
รายละเอียดขอ้มลูร้านไปรษณยีไ์ทย (ปณร.) 

ล าดบั รหสัไปรษณยี์ ชือ่ผู้รับด าเนินงาน ชือ่ร้านไปรษณยี์ สถานทีต่ัง้ โทรศัพท์/โทรสาร สังกัด

1 09001 นายอ านวย  ตันกติิถนอมกลุ ปณร.สามเสนใน 201 (ตลาดหว้ยขวาง) เลขที่ 2000/21-6 ถ.ประชาสงเคราะห ์ แขวงดินแดง  0-2277-8676  ปน.(น) 
เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 Fax: 0-2274-9926

2 09002 น.ส.ธติิมา  ยรุาวรรณ ปณร.ภาษเีจริญ 201  (ตลาดบางแค)  เลขที่ 3 ถนนบางแค แขวง/เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160 0-2413-5657-8 ปน.(ต) 
Fax: 0-2413-5657-0-2801-1500

3 09003 นายวรฉตัร กศุลสมบรูณ์ ปณร.สามเสนใน 206 (เอสพลานาด) หา้งท๊อปส์ มาร์เกต็ สาขาเอสพลานาด รัชดาภเิษก เลขที่ 99 ปน.(น)
ถ.รัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Fax : 0-2642-2344

4 09004 น.ส.ชญาภา  สุกจิจาคามิน ปณร.ภาษเีจริญ 202 (เพชรเกษม 69) เลขที่ 235 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองภาษเีจริญฝ่ังเหนือ 0-2421-7523 ปน.(ต) 
แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Fax: 0-2421-7523

5 09005 บจก.วซีีบซิ ปณร.บางใหญ ่201 (บิก๊ซีรัตนาธเิบศร์) 2CR206 ศูนยก์ารค้าบิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธเิบศร์ 0-2927-9656 ปน.(น)
(นายไชญงค์ ยัง่ยนื) เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่ จ.นนทบรีุ  11140 Fax: 0-2927-9656 

6 09006 น.ส.วลัณภฏัท์  มหาอศัวนนท์ ปณร.คลองหลวง 201 (เจ -เวนิว นวนคร) เลขที่ 98/100-98/159 หมู่ 13 ศูนยก์ารค้าเจ-เวนิว นวนคร ชั้น 1 0-2975-9778 ปน.(น)
หอ้ง A06 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Fax: 0-2975-9778

7 09008 บจก.ฟา้ใส พอยต์ ปณร.รังสิต 201 (เสมาฟา้คราม) เลขที่ 22/18 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0-2995-5588 ปน.(น) 
(นางบบุผา สร้อยเสนา) Fax: 0-2995-5587

8 09009 น.ส.วลัณภฏัท์  มหาอศัวนนท์ ปณร.รังสิต 202 (เซียร์ รังสิต) เลขที่ 99 หมู่ 8 ชั้น G หอ้ง G03-04 ศูนยก์ารค้าเซียร์ รังสิต 0-2992-6879 ปน.(น)
ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Fax: 0-2532-2116

9 09010 นางเกศราพร  สมภพรุ่งโรจน์ ปณร.รองเมือง 201 (จตุัรัสจามจรีุ) อาคารโครงการจตุรัสจามจรีุ เลขที่ 319 (หอ้งเลขที่ 230/1 ชั้น 2) 0-2160-5133  ปน.(ต) 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 Fax: 0-2160-5133

10 09011 น.ส.เบญ็จา  ยิม้แยม้ ปณร.ลาดกระบงั 201 (คลองสองต้นนุ่น) เลขที่ 358/17 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบงั  0-2543-9266 ปน.(ต) 
กรุงเทพฯ 10520 Fax: 0-2906-8826

11 09012 น.ส.เหมือนฝัน  มูลศรีแกว้ ปณร.สมุทรปราการ 201 (ศรีสมุทร) เลขที่ 143 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ า อ.เมือง 0-2388-1188 ปน.(ต) 
จ.สมุทรปราการ 10270 Fax: 0-2173-8551

12 09013 น.ส.ตมิสา มัทเธอสุ ปณร.สมุทรปราการ 202 (เทพารักษ์) เลขที่ 420/185 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ์ 0-2758-1556 ปน.(ต) 
 อ.เมือง   จ.สมุทรปราการ 10270 Fax: 0-2380-6811

