใจ บ่อเกลือ
531 น่าน สองแควมินิมาร์ท สองแคว
532 น่าน เอมอร ภูเพียง
533 น่าน อ าไพ เฉลิมพระเกียรติ
534 บึงกาฬ ล้ิงพาณิชย์ บึงโขงหลง
535 บึงกาฬ ร้านแม่นวล ปากคาด
536 บึงกาฬ น้องติงล่ี เซกา
537 บึงกาฬ พาสวย ศรีวิไล
538 บึงกาฬ เอเย่นต์ไพศาล เมืองบึงกาฬ
539 บึงกาฬ ล้าน 168 พาณิชย์ พรเจริญ
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540 บึงกาฬ พรเจริญมินิมาร์ท โซ่พิสัย
541 บึงกาฬ ดีดี เจริญภัณฑ์ บุง่คล้า
542 บึงกาฬ เจมส์ซุปเปอร์ เซกา
543 บุรีรัมย์ ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เมืองบุรีรัมย์
544 บุรีรัมย์ ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จ ากัด(สาขานางรอง) นางรอง
545 บุรีรัมย์ สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน หมอยา พุทไธสง
546 บุรีรัมย์ หมอยาศศิวิมล ปะค า
547 บุรีรัมย์ บ้านยาหมอม(ุประภาพรรณเภสัช) หนองหงส์
548 บุรีรัมย์ หมอยาโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
549 บุรีรัมย์ ร้านหมอยาแคนดง แคนดง
550 บุรีรัมย์ นครเภสัช หนองกี่
551 บุรีรัมย์ ศ.วีระเวช ละหานทราย
552 บุรีรัมย์ มายด์มู๋วี่ เฉลิมพระเกียรติ
553 บุรีรัมย์ ทองค าการค้า โนนดินแดง
554 บุรีรัมย์ หมอยาประโคนชัย ประโคนชัย
555 บุรีรัมย์ วรรณทนาพาณิช บ้านกรวด
556 บุรีรัมย์ ทวีกิจกระสัง2 กระสัง
557 บุรีรัมย์ ทวีกิจช านิ ช านิ
558 บุรีรัมย์ ทวีกิจนาโพธิ์ นาโพธิ์
559 บุรีรัมย์ ทวีกิจบ้านด่าน บ้านด่าน
560 บุรีรัมย์ ทวีกิจบ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์
561 บุรีรัมย์ ทวีกิจพลับพลาชัย พลับพลาชัย
562 บุรีรัมย์ น านิยม ล าปลายมาศ
563 บุรีรัมย์ บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จ ากัด (สาขาห้วยราช) ห้วยราช
564 บุรีรัมย์ ทวีกิจสตึก 2 สตึก
565 บุรีรัมย์ ทวีกิจคูเมือง คูเมือง
566 ปทุมธานี ร้านพีเจค้าดี ธัญบุรี
567 ปทุมธานี ร้านปลาทองมินิมาร์ท (หมู่บ้านรังสิตซิต้ี) เมืองปทุมธานี
568 ปทุมธานี บลูช็อป 23/7 ม.6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ล าลูกกา
569 ปทุมธานี เจ-มินิมาร์ท สามโคก
570 ปทุมธานี ห้างหุน่ส่วนจ ากัด พี ซุปเปอร์ สโตร์ กรุ๊ป ลาดหลุมแก้ว
571 ปทุมธานี บ.ร้านบิก๊เต้ จ ากัด (สาขา1) คลองหลวง
572 ปทุมธานี ร้านเจริญเพิม่พูนทวีทรัพย์ หนองเสือ
573 ปทุมธานี ร้านจัสมิน ออล เซอร์วิส เมืองปทุมธานี
574 ปทุมธานี บจ. ปูนเปิล้ปัน เมืองปทุมธานี
575 ปทุมธานี ร้านเอแอนด์เอมินิมาร์ท เมืองปทุมธานี



Page 17

ล ำดบั จังหวัด ชื่อร้ำน เขต/อ ำเภอ
576 ปทุมธานี ร้านสุภาภรณ์  ชื่นชโลมแสน เมืองปทุมธานี
577 ปทุมธานี รุ้านตายัน เมืองปทุมธานี
578 ปทุมธานี ร้านบุญเติม ธัญบุรี
579 ปทุมธานี ร้านเพิม่พูนทรัพย์ ธัญบุรี
580 ปทุมธานี  ีร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ ธัญบุรี
581 ปทุมธานี ร้านแขกพรีเมี่ยม ธัญบุรี
582 ปทุมธานี ร้านตลาด AEC คลองหลวง
583 ปทุมธานี ร้านสุณิชา คลองหลวง
584 ปทุมธานี ร้านเจ๊ใหญ่ คลองหลวง
585 ปทุมธานี ร้านไททวี คลองหลวง
586 ปทุมธานี ร้านเจ๊จันทร์มินิมาร์ท คลองหลวง
587 ปทุมธานี ร้านกุหลาบเคร่ืองครัว คลองหลวง
588 ปทุมธานี ร้าน P&Yซุปเปอร์มาร์ท คลองหลวง
589 ปทุมธานี ร้านทุกอย่าง 20 ล าลูกกา
590 ปทุมธานี  ีร้านสมคิดมินิมาร์ท ล าลูกกา
591 ปทุมธานี ร้านเคโฟริช ธัญบุรี
592 ปทุมธานี ร้านพูลสุข ธัญบุรี
593 ปทุมธานี ร้านอิงอิงมินิมาร์ท ธัญบุรี
594 ปทุมธานี ร้านรังสิตพัฒนา ธัญบุรี
595 ปทุมธานี ร้านวันดีช๊อป ล าลูกกา
596 ปทุมธานี ร้านปูมินิมาร์ท ล าลูกกา
597 ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุน้ส่วน วรรณาปราณี (หัวหินช็อปปิง้มอลล์) หัวหิน
598 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท มาลีซูเปอร์สโตร์ จ ากัด ปราณบุรี
599 ประจวบคีรีขันธ์ เทพรักษ์ฟาร์มาซี เมืองประจวบคีรีขันธ์
600 ประจวบคีรีขันธ์ ร้านอิศราภัณฑ์ (ต้ังเซ่งหลี) บางสะพาน
601 ประจวบคีรีขันธ์ ซุปเปอร์ฮวด ทับสะแก
602 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท พรอารีวรรณ จ ากัด สามร้อยยอด
603 ประจวบคีรีขันธ์ ซุปเปอร์พูห์ บางสะพานน้อย
604 ประจวบคีรีขันธ์ ร้านรุ่งโรจน์ซุปเปอร์ กุยบุรี
605 ประจวบคีรีขันธ์ เทเวศร์ฟามาร์ซี หัวหิน
606 ประจวบคีรีขันธ์ ธีรภัทรค้าส่ง-ปลีก บางสะพานน้อย
607 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท โฆษิตสโตร์ จ ากัด (สาขาบ่อนไก)่ หัวหิน
608 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท โฆษิตสโตร์ จ ากัด (สาขาอ่างน้ า) หัวหิน
609 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กู้ดแคร์ ซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด บางสะพาน
610 ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ประจวบเภสัช จ ากัด เมืองประจวบคีรีขันธ์
