
ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

1 นางสาว กัญจนี เวชกุล 13/1 ม.5 เขาพนม เขาพนม กระบี่ นางสาว กัญจนี เวชกุล 0916547875

2 นางสาว อภิญญา วัดล่อง 21/1 ถ.ประชาอุทิศ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ นางสาว อภิญญา วัดล่อง 075663126

3 นาย ชลิต หลีกุล 12/1 ถ.หน้าพลับพลา กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ นาย ชลิต หลีกุล 075663998

4 นางสาว สายลม เต้งชู 280 ม.4 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ นางสาว สายลม เต้งชู 0803654983

5 นางสาว กันตวรรณ เทพเกลี้ยง 230/7-9 ถ.มหาราช ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ นางสาว กันตวรรณ เทพเกลี้ยง 0954148686

6 นาย ธนวัฒน์ ตราเต็ง 34 ถ.มหาราช ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ นาย ธนวัฒน์ ตราเต็ง 075612755

7 นาย สุวิทย์ สายนุ้ย 108 ม.1 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ นาย สุวิทย์ สายนุ้ย 0952724493

8 นาง พิศมัย เทพเกลี้ยง 434 ม.2 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ นาง พิศมัย เทพเกลี้ยง 0864761958

9 นางสาว ฉวีวรรณ นิยมคํา 369/1  ม.1 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ นางสาว ฉวีวรรณ นิยมคํา 075691778

10 นาย สุรวุฒิ ค้าไกล 4/17 ม.2 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ นาย สุรวุฒิ ค้าไกล 0814762149

11 ร้านรัฐพลแก๊ส 29 ม.7 ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม คลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร คุณ สิทธิชัย ธีรรัฐพล 0850633051

12 ชุมชนแก๊ส 100/570 ม.13 ช.- ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร นางสาวรุ้งเพชร จันทร์ฉาย 0830323132

13 เจียระไนพานิชก๊าซ 103 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ เจียระไนพันธุ์ 0922745663

14 บริษัท อุไรแก๊สหุงต้ม จํากัด 629 ซ.ตากสิน ถ.ตากสิน คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร นายจุฬานันทน์ นันทาพณิชย์กุล 024377372

15 ร้านเจริญแก๊ส 1499/1 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายวิทธวัต ด่านเมืองเดิม 0624622244

16 พระยาสุเรนทร์แก๊ส 41 ซ.พระยาสุเรนทร์ 23 แยก 4 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร คุณประไพพร  วิวัฒน์ 0800457360

17 นิมตรแก๊ส 16 ถ.คู้บอน ซ.คู้บอน 52 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายบุญเชิด เลิศนิมิตร 0873215531

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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18 ร้านจัมโบ้พาณิชย์ 50/300 ซ.หทัยราษฎร์ 6 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายศุภมิตร อินโอ้ 0863970529

19 นางอติพร จิตรอมรภาคย์ 48/1 ถ.หทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางอติพร จิตรอมรภาคย์ 029159944

20 ร้านตามฝัน 50/73 ซ.ลาดพร้าว 41 จัทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร คุณ นวพัฒน์ อัคคะรัสมิโย 0816229000

21 3 ดี แก๊ส 882/12 ม.5 ถ.พหลโยธิน 32 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร นางสาวสุกรรณยา สอนดี 0890457828

22 ร้านจอมทองแก๊ส 21/62 ถ.วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร นางสาวประกายดาว เติมตระกูลลักษณ์ 0247667601

23 ร้านสามารถแก๊ส 115 ถ.ปชะชาอุทิศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คุณ เตือนใจ สิทธิรังษีนภา 0894554423

24 กรุงเทพบริการ 503 ถ.โกสุมร่วมใจ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วนิดา สิริเสวนาภรณ์ 0837697119

25 เดอะรีสอร์แก๊ส 17 ถ.ช่างอากาศอุทิศ 3 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นางวันวิมา วันทรัพย์ 0957211881

26 ร้านพรพรรณแก๊ส 91 ถ.ประชาอุทิศ 7 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นางยุพา ใยบัว 0944900827

27 มนัส ศรีสมบุญ 19-136 ม.5 ซ.วัดเวฬุวนาราม ถ.สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คุณ มนัส ศรีสมบุญ 0800531557

28 โกสุมการค้า 9-41 ม.4 ซ.หมู่บ้านโกสุมสามัคคี ถ.โกสุมสามัคคี สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นางวิภา วิชิตพงษ์ 0929469987

29 ร้านหน้าเซเว่นแก๊ส 95/90 ม.5 ถ.เวฬุวณาราม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายธนพัฒน์ เงินสันเทียะ 029575446

30 นิวห้วยขวางแก๊ส 3047 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ วงศ์สุริยะวัฒนา 0813437932

31 นครไชยแก๊ส 317 ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร นายไพศาล ศิริพนาโรจน์ 0814842637

32 หจก.เจริญรัชสุภวิทย์แก๊ส 117/3 ซ.วัดประชาระบือธรรม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร คุณ รัชนี โชติรัตน์ 022436435

33 จงเจริญแก๊ส 64/3 ม.17 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นายสมดุลย์ มหากุมลพาณิชย์ 0898807900

34 ร้านชมทรัพย์แก๊ส 666/4 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร คุณ จักริน วานิ 0868876145
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35 วิเศษสุขแก๊ส 23/65 ช.ประชาอุทิศ 81 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร น.ส.เจตติยา แก้วกุฬา 0813759926

36 ทําเนียบแก๊ส 34 ช.ประชาอุทิศ 64 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐนันท์ ภานุพัฒน์ภานันท์ 0958246249

37 ร้านวังหลังแก๊ส 384/1 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ศักดิ์ ล้วนศรีติสกุล 024122152

38 หจก.สุขศรีชัย(ร้านธงชัยแก็ส) 194 ซ.รามคําแหง 24/5 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สัญหกิจ ชวาลสันคติ 0816220223

39 ร้านวังทอง ซ.ลาดพร้าว 101 ถนน - คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายอภิชัย พจนานุภาพ 027313966

40 พี.เอ็ม.แก๊ส 39 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางธัญรัศม์ จิรโชติพัธนนท์ 0804579987

41 ร้านบุญสืบแก๊ส 164 ถ.อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นางสาวนพกนก เอื้องสวัสดิ์ 0819289577

42 ธีรวัตแก๊ส 45 ซอยสะแกงาม 23 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายประดิษฐ์ ศรีคําภา 0930014565

43 สปีดแก๊ส 39  ม.9 ช.รามอินทรา 14  ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร นายสมโภช พงษ์ศุภกิจขจร 0830026155

44 นางสาวสุวิญชา ธรรมภารา 477 ม. 1ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร นางสาวสุวิญชา ธรรมภารา 0892366027

45 สุชาดา 63 ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 4 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร นางจารุณี พวงสมบัติ 0817215526

46 หจก. ส.เศรษฐกิจแก็ส 485 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร หจก. ส.เศรษฐกิจแก็ส 0846418225

47 ร้านบํารุงการค้า 242 ซ.เพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลีกสอง บางแค กรุงเทพมหานคร นายธีระ เลี้ยงบํารุง 0840029341

48 ช.รุ่งเรื่องแก๊ส 111/10  ซ.เพชรเกษม 88 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร คุณชัยวัฒน์  ทองปาน 0930176193

49 จังง่วนฮวด 34  ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 41 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร นายวรรัตน์  จันทร์วิทยานุชิต 0894154695

50 สายสองแก๊ส 408 ม.- ช.- ถ.พุทธมณฑลสาย 2 บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร นางอณิษฐา อัศวนัดดา 0817552270

51 พรประเสริฐแก๊ส 1450 ซ.เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ เลี้ยงบํารุง 028016145
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52 สุนันท์แก๊ส 1618/2 ม.- ช.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร นายรณภพ เพ็ชรช้าง 025871214 

53 นายวิโรจน์ ศิริสุขกิจ 249 ถ.อุดมสุข บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร นายวิโรจน์ ศิริสุขกิจ 023961649

54 บางนาแก๊ส 191 ถ.สุขุมวิท ซ.101/2 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร นายเลิศพงษ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล 023614150

55 ทศพรแก๊ส 260 ถ.สุขุมวิท 103 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร นายอภินันท์ กุลไตรรัตนนนท์ 023983109

56 บจก.ส.แก๊สรุ่งโรจน์ 148 ซอยวชิรธรรมสาธิต 28 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร นายวิทยา เอ้โทบุตร 0868876501

57 ดี เค แก๊สช๊อพ 45/95 ม.- ช.หมู่บ้านดีเควิลล่า ถ.กาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ์ ชาญวัฒนวิกรัย 0894547826

58 โอ๋แก็ส 1049/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถนน - แขวงราษฎ์รบูรณะ บางประกอก กรุงเทพมหานคร นายธนภัทร ลัพธ์เลิศกิจ 0917656262

59 มานะแก๊ส 19/219 ม.5 ซ.นวมินทร์ 30 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นายสมชาย มานะสัมภวงศ์ 023741435

60 มงคลแก๊ส 115/9 ม.4 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นายพีรฉัตร วิริยะรัตนศักดิ์ 023761086

61 นางนภสร บุญแช่มพร 19/213 ม.5 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นางนภสร บุญแช่มพร 0860709676

62 ร้านราม 2 แก๊ส 180 ถ.รามคําแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร คุณ กิตติ รักษาทรัพย์ 0888824992

63 นภาภรณ์ ดิษฐสุวรรณ 4 ซอยทุ่งเศรษฐีแยก 11 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร นางสาวนภาภรณ์ ดิษฐสุวรรณ 0982502550

64 ร้านมณีรัตน์แก๊ส 99/37 ม.1 ซ.สุภาพงษ์ ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร คุณ เรณุกา ผูกประยูร 0925014949

65 นวแก๊ส 383 ม.- ช.พึ่งมี ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร นางลูกอิน นวตระกูลพิสิษฐ์ 0894878558

66 ร้านส. ธนโชติ แก๊ส 7/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 23 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร นายสุรพล ศรีสมุทร 0982567348

67 ร้านอีซี่แก๊ส 139/10 ม.5 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร คุณ จิรภา วรญาณศรี 0867763138

68 นางสาวปทุม การแสนใจ 19 ซ.สีหบุรานุกิจ 6 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร นางสาวปทุม การแสนใจ 0898808997
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69 หจก.เตาทองแก๊ส 2044/29 ถ.จันทร ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร คุณ ประยูร ปัญญะธารา 0816495805

70 ร้านสมพงษ์ 247 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นายฐิติพงศ์ พุ่มเปี่ยม 024277270

71 ร้านประเสริฐแก๊ส 12 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แยก 2 ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร คุณ ประเสริฐ ลัพธ์เลิศกิจ 0855688687

72 ร้านโกยแก๊ส 105/254 ซ.เคหะร่มเกล้า 29 ถ.เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คุณ มลิวัลย์ ดิษฐสุวรรณ 025439186

73 ร้านดวงเจริญแก๊ส 1 ม.7 ซ.ลาดกระบัง 8 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คุณ อมรลดา มีเจริญ 0814010169

74 บจก.รัตนชัยแก๊สแอนด์ไฮดรอลิค 2488 ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ว่าที่ ร.ต.จักรี ดีรักษาพร 0879059629

75 ว. เจริญพาณิชย์ 19/1 ซ.ฉลองกรุง 29 ถ.ฉลองกรุง ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คุณ ออรชาณรากูล ยิ้มเยื้อน 0845291028

76 นายวีรยุทธ บัวเผื่อนน้อย 130 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นายวีรยุทธ บัวเผื่อนน้อย 0656045635

77 โชคมงคลแก๊ส 573 ถ.นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นางสาวบุญศิริ โชคมงคลอาทร 0824980842

78 ร้านทวีทรัพย์แก็สลาดพร้าว 87 300/2 ซ.ลาดพร้าว 87 ถนน - แขวงคลองเจ้าคุณสิน วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นายเสาวคนธ์ เจริญสมัย 029366384

79 โชคดีพาณิชย์ 1760 ซ.สุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร นายอุกฤษฏ์ ปิยวิภาส 0863937243

80 ศ.แหลมทองแก๊ส 15/12 ม.13 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร นายทัศนัย แก้วเนตร 0895155399

81 ร้านรัตนากร 100/338 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร นายสมนึก หิรัญรัตนากร 0897684253

82 ฮาลีมแก๊ส 12 ซ.ราษฎร์พัฒนา 15 แยก 1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร นายสมัย ภูมรินทร 0996065781

83 ร้านเอื้ออาทรแก็ส 1/76 ซ.เพิ่มสิน 24/1 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ วรรณวงศ์ 0851515692

84 กุลทอง 21/1 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.สมศักดิ์ นิพิฐกุลทอง 0813062288

85 ร้านเจริญผล แก๊ส 34/12 ถ.จตุโชติ ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร นายศุภกร จิตรอมรภาคย์ 0866161646
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86 สามิตแก๊ส 9/36 ม.14 ช.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร นายพัทธมพล วิกรัยกรสิริกุล 0898105954

87 ร้านประดับแก๊ส 43 ถ.สวัสดิการ 1 แยก 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร นายชิษณุพงศ์ เลิศวิริยะกุล 0639296382

88 พงษ์ศักดิ์แก๊ส 11 ถ.เลียบฯ ฝั่งเหนือ 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร นายณภัทร ลิมปภาส 0994469539

89 ดีพร้อมแก๊ส 44/1 ซ.เพชรเกษม 79 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร นายธนยศ วัฒนอติคุณ 0804545676

90 ร้าน นิยม-วรรณา เซอร์วิส 8/2 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร นายนิยม ชวลิขิต 0817206725

91 ร้านจินตหราแก๊ส 201/297 ซ.วิภาวดี 64 ถ.วิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณ อัครชัย ปรักกมะกุล 0898993528

92 นพรัตน์แก๊ส 329/12 ถ.วิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนพรัตน์ รักศักดิ์ 025731513

93 ร้านโชคอํานวยแก๊ส 2/302 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณ รัตนา นามมนุษย์ 0899916731

94 ร้านจันทิมาแก๊ส 6-89 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร คุณ รังษีณี จารุประทับ 0819200480