08-8803-3351
13 09014 นางกอบกลุ  ทองทวพีรรณ ปณร.บางป ู201 (แพรกษา) เลขที่ 431/6 หมู่ 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0-2703-6988-9 ปน.(ต) 

Fax: 0-2701-1163
14 09015 น.ส.จติรนภา  สกลุจารุสุทธิ ปณร.สามเสนใน 203  (อนิทามระ 27) เลขที่ 321 ซอยอนิทามะระ 27 ถ.สุทธสิาร แขวงสามเสนใน 0-2616-2352 ปน.(น) 

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 Fax: 0-2279-5476
15 09016 นายอรุณธปิต์  เพช็รแกว้ ปณร.คลองจัน่ 201 (หมู่บา้นปริญลักษณ์)  เลขที่ 200/130 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ 0-2733-4098  ปน.(น) 

เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240  Fax 0-2733-4097
16 09017 บริษทั  สมบญุส่ง จ ากดั ปณร.สมุทรปราการ 203 (อมิพเีรียลส าโรง) หอ้งเลขที่ CG 46  ชั้น 1 ศูนยก์ารค้าอมิพเีรียลเวร์ิดส าโรง 0-2756-9756 ปน.(ต)
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(นายสุรเชษฐ เกือ้วนัชัย) เลขที่ 999  ถ.สุขมุวทิต.ส าโรง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 Fax: 0-2756-8700
17 09018 นายชูเกยีรติ  ศักด์ิพบิลูยจ์ติต์ ปณร.มีนบรีุ 201 (สุเหร่าคลองหนึ่ง) เลขที่ 357 ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  0-2919-2169 ปน.(น)

กรุงเทพฯ 10510 Fax: 0-2919-2169
18 09019 นางวรารักษ ์ อชุุปาละนันท์ ปณร.รองเมือง 202 (ราชด าริ) เลขที่ 45/8 ถ.ราชด าริ  แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 0-2253-5372-3 ต่อ 119 ปน.(ต)

 กรุงเทพฯ 10330 Fax: 0-2253-9041
19 09020 นายนัทที  คงวฒันาศักด์ิชัย ปณร.ยานนาวา 201 (ตรอกวดัจนัทร์ใน)  เลขที่  964/5 ตรอกวดัจนัทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 0-2292-0315  ปน.(ต )

 กรุงเทพฯ 10120
20 09021 นายเกษมสุข ศรีฉนัทะมิตร ปณร.รามอนิทรา 202 (หพลโยธนิ ก.ม. 27) เลขที่ 1/83 หมู่ 6 แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0-2994-8795 ปน.(น) 

21 09022 นางสาวจณิณ์ณิชา พนัธุเ์รืองสกาว ปณร.บางขนุเทียน 201 (แสมด า) เลขที่  89/21 หมู่ 1 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า 0-2462-0392 ปน.(ต) 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 Fax: 0-2462-0392

22 09023 บริษทั เลค คอมมูนิเคชั่น จ ากดั ปณร.สามเสนใน 204 (เคหะดินแดง 2) เลขที่ 22/-  แฟลตหลังที่ 3 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 0-2246-8233 ปน.(น) 
(น.ส.เพญ็ผกา บญุบรูพงศ์) ถ.ประชาสงค์เคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

23 09024 น.ส.สกณุา วงศ์สถาพรพฒัน์ ปณร.จรเขบ้วั 201 (ซอยรามอนิทรา 34) เลขที่ 17 ซ.รามอนิทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 0-2943-8020 ปน.(น) 
กรุงเทพฯ 10230 

24 09026 บจก.เจเอสโพสต์ ปณร.จตุจกัร 201 (พหลโยธนิ 34) เลขที่ 238-238/1 ซอยพหลโยธนิ 34 ถ.พหลโยธนิ 0-2941-7227 ปน.(น)
(นายววิฒัน์ กลุทอง)  แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 Fax: 0-2941-7226

25 09027 นายปรีชา  ออประเสริฐ ปณร.จรเขบ้วั 204 (คู้บอน) เลขที่ 62/1 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 0-2943-0594 ปน.(น) 
กรุงเทพฯ 10230 Fax : 0-2943-0594