611 ประจวบคีรีขันธ์ บุญทองฟาร์มาซี สามร้อยยอด
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612 ประจวบคีรีขันธ์ ร้านเทพรักษ์เซ็นเตอร์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
613 ประจวบคีรีขันธ์ ร้านขายยา ชุมแสง ฟาร์มาซี บางสะพาน
614 ประจวบคีรีขันธ์ บ้านยา หัวหิน
615 ประจวบคีรีขันธ์ ร้านไวพจน์เภสัช ปราณบุรี
616 ปราจีนบุรี  บจ.กรชัยสหพัฒน เมืองปราจีนบุรี
617 ปราจีนบุรี หจก. อ.อุดมการค้า กบินทร์บุรี
618 ปราจีนบุรี นาดีเซ็นเตอร์ นาดี
619 ปราจีนบุรี ร้าน ส.ซุปเปอร์ สโตร์ บ้านสร้าง
620 ปราจีนบุรี หจก.ซิวดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ประจันตคาม
621 ปราจีนบุรี ร้านเจ๊แตน ศรีมหาโพธิ
622 ปราจีนบุรี ร้านเสาวนีย์ ช าหว้า ศรีมโหสถ
623 ปราจีนบุรี บริษัทปัณณ์ยา รีเทล จ ากัด กบินทร์บุรี
624 ปราจีนบุรี ร้านยาทองเภสัช ศรีมหาโพธิ
625 ปราจีนบุรี บริษัท ปัณณ์ยา รีเทล จ ากัด (สาขา) ศรีมหาโพธิ
626 ปราจีนบุรี ร้านสุภาภรณ์ ศรีมหาโพธิ
627 ปราจีนบุรี ร้านเลิศลักษณ์ ศรีมโหสถ
628 ปราจีนบุรี ร้านเฮ้า (ปิงพลาซ่า บ้านโง้ง) ประจันตคาม
629 ปราจีนบุรี เอ็ม.ท.ีซี. (ทิพ-ท็อพ) ซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด กบินทร์บุรี
630 ปัตตานี มุมเภสัช เมืองปัตตานี
631 ปัตตานี ระเบียงยา โคกโพธิ์
632 ปัตตานี ฮาฟีซา การค้า หนองจิก
633 ปัตตานี อิคลาส ฮาลาลฟูด๊ ปะนาเระ
634 ปัตตานี ซูเรีย มินิมาร์ท มายอ
635 ปัตตานี นูร-ซาลัม มินิมาร์ท ทุง่ยาแดง
636 ปัตตานี อีฟแอนด์อาร์ม ซุปเปอร์มาร์ท สายบุรี
637 ปัตตานี อ่าวไทยโลหะกิจ ไม้แก่น
638 ปัตตานี รอยฮาน การค้า ยะหร่ิง
639 ปัตตานี พงสตาเภสัช ยะรัง
640 ปัตตานี สองสามก้าว กะพ้อ
641 ปัตตานี วีระ การค้า แม่ลาน
642 พระนครศรีอยุธยา บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จ ากัด พระนครศรีอยุธยา
643 พระนครศรีอยุธยา ลักษณ์ ฟิชชิ่ง บางไทร
644 พระนครศรีอยุธยา บริษัทแหลมทองซูเปอร์ จ ากัด ลาดบัวหลวง
645 พระนครศรีอยุธยา ร้านยศ บางปะอิน
646 พระนครศรีอยุธยา หจก.ศรีอรุณพานิช 2017 บ้านแพรก
647 พระนครศรีอยุธยา อะตอม เสนา
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648 พระนครศรีอยุธยา ไฮโซมินิมาร์ท ภาชี
649 พระนครศรีอยุธยา หมายมั่นการเกษตร มหาราช
650 พระนครศรีอยุธยา แดงมินิมาร์ท อุทัย
651 พระนครศรีอยุธยา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พีระพงษ์ ส านักงานใหญ่ ท่าเรือ
652 พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดับเบิล้ดี เทรดด้ิง จ ากัด บางปะหัน
653 พระนครศรีอยุธยา ร้านปรีเปรมช๊อป วังน้อย
654 พระนครศรีอยุธยา นางสาวกวีวรรณ  บุญธรรม บางซ้าย
655 พระนครศรีอยุธยา เหรียญทอง นครหลวง
656 พระนครศรีอยุธยา เทวาสังฆภัณฑ์ บางบาล
657 พระนครศรีอยุธยา อุดม ดีเซล ผักไห่
658 พระนครศรีอยุธยา แสงเพชร ค้าดี บางปะอิน
659 พระนครศรีอยุธยา ธนวดี จามรสินชัย แบสส์ฟอร์ด อุทัย
660 พระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยาดีพร้อมสโตร์ จ ากัด พระนครศรีอยุธยา
661 พระนครศรีอยุธยา หจก.ดับเบิล้คิว สาขานครหลวง นครหลวง
662 พระนครศรีอยุธยา หจก.ดับเบิล้คิว อุทัย อุทัย
663 พระนครศรีอยุธยา ร้านรุ่งศิริ บางปะอิน
664 พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ยาเภสัชกร2 บางปะอิน
665 พระนครศรีอยุธยา ร้านหนุ่มการค้า บางปะอิน
666 พะเยา ห้างไพบูลย์เภสัช เมืองพะเยา
667 พะเยา ร้านยาเชียงค าเภสัช เชียงค า
668 พะเยา เทอดเกียรติเภสัช ดอกค าใต้
669 พะเยา ยาเภสัชกร จุน
670 พะเยา ศรีรุ่งเรืองเภสัช2 แม่ใจ
671 พะเยา ภูซางฟาร์มาซี ภูซาง
672 พะเยา เจริญเภสัช ปง
673 พะเยา ร้านยาเภสัช เชียงม่วน
674 พะเยา ธิพยาเภสัช ภูกามยาว
675 พังงา ซุปเปอร์ชิปมินิมาร์ท สาขาโคกกลอย (รหัสสาขา MN 022) ตะกั่วทุง่
676 พังงา บริษัทพังงาสตาร์วอร์ จ ากัด เมืองพังงา
677 พังงา ศรีเมืองมินิมาร์ท ตะกั่วป่า
678 พังงา ร้านโก้ฉุ้น ท้ายเหมือง
679 พังงา อนันต์มินิมาร์ท เกาะยาว
680 พังงา รุ่งโรจน์ กะปง
681 พังงา อุ่นทรัพย์เจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต คุระบุรี
682 พังงา กอหญ้า มาร์เก็ท ทับปุด
683 พัทลุง เจมาร์ท พลัส บางแก้ว
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684 พัทลุง หจก.โชควัชริน (ดีมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ต) เมืองพัทลุง
685 พัทลุง บริษัท แม่ขรีพาณิชย์ จ ากัด ตะโหมด
686 พัทลุง ใสประดู่ช้อป ศรีบรรพต
687 พัทลุง พีแอนด์พี มาร์ท เขาชัยสน
688 พัทลุง เอ ดี ดี ซัพพลาย ควนขนุน
689 พัทลุง พรประทีปการค้า ป่าบอน
690 พัทลุง ร้านปู มินิมาร์ท ปากพะยูน
691 พัทลุง วาณีตาพาณิชย์ กงหรา
692 พัทลุง นราภรณ์การค้า ป่าพะยอม
693 พัทลุง ไทยแสงฟ้า 3 ศรีนครินทร์
694 พิจิตร ร้านขายถูก ซุปเปอร์มาร์ท สาขา 2 บางมูลนาก