95 นางกศิณี  แพรเขียว 1/10  ม.2 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นางกศิณี  แพรเขียว 082-2492955

96 หนองตากยาเซอร์วิส 27/3 ม.12 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี นายองค์อาจ ประณิธานวิทยา 0951564645

97 ร้านโชคดี 114 ม.1 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี นายภูวนาช ตะพัง 0935872826

98 โปรแก๊ส 236/240 บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นายสุกฤษฏิ์ วงศ์สัมพันธ์เวช 0851394091

99 ออพัฒน์ 256 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นายอุเทน กําแพงทอง 0849166931

100 ร้านปัญญา 49/1 ม.1 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี นายปัญญา มูฮํามัดประเสริฐ 0879099536

101 จารุณีแก๊ส 89/10-11 ม.- ซ.- ถ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ นางจารุณี พิมพะนิตย์ 0864900804

102 สุภาภรณ์ 326 ม.3 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร นางสาลี่ จอมฟู 0873176830
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103 นางสาวนภิสรา พันเดช 123/1 ม.4 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร นางสาวนภิสรา พันเดช 0949605864

104 นางสาวสายชล  ทองเถื่อน 173 ม.9 ซ.- ถ.- บ่อถ้ํา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร นางสาวสายชล  ทองเถื่อน 0816806709

105 เอ พี มินิมาร์ท 94/2 ม.9 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร นางสาวบุษยากร นิลเศษ 0895561355

106 นางภาวินี คําผล 94/1 ม.9 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร นางภาวินี คําผล 0949626320

107 นายธนพล  ชนะศักดิ์ 1124/14 หมู่ที่ 1 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร นายธนพล  ชนะศักดิ์ 0994962978

108 น้องวันใหม่การค้า 48 ม.3 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร นายพีรายุ สายเทพ 0993864346

109 สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จํากัด 1/1 ม.10 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร นายสวัสดิ์ พุทธสาย 0863120316

110 นายประกอบ  เชี่ยววิยกรณ์ 1 ม.5 ซ.- ถ.- ท่าพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร นายประกอบ  เชี่ยววิยกรณ์ 0849891205

111 นายกนก สายเมือง 965 ม.2 ท่ามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร นายกนก สายเมือง 0836128274

112 เพชรชมภูไอศกรีม 146/2 ม.6 วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร นางพิมพ์พิศา เล่าเขตวิทย์ 0897043676

113 นายวัฒนชัย  ราชชมพู 516/6 ม.2 คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร นายวัฒนชัย  ราชชมพู 0892784767

114 ร้านเฉียบนานาภัณฑ์ 231/9 ม.4 คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร นายสราวุฒิ สระทองจันทร์ 055786044

115 รวมชัยพานิชย์ 118/8 ม.1 คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร นายรวม พิลึก 0818875977

116 นายแป้ง ราศี 79/1 ม.11 คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร นายแป้ง ราศี 0955973853

117 พรมราศรี 240 ม.9 สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร นางปราณี บุญศรี 0637521054

118 ร้านใบเตย 126/3 ม.5 สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร นางสาวชุลีพร ระลอก 0831142438

119 ลิ้มณรงค์พาณิช 217 ม.5 ซ.- ถ.- ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร นายณรงค์ แซ่ลิ้ม 0871945757

7/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

120 นายพงศ์วิชญ์ โฉมงามพิริยะ 32 ม.5 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กําแพงเพชร นายพงศ์วิชญ์ โฉมงามพิริยะ 0987807011

121 นางพเยาว์ มณีเขียว 103 ม.8 ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร นางพเยาว์ มณีเขียว 0816751498

122 น้ําอุ่นบริการ 290/1 ม.4 หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร นายอดุลย์ พรายละมูล 0885462500

123 นิติมา สงคุ้ม 28 ม.2 เขาคีริส พรานกระต่าย กําแพงเพชร นางนิติมา สงคุ้ม 0814754306

124 นางสาวทัศนีย์ ศิริศรี 67/1 ม.3 เขาคีริส พรานกระต่าย กําแพงเพชร นางสาวทัศนีย์ ศิริศรี 0946311894

125 2 สท. 17 ม.8 คลองพิไกร พรานกระต่าย กําแพงเพชร นางสาวรจนา จิตจักร 0813944286

126 รณชัยการเกษตร 153/1 ม.11 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กําแพงเพชร นางสาวกมลชนก บุญเสริม 0873136923

127 นางสาวศรสวรรค์  ธรรมสอน 60  ม.12 วังควง พรานกระต่าย กําแพงเพชร นางสาวศรสวรรค์  ธรรมสอน 0805141286

128 นางเตือนใจ อินยัง 7 ม.8 วังควง พรานกระต่าย กําแพงเพชร นางเตือนใจ อินยัง 0848208622

129 นางเพ็ญศรี จันทรานุสรณ์ 47/2 ม.2 ธํามรงค์ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นางเพ็ญศรี จันทรานุสรณ์ 0877996959

130 นายชิงชัย เต็มทวี 122 ม.2 ธํามรงค์ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายชิงชัย เต็มทวี 0862130852

131 นายอานนท์ พิริยายน 194/4 ม.3 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายอานนท์ พิริยายน 0875255522

132 นายประสงค์ ชํานาญไพร 118 ม.5 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายประสงค์ ชํานาญไพร 0895640187

133 วิถีการเกษตร 350 ม.6 นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายวิถี ตาลาน 0933030256

134 สมใจการค้า 191 ม.22 นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายสมใจ ปันใจ 0821601971

135 ดีเจ.กล้วยไข่ 62 ม.18 นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นางประสานสินธุ์ โมกมัน 0870469877

136 แพรไหมบริการ 222 ม.3 นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นางมาลอญ แก้วนิลตา 0821785888
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137 นายวุฒิชาย  ไชยวุฒิ 77/1  ม.5 นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายวุฒิชาย  ไชยวุฒิ 0848172107

138 นายประยุทธ  เรือนจรัสศรี 209 ถ.เทศา 1 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายประยุทธ  เรือนจรัสศรี 0841515990

139 นายโกวิท  คุเณนทราศัย 260 ถ.ราชดําเนิน 1 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายโกวิท  คุเณนทราศัย 0869386454

140 นางสาวสุวิมล สังข์สุข 145/1 ถ.ชากังราว ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นางสาวสุวิมล สังข์สุข 0869343736

141 แก้วใส ปิโตรเลียม 29/1 ม.3 ลานดอกไม้ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายประยูร แก้วใส 0846473905

142 เพ็ญพลอยมินิมาร์ท 6/3 ม.1 อ่างทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร นายพูลสุข ธรรมศร 075266814

143 เอ-นุช 134 ม.3 จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร นางนงนุช เรืองวงษ์ 0848153300

144 ร้านลุงบุญมา มากสาคร 170/1 ม.6 โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร นางสาวอารีรัตน์ มากสาคร 0874749928

145 ชํานาญลานกระบือ 3 ม.9 ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร นายชํานาญ พลอาจ 0913862235

146 ร้านโชคพรรณี 178 ม.2 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น ดัชรุณีย์ สีน้อยขาว 0892812623

147 ร้านพันธ์ดีแก๊ส 8/7 ถ.ศุภสิทธิ์อุทิศ เมืองพล พล ขอนแก่น นางสมปอง พันธ์ดี 0890690322

148 ห้างสมบูรณ์สโตร์ 488 ถ.หน้าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางยุพรัตร์ ดวงดีทวีทรัพย์ 0813806380

149 ร้านศิลาแก๊ส 555 ม.15 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางชุติมน ภู่สําลี 0880667312

150 ร้าน น.เจริญ 46/2 ม.16 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น นางนริชรา ศรีสว่าง 0807545645

151 ร้านสมใจพานิช (หนองสองห้อง) 112 ม.4 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ร้านสมใจพานิช 0807542514

152 รุ่งเรืองแก๊ส 12/2 ม.5 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี นายสําเนา วิทยานันท์ ๐866449784

153 วรลพ เพไร 10/2 ม.5 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี วรพล  เพไร ๐๘๙๓๗๗๐๙๔๘
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154 ร้านชัยยงค์ 71/2 ม.8 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี นายชัยยงค์ ขาวตระกูล ๐868233077

155 ส. รุ่งเรือง ท่าใหม่ 8/5 ถ.ศรีนวดิตถ์ ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี นายสน วุ้นชีลอง ๐929024155

156 ธีระ กังวาน 27/9 ม.7 ปัถวี มะขาม จันทบุรี นายธีระ  กังวาน ๐814015053

157 ตะวันออกแก๊ส 72 ถ.ท่าแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี นางอาภรณ์  เจริญลาภ ๐818621384

158 มหาราชแก๊ส 2 ถ.มหาราช ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี นางสาวเจนจิรา  หลวงบ 0861553639

159 เกษมแก๊ส 12/7 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี นายสังกาส  ลือกุลวัฒนะชัย ๐892007468

160 ผู้ใหญ่น้อง 138/4 ม.7 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี นายสัญญา  ธนเกียรติ์ ๐822556122

161 น.ส.ศรีไพ เนินริมหนอง 30/4 ม.3 ปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี น.ส.ศรีไพ เนินริมหนอง 0856996237

162 นายจรัญ เนินนอก 84/10 ม.1 ปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี นายจรัญ เนินนอก ๐๘๙๙๓๓๙๗๓๕

163 นิรุตต์แก๊ส 9/6 ม.6 พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี นายสิปปภาส  บัวลอย 0612965946

164 บางคล้าแก๊ส 7 ม.- ซ.- ถ.- บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา อํานาจ เฟื่องฟูดํารงชัย 0819495365

165 ร้านป้านอม 1/2 ม.2 ซ.- ถ.สุวินทวงศ์ ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา น.สงามเนตร สําเร็จเพื่อฟู 0861243404

166 วีระชัย  ศฤงคารวัฒน์ 1078/1  ม.1 ซ.- ถ.- พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วีระชัย  ศฤงคารวัฒน์ 0928653779

167 อุดมเจริญการค้า 769  ม.1 ซ.- ถ.-  พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา อุดมเจริญการค้า 0895179943

168 เอี่ยวจ้อแก๊ส 7/1 ม.5 บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายไพฑรูย์ ตันสุดเจริญยิ่ง 0899634645

169 นิวแก๊ส 1100-1102 ม. 6 ถ.เทพคุณากร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายศิริ อธิปัญจพงษ์ 0814599405

170 ไพสานต์แก๊ส 27 ถ.ศุภกิจ  หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายศักดิ์ชัย  เวทย์ศุรกฤต 0895054888
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171 โสธรแก๊ส 9/1 ถ.เทพคุณากร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นายวิเชียร วงค์ชื่น 0819968932

172 บริษัท เจ.พี.อาร์.แก๊ส จํากัด 3/1-3 ถ.เอมอรอุทิศ2 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นางสุภาพร น้อยใจบุญ 0954941455

173 นางสาวจงกล ธิป่าหนาด 79 ม.4 ถ.เอื้ออาทร ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี นางสาวจงกล ธิป่าหนาด 0875813975

174 สนธยาแก๊ส 191/1 ม.6 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี นายสนธยา พ้นผิว 0817237103

175 ร้านขวัญเพ็ชรแก๊ส 165/276 ม.3 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี นายบรรหาญ ธีรนิติพันธ์ 0879428188

176 นายอุเทน วงษ์แสนสุข 150 ม.13 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี นายอุเทน วงษ์แสนสุข 0837695739

177 หจก. วิศาลแก๊ส 694/7-10 ถ.สุขุมวิท บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี นายวิศาล ศรีปวิธ 033671221

178 สันติแก๊ส บ้านสวน 345 ม.5 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี นายสันติ  วิรานุวัตร 0813445941

179 นางสาวปุณณดา สุขเจริญ 47/1 ม.2 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี นางสาวปุณณดา สุขเจริญ 0814422232

180 นางจตุพร วรานนท์ 70/48 ม.8 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี นางจตุพร วรานนท์ 0818626810

181 สมนึก ครูส่ง 11/1 ม.5 สํานักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี นายสมนึก  ครูส่ง 0810044565

182 ร้านบางแสนแก๊ส 86 ถ.ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี นางสาวอารีย์ หาญพันธ์พงษ์ 0863270659

183 ร้านหนองมนแก๊ส 19 ถ.แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี นางนิภา ธีระวณิชตระกูล 0944154978

184 เลี่ยงเมืองแก๊ส 72 ถ.เทศบาลพัฒนา 2 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี นางสาวจันเทร์เพ็ญ สิงห์น้อมเกล้า 0894082756

185 ร้านตันตยาภัณฑ์แก๊ส 1/6-8 ถ.สุรศักดิ์ 1 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี นายสุกิจ ตันตยานนท์ 0877448609

186 นุ่ม เนม แก๊ส 230/48 ม.11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี นางปางจันทร์ สุรพิพิธ 0817619627

187 ร้านไทยสากล 25/9 ม.1 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี นางพรทิพย์ ปรางจันทร์ 0944527654
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188 บจก.เตียวเจริญ 417/13-14 ม.2 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี น.ส.จริยา เตียวเจริญ 0870023888

189 นายเอก อมรจรัสแสง 99 ม.1 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท นายเอก อมรจรัสแสง 0819713645

190 แต้การไฟฟ้า 141/19 ม.4 หางน้ําสาคร มโนรมย์ ชัยนาท นายนิพนธ์ อภิบาลพูลผล 0841791155

191 นายบุญชู  คงกะพันธ์ 34 ม.7 ซ.- ถ.- เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท นายบุญชู  คงกะพันธ์ 0831665714

192 นายนาม  ปั้นริด 205 ม.2 ซ.- ถ.- เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท นายนาม  ปั้นริด 0871072866

193 นายขจรศักดิ์  บางนิ่มน้อย 26/1 ม.4 ซ.- ถ.- ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท นายขจรศักดิ์  บางนิ่มน้อย 0841790640

194 นายเกิน รอดพุ่ม 97 ม.10 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท นายเกิน รอดพุ่ม 0891815859