26 09028 นายชัยรัตน์  เทียนทอง ปณร.ล าลูกกา 201 (ตลาดเอ ซี คลอง 4) เลขที่ 29/193 (ใกล้ตลาดเอ ซี คลอง 4) หมู่ 4 ต.ลาดสวาย 0-2569-3017 ปน.(น)
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Fax: 0-2569-3017

27 09029 น.ส.ภาวณีิ  มานพสกลุพร ปณร.สมุทรปราการ 204 (ทรัพยบ์ญุชัย) เลขที่ 228 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง 0-2388-1011 ปน.(ต)
จ.สมุทรปราการ 10270

28 09030 น.ส.รสสุคนธ ์ตันกติิถนอมกลุ ปณร.ปทุมธานี 201 (ตลาดปูโ่พธิ์) เลขที่ 57 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บา้นใหม่ อ.เมือง 0-2019-6459 ปน.(น)
จ.ปทุมธานี 12000

29 09032 นายปญัญะวฒัน์  ธนานนท์เจริญ ปณร.สมุทรปราการ 205 (ตลาดหนามแดง) เลขที่  1054/9 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง 0 -2385-2582 ปน.(ต)
จ.สมุทรปราการ 10270

30 09033 นายนิรัญ  ภูใ่หม่ ปณร.บางพลี 201 (ตลาดไทยประกนั) เลขที่ 128/25 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  Tel/Fax : 0-2763-8649 ปน.(ต)
จ.สมุทรปราการ 10540

31 09034 นางอบุล  พรสูงส่ง ปณร.บางนา 201 (ซอยสุขมุวทิ 101/1) เลขที่ 129/3 ซ.สุขมุวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 08-9123-2447 ปน.(ต)
กรุงเทพฯ 10260
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32 09035 หจก. ปรีชา ปณร. 201 ปณร.พระโขนง 201 (อาคารมโนรม) เลขที่ 3354  ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 0-2249-9437 ปน.(ต)
(นายปรีชา  เลียวศิริกลุ ) กรุงเทพฯ 10110 Fax :  0-2672-7021

33 09037 นายส าราญ  นิ่มข า ปณร.บางพลี 202 (กิง่แกว้ 4) เลขที่ 36/14 หมู่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel : 0-2750-3083  ปน.(ต)
Fax : 0-2316-9998

34 09038 นายไสว  เนียมศรี ปณร.บางขนุเทียน 202 (บางกระด่ี) เลขที่ 41/2 ถ.บางกระด่ี  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน Tel : 0-2452-2396 ปน.(ต)
กรุงเทพฯ 10150

35 09039 นางแสวง บญุเกดิ ปณร.สมุทรสาคร 201 (โพธิแ์จ้) เลขที่ 19/36 ม.4 ต.คอกกระบอื อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 0-3482-4107 ปข.7
Fax : 0-3482-4108

36 09040 นางกติติมา  น้อมเศียร ปณร.ธญับรีุ 201 (คลอง 8) เลขที่ 11/7 หมู่ 3 ต.ล าผักกดู อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12110 Tel : 02 - 102 1320/083 -794 4887 ปน.(น)
Fax : 02 - 102 1320

37 09041 หจก.พริาบส่ือสาร ปณร.อา่วอดุม 201 (เทสโก ้โลตัสบอ่วนิ) หา้งเทสโก ้โลตัส สาขาบอ่วนิ ชั้น 2 เลขที่ 117/46 หมู่ 3 08-4126-1156 ปข.2
(น.ส.สาริศา เพช็รภทูอง) ต.บอ่วนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230 038-177-066

38 09042 นางอทุัย  ไชยชาญ ปณร.มีนบรีุ 203 (นิคมฯ บางชัน) เลขที่ 43 ซอยเสรีไทย 89-91 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบรีุ Tel : 0-2517-9605 ปน.(น)
 เขตมีนบรีุ  กรุงเทพฯ 10510 Fax : 0-2919-9535

39 09043 หสม.ทวบิลูย ์ ปณร.พระโขนง 202 (อาคารเสริมมิตร) เลขที่ 159/4 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 1 หอ้ง SG4  Tel : 0-2661-7553 ปน.(ต)
(น.ส.ธนิดา อโีน) ถ.สุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา Fax : 0-2661-7553

กรุงเทพฯ 10110
40 09044 หสม.เอส แอนด์ พ ีโพสต์ ปณร.พระนครศรีอยธุยา 201 เลขที่ 125/97-98 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอนิ Tel/Fax : 0-3527-4256 ปข.1