695 พิจิตร โสภณโอสถ สามง่าม
696 พิจิตร เมฆ ดงเจริญ
697 พิจิตร บริษัท สหแสงชัยมาร์เกตต้ิง จ ากัด ส านักงานใหญ่ อ าเภอเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร
698 พิจิตร ขายถูกซุปเปอร์มาร์ท โพทะเล
699 พิจิตร สหแสงชัย มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ตะพานหิน
700 พิจิตร เจ๊แอ็ดสปีดยนต์ ทับคล้อ
701 พิจิตร ระเบียบธุรกิจเกษตร โพธิป์ระทับช้าง
702 พิจิตร นาโน สากเหล็ก
703 พิจิตร บางลายโอสถ บึงนาราง
704 พิจิตร บิก๊ส์แชมป์พาณิชย์ วชิรบารมี
705 พิจิตร วงษ์สง่า มินิมาร์ท วังทรายพูน
706 พิษณุโลก บจ.อีคอนแวร์เฮาส์ เมืองพิษณุโลก
707 พิษณุโลก ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แม็คมาร์ท 2 ชาติตระการ
708 พิษณุโลก ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไพโรจน์ อ าพา (คาร์แคร์) บางระก า
709 พิษณุโลก รวมทองพานิช บางกระทุม่
710 พิษณุโลก รอบบรรเจิด จ ากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 42 (ตลาดพรหมพิราม) พรหมพิราม
711 พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง เนินมะปราง
712 พิษณุโลก รอบบรรเจิด จ ากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 5 (ตลาดวังทอง) วังทอง
713 พิษณุโลก รอบบรรเจิด จ ากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 15 (วัดโบสถ)์ วัดโบสถ์
714 พิษณุโลก รอบบรรเจิด จ ากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 29 (นครไทย) นครไทย
715 พิษณุโลก บจ.ท็อปแลนด์อาเขต เมืองพิษณุโลก
716 เพชรบุรี ร้านยาหอม เมืองเพชรบุรี
717 เพชรบุรี ร้านเคเอส ช็อป ชะอ า
718 เพชรบุรี ร้านอยู่เย็น ท่ายาง
719 เพชรบุรี เฮือนยา ภญ.สีรุ้ง เขาย้อย
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720 เพชรบุรี ต ารับยา บ้านแหลม
721 เพชรบุรี ต ารับยา 2 บ้านลาด
722 เพชรบุรี นาวพานิช หนองหญ้าปล้อง
723 เพชรบุรี บ้านยาเภสัชป่าน แก่งกระจาน
724 เพชรบุรี อุดม บ้านแหลม
725 เพชรบูรณ์ บริษัท พีบี เจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง จ ากัด หล่มสัก
726 เพชรบูรณ์ บริษัท เอส อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท จ ากัด (สาขา 6) บึงสามพัน
727 เพชรบูรณ์ นิวต้ันมารวย น้ าหนาว
728 เพชรบูรณ์ บริษัท เอส อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท จ ากัด (สาขา 4) เมืองเพชรบูรณ์
729 เพชรบูรณ์ ฮ่ัวเพ้ง ชนแดน
730 เพชรบูรณ์ บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม 2018 จ ากัด วังโป่ง
731 เพชรบูรณ์ รุ่งอรุณ เขาค้อ
732 เพชรบูรณ์ บริษัท ชัยยูโร จ ากัด หล่มเก่า
733 เพชรบูรณ์ ธ.พัฒนมาร์ท จ ากัด (สาขาที1่ ศรีเทพ) ศรีเทพ
734 เพชรบูรณ์ ธ.พัฒนมาร์ท จ ากัด (สาขาที ่5 วิเชียรบุรี) วิเชียรบุรี
735 เพชรบูรณ์ ชิมโก้ 2000 หนองไผ่
736 แพร่ บริษัทสมวัสด์ิดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด เมืองแพร่
737 แพร่ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด เด่นชัย
738 แพร่ ร้านบูมแอนด์บอยมินิมาร์ท หนองม่วงไข่
739 แพร่ นายอิศรานุวัฒน์ เงินดวง สูงเม่น
740 แพร่ พงศ์สุขรัตน์ วังชิ้น
741 แพร่ นายวัชระพงศ์ วิยะ ร้องกวาง
742 แพร่ นายรังสรร กล่อมดวงอินทร์ สอง
743 แพร่ นาตุ้มสโตร์ ลอง
744 แพร่ บริษัท ธีระเภสัช 59 จ ากัด เมืองแพร่
745 แพร่ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิมเจริญ ลอง
746 ภูเก็ต บริษัทซุปเปอร์ชีปจ ากัด เมืองภูเก็ต
747 ภูเก็ต วังยาภูเก็ต กะทู้
748 ภูเก็ต คลังยา ถลาง
749 ภูเก็ต เภสัชกรปรัง เมืองภูเก็ต
750 ภูเก็ต จุฬาเภสัช 2 เมืองภูเก็ต
751 ภูเก็ต หจก.ภูเก็ตโกรเซอร่ี เมืองภูเก็ต
752 มหาสารคาม 2.สมานบุค๊เซ็นเตอร์พยัคฆ์ พยัคฆภูมิพิสัย
753 มหาสารคาม 3.ล้านต้นบากเซ็นเตอร์ ชื่นชม
754 มหาสารคาม 4.บจก.กรุงไทยซุปเปอร์ บรบือ
755 มหาสารคาม 5.หจก.โอเคดีช๊อป นาดูน
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756 มหาสารคาม 6.บจก.ทวีกิจวาปีปทุม วาปีปทุม
757 มหาสารคาม 8.บจก.ทวีกิจยางสีสุราช ยางสีสุราช
758 มหาสารคาม 9.บจก.ทวีกิจนาดูน นาดูน
759 มหาสารคาม 10.บจก.ทวีกิจนาเชือก นาเชือก
760 มหาสารคาม 11.บจก.ทวีกิจแกด า แกด า
761 มหาสารคาม เภสัชกรสุภาวดี โกสุมพิสัย
762 มหาสารคาม ปรีชญาเภสัช กันทรวิชัย
763 มุกดาหาร อัฐพรเภสัช ค าชะอี
764 มุกดาหาร ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ เมืองมุกดาหาร
765 มุกดาหาร ร้านตาตุ๋ยซุปเปอร์คุ้ม นิคมค าสร้อย
766 มุกดาหาร ร้านต้องลมสโตร์ ดอนตาล
767 มุกดาหาร ร้านป้าวงศ์พาณิชย์ ดงหลวง
768 มุกดาหาร ร้านบุญคุณทรัพย์เจริญ หว้านใหญ่
769 มุกดาหาร ใบเตยซุปเปอร์มาร์ท หนองสูง
770 แม่ฮ่องสอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กาดค าพลาซ่า เมืองแม่ฮ่องสอน