195 วัชระแก๊ส 26 ม. ซ.- ถ.พรหมประเสริฐ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท นายวัชระ  พรหมทับทิม 0917637658

196 นางสาวพัชรี  ใจชนะ 396  ม.4 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท นางสาวพัชรี  ใจชนะ 0832705131

197 นายแสงชัย  สุขชื่น 26 ม. ซ.- ถ.- วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท นายแสงชัย  สุขชื่น 0843792777

198 นางขนิษฐา รอดย้อย 79/1 ม.5 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นางขนิษฐา รอดย้อย 0817079502

199 ร้านปรัชญา 81/1 ม.6 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท นางสาวนฤมล กลีบจันทร์ 0829240910

200 น้ําพริกอินเตอร์ แม่สมควร 81 ม.1 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท นางทิพษ์วัน เนตรนาค 0872020662

201 ทองดีแก๊ส 2 9/2 ถ.หน้าพระลาน แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท นายชนาธิป หนูประเสริฐ 0910320844

202 นายวรวิทย์ นิมชัยมานธรรม 117/20 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท นายวรวิทย์ นิมชัยมานธรรม 0875964965

203 ร้านปรีชา 55/1 ม. 1 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท นางสังวาลย์ ป้องกัน 0847774619

204 นายสมศักดิ์ จันทร์ฉาย 51/1 ม.3 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท นายสมศักดิ์ จันทร์ฉาย 0809518389
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205 นายสมศักดิ์  โฉมสุข 47/2 ม.3 ซ.- ถ.- บางหลวง สรรพยา ชัยนาท นายสมศักดิ์  โฉมสุข 0818869679

206 จักรินทร์ ธูปเกิด 42/1 ม.1 ซ.- ถ.- บางหลวง สรรพยา ชัยนาท จักรินทร์ ธูปเกิด 0817409228

207 นางสายฝน  ศรีศักดา 27/3 ม.2 ซ.- ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท นางสายฝน  ศรีศักดา 0862111490

208 นางสาวประทุมมา ฦาชา 132 หมู่ที่ 9 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางสาวประทุมมา ฦาชา 0831012972

209 นางนฤมล ชัยชนะกลาง 172 ม.2 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางนฤมล ชัยชนะกลาง 0862493225

210 นางสัมผัส ดาสุขัง 140 หมู่ที่ 21 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางสัมผัส ดาสุขัง 0856390215

211 นายวีระพงษ์ งอกนาวัง 3 หมู่ที่ 12 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายวีระพงษ์ งอกนาวัง 0935259792

212 เกษมสุข การเกษตร 12 ม. 15 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายไพศาล เกษมสุข 0622642050

213 นายครองศิลป์ พัฒเพ็ง 134/1 ม. 12 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายครองศิลป์ พัฒเพ็ง 0959797477

214 นางณัฐวดี ไหว้บุญส่ง 157 หมู่ที่ 1 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางณัฐวดี ไหว้บุญส่ง 0810743769

215 กิตติพานิช 22 ม. 15 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นายกิตติศักดิ์ เค้าโนนกอก 086-2235927

216 นางเมวิกา ผุดผ่อง 17 ม. 8 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางเมวิกา ผุดผ่อง 0878800850

217 ร้านรจลี 63/1 ม. 8 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางรจลี ขจัดพาล 0833661413

218 นางสาวนงลักษณ์ ก่อกําลัง 51 หมู่ที่ 8 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางสาวนงลักษณ์ ก่อกําลัง 0847180237

219 นางสาวภัทรภรณ์ เศียรนอก 93 หมู่ที่ 5 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ นางสาวภัทรภรณ์ เศียรนอก 0885612945

220 นางจํารัส ทัดทาน 257 ม.10 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ นางจํารัส ทัดทาน 0902603959

221 นายรังสรรค์  กุลจันทร์ 120 ม.1 ซ.- ถ.- บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ นายรังสรรค์  กุลจันทร์ 0862596415
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222 ประหยัด ศรีภาตระกูล 213/1 ม. 12 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ นายประหยัด ศรีภาตระกูล 0630542052

223 นายสุรศักดิ์ แก้วศิลปกร 67 ม.8 ต.โนนคูณ โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ นายสุรศักดิ์ แก้วศิลปกร 0817398588

224 กว้างพาณิช 35/1 ม.3 ถ.โนนทอง-ท่าช้าง บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ นายกว้าง หาญรบ 0896259548

225 นางดอกไม้ บุญเจริญ 45 ม.2 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ นางดอกไม้ บุญเจริญ 0812548172

226 นายกิตติพันธ์ จันทร์คํา 249  ม.9 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ นายกิตติพันธ์ จันทร์คํา 066-8746563

227 ศรีกุศลพานิชย์ 86 ม. 2 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางบุญชู ศรีกุศล 0611546851

228 ร้าน ซ.พาณิชย์ 339 ม.15 บ้านชวน บําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายวิฑูรย์ สันติสัมพันธ์ 0818765966

229 ร้านเพชรสว่าง 2 262 ม.21 ' บ้านเพชร บําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สุพจน์ เจียรชัยกุล 0818788979

230 นางสาวบุษราพร เริงสุข 349 หมู่ที่ 3 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ นางสาวบุษราพร เริงสุข 0892812477

231 นางสุบัน  อินทร์ภูเขียว 501 ม.2 ซ.- ถ.หนองสองห้อง-คอนสาร บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ นางสุบัน  อินทร์ภูเขียว 0854107339

232 นางนลินรัตน์ นวลจันทร์ 92 ม.13 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ นางนลินรัตน์ นวลจันทร์ 0879626689

233 นางอัมพร ธรรมกุล 19 ม.13 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ นางอัมพร ธรรมกุล 0857528513

234 นายนิเวช อุ่นเพชร 136 หมู่ที่ 11 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ นายนิเวช อุ่นเพชร 0823171801

235 ร้าน ส.ชัยภูมิ 383/290 ม.- ซ.- ถ.นิเวศน์รัตน์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นายอธิวัฒน์  เตียเจริญภักดี 0812667711

236 นายสุนทร  นามสมบูรณ์ 86/4 ม.9 ซ.- ถ.- ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นายสุนทร  นามสมบูรณ์ 0810711509

237 นางศศิธร ตาปราบ 48/7 ถ.บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นางศศิธร ตาปราบ 0956012593

238 ร้านปรียารัตน์(น้องดรีม) 379/521-524ก. ถ.โนนม่วง ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นายมงคล ซองชะยา 0894288066
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239 นางลัดดาวัลย์ จิรเกษ 273/124 ถ.ราชภัณฑ์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นางลัดดาวัลย์ จิรเกษมสุข 0900476944

240 นางสาวศศิกาญจ์ เกษนอก 138 ม. 6 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นางสาวศศิกาญจ์ เกษนอก 0636638944

241 นายสุวิทย์ ธงภักดิ์ 149 ม.9 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นายสุวิทย์ ธงภักดิ์ 0890283289

242 นายสมเกียรติ เกิดมงคล 168  ม.15 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นายสมเกียรติ เกิดมงคล 0833730145

243 นางนิศากร ชูสกุล 179 หมู่ที่ 10 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางนิศากร ชูสกุล 0856118408

244 นางบัวเรียน  ศิริ 59 ม.9 ซ.- ถ.- คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางบัวเรียน  ศิริ 0862591840

245 นางปียา ดาวกลาง 227 ม. 9 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางปียา ดาวกลาง 0871199611

246 นางสาวฐิติกาญจน์ สุมนนอก 349 หมู่ที่ 9 ถ้ําวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางสาวฐิติกาญจน์ สุมนนอก 0967932571

247 สมศิลป์ของชํา 75/1 ม. 4 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางสมศิลป์ ต่อวิญญาณ 0890565543

248 นางสมุย สุรฤทธิพงศ์ 151 หมู่ที่ 6 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางสมุย สุรฤทธิพงศ์ 0807353344

249 นายเจียม เสนาหาญ 19 ม.12 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นายเจียม เสนาหาญ 0817250679

250 นางทองนาค หาญกุดเลาะ 76/1 หมู่ที่ 11 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางทองนาค หาญกุดเลาะ 0812827522

251 ร้านนางสาวองุ่น เสียงใส 19   ม.4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร นางสาวองุ่น เสียงใส 0895879787

252 นายวัฒนา เอื้ออารี 95/7 ถ.ประชาอุทิศ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร นายวัฒา เอื้ออารี 0816060860

253 ตุลาแก๊ส 201/1 ถ.ประชาอุทิศ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร นางสาวภัทรวรรณ สุคันโธ 0884404734

254 นายเสน่ห์ วรรณนิยม 80/1   ม.8 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร นายเสน่ห์ วรรณนิยม 0872647600

255 นายอดิศร ธนาวุฒิ 58/2 ม.2 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร นายอดิศร ธนาวุฒิ 0894728405
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256 นางสาว ช.ฤชตา อินทร์โยธา 197/9   ม.7 ละแม ละแม ชุมพร นางสาว ช.ฤชตา อินทร์โยธา 0872778029

257 นายชิษณุพงศ์ เติมไพบูลย์ 154/12 ม.7 ละแม ละแม ชุมพร นายชิษณุพงศ์ เติมไพบูลย์ 0812707199

258 ร้านเหล่าสุขการค้า 90 สวี สวี ชุมพร นางสุวรรณี เหล่าสุข 0862815999

259 นายสุรัตน์ รอดศิริ 198   ม.3 ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร นายสุรัตน์ รอดศิริ 0895913907

260 นายสมภพ สุระชิต 35 ม.1 ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร นายสมภพ สุระชิต 077551081

261 คุณวิลาวัลย์ ศรีวิชัย 65 ม.12 ซ.- ถ.- ต้า ขุนตาล เชียงราย คุณวิลาวัลย์ ศรีวิชัย 0850397130

262 นายวิเชียร   สวัสดี 117 ม.1 ซ.- ถ.- ต้า ขุนตาล เชียงราย นายวิเชียร   สวัสดี 0847395461

263 นายเสด็จ  รักแม่ 80 ม.13 ซ.- ถ.- ต้า ขุนตาล เชียงราย นายเสด็จ  รักแม่ 0853440659

264 นายบุญรัตน์   ทะปะละ 65 ม.13 ซ.- ถ.- ต้า ขุนตาล เชียงราย นายบุญรัตน์   ทะปะละ 0869180818

265 บ้านต้าการเกษตรนิวซุปเปอร์เซเว่น 302 ม.1 ต้า ขุนตาล เชียงราย นางพรรณี ไชยคํา 0869885889

266 ทวี แสนค่ายแก้ว 55 ม.15 ต้า ขุนตาล เชียงราย นายทวี แสนค่ายแก้ว 0837645848

267 สมชายแก๊ส 97 ม.20 ต้า ขุนตาล เชียงราย นายสมชาย ยอดโนชัย 0856188370

268 ไหมไทยมินิมาร์ท 27 ม.13 ต้า ขุนตาล เชียงราย นายคมศร ใจเขียน 0617518270

269 เจษฎารุ่งเรือง 194/1 ม.13 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย นายเจษฎา  ดวงแก้ว 0819926351

270 นายสมพงษ์ บริบูรณ์ 196 ม.8 เวียง เชียงของ เชียงราย นายสมพงษ์ บริบูรณ์ 0861882188

271 ดีพร้อม 182 ม.7 เวียง เชียงของ เชียงราย นายกิตติภพ นวลใส 0874895133

272 ชัยพิพัฒน์ 888 (สาขา 2) 233 ม.3 ห้วยซอ เชียงของ เชียงราย นางสาวจิระนันท์ กันธาอ้าย 0922956953
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273 นายมงคล  กันธาน้อย 181 ม.12 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย นายมงคล  กันธาน้อย 0994824222

274 ทินกร พาณิชย์ 335 ม.10 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย นายมนตรี  อินทะวงค์ 0808581883

275 นายสมศักดิ์   เพิ่มพลู 102/2 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน เวียง เชียงแสน เชียงราย นายสมศักดิ์   เพิ่มพลู 0618241879

276 ร้านอารีย์ (แก๊ส) 196 ม.5 ซ.- ถ.- ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย น.ส.อารีย์    มงคลคลี 0897588152

277 นายนิรุทธิ์  คํานาศักดิ์ 188 ม.3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย นายนิรุทธิ์  คํานาศักดิ์ 0840413751

278 บัวลอง ณะข้อ 37 ม.5 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย นางบัวลอง ณะข้อ 0896348959

279 สุทัศน์ 94/2 ม.11 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย นางสาวณัฏฐนิช ยานุ 0875421323

280 นายคทาวุธ สุยะใจ 205 ม. 15 งิ้ว เทิง เชียงราย นายคทาวุธ สุยะใจ 0894337339

281 บุญล้อมการค้า 116 ม.5 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย นางบุญล้อม หาญภักดีสกุล 0813867491

282 นางเกศรา วงศ์คม 277 ม.5 ปล้อง เทิง เชียงราย นางเกศรา วงศ์คม 0861896032

283 นิพนธ์วิทยุ 30 ม.15 ซ.- ถ.พิศาล เวียง เทิง เชียงราย นายนิพนธ์  ดอนเมือง 0871809200

284 เจ เค บริการแก๊สหุงต้ม (บุญธรรมแก๊ส) 25 ม.9 หงาว เทิง เชียงราย นางสาวเกษราภรณ์  ดาวเศรษฐ์ 0863961993

285 ชโลธร พัฒน์ทวีกิจ 92 ม.1 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย นายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ 0898980706

286 นางจันทร์ที   สิงห์คราม 109 ม.5 ซ.- ถ.- เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย นางจันทร์ที   สิงห์คราม 0892648384

287 วทัญญาค้าแก๊ส 348 ม.10 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย นายเผด็จ จินะ 0918525213

288 นายสมพงษ์ ปัญญา 68 ม.8 ซ.- ถ.- แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย นายสมพงษ์ ปัญญา 0810159150

289 นาง พินัน   แปงถา 133 ม.13 ซ.- ถ.- ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย นาง พินัน   พรมคําปา 0835649487
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290 ร้านศรีสง่า2 199 ม.6 ซ.- ถ.- ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย นางสาวกาญจณา  อิ่นคํา 0801201179

291 นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น ห้วยก้าง ม.10 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น 0881391779