(น.ส.วลัณภฏัท์  มหาอศัวนนท์ ) จ.พระนครศรีอยธุยา 13160
41 09045 หสม.ไปรษณียไ์ทย ใสยวน ปณร.ราไวย ์201 (บเีซ็นเตอร์ ใสยวน) เลขที่ 28/46 หมู่ 1 โครงการบเีซนเตอร์ ต .ราไวย์ Tel : 0-7628-9583 ปข.8

(นางปริญฉฎัฐ์)  อ.เมือง จ.ภเูกต็ 83130 Fax : 0-7628-9583
42 09046 นางอดุม บริบาลบรีุภณัฑ์ ปณร.ไร่ขงิ 201 (พทุธมณฑลสาย 5) เลขที่ 30/59-60 หมู่ 12 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน Tel : 0-2431-1228 ปข.7

จ.นครปฐม 73210 Fax : 0-2431-1228
43 09047 บจก.จนัทบตุร สมุย ปณร.เฉวง 201 (ตลาดวดัพงับวั) เลขที่ 147/5 หมู่ 2 ถ.เลียบหาดเฉวง ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมุย Tel : 0-7741-3914 ปข.8

(น.ส.นันทวนั จนัทบตุร) จ.สุราษฎร์ธานี 84320 Fax : 0-7741-7236
44 09049 นางหรรษกานต์  ศรีสุขา ปณร.ขอนแกน่ 201 (ตลาดการเคหะ) เลขที่ 64/7 ม.11 ถ.เจนจบทิศ ต.เมืองเกา่ อ.เมือง Tel. 0-4322-6889 ปข.4

จ.ขอนแกน่ 40000
45 09050 นายก าพล  รุ่งสวา่ง ปณร.กาฬสินธุ ์201 (ราชมงคล) 196/2 ถ.เกษตรสมบรูณ์ ต.กาฬสินธุ ์อ.เมือง Tel.0-4381-1769 ปข.4

จ.กาฬสินธุ ์46000  Fax.0-4381-1769
46 09051 นางบปุฝา  ข าเอีย่ม ปณร.รามอนิทรา 201 (สายไหม 50) เลขที่ 6/39 หมู่ 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม . 10220 Tel :0-2909-8850 ปน.(น)

 Fax : 0-2909-8850
47 09052 นายสมบติั  ตรีรัตนเวช ปณร.ชลบรีุ 201 (อมตะนคร) เลขที่ 463 หมู่ 5ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 Te l : 0-3821-3997 ปข.2
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48 09053 นายภานุพฒัน์  โชคคติวฒัน์ ปณร.ขอนแกน่ 202 (ประตูน้ า) เลขที่ 456/55-56 หมู่ 12 ต.เมืองเกา่ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40000 Tel : 0-4347-2356 ปข.4

49 09054 นายแดนไพร ไชยพรหม ปณร.เชียงใหม่ 201 (ส่ีแยกศาลเด็ก) เลขที่ 72/8 หมู่ 4 ต.ฟา้ฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel : 0-5324-5255 ปข.5
 Fax : 0-5324-5255

50 09056 นางสาวกนิษฐา วกิรัยศักดา ปณร.กระทุ่มแบน 201 (บางบอน 5 ซอย 5) เลขที่ 206/3 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน Tel : 0-3447-6104 ปข.7
จ.สมุทรสาคร 74110 0-3447-6104

51 09057 นางศศิ  เลิศพบิลูชัย ปณร.คลองจัน่ 203 (รามค าแหง 112) เลขที่ 211/8 หมู่ 3 ถ.รามค าแหง 112 แขวงสะพานสูง  Tel : 0-2729-6892 ปน.(น)
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

52 09058 นายธนาศักด์ิ  บญุเกดิ  ปณร.ชลบรีุ 202 (ดอนหวัฬ่อ) เลขที่ 68/21 หมู่ 5 ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 Tel : 0-3871-7506 ปข.2
Fax : 0-3871-7506

53 09059 บจก. ศิวยาธร ปณร.รองเมือง 203 (ศิวาเทล ทาวเวอร์) เลขที่ 53 ถ.วทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 Tel  0-2255-0090 ปน.(ต)
Fax : 0-2253-0130 