771 แม่ฮ่องสอน ร้านอนุชิตเคร่ืองครัว ขุนยวม
772 แม่ฮ่องสอน ปายโอสถ ปาย
773 แม่ฮ่องสอน ออมสินเภสัช แม่สะเรียง
774 แม่ฮ่องสอน แสงเพชร แม่ลาน้อย
775 แม่ฮ่องสอน ลุงนัก สบเมย
776 แม่ฮ่องสอน อ าภา ปางมะผ้า
777 แม่ฮ่องสอน สุภัทชาเภสัช เมืองแม่ฮ่องสอน
778 ยโสธร แคทวัน - ในเมือง เมืองยโสธร
779 ยโสธร ใจฟ้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลิงนกทา
780 ยโสธร อุดมสินทรัพย์ ไทยเจริญ
781 ยโสธร ค ามณีโชติ มหาชนะชัย
782 ยโสธร จึงเจริญ4 ค้อวัง
783 ยโสธร แคนใหญ่มินิมาร์ท ค าเขื่อนแก้ว
784 ยโสธร หญ้านาง ทรายมูล
785 ยโสธร วิทยา ป่าต้ิว
786 ยโสธร สมหวังมินิมาร์ท กุดชุม
787 ยะลา ร้านเพือ่นยา เมืองยะลา
788 ยะลา "อัน-วา-นา-เภสัช" รามัน
789 ยะลา ร้านยากรงปินัง กรงปินัง
790 ยะลา ใต้ฮ้ัว เบตง
791 ยะลา สตาฟาร์มาซี บันนังสตา
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792 ยะลา ถ่งออนถ่อง เบตง
793 ยะลา กะซ้งพาณิชย์ เบตง
794 ร้อยเอ็ด ห้างสรรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า เมืองร้อยเอ็ด
795 ร้อยเอ็ด หจก.ยกธงฟ้า อาจสามารถ
796 ร้อยเอ็ด บ้านยาพนมไพร พนมไพร
797 ร้อยเอ็ด บริษัท นานาภัณฑ์  ยโสธร  แคทวัน  จ ากัด สุวรรณภูมิ
798 ร้อยเอ็ด บริษัท นานาภัณฑ์  ยโสธร  แคทวัน  จ ากัด เกษตรวิสัย
799 ร้อยเอ็ด เภสัชกรศิริพร เมืองสรวง
800 ร้อยเอ็ด หมอยาจังหาร จังหาร
801 ร้อยเอ็ด หมอยาเชียงขวัญ เชียงขวัญ
802 ร้อยเอ็ด คลีนิกยา เสลภูมิ
803 ร้อยเอ็ด หจก.ก้าวไกลบุรีรัมย์ สาขาจตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน
804 ร้อยเอ็ด ทวีกิจพล่าซ่าบุรีรัมย์ จ ากัด ศรีสมเด็จ
805 ร้อยเอ็ด หจก. ก้าวไกลบุรีรัมย์  สาขาปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์
806 ร้อยเอ็ด บริษัท นานาภัณฑ์  ยโสธร  แคทวัน  จ ากัด โพนทอง
807 ร้อยเอ็ด ธีรศักด์ิเภสัช 2 หนองพอก
808 ร้อยเอ็ด คนึงนิตย์เภสัช โพนทราย
809 ร้อยเอ็ด กุสุมาลย์เภสัช เมยวดี
810 ร้อยเอ็ด ยู มาร์ท ทุง่เขาหลวง
811 ร้อยเอ็ด บ้านยานิรชาเภสัช โพธิช์ัย
812 ร้อยเอ็ด ศิริเภสัช ธวัชบุรี
813 ร้อยเอ็ด คลังยาเหล่าล้อ ศรีสมเด็จ
814 ร้อยเอ็ด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ห้างขายยาวีระเภสัช เมืองร้อยเอ็ด
815 ระนอง อัญชลีฟาร์มาซี ละอุ่น
816 ระนอง รวมพลเภสัช กะเปอร์
817 ระนอง ร้านสมจิตรโอสถ (คลินิกยา) กระบุรี
818 ระนอง ร้านยาสุขส าราญเภสัช สุขส าราญ
819 ระนอง ร้านยาดีฟาร์มัส เมือง
820 ระยอง บริษัท เหล่าคนค้า จ ากัด บ้านฉาง
821 ระยอง บริษัท วัชราวรรณ(2008) จ ากัด เมืองระยอง
822 ระยอง เภสัชกรจารุณี ปลวกแดง
823 ระยอง บริษัท วงศ์ยั่งยืน จ ากัด วังจันทร์
824 ระยอง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วีรชัยเภสัช แกลง
825 ระยอง เรือนยาฟาร์ม่า นิคมพัฒนา
826 ระยอง เภสัชกรนิรมล บ้านค่าย
827 ระยอง บ้านยาส่ีแยก เขาชะเมา
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828 ระยอง แสงทองซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เมืองระยอง
829 ระยอง มาวินซุปเปอร์ เมืองระยอง
830 ราชบุรี ไล่อันต๊ึง เวชยาภัณฑ์ บ้านโป่ง
831 ราชบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเอกณรงค์ซุปเปอร์ ปากท่อ
832 ราชบุรี  บริษัท ราชบุรี จังหวัดพาณิชย์ จ ากัด เมืองราชบุรี
833 ราชบุรี สิริเภสัช สวนผ้ึง
834 ราชบุรี บริษัท แอลดี ส่ี จ ากัด โพธาราม
835 ราชบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ล้ิมบุญชัย สโตร์ ด าเนินสะดวก
836 ราชบุรี อรุณรัตน์ บ้านคา
837 ราชบุรี นานาบริการ วัดเพลง
838 ราชบุรี จตุพร บางแพ
839 ราชบุรี ข้าวปัน้หอม จอมบึง
840 ลพบุรี หจก.บีมาร์ท เมืองลพบุรี
841 ลพบุรี ไซเรน ซุปเปอร์ โคกส าโรง
842 ลพบุรี บริษัท ธ.พัฒนมาร์ท จ ากัด ชัยบาดาล
843 ลพบุรี หนองม่วงฟาร์มาซี หนองม่วง
844 ลพบุรี บริษัท สู่เสถียรภาพ จ ากัด (สาขา 6) ท่าหลวง
845 ลพบุรี บริษัท สู่เสถียรภาพ จ ากัด (สาขา 3) พัฒนานิคม
846 ลพบุรี บริษัท สู่เสถียรภาพ จ ากัด (สาขา 13) สระโบสถ์
847 ลพบุรี บริษัท สู่เสถียรภาพ จ ากัด (สาขา 7) บ้านหมี่
848 ลพบุรี หจก.ปัทมาอาหารสัตว์ โคกเจริญ
849 ลพบุรี ยิ้ม ยิ้ม การเกษตร ท่าวุง้
850 ลพบุรี หนองรีการเกษตร ล าสนธิ
851 ล าปาง บริษัท ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด เมืองล าปาง
852 ล าปาง ปัญญาชูปเปอร์ค้าส่ง เมืองล าปาง
853 ล าปาง ช.เวชภัณฑ์ เกาะคา
854 ล าปาง แป๋วกิ๊ฟช๊อป เกาะคา
855 ล าปาง นานาช้อป งาว
856 ล าปาง ดีดีกิ๊ฟบูติค งาว
857 ล าปาง บ้วนเฮงคอสเมติกส์ งาว
858 ล าปาง เต็งไตรรัตน์โอสถ แจ้ห่ม
859 ล าปาง อณัญญาพานิช แจ้ห่ม
860 ล าปาง ชินฟินน์ เถิน
861 ล าปาง เฉลิมพล ดีถาวงศ์ เถิน
862 ล าปาง บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด เมือง