292 กัลยา  กาบตุ้ม  146 ม.18 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย นางกัลยา  กาบตุ้ม  0918523126

293 สมศักดิ์การค้า 211 ม.1 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย นายสมศักดิ์ แสนเขื่อน 0871776007

294 นางจรัสศรี   ไชยานนท์ 207 ม.1 ซ.- ถ.- เจริญเมือง พาน เชียงราย นางจรัสศรี   ไชยานนท์ 0810202477

295 นายนิกร ต๊ะอาม 4 ม.9 เจริญเมือง พาน เชียงราย นายนิกร ต๊ะอาม 0819933273

296 นายเจริญ   ไข่แก้ว 218 ม.7 ซ.- ถ.- ดอยงาม พาน เชียงราย นายเจริญ   ไข่แก้ว 0896334967

297 นงลักษณ์ ดอยงาม 126 ม.4  ถ.บ้านทุ่ง-ร้องหลอด ดอยงาม พาน เชียงราย นางนงลักษณ์  อํามาตย์มณี 0810305202

298 ร้านนิชานาถ ธิเตจ๊ะ 35 ม.11 ดอยงาม พาน เชียงราย นางนิชานาถ ธิเตจ๊ะ 0812896852

299 ร้านอุดร 184 ม.7 ดอยงาม พาน เชียงราย นางสาวรุ่งทิวา โถตะบุตร 0907633437

300 นายสมบัติ   ศรีอ้วน 573 ม.17 ซ.- ถ.- ทรายขาว พาน เชียงราย นายสมบัติ   ศรีอ้วน 0892629078

301 นางสาวยุพเรศ คํามา 321 ม.7 ทานตะวัน พาน เชียงราย นางสาวยุพเรศ คํามา 0992681856

302 ทําของดี 229 ม.10 ธารทอง พาน เชียงราย นางสุพร  ทําของดี 0956734488

303 นายเมฆ เรือนนาง 35 ม.1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย นายเมฆ เรือนนาง 0898550485

304 มาลีการค้า 170 ม.9 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย นางวิลัย สงค์ประเสริฐ 0807947193

305 ม.มินิมาร์ท 8 ม.5 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย นางอารีย์ ปัญญาอิน 0817652083

306 สุรัตน์ บัวอินทร์ 18 ม.7 ม่วงคํา พาน เชียงราย นายสุรัตน์ บัวอินทร์ 0896324877
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307 สีมา เตจ๊ะ 100 ม.10 ม่วงคํา พาน เชียงราย นายสีมา เตจ๊ะ 0827598659

308 นาย ทวีเดช   มารินทร์ 189 ม.10 ซ.- ถ.- แม่อ้อ พาน เชียงราย นาย ทวีเดช   มารินทร์ 0899514144

309 นายสมคิด  กันทร 81 ม.9 ซ.- ถ.พาน-จําบอน แม่อ้อ พาน เชียงราย นายสมคิด  กันทร 0821940539

310 นางศรีไพ  สังมณี 181 ม.10 แม่อ้อ พาน เชียงราย นางศรีไพ  สังมณี 0848085211

311 ราตรี 104 ม.12 แม่อ้อ พาน เชียงราย นางปิยะเทวี  ขอดแก้ว 0861833279

312 ร้านติ๋ม 137 ม.2 แม่อ้อ พาน เชียงราย นางวิไลลักษณ์ สุวรรณ์ 0848948901

313 วันเพ็ญ  กิติ 88 ม.4 แม่อ้อ พาน เชียงราย นางวันเพ็ญ  กิติ 0922797590

314 นายคงเดช พรมจักร์ 195 ม.5 ซ.- ถ.-' สันกลาง พาน เชียงราย นายคงเดช พรมจักร์ 0819604659

315 นาย ประสิทธิ   ทานิน 235 ม.4 ซ.- ถ.- สันกลาง พาน เชียงราย นาย ประสิทธิ   ทานิน 0804915049

316 ร้านป่าข่าพาณิชย์ 2 119 ม.4 สันกลาง พาน เชียงราย นางพรรณพร  ชัยธิ 0844834522

317 นางสาว ชนัญชิดา  อินแปง 30 ม.1 ซ.- ถ.- สันติสุข พาน เชียงราย นางสาว ชนัญชิดา  อินแปง 0844800747

318 จําปาทองพาณิชย์ 136 ม.7 สันติสุข พาน เชียงราย นายเกรียงไกร จําปาทอง 0909694261

319 นายคณิต   ธรรมวิชัย 101 ม.1 ซ.- ถ.- สันมะเค็ด พาน เชียงราย นายคณิต   ธรรมวิชัย 0861843883

320 ร้านน้องวิว หัวง้ม 322 ม.13 ซ.- ถ.- หัวง้ม พาน เชียงราย นางสาวอรจิรา เสมอใจ 0807908661

321 พีที มินิมาร์ก 144 ม.3 หัวง้ม พาน เชียงราย นายพงศกร  จันต๊ะแก้ว 0895553829

322 นายสุชาติ  คําน้อย 139 ม.2 ซ.- ถ.- ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย นายสุชาติ  คําน้อย 0898865269

323 นายคํามูล ชัยชนะ 127 ม.15 ซ.- ถ.- ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย นายคํามูล ชัยชนะ 0901504630
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324 นางจันทร์สม  ศิริมาตย์ 167 ม.18 ซ.- ถ.- ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย นางจันทร์สม  ศิริมาตย์ 0807936143

325 นายประสงค์ มานะจิตต์ 140 ม.5 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย นายประสงค์ มานะจิตต์ 0895521564

326 นายสมบูรณ์  ชูประสูติ 148 ม.14 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย นายสมบูรณ์  ชูประสูติ 0899541430

327 นายสมชาย  กาบแก้ว 15 ม.3 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย นายสมชาย  กาบแก้ว 0850410591

328 นางมาลัยพร คําภิระ 373 ม.10 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย นางมาลัยพร คําภิระ 0815686773

329 นางสาวอําพร ยุคํามูล 201 ม.2 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย นางสาวอําพร ยุคํามูล 0856612341

330 น้องเนยแก๊ส 48 ม.6 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย นางสาวฐิรนันท์  ทรายหมอ 0812898513

331 ร้านของขวัญ 63 ม.6 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย นางสาวจิราภรณ์ จันทาพูน 0832045989

332 นายสุพจน์  มะโนเรือง 424 ม.10 ซ.- ถ.- บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย นายสุพจน์  มะโนเรือง 0835704185

333 นายอนันต์ กรมาทิตย์สุข 39 ม.8 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย นายอนันต์ กรมาทิตย์สุข 0867312692

334 นายสมศักดิ์ ดอนชัย 35 ม.6 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย นายสมศักดิ์ ดอนชัย 0933188258

335 ฝนคนึงค้าแก๊ส 61 ม.22 ซ.- ถ.- แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย นางสาวทัศนีย์  ลี้แสน 0979245481

336 นายสุวรรณ  กุลณา 283 ม.3 ซ.- ถ.- แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย นายสุวรรณ  กุลณา 0858670270

337 นางพนิดา  ศรีคาน 179 ม.17 ซ.- ถ.- แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นางพนิดา  ศรีคาน 0992747249

338 อัมพร แม่ยาว 86 ม.4 ซ.- ถ.- แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นางอัมพร เทพอินถา 0811118736

339 นายศรีมูล    ลําดวน 51/1 ม.19 ซ.- ถ.- รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย นายศรีมูล    ลําดวน 0816033612

340 นายยงยุทธ์  แก้ววันดี 38 ม.1 ซ.- ถ.- รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย นายยงยุทธ์  แก้ววันดี 0810231465
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341 เอกแก๊ส 142/2 ม.13 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย นายสิทธิพงษ์ สีโวย 0801208059

342 นายเสถียร  บุญศรี 14 ม.3 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย นายเสถียร  บุญศรี 0987855459

343 นางสาวเต็มสิริ วนากมล 49 ม.5 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย นางสาวเต็มสิริ วนากมล 0866578084

344 สมยศ อภิธนัง 271 ม.5 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย นายสมยศ อภิธนัง 0898503948

345 นางปราณี  ฟูน้อง 232 ม.2 ซ.2 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย นางปราณี  ฟูน้อง 0817065061

346 นางสาวนงคราญ  ราชคม 184 ม.21 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย นางสาวนงคราญ  ราชคม 0911429257

347 โฟกัสช็อป 21 ม.8 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย นางจริยา ใจลังกา 0861851465

348 เกศกนก ชาวไชย 353 ม.9 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย นางสาวเกศกนก ชาวไชย 0992925824

349 นายเสกสันต์   แก้วนํา 9 ม.12 ซ.3 ถ.- ป่าซาง แม่จัน เชียงราย นายเสกสันต์   แก้วนํา 0871731974

350 อนัน ศรีวิใจ 78 ม.7 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย นายอนัน ศรีวิใจ 0861184615

351 ครูออยค้าแก๊ส 488 ม.2 ซ.- ถ.- แม่คํา แม่จัน เชียงราย นายจักรินทร์  มิ่งขวัญ 0931967096

352 นางสาวจันทร์จิรา  แว่นปันไชย 75 ม.9 ซ.- ถ.- แม่จัน แม่จัน เชียงราย นางสาวจันทร์จิรา  แว่นปันไชย 0885645291

353 นายถนอง ทาบุญ 30/2 ม.8 แม่จัน แม่จัน เชียงราย นายถนอง ทาบุญ 0815309318

354 ยุติธรรมการแก๊ส 183 ม.1 ซ.- ถ.- แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย นายภัตธนสันต์  กฤตชัยพงศ์ 0882607864

355 แสนสุขการพิมพ์ 15 ม.9 ศรีค้ํา แม่จัน เชียงราย นางสาวอัญชิตา  มาเยอ 0843633226

356 ตุ้ยเจริญกิจ 22 ม.17 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายสามตุ้ย สามเดียว 0899974367

357 นายมนตรา แสนเสนาะ 41 ม.6 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย นายมนตรา แสนเสนาะ 0856949798
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358 น.ส.สาทร  ปัญญาทิพย์ 2 ม.2 ซ.- ถ.- โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย น.ส.สาทร  ปัญญาทิพย์ 0932787865

359 นายกิตติวัฒน์  จิราอนันตรัตน์ 38 ม.3 ซ.-ถ.- เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย นายกิตติวัฒน์  จิราอนันตรัตน์ 0897687884

360 ร้านมันทนา 420 ม.4 ซ.- ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย น.ส.มันทนา  เปรียญทรัพย์ 0857121788

361 ร้านวรัญญา พาณิชย์ 193 ม.11 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย นางทับทิม  คําปิว 0993983582

362 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์ 13 ม.10 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย นางสาวอาภาภรณ์  มีบุญ 0983561447

363 ประสงค์ โชคชัยธิติกุล 117 ม.21 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นายประสงค์ โชคชัยธิติกุล 0930392599

364 นางสุดารัตน์ วงปุ๊กคํา 120 ม.5 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย นางสุดารัตน์ วงปุ๊กคํา 0871869591

365 มหาวุฒิ แก๊ส 55 ม.6 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย นางสาวระพีพรรณ มหาวุฒิ 0914675555

366 ร้านเจ แก๊ส 367 ม.3 ซ.- ถ.- แม่พริก แม่สรวย เชียงราย นางสาวระพีพรรณ มหาวุฒิ 0640322350

367 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จํากัด 139 ม.2 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย นางสาวระพีภรณ์ ประสงค์การ 053656311

368 เพิ่มพร 38 ม. 2 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย นางเพิ่มพร  นันกิจ 053656138

369 นางสาว อําภา   รวมทอง 122 ม.14 ซ.- ถ.- แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย นางสาว อําภา   รวมทอง 0861937091

370 ร้านสายทอง 9 ม.2 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย นางสายทอง ทําธง 0871859433

371 ร้านสุพจน์การค้า 36 ม.8 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย นายสุพจน์  ศรีประพจน์ 0808513936

372 วดีย์พาณิชย์ 258/11 ม.3 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย นายสมบัติ  เล่าป่า 0856213399

373 แสงทวี 249 ม.1 วาวี แม่สรวย เชียงราย นายทวีศักดิ์ วสันหิรัญกิจ 053760134

374 ร้านเพชรพลอย 23 ม.3 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย นางกลอยใจ รัตนมณีภรณ์ 0878153791
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375 นางพัดศรี  ใจสุวรรณ 177 ม.13 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย นางพัดศรี  ใจสุวรรณ 0851069535

376 นายไพโรจน์  ยาวิชัย 215 ม.1 ซ.- ถ.- บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย นายไพโรจน์  ยาวิชัย 0875790620

377 นางประคอง  ทูลกิจใจ 70 ม.6 ซ.- ถ.- ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย นางประคอง  ทูลกิจใจ 0834776002

378 นางสาววรางคณา รวมจิตร 238 ม.1 ซ.- ถ.- หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย นางสาววรางคณา รวมจิตร 0933077592

379 สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย  จํากัด 217 ม.5 ซ.- ถ.- เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย นางเนตรนภา สันติธรรม 0817646642

380 นางเกศนี ยอดยา 189 ม.2 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย นางเกศณี ยอดยา 0851074604

381 นางทัศนีย์   สุภามณี 73 ม.1 ซ.- ถ.- เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย นางทัศนีย์   สุภามณี 0804934434

382 นางรัชดาพร เขตประทุม 42 ม.2 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย นางรัชดาพร เขตประทุม 0877887940

383 ร้านสวรรค์รุ่งเรือง 145 ม.7 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย นางประภัสสร จอมสวรรค์ 0848091323

384 นายสม ยาวุฒิ 331 ม.2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย นายสม ยาวุฒิ 0848047556

385 นายบุญศรี ชัยชมภู 149 ม.12 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย นายบุญศรี ชัยชมภู 0835783318

386 นางศรีไรแก้ว  เป็งแสนหนู 133 ม.16 ซ.- ถ.- แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย นางศรีไรแก้ว  เป็งแสนหนู 0817969651

387 นายวันชัย  อวดร่าง 94 ม.2 ซ.- ถ.- แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย นายวันชัย  อวดร่าง 0849483079