54 09060 นางนิตยา  เชื้อสุข ปณร.สัตหบี 201 (ตลาดสหชัย) เลขที่ 164/15 หมู่ 5 ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20180 Tel. 0-3873-8536 ปข.2
Fax. 0-3873-8536

55 09061 บจก.ทองธนาโพสต์ ปณร.หาดใหญ ่201 (ตลาดใหม่) เลขที่ 15/31 ถ.ผดุงวถิ ีต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่ Tel. 0-7480-0139 ปข.9
(น.ส.ธรียา นวลใย) จ.สงขลา 90000 Fax.0-7480-0139

56 09062 นางรัตนรัตน์  เอือ้งอดุมพฒิุ ปณร.จรเขบ้วั 203 (ตลาดถนอมมิตร) เลขที่ 19/100 ซ.วชัรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน Fax : 0-2347-0265 ปน.(น)
กรุงเทพฯ 10230

57 09063 น.ส.วนัชชวลั แซ่เอีย๊บ ปณร.บางละมุง 201 (ตลาดโรงโปะ๊) เลขที่ 181/12 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 Tel : 0-3824-0045 ปข.2
Fax : 0-3824-0045

58 09064 น.ส.พมิพสุ์ชา  วสันต์ชื่น ปณร.มาบตาพดุ 201 (เนินพยอม) เลขที่ 88/44 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพดุ อ.เมือง Tel : 0-3869-1177  ปข.2
จ.ระยอง 21150

59 09066 น.ส.ชนิดา  ภทูะวงั ปณร.นนทบรีุ 201 (ท่าอฐิ) เลขที่ 92/54 หมู่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000 0-2922-1235 ปน.(น)

60 09067 น.ส.สรัลธร  ทวผีล ปณร.รังสิต 203 (รัตนโกสินทร์ 200 ป)ี เลขที่ 144 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับรีุ Tel: 0-2981-8801 ปน.(น) 
จ.ปทุมธานี 12130 0-2981-8801

61 09068 น.ส.เดือนเพญ็  ถริะพนัธุ์ ปณร.นครราชสีมา 201 (เทสโกโ้ลตัส โคราช 2) หา้งสรรพสินค้าเทสโกโ้ลตัส โคราช 2 เลขที่ 223 หมู่ 1 Tel : ปข.3
ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

62 09069 นางณัฐญา  พฒันโกศัย ปณร.พษิณุโลก 201 (เซ็นทรัล พษิณุโลก) ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พษิณุโลก  หอ้งเลขที่ RMUG 03  055-338-422 ปข.6
ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ต.พลายชุมชน อ.เมือง 
จ.พษิณุโลก  65000
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63 09070 บจก.พริาบขาวส่ือสาร ปณร.อา่วอดุม 202 (เมกาโฮมบอ่วนิ) ศูนยก์ารค้าเมกาโฮม สาขาบอ่วนิ เลขที่ 333/143 หมู่ 3 Tel : 0-3811-9164 ปข.2
ยติุสัญญา  ต.บอ่วนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230 

64 09071 นางณัฐญา  พฒันโกศัย ปณร.เชียงราย 201 (เซ็นทรัล เชียงราย) ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย หอ้งเลขที่ G19 ชั้น G Tel : 0-5317-9755 ปข.5
เลขที่ 99/9หมู่ 13 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 Fax : 0-5317-9755

65 09072 นางสิรินาถ  ปัน้ทอง ปณร.แม่โจ ้201 (ตลาดรวยโชค) เลขที่ 389/1 หมู่ 10 ต.ปา่ไผ่ อ.สันทราย Tel : 0-5312-6677 ปข.5
จ.เชียงใหม่ 50210

66 09073 หสม.มงคลสุข ปณร.กระทุ่มแบน 202 (คลองมะเด่ือ) ปัม๊ ปตท เลขที่ 17/10 หมู่ 8 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน   Tel : 0-3487-8038 ปข.7
(นางสมศรี เรือนใจมั่น ) จ.สมุทรสาคร  74110 Fax : 0-3487-8039

67 09074 นายณภทัร  แสนสุข ปณร.เพชรบรีุ 201 (ต้นมะม่วง) เลขที่ 208/7 ถ.บริพตัร ต.ท่าราบ อ.เมือง Tel :/Fax 0-3240-0507 ปข.7
จ.เพชรบรีุ 76000