863 ล าปาง ปัญญาชูปเปอร์ค้าส่ง เมือง
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864 ล าปาง ร้านยาเล็ก เล็ก เมือง
865 ล าปาง ศาลายา เมือง
866 ล าปาง ธัญชนกการค้า เมืองปาน
867 ล าปาง วิรัช การค้า แม่ทะ
868 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จากัด แม่พริก
869 ล าปาง ร้านคุณสุรีย์ แม่เมาะ
870 ล าปาง แม่วังการเกษตร วังเหนือ
871 ล าปาง รุ่งแสงมินิมาร์ท สบปราบ
872 ล าปาง สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต สบปราบ
873 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จากัด เสริมงาม
874 ล าปาง อุบลศรี เสริมงาม
875 ล าปาง เภสัชชุมชน ห้างฉัตร
876 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร ห้างฉัตร
877 ล าพูน ร้านศิริรัตน์การค้า เวียงหนองล่อง
878 ล าพูน นิกคอสเมติก เวียงหนองล่อง
879 ล าพูน ร้านแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาช็อปปิง้มอลล์ ล าพูน เมืองล าพูน
880 ล าพูน ร้านสุรินทร์ซุปเปอร์สโตร์ ป่าซาง
881 ล าพูน ร้านเอ้คอสเมติคส์ บ้านโฮ่ง
882 ล าพูน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชัยพรพาณิชย์ ล าพูน แม่ทา
883 ล าพูน ร้านบ้านธิสโตร์ บ้านธิ
884 ล าพูน ร้านนิกคอสเมติก เวียงหนองล่อง
885 ล าพูน ร้านใหม่พาณิชย์ ทุง่หัวช้าง
886 ล าพูน ทุง่หัวช้าง ล้ี
887 เลย หจก. ส ทวีภัณฑ์สโตร์ สาขา6 เมืองเลย
888 เลย หจก.168 การเกษตร นาด้วง
889 เลย เศรษฐีอี่หลี เชียงคาน
890 เลย ร้านแต่งสวย ปากชม
891 เลย สบายดีด่านซ้ายนินิมาร์ท ด่านซ้าย
892 เลย ราชเจริญมินิมาร์ท นาแห้ว
893 เลย ภูมณี 2008 ภูเรือ
894 เลย รวมมิตร ท่าล่ี
895 เลย หจก. บิก๊กิม วังสะพุง
896 เลย ภูกระดึงซุปเปอร์มาร์เก็ต ภูกระดึง
897 เลย กองทุนหมู่บ้านศรีอุบล ภูหลวง
898 เลย ร้านฮ่องเต้พาณิช ผาขาว
899 เลย ร้านฐิติชญาการค้า เอราวัณ
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900 เลย หจก.โชควรรธนะ หนองหิน
901 ศรีสะเกษ ทวีกิจศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
902 ศรีสะเกษ ร้านแม็กกี้มินิ ยางชุมน้อย
903 ศรีสะเกษ ทวีกิจกันทรารมย์ กันทรารมย์
904 ศรีสะเกษ แนน - แอน เภสัช กันทรลักษ์
905 ศรีสะเกษ ร้านส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ ขุขันธ์
906 ศรีสะเกษ กิ่งทองเภสัช ไพรบึง
907 ศรีสะเกษ ทวีกิจปรางค์กู่ ปรางค์กู่
908 ศรีสะเกษ ทวีกิจขุนหาญ ขุนหาญ
909 ศรีสะเกษ จันเจริญเภสัช ราษีไศล
910 ศรีสะเกษ บ้านยาสองคุณหมอ อุทุมพรพิสัย
911 ศรีสะเกษ เลิศทวีมินิมาร์ท บึงบูรพ์
912 ศรีสะเกษ ทวีกิจห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
913 ศรีสะเกษ ทองทวีทรัพย์ โนนคูณ
914 ศรีสะเกษ แนน & แอน เภสัช ศรีรัตนะ
915 ศรีสะเกษ ทวีกิจน้ าเกล้ียง น้ าเกล้ียง
916 ศรีสะเกษ ทรัพย์สมบูรณ์ 2 วังหิน
917 ศรีสะเกษ หมอยาธนาภรณ์ ภูสิงห์
918 ศรีสะเกษ เฮ้า พานิชย์ เมืองจันทร์
919 ศรีสะเกษ ทวีกิจเบญจลักษ์ เบญจลักษ์
920 ศรีสะเกษ ทวีกิจพยุห์ พยุห์
921 ศรีสะเกษ พิชญาดาเภสัช โพธิศ์รีสุวรรณ
922 ศรีสะเกษ ธนสินสมบุญคอนสตรัคชั่น ศิลาลาด
923 ศรีสะเกษ กิ๊บกอล์ฟบริการ ปรางค์กู่
924 ศรีสะเกษ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เลาเจริญคลังยา ราษีไศล
925 สกลนคร บจ เล้งเส็ง เมืองสกลนคร
926 สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป ซูเปอร์สโตร์ วานรนิวาส
927 สกลนคร ถูก ป.ซูเปอร์สโตร์ วาริชภูมิ
928 สกลนคร อาคลังสโตร์ บ้านม่วง
929 สกลนคร โชตินรินทร์ โพนนาแก้ว
930 สกลนคร ร้านประสาน ค าตากล้า
931 สกลนคร ป.เพิม่ทรัพย์ ส่องดาว
932 สกลนคร เต่างอยสังฆภัณฑ์ เต่างอย
933 สกลนคร ทองใบการเกษตร กุดบาก
934 สกลนคร ซูเปอร์ถูก โคกศรีสุพรรณ
935 สกลนคร รุ่งโรจน(์การค้า) นิคมน้ าอูน
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936 สกลนคร อานนท์ สไตร์ กุสุมาลย์
937 สกลนคร ถูกซุปเปอร์มาเก็ต อากาศอ านวย
938 สกลนคร ประภาพรพาณิชย์ เจริญศิลป์
939 สกลนคร เจ แอนด์ เจ มาร์ท ภูพาน
940 สกลนคร บจ เต้ินหยง พังโคน
941 สกลนคร รวมทรัพย์  สว่างแดนดิน
942 สกลนคร ส าเริงซุปเปอร์สโตร์ พรรณานิคม
943 สกลนคร เภสัชกรโกวิท กุสุมาลย์
944 สงขลา ซุปเปอร์ร่ ารวย สทิงพระ
945 สงขลา คลินิคยาเภสัช จะนะ
946 สงขลา โรหานีเภสัช นาทวี
947 สงขลา ดีอามานมาร์ท เทพา
948 สงขลา คลังยาสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
949 สงขลา อ้อมกอดเภสัช ระโนด
950 สงขลา เพือ่นพามา ซุปเปอร์ กระแสสินธุ์
951 สงขลา เรือนยารัตภูมิ รัตภูมิ
952 สงขลา พลัส ดรักส์ สะเดา
953 สงขลา หจก. ช.เจริญเวชภัณฑ์ หาดใหญ่
954 สงขลา ยาชีวเภสัช นาหม่อม
955 สงขลา หม่อน ควนเนียง
956 สงขลา สตาร์ ช๊อป บางกล่ า
957 สงขลา ม่วงงามเภสัช สิงหนคร
958 สงขลา บ้านยาเก๋ คลองหอยโข่ง
959 สงขลา ศีดาเภสัซ เมืองสงขลา