388 นางคนึงนิจ  นิประพันธ์ 161 ม.8 ซ.- ถ.- แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย นางคนึงนิจ  นิประพันธ์ 0898350187

389 ร้านน้องคุณนาย 23 ม.11 ซ.7 ถ.- แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย นางพิณ ชัยวังปัน 0861814331

390 นางสังวาลย์  สมร 41 ม.1 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย นางสังวาลย์  สมร 0901517419

391 นายชัชชกร   ยังไว 294/1 ม.1 ซ.- ถ.- เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย นายชัชชกร   ยังไว 0866597080
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392 นางกมลทิพย์  ยอดบุญ 260/1 ม.2 ซ.- ถ.- เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย นางกมลทิพย์  ยอดบุญ 0892625078

393 นางแสงเพ็ญ   จันทร์แก้ว 378 ม.1 ซ.- ถ.- เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย นางแสงเพ็ญ   จันทร์แก้ว 0899538912

394 น.ส.ลาวัลย์ กิติ 3 ม.1 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย น.ส.ลาวัลย์ กิติ 0861811857

395 นางเรณู  ทองก้อน 207 ม.15 ซ.- ถ.- เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ นางเรณู  ทองก้อน 0811636494

396 ร้าน 4 ดาวธุรกิจ 20/1 ม.7 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ นายจําเริญ นทีวุฒิกุล 0898535644

397 นายคมสัน เพ็ชรรัตน์ 590 ม.4 ซ.- ถ.- เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ นายคมสัน เพ็ชรรัตน์ 0892626937

398 นางสาวฉวีวรรณ์  ศรีนําทา 184 ม.8 ถ.- เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ นางสาวฉวีวรรณ์  ศรีนําทา 0819514202

399 นางชนาธินาถ  กันทะเว 391 ม.2 ซ.- ถ.- เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ นางชนาธินาถ  กันทะเว 0931342892

400 นางศรีอร  เจริญธรรม 19 ม.7 ถ.- เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ นางศรีอร  เจริญธรรม 0811625846

401 นางดาวเรือง ไชยวงศ์ 309 ม.2 ซ.- ถ.- แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ นางดาวเรือง ไชยวงศ์ 0871761554

402 นายบุคลากร เขื่อนเพชร 14 ม.6 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ นายบุคลากร เขื่อนเพชร 0871777073

403 ร้านช้าง แม่ราตรี 272 ม.3 ซ.- ถ.- ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม่ นางสาวอัญรัตน์  คําเขียว 0932628963

404 แก๊สบ้านท่า 660/2 ม.2 ซ.- ถ.- ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม่ นางศรีนวล สิงหลักษณ์ 0848068939

405 จิระพรรณ เมฆสิริอุดม 326 ม.2 ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม่ จิระพรรณ เมฆสิริอุดม 0930438722

406 ล้านนาภัณฑ์ 25 ม.6 ถ.- ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ นางสาวปานเลขา  สุโกสิ 0899518668

407 นางสาวดวงดาว สุวรรณอาภรณ์ 20 ม.5 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ นางสาวดวงดาว สุวรรณอาภรณ์ 0898534653

408 ร้านสมานอาหารสัตว์ 440 ม.1 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ นายสมาน โอสถ 0877892688
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409 นายแวว คําป๋า 65/1 ม.2 ซ.- ถ.- ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ นายแวว คําป๋า 0810318212

410 นางสาวสุพรรณี  สุริผัด 390 ม.7 ถ.- ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ นางสาวสุพรรณี  สุริผัด 0898547339

411 นายเทวัญ ยะมัง 139 ม.3 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ นายเทวัญ ยะมัง 0819500315

412 นายเฉลิม ตะริโย 4 ม.11 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายเฉลิม ตะริโย 0828954884

413 นางสายทอง อินจา 75 ม.2 ซ.- ถ.- ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นางสายทอง อินจา 0895569776

414 นายปณวัฒน์  ขัติยนต์ 210 ม.3 ถ.- แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายปณวัฒน์  ขัติยนต์ 0817242593

415 นางอัจฉรา สวนต๊ะ 264/3 ม.7 ซ.- ถ.- ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นางอัจฉรา สวนต๊ะ 0866593651

416 ร้านท่ารั้วแก๊ส 72/3 ม.7 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นางสาวสุวนี ชัยชนะ 0804927156

417 ร้านแผ่นดินการค้า 297  ม.13 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ นายศฤงคาร  อุปนันต์ 0895569496

418 แม่ก๊าหาบเข่ง 20 ม.10 ซ.- ถ.- แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ก้องเกียรติคุณ ยองคํา 0828922728

419 ร้านเจนจิรา แม่คะ 99/1 ม.5 ซ.- ถ.- แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ นางเจนจิรา  พงษ์สุวรรณ 0861851091

420 นางวัลลีย์ ยอนตระกูล 118/1 ม.2 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ นางวัลลีย์ ยอนตระกูล 0808492767

421 นางนงคราญ  ธรรมโท 205 ม.14 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ นางนงคราญ  ธรรมโท 0871820476

422 นางสาวปานเลขา  สุโกสิ 85 ม.5 ถ.- เวียง ฝาง เชียงใหม่ นางสาวปานเลขา  สุโกสิ 0899518668

423 นายสมศักดิ์ สว่างมณีเจริญ 12 ม.1 ซ.- ถ.- สันทราย ฝาง เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ สว่างมณีเจริญ 0838858430

424 นายอุดม จรรยา 269 ม.5 สันทราย พร้าว เชียงใหม่ นายอุดม จรรยา 0879960802

425 นางอําไพ จันทรา 202 ม.2 ซ.- ถ.- โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ นางอําไพ จันทรา 0895601806
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426 ร้านศักดิ์ดาแก๊ส 105/7 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายดา ดํารงจินดาธรรม 0857133104

427 แดงแก๊ส 58/3 ม.2 ซ.- ถ.- ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวจิรดารัตน์  ตาริน 0622495661

428 ร้านเมืองเหนือแก๊ส 204/24 ม.6 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางเกษราภรณ์ นิจพันธ์ 0891912364

429 ร้านดํารงการค้า 71 ม.3 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายดํารงกรณ์ ดวงต๋า 053261136

430 ร้านแม่เหียะแก๊สเซ็นเตอร์ 26 ม.5 ถ.- แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวอนุรักษ์  ศุขนิคม 0815687155

431 ร้านโชคไพศาลแก๊ส 217/3-4 ม.- ซ.- ถ.- สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางนันทวัน  วุฒิรัตน์ 0898518053

432 ลัดดาแก๊ส 65/1 ม.14 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางลัดดา ขันแก้ว 0819938803

433 ร้านเจริญผล 26/44 ม.- ซ.- ถ.- หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายไพโรจน์  เหล่าชัยเจริญผล 0813665399

434 ร้านเจริญพรแก๊ส 75/1 ถ.เกาะกลาง หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวนิ่มน้อย ตนอารีย์ 0819502823

435 หสม.ปรีชาเซอร์วิส 214 ม.- ซ.- ถ.- หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปรีชา วัชรวุฒิกุล 0894786777

436 นางวลัยลักษณ์  จันต๊ะคํา (แก๊ส) 161 ม.8 ถ.- ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ นางวลัยลักษณ์  จันต๊ะคํา 0848054266

437 นายเรืองฤทธิ์ จันทรา 15 ม.6 ซ.- ถ.- ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ นายเรืองฤทธิ์ จันทรา 0899532183

438 นายจิตติศักดิ์ ธิมา 117 ม.4 ซ.- ถ.- (แก้ไขที่อยู่แล้ว) ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ นายจิตติศักดิ์ ธิมา 0811657658

439 นางอัมพรรณ์  ไชยา 102/1 ม.2 ซ.- ถ.- แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ นางอัมพรรณ์  ไชยา 0922451694

440 นางยุพิน ไชยเทพ 3/5 ม.3 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ นางยุพิน ไชยเทพ 0895585747

441 น.ส.ศิรินภา พุดเที่ยง 21 ม.4 ซ.- ถ.- สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ น.ส.ศิรินภา พุดเที่ยง 0879925349

442 ว่าที่ ร.ต.ท. สมคิด  นิลผ่อง 101/1 ม.9 ซ.- ถ.- สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.ท. สมคิด  นิลผ่อง 0837637152
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443 นายบุญธรรม พวงเงิน 70/1 ม.6 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ นายบุญธรรม พวงเงิน 0819520657

444 นายอินผล  สุริยะ 50 ม.4 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ นายอินผล  สุริยะ 0894313673

445 นายนพดล โสภา 69 ม.4 ซ.- ถ.- เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ นายนพดล โสภา 0871815497

446 นางมาลัย  แก้วปิ่นทอง 215/2 ม.1 ซ.- ถ.- ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ นางมาลัย  แก้วปิ่นทอง 0899520970

447 เก่งการค้า ทุ่งปี๊ 368/1 ม.3 ถ.- ทุ่งปี๊ แม่วาง เชียงใหม่ นางสาวนุชจิรา  ปันใจ 0813868959

448 นายเรวัต  คําภีระ (แก๊ส) 65 ม.6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ นายเรวัต  คําภีระ 0932659515

449 กัญญาลักษณ์ เชิงเชาว์ชาญ 6 ม.6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ นางกัญญาลักษณ์ เชิงเชาว์ชาญ 0810357235

450 นายกวี ยอดแสง 170 ม.10 ซ.- ถ.- แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ นายกวี ยอดแสง 0899501101

451 ร้านตัดผม 172 ม.8 สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ นายชูเกียรติ กันตี 0897573216

452 นายประพิน ขันแก้ว 84/1 ม.5 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ นายประพิน ขันแก้ว 0871854275

453 เชน 154 ม.1 ซ.- ถ.- บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ นายอภิรัตน์ มาศรัตน์ 0833254994

454 ร้านน้องแชมป์ 114/2 ม.7 แช่ช้าง สันกําแพง เชียงใหม่ นางส่งศรี ขันแก้ว 0613125400

455 สหนันท์ ทิพย์ชัย 90/408 ม.9 ซ.- ถ.- ต้นเปา สันกําแพง เชียงใหม่ สหนันท์ ทิพย์ชัย 0869753473

456 ร้านบุญอยู่แก๊ส 28 ม.2 ซ.- ถ.- ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม่ นายทรงพร กิริยา 0841779981

457 วันทิกา ธรรมวุฒิ 41/1 ม.5 สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม่ วันทิกา ธรรมวุฒิ 0835327218

458 ร้านศราวดี การค้า 87/63 ม.12 ซ.- ถ.- สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม่ นางศราวดี  สิงห์เรือง 0850395889

459 นายสงัด ชมสูง 34 ม.10 ซ.- ถ.- แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ นายสงัด ชมสูง 0861143308
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460 นางมาลี คําหน้อย 122 ม.14 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ นางมาลี คําหน้อย 0817248122

461 นายทองสุข  สร้อยสังวาลย์  238/4 ม.5 ถ.- สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ นายทองสุข  สร้อยสังวาลย์  0861927443

462 หลักปันแก๊ส 163  ม. 5  ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด' สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ นายกิตติ  เมืองโคตร 0819989046

463 นายเกษม แก้วใส 56 ม.6 ซ.- ถ.- สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ นายเกษม แก้วใส 0819619380

464 ล้อมเขตร์พาณิชย์ (แก๊ส) 80 ม.4 ถ.- สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ นายอินผาย  ล้อมเขตร์ 0895596993

465 รุ่งเรืองแก๊ส 301  ม.2 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ นายอรรถพล  กาวี 0622796699

466 นายจักรกฤษ อินวงค์ 111/2 ม.3 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ นายจักรกฤษ อินวงค์ 0819502927

467 นายบุญปั๋น  เมฆขยาย 126 ม.3 ซ.- ถ.- ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ นายบุญปั๋น  เมฆขยาย 0843639865

468 นายกฤษดา ปัญญาแก้ว 184/1 ม.6 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ นายกฤษดา ปัญญาแก้ว 0818849039

469 ร้าน ส. วัฒน์พันธ์ 9/1 ม.5 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ นายคมสัน ณ ลําปาง 0818856065

470 เจ. เจ. พาณิชย์ 89 ม.9 ซ.- ถ.- บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ นายภัทรวุฒิ  มณีชัย 0838613630

471 นายศักดิ์นรินทร์ หล้าหมด 56/3 ม.7 ซ.- ถ.- แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ นายศักดิ์นรินทร์ หล้าหมด 0979207896

472 นายอุดร แก้วคําฟู 179/12 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ นายอุดร แก้วคําฟู 0931753017

473 นายพีรวัส  วังคําลูน 68 ม.5 ซ.- ถ.- สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ นายพีรวัส  วังคําลูน 0881372557

474 นายสุพจน์  เดชะปราปต์ 41 ม.1 ซ.- ถ.- ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ นายสุพจน์  เดชะปราปต์ 0896328912

475 นางจรวยพร คงเมือง 63 ม.3 ชมภู สารภี เชียงใหม่ นางจรวยพร คงเมือง 0814728893

476 ร้านชานนท์แก๊ส 343/1 ม.4 - หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ นายภาณุวัฒน์ รตินวกุล 0897749448
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477 นางศิริพร ทองอินทร์ 137 ม.4 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ นางศิริพร ทองอินทร์ 0818838814

478 นายณัฐเกียรติ์ นิปัจการนันท์ 224/129 ม.3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ นายณัฐเกียรติ์ นิปัจการนันท์ 0811120861

479 น.ส.มลนุชพันธ์ ศรีคํามูล 180 ม.3 ซ.- ถ.- หนองตอง หางดง เชียงใหม่ น.ส.มลนุชพันธ์ ศรีคํามูล 0817830994

480 นายวิสุทธิ์ มะโนวรรณ 76 ม.9 หางดง หางดง เชียงใหม่ นายวิสุทธิ์ มะโนวรรณ 0897571239

481 นางเรียม บัวแก้ว 180 ม.8 ซ.- ถ.- ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ นางเรียม บัวแก้ว 0817247101

482 กันตังแก๊ส 24 ม.- ซ.- ถ.เทศบํารุง กันตัง กันตัง ตรัง นายโอม  อริยคุปต์ 0813679985