68 09075 น.ส.พชัรินทร์ จารุบลศิลป ์ ปณร.อดุรธานี 201 (ค่ายประจกัษ์) เลขที่ 238/8 หมู่ 1 ซ.บา้นหนองขอนกวา้ง ต .หมากแขง้ Tel /Fax : 0-4212-2436 ปข.4
อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000

69 09076 หสม.พริาบบวัขาว ปณร.บางละมุง 202 (ซอยเนินพลับหวาน) เลขที่ 355/10 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง Tel /Fax : 038-429-066  ปข.2
(น.ส.รัชนีเมฆมณพา) จ.ชลบรีุ 20150 

70 09077 นายวนิัย แผ้วฉ่ า ปณร.สุราษฎร์ธานี 201 (เซ็นทรัล) ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี หอ้งเลขที่ RMG 01 ชั้น G Tel: 077-489-888 ปข.8
เลขที่ 88 หมู่ 10 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-489-888

71 09078 นายวชิิต  พฒันโกศัย ปณร.อบุลราชธานี 201 (เซ็นทรัล) ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลอบุลราชธานี เลขที่ 311 หมู่ 7 Tel: 045-422-445 ปข.10 
 ต.แจระแม อ.เมืองจ.อบุลราชธานี  34000 

72 09079 นายปรีชา ออประเสริฐ ปณร.บางละมุง 204 (ตลาดไร่วนาสินธุ์) เลขที่ 17/21 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150 033-672-638 ปข.2

73 09080 นางสุวติานันท์ เมืองศรีนุ่น ปณร.หาดใหญ ่202 (ถนนปณุณกณัฑ์) เลขที่ 99/10 หมู่ 5 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 Tel : 0-7450-0020 ปข.9

74 09081 หจก.พเีอส.ควอลิต้ีชิป แอนด์ ปณร.ล าพนู 201 (ตลาดแจว๋จริง) เลขที่ 231/50-51 หมู่ 4 ต.บา้นกลาง อ.เมือง Tel/Fax : 0-5358-1229 ปข.5
โลจสิติกส์ (นายพรีะพงษ ์สมคิด) จ.ล าพนู 51000

75 09082 นายบญุชอบ  ล้ออไุร ปณร.จตุจกัร 202 (เซ็นทรัลลาดพร้าว) ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หอ้งเลขที่ RMG 204 ชั้น 2 Tel/Fax : 0-2986-7565 ปน.(น) 
 ถ.พหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

76 09083 นายบญุชอบ ล้ออไุร ปณร.หาดใหญ ่203 (เซ็นทรัล 2) ศูนยก์ารค้าเฟสติวลั หาดใหญ ่เลขที่ RMG G01 ถ.กาญจนวณิชย ์ Tel : 0-7433-9868 ปข.9
ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110

77 09084 น.ส.สุพรรษา ปนัค า ปณร.พทุธมณฑล 201 (เดอะ บรีโอ้) ศูนยก์ารค้า The Brio Mall หอ้งเลขที่ G1/1 เลขที่ 199 หมู่ 6 Tel : 0-2116-5654 ปข.7
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0-2116-5654

78 09085 นางหสัยา  คุ้มพรรณ ปณร.บางปะอนิ 201 (ตลาดนครทอง) เลขที่ 45/3 หมู่ 17 ต.บางกระส้ัน อ.บางปะอนิ Tel/Fax : 0-3527-4256 ปข.1
 จ.นครศรีอยธุยา 13160
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79 09086 บจก.ต้นเกตุ ปณร.ปากเกร็ด 201 (Popular Walk เมืองทอง) เลขที่ 101-101/1 ถ.ปอ๊บปลู่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด Tel  : 0-2000-8686 ปน.(น) 
(น.ส.คนึงนิตย ์พยมธน) จ.นนทบรีุ 11120 0-2000-8686

80 09087 นายปวฒัน์วงศ์ แสงอ านวยพร ปณร.เชียงใหม่ 202 (สวนดอกปาร์ค) เลขที่110 อาคารสวนดอกปาร์ค ชั้น 1คณะแพทยศ์าสตร์
ม.เชียงใหม่  ถนนอนิทวโรรส ต .ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

81 09088 น.ส.สุพรรณษา ปนัค า ปณร.ตล่ิงชัน 201 (พาซิโอ้) ศูนยก์ารค้าเดอะพาวโิอ ้พาร์ค กาญจนาภเิษก ถนนกาญจนาภเิษก ปน.(ต)
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม . 10170