960 สงขลา ฟาร์มาเพล็กซ์ หาดใหญ่
961 สงขลา สถานียา หาดใหญ่
962 สตูล พาต้าสตูล เมืองสตูล
963 สตูล ยินดี ละงู
964 สตูล รุ่งโรจน์พาณิช ควนกาหลง
965 สตูล สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จ ากัด ท่าแพ
966 สตูล ตาสี ควนโดน
967 สตูล ตาเพิม่-ยายมัย ชุปเปอร์มาร์ท ทุง่หว้า
968 สตูล ร้านป้าแต๋ว มะนัง
969 สตูล มะนังเภสัช มะนัง
970 สมุทรปราการ ดี.ดี ซุปเปอร์สโตร์ ท่าเรือข้ามฟากปากน้ า เมืองสมุทรปราการ
971 สมุทรปราการ บริษัทอันอัน ดรักส์ แอนด์ มาร์ท จ ากัด บางบ่อ
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972 สมุทรปราการ เจ.เอ็ม.มินิมาร์ท บางเสาธง
973 สมุทรปราการ กอบกุล เกตเกษา พระสมุทรเจดีย์
974 สมุทรปราการ สุขสวัสด์ิเภสัช พระประแดง
975 สมุทรปราการ ธงฟ้าประชารัฐบ้านบางพลี บางพลี
976 สมุทรปราการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
977 สมุทรปราการ Room 25 shop พระสมุทรเจดีย์
978 สมุทรปราการ เอื้อมินิมาร์ท พระสมุทรเจดีย์
979 สมุทรปราการ โสภิญ กัณทนะ พระประแดง
980 สมุทรปราการ ทรัพย์ สมบูรณ์ ผล พระสมุทรเจดีย์
981 สมุทรปราการ บริษัท พีแอนด์พี ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด(สาขา00001) บางพลี
982 สมุทรปราการ บัวทอง เมืองสมุทรปราการ
983 สมุทรปราการ ป๋าหนวดของช า เมืองสมุทรปราการ
984 สมุทรปราการ พัชราภรณ์ พระประแดง
985 สมุทรปราการ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์ส าโรง ชั้น3 เมืองสมุทรปราการ
986 สมุทรปราการ ร้านสมานฉันท์การสุรา บางพลี
987 สมุทรปราการ ร้านสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีล หมู่ 3 บางบ่อ
988 สมุทรปราการ วันวิสาข์ คงมี บางเสาธง
989 สมุทรปราการ สิงห์คอสเมติคส์ เมืองสมุทรปราการ
990 สมุทรปราการ สุขสวัสด์ิพาณิชย์ บางบ่อ
991 สมุทรปราการ ร้านค้าสวัสดิการชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านวัดครุใน หมู1่3 พระประแดง
992 สมุทรสงคราม บริษัท เจริญชัยแม่กลองพัฒนา จ ากัด (เจริญชัยช็อปปิง้มอลล์) เมืองสมุทรสงคราม
993 สมุทรสงคราม บริษัท พรธนาพัฒน์ จ ากัด อัมพวา
994 สมุทรสงคราม จ.จิตติชัย บางคนที
995 สมุทรสาคร บจ.เอ็มเอ็ม ดร๊ัก (เมืองใหม่เภสัช) เมืองสมุทรสาคร
996 สมุทรสาคร บริษัท ศรีงาม สรรพสินค้า จ ากัด กระทุม่แบน
997 สมุทรสาคร บริษัท บิก๊ซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด สาขาบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
998 สมุทรสาคร บริษัท บิก๊ซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด สาขาพระราม2 เมืองสมุทรสาคร
999 สมุทรสาคร บริษัท พัชราซุปเปอร์มาเก็ต จ ากัด เมืองสมุทรสาคร
1000 สระแก้ว สกต.ธกส.เมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว
1001 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.คลองหาด คลองหาด
1002 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.ตาพระยา ตาพระยา
1003 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น
1004 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.วัฒนานคร วัฒนานคร
1005 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.อรัญประเทศ อรัญประเทศ
1006 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์
1007 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.โคกสูง โคกสูง
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1008 สระแก้ว สกต.ธกส.อ.วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
1009 สระแก้ว นานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์ท เมืองสระแก้ว
1010 สระแก้ว ทรงชายซุปเปอร์ เมืองสระแก้ว
1011 สระแก้ว สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด วัฒนานคร
1012 สระบุรี ลัดดาวัลย์ เหรียญนาค (109 มินิมาร์ท) วังม่วง
1013 สระบุรี บริษัท เอสเค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (เอสเค ค้าส่ง) เมืองสระบุรี
1014 สระบุรี อุดมลักษณ์ แก่งคอย
1015 สระบุรี ร้านไทยรุ่งเรืองเภสัช (เอี้ยงเต็กต๊ึง) หนองแค
1016 สระบุรี เมทนี มาร์ท วิหารแดง
1017 สระบุรี หนองแซงเภสัช หนองแซง
1018 สระบุรี บีพาณิชย์ บ้านหมอ
1019 สระบุรี ดอนพุดเภสัช ดอนพุด
1020 สระบุรี โชคทวีพูนทรัพย์ หนองโดน
1021 สระบุรี ร้านบ้านยาเขาวง พระพุทธบาท
1022 สระบุรี รุ่งรัตน์ ช็อป เสาไห้
1023 สระบุรี ไทยร่ามินิมาร์ท มวกเหล็ก
1024 สระบุรี โอท็อปตลาดหัวปลี พระพุทธบาท
1025 สระบุรี อัสนีการสุรา แก่งคอย
1026 สระบุรี สุนันท์ การค้า เสาไห้
1027 สระบุรี เภสัชกรวิฑูรย์ มวกเหล็ก
1028 สระบุรี เจริญยิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
1029 สระบุรี วีสุดา (บีดี มาร์ท ) แก่งคอย
1030 สิงห์บุรี ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ ากัด เมืองสิงห์บุรี