483 รัษฎาแก๊ส 21 ม.- ซ.- ถ.- กันตัง กันตัง ตรัง นายสมบูรณ์ กู้วัฒนาศิริ 0812718011

484 นายปรีชา ไมหมาด 40 ม.7 บางเป้า กันตัง ตรัง นายปรีชา ไมหมาด 0876209308

485 นายสมคิด ชูยัง 248 ถ.เพชรเกษม นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง นายสมคิด ชูยัง 0872687561

486 นายวีระพันธุ์ พุทธรักษ์ 178 ม.10 ' ละมอ นาโยง ตรัง นายวีระพันธุ์ พุทธรักษ์ 0869470097

487 นายสมปอง บุญรอด 59 ม.10 ถ.เพชรเกษม ละมอ นาโยง ตรัง นายสมปอง บุญรอด 0805210021

488 นายแคล้ว จิตรหลัง 95 ม.5 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง นายแคล้ว จิตรหลัง 0878878912

489 นายคมจักร  กีรติเมธากุล 100/1 ม.5 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง นายคมจักร  กีรติเมธากุล 0896662342

490 นายศักดิ์ดี  กีรติเมธากุล 140 ม.5 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง นายศักดิ์ดี  กีรติเมธากุล 0865232359

491 ต้นสมอแก๊ส 59 ม.4 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง นางเดือนเพ็ญ ชูนุ่น 0891600942

492 ทับเที่ยงแก๊ส 201/17 ม.- ซ.- ถ.วิเศษกุล ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง นายณัชพล  กู้สุจริต 0951959693

493 นายการัณย์ ด้วงเมือง 17/1 ม.8 ถ.คลองเต็ง-เขาวิเศษ นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง นายการัณย์ ด้วงเมือง 0895874879
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494 นายนาวิน วงษ์นกป่า 305 ม.1 ถ.สุขาภิบาล1 เขาสมิง เขาสมิง ตราด นายนาวิน วงษ์นาป่า 0915635655

495 จันทพร 611 ม.1 ประณีต เขาสมิง ตราด นางจันทพร กุศล 0813534845

496 คุณมานะ  นาวารัตน์ 176/2 ม.1 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด คุณมานะ  นาวารัตน์ 0801212934

497 คลองใหญ่แก๊ส 259 ม.- ซ.- ถ.มุ่งคีรี คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด นายสิงหา พรพรหมธาดา 0928098845

498 นางสาวมารศรี แซ่ลี้ 23 ม.2 ซ.- ถ.ราษฎร์บํารุง คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด นางสาวมารศรี แซ่ลี้ 0818638974

499 นายมานพ เย็นฉ่ํา 98 ม.4 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด นายมานพ เย็นฉ่ํา 0918176938

500 นางวาสินี  ธาตุทองคํา 94/1 ม.2 ซ.- ถ.- ท่าพริก เมืองตราด ตราด นางวาสินี  ธาตุทองคํา 0865272433

501 บจก.ตราดแอลพีจีแดนด์อีควิปเม้นท์ 145-146 ม.- ซ.- ถ.ตัดใหม่ บางพระ เมืองตราด ตราด นางมันทนา เพชรงาม 0819498293

502 นายวีระวัฒน์  ใจเที่ยง 155  ม.5  ซ.- ถ.- หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด นายวีระวัฒน์  ใจเที่ยง 0822121603

503 ร้านจตุพรแก๊ส 65 ม.4 ซ. ถ. - ตากออก บ้านตาก ตาก นายจตุพรภ์  กัณฑาบุญ 0881467633

504 ร้านบ้านตากแก๊ส 102 ม.5 ซ. ถ.- ตากออก บ้านตาก ตาก นายวุฒิชัย วันพุฒ 0866804325

505 ศรีแสงสว่างก๊าซ 153 ม.11 ตากออก บ้านตาก ตาก นายพงษ์ศักดิ์ ธรรมบุญเป็ง 0864481726

506 ร้านลุงทัง 87 ม.5 ซ. ถ. - ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก นายวสันต์  ยศงาม 0857265047

507 นายสามารถ ศรีวิใจ 47 หมู่ 6 สมอโคน บ้านตาก ตาก นายสามารถ ศรีวิใจ 0816687539

508 สหฟู๊ดควีณสโตร์ 62 ม.7 ช่องแคบ พบพระ ตาก นางวริษา จันทร์แก้ว 0959455699

509 ร้านปิยะภัณแก๊ส 451/26 ม. - ซ. ถ.มหาดไทยบํารุง ระแหง เมืองตาก ตาก นางประยูรศรี  พิมเกลี้ยง 0817857687

510 ร้านริมน้ําแก๊ส 12 ม. - ซ. ถ.จอมพล หนองหลวง เมืองตาก ตาก นายศักดิ์ชัย  เศรษฐศุภพนา 0873155835
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511 ร้านปริญญาแก๊ส 8/9 แม่สอด แม่สอด ตาก นางสาวประกายแก้ว วงษ์ปู่ 055531816

512 ร้านอดิศักดิ์ ฟังแพง 333/3 ม.4 เชียงทอง วังเจ้า ตาก น.ส.วาริตดา ฟักแพง 0839608555

513 นางธิติพร  นารั้ง 119  ม. 5 เชียงทอง วังเจ้า ตาก นางธิติพร  นารั้ง 0813959109

514 บจก.แพลน เซล แอนด์ เซอร์วิส 444 ม.4 เชียงทอง วังเจ้า ตาก นางสาววารัตดา ฟักแฟง 0839608555

515 ร้านเติมเต็ม(รุ่งฤดี) 239 ม.4 เชียงทอง วังเจ้า ตาก นางรุ่งฤดี กองบุญ 0939871549

516 หจก.สิริรุ่งเรืองแก๊ส แอนด์ ออยล์ 136 ม.2 ประดาง วังเจ้า ตาก หจก.สิริรุ่งเรืองแก๊ส แอนด์ ออยล์ 0818874443

517 ร้านรุ้งเรื่องนําโชค 11/3 ม.1 วังหมัน สามเงา ตาก นางคําหล้า บุญภู่ 0862129404

518 ร้านไชยาแก๊ส 232 ม.3 ซ. ถ. - สามเงา สามเงา ตาก นายไชยา ระมั่ง 0852735248

519 นางมานิจ รามภักดี 404 ม.8 บ้านพริก บ้านนา นครนายก นางมานิจ รามภักดี 0899340585

520 นายสิทธิชาติ ณ ชาติ 203 ม.4 ซ.- ถ.- เกาะหวาย ปากพลี นครนายก นายสิทธิชาติ ณ ชาติ 0868393301

521 นายวิโรจน์  รักพงษ์ 111 ม.6 ซ.- ถ.- ท่าเรือ ปากพลี นครนายก นายวิโรจน์  รักพงษ์ 0807769136

522 ร้านฤทธิ์รุ่งเรือง 147 ม.2 นาหินลาด ปากพลี นครนายก นางสาววีวรรณ กงแก้ว 0888574186

523 ร้านฤทธิ์รุ่งเรือง 2 149 ม.5 นาหินลาด ปากพลี นครนายก สิริลักษณ์ 0985205325

524 ร้านสมัย 103 ม.5 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก นายสมัย พรมมาลัย 0871474682

525 ผู้ใหญ่สอาด 92 ม.10 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก นายสอาด พวยอ้วน 0860857277

526 ร้านลูกพ่อดาบ 18 ม.2 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก นางสาวเสาวลักษณ์ เพียรพิทักษ์ 0890083639

527 นางน้ําอ้อย  พุ่มพวง 28 ม.10 ซ.- ถ.- บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก นางน้ําอ้อย  พุ่มพวง 0899356165
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528 ร้าน ส.บุญเจริญ 107/2 ม.1 ซ.- ถ.- สามง่าม ดอนตูม นครปฐม นางลัดดา พรศิริรัตน์ 0846443474

529 ร้านณรงค์ ศรีษะทอง 27/3 ม.3 ซ.- ถ.- ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม นายณรงค์ เกิดจันทร์ตรง 0831362482

530 ร้านแหลมบัวการค้า 58/4 ม.1 ซ.- ถ.- แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม อรุณา เกิดจันทร์ตรง 0933656323

531 นายสมหมาย ลิมปนเวทยานนท์ 1/2 ม.3 ซ.- ถ.- ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม นายสมหมาย ลิมปนเวทยานนท์ 0898941160

532 น.ส.กฤษณา เชื้อโตหลวง 93/19 ม.3 ซ.- ถ.- ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม น.ส.กฤษณา เชื้อโตหลวง 0841174884

533 พชรกมล 82 ม.1 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม นายจรูญศักดิ์ พิลางาม 0898426970

534 ร้านเกษตรพัฒนา 465 ม.11 ซ.นิคมสามัคคี ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นายสุจิน อุทุมมาลา 0982198794

535 ร้านทองใสการค้า 47 ม.6 นาเข บ้านแพง นครพนม นางทองสัย ต้นน้อย 0806002497

536 สนั่นการค้า 110/1 ม.13 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม นางชนกฉัตร อภัยโส 0833476397

537 ร้านเมืองแก๊ส ปตท ร้านเมืองแก๊ส 1 '598/8  ม.- ซ.- ถ.อภิบาลบัญชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม นางอินทุอร  รัตนาวราวงศ์ 0648742828

538 แก่นขามเคมีภัณฑ์ 383  ม.12ถ. - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นางนัฐกานต์  ภูศรี 0819550593

539 นางอวยพร แสนสุข 115 ม.11 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา นางอวยพร แสนสุข 0895842488

540 นางสาวหนึ่งฤทัย ประยงสูงเนิน 69/1 ม.2 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นางสาวหนึ่งฤทัย ประยงสูงเนิน 0885839120

541 นางดวงจันทร์ เชาว์สวัสดิ์จันทึก 203 ม.2 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นางดวงจันทร์ เชาว์สวัสดิ์จันทึก 0878694250

542 นายสิปปนนท์ ศรีโพธา 258  ม.7 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นายสิปปนนท์ ศรีโพธา 0902517598

543 นางวาสนา ศรีบัวพันธุ์ 23/3  ม.4 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นางวาสนา ศรีบัวพันธุ์ 0862488364

544 นางบัวสวรรค์ กนกชัชวาล 114 ม.13 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นางบัวสวรรค์ กนกชัชวาล 0933901133
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545 นางสําราญ บุญจึงเจริญรัตน์ 290  ม.1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นางสําราญ บุญจึงเจริญรัตน์ 0901027249

546 นางประนอม บุญยงค์ 87 ม.8 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นางประนอม บุญยงค์ 0969498781

547 นายดิเรก จันทร์เรือง 83 ม.1 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา นายดิเรก จันทร์เรือง 0623131386

548 นางวันเพ็ญ มีเค้า 159  ม.5 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา นางวันเพ็ญ มีเค้า 0812668426

549 นางพัชรพร ลอยคง 221  ม.1 คูขาด คง นครราชสีมา นางพัชพร ลอยคง 0831005421

550 นายอนันต์ ปราบมะเริง 86 ม.9 คูขาด คง นครราชสีมา นายอนันต์ ปราบมะเริง 0862641057

551 นายมานพ รัตนประเสริฐ 130 ม.6 ตาจั่น คง นครราชสีมา นายมานพ รัตนประเสริฐ 0819667181

552 ร้านฟู๊ดมาร์ท 170/2 ม.8 เมืองคง คง นครราชสีมา นายธีระธร สอสูงเนิน 0973388849

553 บริษัท ศรีชัยคง 1997 จํากัด 252 ม.11 เมืองคง คง นครราชสีมา นายวันชัย จิรัฐิติเวท 0984450969

554 ร้านโชคดีมินิมาร์ท 260 ม.7 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา นายทองหล่อ อ๊อดจังหรีด 0875896217

555 นายบุญช่วย เจริญครบุรี 99  ม.13 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นายบุญช่วย เจริญครบุรี 0973323107

556 นางสาวสุนิษา แซ๋ลี้ 1  ม.21 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นางสาวสุนิษา แซ๋ลี้ 0830903748

557 นายศักดิ์ศิริ ใจไทย 240 ม.7 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นายศักดิ์ศิริ ใจไทย 0908531831

558 นางสุนทร ยามกระโทก 6 ม.6 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นางอัมพาพร ยามกระโทก 0921461645

559 ร้านกิ่งฟ้าแก๊ส 3-5  ม.4ถ.รื่นฤดี บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นายอุดมศักดิ์  ฉัฐจิรัฐิติกาล 0892868036

560 นายสมพงษ์ แสดกระโทก 96 ม.7 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา นายสมพงษ์ แสดกระโทก 0930538294

561 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวชาและบุตร 1997 8 ม.2 จักราช จักราช นครราชสีมา นายอาคม เรือง 0863235728
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562 หจก. แพรวพรรณ รุ่งเรือง 161 ม.10 จักราช จักราช นครราชสีมา นางแพรวพรรณ ย่อกลาง 0895848247

563 นางสุกันยา รัตนปิโยสร 8411 ม.6 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นางสุกันยา รัตนปิโยสร 0928808873

564 ภูฟ้าพานิชย์ 238/1 ม.6 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นางสําราญ ถองกระโทก 0844741786

565 นางสาวปุณิกา ตับกลาง 98  ม.9 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา นางสาวปุณิกา ตับกลาง 0935085388

566 นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล 53  ม.4 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล 0626424595

567 นางสุปราณี ส้มกลาง 71  ม.16 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา นางสุปราณี ส้มกลาง 0879631152

568 นางไสว พาศรี 216 ม.10 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นางไสว พาศรี 0969879150

569 นางสาวอรุณ อภิรมย์ 161 ม.10 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นางสาวอรุณ อภิรมย์ 0807347709

570 นายจันทร์ ด้วงนิล (แก๊ส) 114  ม.1 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นายจันทร์ ด้วงนิล 0819994883

571 นายวิเชียร จันปํญญา 73 .ม1 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นายวิเชียร จันปํญญา 0801652189

572 นางรวยนรินทร์  จุฑามะณี 45 ม.5 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นางรวยนรินทร์  จุฑามะณี 0831291463

573 ร้านเกชามินิมาร์ท 208 ม.7 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นายเกชา เหล็กกับทอง 0874495444