82 09089 นายติชา จลุศิลป์ ปณร.อดุรธานี 202 (ส่ีแยกสามพร้าว) เลขที่ 305/7 หมู่ 6 ซอยบา้นเด่ือ ตงหมากแขง้ ปข.4
อ. เมือง จ.อดุรธานี 41000

83 09090 บริษทั อศัดาโพสต์ ปณร.บางขนุเทียน203 (บางมด) เลขที่58/23 หมู่10 ซอยพระราม 2 ที่43 หมู่บา้นสินทว ีถนนพระราม2
(นพ.สุรสิทธิ ์อศัดามงคล) แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม . 10150

84 09091 นางสาวพรพรรณ  กนกนิตยอ์นันต์ ปณร.ลาดกระบงั 202 (เดอะพาซิโอ) ศูนยก์ารค้าเดอะพาซิโอ ลาดกระบงั เลขที่ 318/5
ถนนออ่นชุน-ลาดกรัง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม 10520

85 09092 นางสาวสุรียพ์ร  สิทธเิสน ปณร.สัตหบี 202(แยกเจ) เลขที่ 98/100 หมู่ที่ 9 ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 20180
(โครงการเซนศิริ แยกเจ)

86 09093 บริษทั เอส คลอลิต้ีชิป แอนด์ ปณร.ปา่ซาง 201 (เวยีงหนองล่อง) เลขที่ 5 หมู่ที่ 9 ต.วงัผาง อ.เวยีงหนองล่อง จ.ล าพนู 51120
โลจสิติกส์ (นายพรีะพงษ ์สมคิด)

87 09094 นางวรรณดี  ดวงมณี ปณร.อา่วอดุม203(สวนไอเพลส) เลขที่ 87/27 หมู่ที่ 2 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230
(iPlace landscape Garden)

88 09095 นายภษูติ  นิ่มนคร ปณร.อดุรธานี 203 (ตลาดไทยศิริ) เลขที่44/6 ตลาดไทยศิริ ถนนอดุร-สกล ต.หนองบวั
องเมือง จ.อดุรธานี 40000

89 09096 วา่ที่ รต.ชุมพล  ทวสีาร ปณร.วารินช าราบ 201(ตลาดเจริญศรี) เลขที่ 134/2 หมู่ที่ 16 ต.แสนสุข องวารินช าราบ จ .อบุลราชธานี 34190

90 09097 นายมนัส  ภกัดี ปณร.บางละมุง 205 (โปง่) เลขที่8/48 หมู่ที่ 8 ต าบลโปง่ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรีุ 20150

91 09098 นางสาวณัฐชยา  บรรทัดธรรม ปณร.เชียงใหม่ 203 (แม่เหยีะ) เลขที่ 32/48 หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000

92 09099 นางเสาวรัตน์  พนัธเ์พช็ร ปณร.ถลาง 201 (ส่ีแยกท่าเรือ) เลขที่ 63/10 หมู่ที่ 5 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 83110

93 09100 นางสาววชัราพร ผลพนัธท์ิน ปณร.สุราษฎร์ธานี 202 (ในลึก) เลขที่ 173/98 หมู่ที่ 1 ถนนวดัโพธิ์-บางใหญ ่ต าบลมะขามเต้ีย
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราฎร์ธานี 84000

94 09101 บริษทั คาร์โก ้เนวเิกเตอร์ จ ากดั ปณร.จรเขบ้วั 205 (สุคนธสวสัด์ิ) เลขที่464 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
(น.ส.จงรักษ ์ปาสิงห์) กทม. 10230

95 09102 นางสาวศรัณยา  ประสงค์วรากจิ ปณร.เชียงใหม่ 204 (เจด็ยอด) เลขที่ 9/25 ถนนเจด็ยอด-ช่างเค่ียน ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง
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จงัหวดัเชียงใหม่ 50000
96 09103 บริษทั ดีโตเจน กรุ๊ป จ ากดั ปณร.ขอนแกน่ 203  (ส่ีแยก ร.8) 888/182 หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นเปด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่ 40000

(นายณัฐวฒิุ  สุชาติ)
ล าดับ 63 ปณร.อา่วอดุม 202(เมกาโฮม บอ่วนิ) ยกเลิกการใหบ้ริการ
สถานะ :  10 ก.พ. 2560