1031 สิงห์บุรี บริษัทเกษรซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา 2 อินทร์บุรี
1032 สิงห์บุรี ร้านเจ้แอ๋ว พรหมบุรี
1033 สิงห์บุรี ร้านสิดาภัญฑ์ เภสัช ค่ายบางระจัน
1034 สิงห์บุรี ร้านเนื่องทรัพย์เภสัช บางระจัน
1035 สิงห์บุรี ร้านเจ๊รัตน์ (ผู้ใหญ่บ้าน) ท่าช้าง
1036 สิงห์บุรี ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เมืองสิงห์บุรี
1037 สุโขทัย บริษัท เอ็มเอ็มสุโขทัยเอ็นเตอร์ไพร้ส ศรีส าโรง
1038 สุโขทัย ยุติธรรมเภสัชมินิมาร์ท ศรีสัชนาลัย
1039 สุโขทัย สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จ ากัด เมืองสุโขทัย
1040 สุโขทัย ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต กงไกรลาศ
1041 สุโขทัย บริษัททีมาร์เกตต้ิงอินเตอร์เทรดจ ากัด คีรีมาศ
1042 สุโขทัย เจพีช็อป บ้านด่านลานหอย
1043 สุโขทัย ไอมาร์ท สวรรคโลก
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1044 สุโขทัย สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ ากัด ศรีนคร
1045 สุโขทัย ธารามินิมาร์ท ทุง่เสล่ียม
1046 สุพรรณบุรี น.พาณิชย์ หนองหญ้าไซ
1047 สุพรรณบุรี ร้านผู้ใหญ่ไก่ ด่านช้าง
1048 สุพรรณบุรี สมบูรณ์ดี ดอนเจดีย์
1049 สุพรรณบุรี ร้านสมิงบ้านไร่ ศรีประจันต์
1050 สุพรรณบุรี บจก.บิก๊สโตร์ สองพีน่้อง
1051 สุพรรณบุรี ร้านสมิงบ้านไร่ 2 เมืองสุพรรณบุรี
1052 สุพรรณบุรี บุญวาสนา บางปลาม้า
1053 สุพรรณบุรี วารินทร์การเกษตร เดิมบางนางบวช
1054 สุพรรณบุรี บ้านมินิมาร์ท อู่ทอง
1055 สุพรรณบุรี อรุณี บริการ สามชุก
1056 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด เมืองสุราษฎร์ธานี
1057 สุราษฎร์ธานี 16 เอ็กเพลส เกาะพะงัน
1058 สุราษฎร์ธานี หจก.จีรพรรณมาร์ท เกาะสมุย
1059 สุราษฎร์ธานี บ้านในหมอยา ดอนสัก
1060 สุราษฎร์ธานี บริษัท 108 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด พนม
1061 สุราษฎร์ธานี นกเภสัช บ้านตาขุน
1062 สุราษฎร์ธานี ไสท้อนการค้า พระแสง
1063 สุราษฎร์ธานี จุฑามาศ เภสัช บ้านนาสาร
1064 สุราษฎร์ธานี ท็อปมินิมาร์ท วิภาวดี
1065 สุราษฎร์ธานี 108 SHOP ท่าฉาง
1066 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม บ้านนาเดิม
1067 สุราษฎร์ธานี สกุลพันธ์ มินิมาร์ท กาญจนดิษฐ์
1068 สุราษฎร์ธานี อาคม เวียงสระ
1069 สุราษฎร์ธานี สรวุฒิ ท่าชนะ
1070 สุราษฎร์ธานี ร้านกิตติพงษ์ ชัยบุรี
1071 สุราษฎร์ธานี เรือนยาเภสัช2 พนม
1072 สุราษฎร์ธานี เอ เภสัชกร เมืองสุราษฎร์ธานี
1073 สุราษฎร์ธานี เจริญพัฒนภัณฑ์ เวียงสระ
1074 สุรินทร์ บริษัท เพชรเกษมดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด เมืองสุรินทร์
1075 สุรินทร์ บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จ ากัด ปราสาท
1076 สุรินทร์ บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จ ากัด สังขะ
1077 สุรินทร์ บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จ ากัด จอมพระ
1078 สุรินทร์ บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จ ากัด รัตนบุรี
1079 สุรินทร์ โฮมสตางค์ ศีขรภูมิ
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1080 สุรินทร์ ทวีกิจส าโรงทาบ ส าโรงทาบ
1081 สุรินทร์ ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองปรีง ล าดวน
1082 สุรินทร์ ทวีกิจบัวเชด บัวเชด
1083 สุรินทร์ ทวีกิจกาบเชิง กาบเชิง
1084 สุรินทร์ หจก.ทันสมัยพาณิชย์ 2017 ชุมพลบุรี
1085 สุรินทร์ อุรารัตน์มินิมาร์ท ท่าตูม
1086 สุรินทร์ เซเว่น-นาย มินิมาร์ท เขวาสินรินทร์
1087 สุรินทร์ ทวีกิจพนมดงรัก พนมดงรัก
1088 สุรินทร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคชัยนิคแอนด์แนน ศรีณรงค์
1089 สุรินทร์ ทวีกิจโนนนารายณ์ โนนนารายณ์
1090 สุรินทร์ บริษัท เมย์ (เล่าม่งเส็ง) จ ากัด สนม
1091 สุรินทร์ หจก บังอรเจริญทรัพย์
1092 สุรินทร์ ร้านนายอุดมพร ชุมพลบุรี
1093 สุรินทร์ ร้าน นายพรมมาตร์ รัตนบุรี
1094 สุรินทร์ บจก. ธน ธนวัฒน์ กาบเชิง
1095 สุรินทร์ บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จ ากัด สาขาแนงมุด กาบเชิง
1096 สุรินทร์ ปาร์ม มโนพาณิชย์ ชุมพลบุรี
1097 สุรินทร์ เมย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสุรินทร์
1098 หนองคาย หุน้ส่วนจ ากัด หนองคายแสงสุวรรณ เมืองหนองคาย
1099 หนองคาย วิเชียรฟาร์มาซี โพนพิสัย
1100 หนองคาย แสงชัยโอสถ ศรีเชียงใหม่
1101 หนองคาย ต้ังขายดี เฝ้าไร่
1102 หนองคาย แววรัตนะพาณิชย์ รัตนวาปี
1103 หนองคาย บจก. พรทวีดอนขม ดิสทริบิวชัน ท่าบ่อ
1104 หนองคาย นิวเคลียร์สโตร์ สระใคร
1105 หนองคาย ส้มโอพานิชย์ สังคม
1106 หนองคาย ร้านค้าประชารัฐบ้านไร่ ม.5 โพธิต์าก
1107 หนองบัวล าภู น้องขิมมินิมาร์ท เมืองหนองบัวล าภู
1108 หนองบัวล าภู พารวย ช้อป นากลาง