574 นางสมนึก เปรียงกระโทก 39  ม.8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา นางสมนึก เปรียงกระโทก 0872533184

575 นางวิไลวรรณ คงหาคพะเนา 111  ม.2 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา นางวิไลวรรณ คงหาคพะเนา 0819665157

576 หจก.น้ํามันสยามด่านขุนทด 459 ด่านขุนทด 459  ม.2 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา หจก.น้ํามันสยามด่านขุนทด(สํานักงานใหญ่) 0818782880

577 บริษัท ก๊าซสยามด่านขุนทด จํากัด 547  ม.2 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท ก๊าซสยามด่านขุนทด จํากัด 0818782880

578 หจก.น้ํามันสยามด่านขุนทด 7/30 ด่านขุนทด 7/30 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา หจก.น้ํามันสยามด่านขุนทด(สาขา 0001) 0818782880
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579 ร้านกุ้ง ตั้ม บ้านสระพัง 275 ม.5 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา นางสาวจิราพร เกียกขุนทุด 0610655783

580 นางสาวจุรีพร กอนสันเทียะ 94  ม.1 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา นางสาวจุรีพร กอนสันเทียะ 0933926596

581 นายประทีป บูขุนทด 56  ม.10 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา นายประทีป บูขุนทด 0899462487

582 นางสาวนัยนา สนขุนทด 185  ม.6 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา นางสาวนัยนา สนขุนทด 0819171868

583 หจก.สยามออลล์ (สาขาใหญ่) 191  ม.10 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา หจก.สยามออลล์ (สาขาใหญ่) 0818782880

584 นางสมจิตร หาญขุนทด 74 ม.1 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา นางสมจิตร หาญขุนทด 0895855260

585 นางไพรวัน ขอบัวกลาง 79  ม.3 ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา นางไพรวัน ขอบัวกลาง 0637982083

586 ร้านเต๊กกี่ 2 646  ม.1ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา ร้านเต๊กกี่ 2 0850269735

587 นางสาวกรรณิกา นิธากรณ์ 157  ม.5 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นางสาวกรรณิกา นิธากรณ์ 0898646494

588 นายยงยุทธ หันโคกสูง 64  ม.15 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นายยงยุทธ หันโคกสูง 0898646494

589 นางลักษณา ไกรวัลย์ 59 ม.2 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา นางลักษณา ไกรวัลย์ 0856106842

590 นางสาวยุวดี เย็มสันเทียะ 213  ม.6 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา นางสาวยุวดี เย็มสันเทียะ 0991145135

591 นางหอมหวล กอซาดกลาง 31/1 ม.5 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา นางหอมหวล กอซาดกลาง 0890849214

592 ร้านน้องแชมป์มินิมาร์ท 1/2 ม.7 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา นางพิชชาพร เมืองแสน 0818792941

593 ร้านสมศักดิ์ โตนด 61 ม.10 โตนด โนนสูง นครราชสีมา นายสมศักดิ์  เมืองกลาง 0833807721

594 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกษมแก๊ส 127 ม.19 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา นายประเสริฐ สําโพธิ์ 0933219242

595 นางสาวนุชจรี ชินกลาง 165 ม.5 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา นางสาวนุชจรี ชินกลาง 0853019657
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596 นางกุลิสรา อริยะวงศ์สกุล 37/1 ม.5ถ. บิง โนนสูง นครราชสีมา นางกุลิสรา อริยะวงศ์สกุล 044955721

597 นางสาวอุไรวรรณ เผยกลาง 107  ม.8 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา นางสาวอุไรวรรณ เผยกลาง 0971959240

598 ร้าน อ&อารีย์ 20 ม.9 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา นางสาวอารีย์ กุนอก 0956093170

599 นายวิเชียร ปานลาด 37/1  ม.4 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา นายวิเชียร ปานลาด 0643136699

600 นายไสว วิเศษธร 27/1  ม.5 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา นายไสว วิเศษธร 0897161146

601 ร้านเอกพงศ์ 2 71-73ถ.เทศบาล 2 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นายชวลิต คงสุชธนา 0863692442

602 นางสาคร กล้าหาญ 45  ม.6 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา นางสาคร กล้าหาญ 0971725452

603 นายวิชาฤทธิ์ ข้อนอก 52  ม.1 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา นายวิชาฤทธิ์ ข้อนอก 0862656576

604 นายกิตติภณ สุทธิสน 79 ม.11 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา นายกิตติภณ สุทธิสน 0898463771

605 นางนาถยา ทีมีศรี 47 ม.6 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา นางนาถยา ทีมีศรี 0852031906

606 ร้านตั้งเคี่ยงเส็ง 118-119 ม.14ถ.เจนจบทิศ ประทาย ประทาย นครราชสีมา นางจารุวรรณ วิศิษฐ์ชัยยากุล 0872612685

607 นายสมพร เสรีสัจจพจน์ 26 ม.1 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา นายสมพร เสรีสัจจพจน์ 0862284609

608 นางซุย พรมชัย 24 ม.5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา นางซุย พรมชัย 0876763814

609 นายสวัสดิ์ กุลหงษ์ 149 ม.8 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา นายสวัสดิ์ กุลหงษ์ 0869194861

610 นางสาวสวิตตา ถมจังหรีด 41  ม.1 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา นางสาวสวิตตา ถมจังหรีด 0933499500

611 นายขวัญชัย  เทศสูงเนิน 464  ม.1ถ. - ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นายขวัญชัย  เทศสูงเนิน 0848887955

612 ร้านป้าแดง 49 ม.15 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นางอัฉราวรรณ เขียวนาค 0857665311
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613 ร้านโอปอ 75 ม.4 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นางนภาพร  เสน่หา 0884660824

614 นางลําใย ยิ่งสง่า 419  ม.6 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นางลําใย ยิ่งสง่า 0848324603

615 ร้านพรทิพย์ 178 ม.2 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นางพรทิพย์ เจียวก๊ก 0862651115

616 นางศิวัชญา พจน์ฉิมพลี 33 ม.10 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา นางศิวัชญา พจน์ฉิมพลี 0933232430

617 นายมานพ พิณจะโปะ 288 ม.7 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา นายมานพ พิณจะโปะ 0874400580

618 นายเสนาะ 94  ม.4 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา นายเสนาะ แซ่เอี้ยว 0872617286

619 นายสุรเชษฎ์  อังศุภรัตนกุล 286/13  ม.11ถ.ศรีพลรัตน์ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นายสุรเชษฎ์  อังศุภรัตนกุล 0821277783

620 ร้านลองประดิษฐ์ 40-41 ม.11ถ. - เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นายอังซีเฮียง  อังศุภ 0817893200

621 นางอมรรัตน์ ชาติกระโทก 155  ม.6 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นางอมรรัตน์ ชาติกระโทก 0854683177

622 นางสาวสุภาภรณ์ แจ่มใจ 296 ม.10 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นางสาวสุภาภรณ์ แจ่มใจ 0821541678

623 นายสุรพล  จินาไล้ 87  ม.8ถ. - ลํานางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา นายสุรพล  จินาไล้ 0819556851

624 ร้านวาย 130 ม.1 ลํานางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา นางวาย  ดําครบุรี 0630045211

625 ร้านเสน่ห์พาณิชย์ 118 ม.3 ลํานางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา นายเสน่ห์  ดําครบุรี 0833699763

626 ร้านกานต์แก๊ว 30/1 ม.11 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา นายภาคย์นคร มนกิ่ง 0973438457

627 บริษัท เฉลิมชัยออยล์ จํากัด 594-596ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นายสุพัฒน์ โชติภูมิเจริญกาล 0864605169

628 นางบัวเงิน กลิ่นชาติ 59 ม.16 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นางบัวเงิน กลิ่นชาติ 0824147888

629 ร้านเพชรนันต์พาณิชย์ 99/1 ม.4 ถ.สุรนารายณ์ มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา นายชัยเนตร ปิยานันต์ 0869847036
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630 ร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้านสระพระพัฒนา 124  ม.11 สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา นายคํามี โลใต้ 0887053979

631 นางสาวอภิณห์พร สหวัฒนภูวกิตติ์ 2 ม.5 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา นางสาวอภิณห์พร สหวัฒนภูวกิตติ์ 0935466393

632 นายประเสริฐ สําโพธิ์ 204 ม.2 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นายประเสริฐ สําโพธิ์ 0819678953

633 ร้านระย้า 143 ม.3 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางระย้า  หมวดโคกสูง 0863904674

634 ร้านอดิศรเซลล์แก๊ส 1014/3 ม.13 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายอดิศร  ธาติวัฒนสุคนธ์ 0817090359

635 ร้านราชสีมาแก๊ส 469 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายวิวัฒน์ เกียรติอํานวย 0628980119

636 ร้านบุรินทร์แก๊ส 73 หมู่ 1 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางบุบผา หวังหมู่กลาง 0872495736

637 นางจารวี กาญจนวัฒนาวงศ์ 460  ม.1 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางจารวี กาญจนวัฒนาวงศ์ 0818785770

638 ร้านประทานแก๊ส 526/1 ม.- ถ.สืบศิริ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายฉัตรชัย  เทียนสุวรรณ 0856824468

639 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒนพงศ์แก๊ส 210-214ถ.สุรนารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายอรุณ  จิระวัฒนพงศ 0824426414

640 หจก. ก. รุ่งเรืองชัย 784 ม.- ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา น.ส.ศรุตา รุ่งเป้า 0881333493

641 ร้านทุ่งสว่างแก๊ส 10/1ถ.พายัพทิศ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางอรทัย เกสร 0621353629

642 ร้านแฮปปี้แก๊ส 107/6 ถ.30กันยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางสาวกีรติ งามมีศรี 0635161546

643 ร้านพิษณุแก๊ส 1032 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายชัยยงค์ ประยูรทอง 0894251788

644 ร้านจิรัฎฐ์แก๊ส 419/4  ถ.ช้างเผือกถ. ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายพิสิษฐ์ ชัยสุขนิธิธนโชต 0854793559

645 ร้านไทยสงวนแก๊ส 150-152ถ.ชุมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายพีรพล หล่อธราประเสริฐ 0856116686

646 ร้านพิชัยแก๊ส 170ถ.จันทร์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายพิพัฒน์ ตั้งวิวัฒน์กุล 0819769148
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647 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ราชสีมาไทยแก๊ส 387/1-2ถ.กําแหงสงคราม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายวงศ์วุฒิ เกียรติอํานวย 0853014422

648 ร้านดอคเตอร์ก๊าซ 52 ถ.สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายสุภอัฑฒ์ จิตต์ใจมั่น 0837446688

649 ร้านทองคํา บ้านเกาะ 447 ม.1 ถ. บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายปฏิวัติ นวมโคกสูง 0812824762

650 ร้านญาแก๊ส 288/17 ม.6 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายสมัย แสงอรุณ 0897217423

651 ร้านโฮมแก๊ส 680 ม.5 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายปฐวี  เทียนสุวรรณ 0873760668

652 ร้านจงการแก๊ส 168 ม.1 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางสาวภัณฑิรา  สินปรุ 0885826384

653 นางเรืองรอง เพลงสันเทียะ 65  ม.2 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางเรืองรอง เพลงสันเทียะ 0878693842

654 ร้านแม่นางมินิมาร์ท 171 ม.4 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางทัศนียา เทวาพิทักษ์ไพศาล 0856383655

655 ร้านสมหมายการค้า 129 ม.5 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางสาวฐิตาภรณ์  มากเมือง 0819997534

656 ร้านจรินทร์ 44 ม.9 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางสาวเดือนนภา เจิมขุนทด 0942969137

657 ร้านนิดของชํา 113  ม.5 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายถวัลย์ สอดกระโทก 0821271391

658 นางรจนา ด้วงมุขพะเนา 954  ม.8 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางรจนา ด้วงมุขพะเนา 0892834468

659 นางวิรัญชนา อินโมหมื่นไวย 301 ม.7 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางวิรัญชนา อินโมหมื่นไวย 0857689395

660 นางสาวนุชรี มณีนุช 536 ม.4 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางสาวนุชรี มณีนุช 0897969327

661 ร้าน ก.การ 783 ม.8ถ. หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นางสาวกณิศา ใบสันเทียะ 0985624523

662 ร้านวรากร 223 ม.11 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายวรากร ศรีนาคพะเนา 0821332428

663 ร้านรุ่งแก๊ส 466 ม.3ถ.สิริราชธานี หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายสวงค์ ดอกสันเทียะ 0815933218
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664 นายปรีชา วงษ์พันธ์ 205 ถนนศิริราชธานี หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายปรีชา วงษ์พันธ์ 0862482291

665 อุทัยแก๊ส 503/17 ม.4ถ. - หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายอุทัย  ถาวรวิสุทธิ์ 0819774723

666 ร้านสิทธิโชคแก๊ส 888/4 ม.4 ถ.ราชสีมา-หนองระเวียง หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายสิทธิโชค เรืองศรี 0934811614

667 นางสาวอมร จันทมาตย์ 294 ม.1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา นางสาวอมร จันทมาตย์ 0933411028

668 นายเดชา วงษ์อินตา 93/11  ม.1 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา นายเดชา วงษ์อินตา 0936615338

669 นางสุพิชญา เจริญเนาวกุล 147  ม.6 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา นางสุพิชฌา เจริญเนาวกุล 0862533227

670 นางสุทัศน์ ศรีหมื่นไวย 180 ม.13 ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา นางสุทัศน์ ศรีหมื่นไวย 0879656857

671 ร้านดีดีมาร์ท 2 ม.11 บ้านยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา นางสาวมณฑนี ป้องจันดา 0632629936

672 ส.อ.ธงชัย ไชยฉิมพลี 188 ม.5 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา ส.อ.ธงชัย ไชยฉิมพลี 0816606399

673 หจก.สยามออลล์ (สาขา 0005) 234/5  ม.11 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา หจก.สยามออลล์ (สาขา 0005) 0818782880

674 นางวาสนา ปนสันเทียะ 228 ม.11 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา นางวาสนา ปนสันเทียะ 0883698838

675 นางสาวฟองจันทร์ ชลอกลาง 88/1 ม.1 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา นางสาวฟองจันทร์ ชลอกลาง 0819090302