1109 หนองบัวล าภู สมาย มาร์ท โนนสัง
1110 หนองบัวล าภู ซี-มาร์ท มาร์เก็ต ศรีบุญเรือง
1111 หนองบัวล าภู อรพินท์การค้า สุวรรณคูหา
1112 หนองบัวล าภู ส.สมานมินิมาร์ท นาวัง
1113 หนองบัวล าภู สองหมอยา นากลาง 
1114 หนองบัวล าภู ร้านวุฒิไกรเภสัช สุวรรณคูหา 
1115 หนองบัวล าภู ร้านยาเภสัชกร โนนสัง 
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1116 อ่างทอง แต้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เมืองอ่างทอง
1117 อ่างทอง เรณูซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โพธิท์อง
1118 อ่างทอง เจริญรัตน์ป่าโมก ป่าโมก
1119 อ่างทอง ตรีณรงค์การเกษตร ไชโย
1120 อ่างทอง เรดาร์มาร์ท วิเศษชัยชาญ
1121 อ่างทอง จ าเนียร สามโก้
1122 อ่างทอง ทิสากร สุทนต์ แสวงหา
1123 อ านาจเจริญ หจก.บ้านสุขภาพ อ านาจเจริญ เฮง เฮง เฮง เมืองอ านาจเจริญ
1124 อ านาจเจริญ บ้านเจริญพาณิชย์ ชานุมาน
1125 อ านาจเจริญ พัทยาเภสัช อ าเภอปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา
1126 อ านาจเจริญ พนาแก๊ส พนา
1127 อ านาจเจริญ อรทัย เสนางคนิคม
1128 อ านาจเจริญ น้องต่อ หัวตะพาน
1129 อ านาจเจริญ ร้านสุวรรณโอสถบุค๊ ลืออ านาจ
1130 อุดรธานี รามาฟาร์มาซี เมืองอุดรธานี
1131 อุดรธานี ศรีจันทร์เภสัช กุดจับ
1132 อุดรธานี สมบูรณ์โอสถ หนองวัวซอ
1133 อุดรธานี กัญญาเภสัช กุมภวาปี
1134 อุดรธานี บ้านยา ปอน ปอน โนนสะอาด
1135 อุดรธานี หนองหานซูปเปอร์ หนองหาน
1136 อุดรธานี ฉวีวรรณเภสัช ไชยวาน
1137 อุดรธานี รุ่งทิพเภสัช ศรีธาตุ
1138 อุดรธานี เภสัชต่าย วังสามหมอ
1139 อุดรธานี ร้านภัทรชนม์เภสัช บ้านดุง
1140 อุดรธานี ป.เภสัช บ้านผือ
1141 อุดรธานี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จันทะศรี กรุ๊ป(2545) น้ าโสม
1142 อุดรธานี สมชาย เภสัช เพ็ญ
1143 อุดรธานี ฉัตรชัยอาภรณ์ สร้างคอม
1144 อุดรธานี พรเจริญการค้า หนองแสง
1145 อุดรธานี ศรีจันทร์เภสัช นายูง
1146 อุดรธานี ทรัพย์สินทร พิบูลย์รักษ์
1147 อุดรธานี กู่แก้วซุปเปอร์สโตร์ กู่แก้ว
1148 อุดรธานี มนุชศราค้า - ส่ง ประจักษ์ศิลปาคม
1149 อุดรธานี โชคบุญไทยการค้า ทุง่ฝน
1150 อุตรดิตถ์ หจก.จิตนาพันธ์ุ(บิก๊เจ ซุปเปอร์สโตร์) เมืองอุตรดิตถ์
1151 อุตรดิตถ์ โกดังเหรียญทอง ท่าปลา
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1152 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด สาขาส านักงานใหญ่ ลับแล
1153 อุตรดิตถ์ สายฝนมีเงินการค้า บ้านโคก
1154 อุตรดิตถ์ โฮมวัสดุน้ าปาด น้ าปาด
1155 อุตรดิตถ์ สุวิตรีการค้า (ป้าสาย) ทองแสนขัน
1156 อุตรดิตถ์ BD shop พิชัย
1157 อุตรดิตถ์ แม่กาญจนาเซเว่น ฟากท่า
1158 อุตรดิตถ์ เลมอนมินิมาร์ท ตรอน
1159 อุตรดิตถ์ บริษัท ทีที บิซซิเนส แมเนจเมนท์ จ ากัด(TT supermarket) เมืองอุตรดิตถ์
1160 อุทัยธานี สหกรีน 2005 เมืองอุทัยธานี
1161 อุทัยธานี เอฟกะบอล หนองฉาง
1162 อุทัยธานี พงศธรพานิช ห้วยคต
1163 อุทัยธานี ตึกเขียวประดู่ยืน ลานสัก
1164 อุทัยธานี บ.ธวัชชัยเอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด บ้านไร่
1165 อุทัยธานี เจ มาร์ท ทัพทัน
1166 อุทัยธานี กลายสุข หนองขาหย่าง
1167 อุทัยธานี ฮวดการค้า (น้องตา) สว่างอารมณ์
1168 อุทัยธานี เภสัชกรกมล ทัพทัน
1169 อุบลราชธานี พิกุลทอง ศรีเมืองใหม่
1170 อุบลราชธานี ร้านสุขสบายเภสัช โขงเจียม
1171 อุบลราชธานี เจริญสุข เขื่องใน
1172 อุบลราชธานี สัญญาพาณิชยุ๋ เขมราฐ
1173 อุบลราชธานี ขวัญตา เดชอุดม
1174 อุบลราชธานี ยายอิ๋วการค้า น้ ายืน
1175 อุบลราชธานี อุดมทรัพย์ (หนองสะโน) บุณฑริก
1176 อุบลราชธานี สุวิทย์การเกษตร ตระการพืชผล
1177 อุบลราชธานี ทรัพย์อนันต์ กุดข้าวปุน้
1178 อุบลราชธานี บจก.ยงสงวนกรุ๊ป วารินช าราบ
1179 อุบลราชธานี ร าไพเภสัช พิบูลมังสาหาร
1180 อุบลราชธานี ร้านต้นหนึ่งพาณิชย์ ตาลสุม
1181 อุบลราชธานี หน่อย อาภรณ์ ส าโรง
1182 อุบลราชธานี ร้านซุปเปอร์ที ดอนมดแดง
1183 อุบลราชธานี น าโชค สิรินธร
1184 อุบลราชธานี ไทธนา นาเยีย
1185 อุบลราชธานี ร้านฮักเหล่า เหล่าเสือโก้ก
1186 อุบลราชธานี นิวทองเซอร์วิส สว่างวีระวงศ์
1187 อุบลราชธานี สะบายดี น้ าขุ่น
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1188 อุบลราชธานี ธัญญาพาณิชย์ เมืองอุบลราชธานี
1189 อุบลราชธานี จ านงค์พาณิชย์ ม่วงสามสิบ
1190 อุบลราชธานี อัจฉรา นาเยีย
1191 อุบลราชธานี ร้านค้าประชารัฐบ้านโคกช าแระ ม.9 ** ทุง่ศรีอุดม
1192 อุบลราชธานี รุ่งเสน่ห์ เดชอุดม
1193 อุบลราชธานี พิเชียรพาณิชย์ นาตาล
1194 อุบลราชธานี เซฟมาร์ท เขมราช
1195 อุบลราชธานี นิวทองเซอร์วิส ** สว่างวีระวงศ์
1196 อุบลราชธานี อุดมทรัพย์ (บ้านนาโดม) บุณฑริก
1197 อุบลราชธานี หจก.ภูฟ้าสวย 2016 นาจะหลวย
1198 อุบลราชธานี ล าใย สาขา 2 โพธิไ์ทร