676 นางนงนุชฎาภรณ์ สัมสูงเนิน 123/48 ม.15 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา นางนงนุชฎาภรณ์ สัมสูงเนิน 0819670262

677 นายนพไพรัตน์ วิชิตวรกุล 141/2 ม.3 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา นายนพไพรัตน์ วิชิตวรกุล 0801551906

678 ร้านวุฒิภัณท์ 75 ม.1 ถ.ประทาย-บัวใหญ่ โพนทอง สีดา นครราชสีมา นายณัฐวัฒน์ คุปวุฒินันท์ 0881441624

679 นางสาวสุชญา ประระทัง 119  ม.2 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา นางสาวสุชญา ประระทัง 0944023749

680 นางศิริลักษณ์ แสนศรี 172 ม.2 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา นางศิริลักษณ์ แสนศรี 0839339120
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681 นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห์ 51 ม.2 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห์ 0656042418

682 ร้านเจ๊ดากุดจิก 89/2 ม.1 ถ.เทศบาล 2ถ. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา นางดวงธิดา จิตสุวรรณ 0872522263

683 นางลักษิกา โฮ 26 ม.7 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา นางลักษิกา โฮ 0817605416

684 นายนิวัฒิน์ บุญศรี 12 ม.8 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา นายนิวัฒิน์ บุญศรี 0933726263

685 นาสุภาวดี ศุกรภาค 359 ม.1 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นาสุภาวดี ศุกรภาค 0819552640

686 ร้านสูงเนินอ็อกซิเจน 139  ม.8ถ. - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นายจตุรภัทร  ศิริศรีอัฉราพร 0818764888

687 นางบุบผา ยาจันทึก 229 ม. 3 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา นางบุบผา ยาจันทึก 0862488544

688 นายบุญธรรม  พระเสมา 188  ม.1ถ. - สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นายบุญธรรม  พระเสมา 0851705657

689 นางดลยา การบรรจง 71  ม.3 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นางดลยา การบรรจง 0833266267

690 นางสมพิศ จึงกาญจนา 16 ม.6 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นางสมพิศ จึงกาญจนา 0894283725

691 ร้านซินย่งเฮงวิทยุ 442 ม.1 ถ.ประชาชื่น ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นายธเนศ โสภิตลี้วัฒนานนท์ 0845285523

692 จอมขวัญการค้า 2/24 ม.2 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นางสาวจอมขวัญ ไม้แพ 0822801209

693 หจก.ถาวรทุ่งสง 106 ม.8 ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นายถาวร มหิสรากุล 0818914436

694 กรุงหยันค้าข้าว 110 ม.3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นางสาวธิดารัตน์ ภูสังข์ 0857934865

695 ร้านป้าสุติดดาว 108 ม.1 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช นายเจริญ ขาวซัง 0808874419

696 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวแก้ว 43/1 ม.3 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช นางสาวจุฑาทิพย์ บัวแก้ว 0983526546

697 นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์ 13 ม.1 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์ 0848472233
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698 นางสรณีย์  จันทร์ภักดี 79/5 ม.- ซ.- ถ.พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางสรณีย์  จันทร์ภักดี 0897297203

699 นายสุรเชษฐ์ สิทธิฤทธิ์ 3/88 ถ.พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสุรเชษฐ์ สิทธิฤทธิ์ 0865956999

700 นางปราณี สังข์กรด 84/7 ม.6 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางปราณี สังข์กรด 0865960236

701 ร้านสอิ้งแก๊ส 30/291 ม.4 ซ.- ถ.พัฒนาการคูขวาง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายปฏิยุทธ์ ชูลิวรรณฬี 0815679565

702 โตแก๊ส 64/1 ม.1 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายโสภณ ชาญปราณีต 0828050110

703 นายภัทรวรรธน์ บุญยวัฒนะพัทธ์ 49/3 ม.2 ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง  เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นายภัทรวรรธน์ บุญยวัฒนะพัทธ์ 0831727666

704 นายสุเทพ  ขําดํา 3/4 ม.1 ซ.- ถ.ถลุงทอง-ท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นายสุเทพ  ขําดํา 0872673427

705 ร้านน้องญาญ่า 32/3 ม.2 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช นางสาวพรรวี กาญจนรัตน์ 0813761498

706 นายสกล วจีสัจจะ 5/4 ม.2 ถ.รังสิโยทัย เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ นายสกล วจีสัจจะ 0818879294

707 ร้านดาวฤกษ์ 156/1 ม.1 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ นางวนิดา ดาวฤกษ์ 0931315559

708 นางสมหมาย หาดเพ็ชร 63/2 ม.4 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ นางสมหมาย หาดเพ็ชร 0862146998

709 นางสาวธนพร  เกษประทุม 207  ม.2 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นางสาวธนพร  เกษประทุม 0862169835

710 ร้านชุมตาบง 348 ม.8 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต. วินัย ดอกจอก 0819535753

711 เกษตรชุมแสง 89/1 ม. 2 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นายภฑิล  เล็กวิไล 0819597807

712 สุนทรภัณฑ์ 11 ถ.แสงสันติสุข ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นางสาวพีรยา  ปอพานิชกรณ์ 0898565655

713 นางม่วยนิด เฉลิมสุข 24 ม.11 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นางม่วยนิด เฉลิมสุข 0824019001

714 จิรภา 272/3 ม. 4 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นางสาวจิรภา  นิลเกษม 0887836254
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715 นางสาวพรรนิภา คําประกอบ 83 ม.7 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นางสาวพรรนิภา คําประกอบ 0813794579

716 นายทรงยศ โมรา 115/1 ม.5 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นายทรงยศ โมรา 0878290570

717 นางพัชชา ชํานาญรักษา 18/1 ม.3 ท่าน้ําอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นางพัชชา ชํานาญรักษา 0895688664

718 ร้านติ๋มแก๊ส 24 ม.5 ท่าน้ําอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นายมานพ มิ่งเมืองชัย 0896429163

719 นายจรัญ โหงวโจ๊ก 114/2 ม.8 ท่าน้ําอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นายจรัญ โหงวโจ๊ก 0916259619

720 พงษ์พรรณ แก๊ส 82/1 ม. 4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ นายพงษ์พรรณ  พรมมา 0615427900

721 ไพโรจน์แก๊ส 41/4 ม. 3 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ นายไพโรจน์  กัลยาณวิสุทธิ์ 0819627476

722 นายปรมะ อินทร์ช่ํา 15 ม.7 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นายปรมะ อินทร์ช่ํา 0956503517

723 บจ.แสงฟ้า2531รวมเกษตร 288 ม.16 สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นายอภิชิต เหล่าวีระไชย 0923105958

724 นางวิชุพร เล็กอําพัน 20 ม.4 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางวิชุพร เล็กอําพัน 0869333204

725 นายนิพนธ์ อรรถอาภา 44 ม.4 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายนิพนธ์ อรรถอาภา 0873175411

726 นายวิศิษฐ เสกสรรพานิช 172/28 ม.5 ถ. ไกรลาศ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายวิศิษฐ เสกสรรพานิช 0812833992

727 นายเสกสรร  บัวทอง 7/192 ม. 4 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายเสกสรร  บัวทอง 0892727273

728 พรสวรรค์แก๊ส 102/1 ม. 5 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายภพ  ทองเปลว 0819621941

729 สระงามนานาภัณฑ์ 62/3 ม. 11 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางสมคิด  โพธิ์อ่อน 0817405866

730 มาลีเมืองนครสวรรค์ 85 ม. 1 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางมาลี  ทัพทอง 0906896143

731 นางสาวอชิรญา นาคจิตร ช 75/22 ถ.สวรรควิถี' ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางสาวอชิรญา นาคจิตร 0898591143
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732 ร้านแลมทองแก๊ส จ.55/34 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายสุพจน์ ธนแสงประภา 0816753813

733 นายไพฑูรย์ ทับโต 118/58 ม.10 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายไพฑูรย์ ทับโต 0899609855

734 บจก. ส.ธรรมรัตน์ แก๊ส (สมบุญ) 1/3 ม.9 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายกิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์ 0631528263

735 นายพีรธัช ดุสิตานารา 117/184 ม.10 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นายพีรธัช ดุสิตานารา 0639939222

736 นางจําเรียง  ตุ้มไหว 151/4 ม. 13 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางจําเรียง  ตุ้มไหว 0871949030

737 นางวินัย ทับโต 96/2 ม.15 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นางวินัย ทับโต 0899609855

738 เฮงเจริญแก๊ส 84/5 ม.2ซ.-ถ.- หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เฮงเจริญแก๊ส 0812848928

739 นางอรุณ รอดไพ 449 ม.7 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นางอรุณ รอดไพ 0987503148

740 นางสาวนิสารัตน์ รอดไพ 232 ม.17 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นางสาวนิสารัตน์ รอดไพ 0895311587

741 นางเฉลย อ่อนชูศรี 270 ม.6 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นางเฉลย อ่อนชูศรี 0902057276

742 น้ําฝน 358/1 ม.12 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นายจําแรง อรุณ 0810426405

743 นางปราณี ตรงดี 38/1 ม.12 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นางปราณี ตรงดี 0848121674

744 กิจนิยม 1999 105 ม. 6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นายกัมพล  สีมาขจร 0968893535

745 ไทยวิทยา 152 ม. 5 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นางสาวจิรภา  วิทยาวโรจน์กิจ 0814742856

746 แววพาณิชย์ 99/10 ม. 9 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นายวันสุข  อินทรทัศน์ 0860774912

747 สมศรี 2/1 ม. 3 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ นางสมศรี  พุ่มไม้ 0833011593

748 ไพบูลย์แก๊ส 91/11 ม.6 ซ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ถ.หมู่บ้านบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี นายนิธิ พลดิศัย 0891411114
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749 ร้านศุภชัยแก๊ส 33/13 ม.8 ซ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี นางคํานึง เชิญผึ้ง 0818485114

750 มั่งคงการค้า 19 ม.2 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ถ.(เชิงสะพานคลองพระพิมล) โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นางสมนึก  รัตน์น้ําใจชน 0806181999

751 จักรวาลแก๊ส 24/9 ม.7 ถ.ประชาอุทิศ บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี นายสุพงษ์ชัย ภาณุศิริลภัส 024960719

752 พรสุข ซัพพลาย 4/49 ม.6 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นางอรณี จีระนันตสิน 0815288046

753 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพรม 88/8 ม.5 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี นายสมศักดิ์ เอี่ยมพรม 0861022889

754 เทพประทานแก๊ส 82/24-25 ม.1 ถ.ท่าน้ํานนท์ บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี นายประณต สุวัฒนรัตน์ 0847534433

755 ก๊าซเซ็นเตอร์ 70/26 ม.3 ถ.ไทรม้า บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี นายสมพงษ์ เอี่ยมพงษ์ 0832046633

756 หจก.เมืองนนท์แก๊ส 614 ซ.ประชาราษฎร์ ถ. - สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี นายไพบูลย์ มุกานนท์ 0882145555

757 ร้านมุกริมการค้า 85/3 ม.2 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส นายอาหะมะสุกรี มามะ 0862972163

758 นางรอซีลัน หะยีมะเซ็ง 109/1 หมู่ 1 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส นางรอซีลัน หะยีมะเซ็ง 0904821040

759 ร้านก๊ะมา-กาแย 204 ม.5 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส นางสาวโนสุมา สุหลง 0638012054

760 ร้านแบโซะการค้า 172 ม.7 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส นายมะยูโซะ  แซมา 0917601605

761 ร้านอัลญา การค้า 77/1 ม.7 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส นายอับดุลเลาะ โต๊ะดง 0887818940

762 ร้านประชารัฐ จวบ 5/2 หมู่ 4 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส นายแวยูโซะ  สาแม 0813881793

763 ร้านยาซีดา ช๊อป 155/3 ม.13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส นายมัคตอเย็ม นิมะชา 0990102577

764 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบูกิต 73 ม.3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส นายซอมะ สตาปอ 0862888967

765 ร้านกาเล็ง 73/1 ม.4 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส นายมะนะซฮา อาแวเล๊าะ 0625020729

45/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

766 ร้านจาแบปะ การค้า 65/3 ม.7 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส นางสาวแมะซ๊ะ อาแว 0822786962

767 ร้านการียา 48/1 ม.4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส นางสาวรอมือล๊ะ สาเม๊าะ 0831846266

768 ร้านอัยนูน 95 ม.6 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส นายบือราฮัม สามะ 0897339887

769 ร้านฮัสบี (ของชํา) 162/1 ม.6 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส นายฮัสบี สามะ 0987272005

770 ร้านบ้านพาณิชย์ 316/2 ม.1 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส นางสาวนูรอัยณี มะโซ๊ะ 0897363051

771 ร้านพีมพัทการค้า 117/2 ม.2 นานาค ตากใบ นราธิวาส นายทวีศักดิ์ แดงศรี 0867726857

772 ร้านอัยมานการค้า 67/6 ม.6 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส นายอับดุลรอซัม มะโซ๊ะ 0862914613

773 นิโภชนา 3 ถ.สแต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส นายนิอุสมาน สะมะแอ 0849638118

774 ร้าน ก.เก่ง กาแฟโบราณ 195 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส นางเหมวดี พันมา 0805447320

775 ร้านเปี่ยมสุข 58/1 หมู่ 2 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส นางแต๋ว จันทร์วิจิตร 0862999620

776 ร้านสุไหงบาลา 103/3 ม.5 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส นายลุกมัน เล๊าะยีตา 0812774286

777 ร้านอัรวา 39/3 ม.4 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส นายอับดุลลาเต๊ะ  จาแจ 0984300814

778 ร้านฟาตะห์ การแก๊ส 65/3 ม.5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส นายอับดุลปาตะ มาหะมะยาเลาะ 0895954949

779 ร้านอุมมะฮันบี 13 ม.7 ถ.เทศบาล 7 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส นายอินอามุลลอฮ์ อุมมะฮันบี 0801430088

780 ร้านนันการค้า 98/3 ม.6 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส นายอัดนัน อาบู 0808611078

781 ร้านจู 39/3 ม.2 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส นางสาวซารีมะห์ บาฮา 0816900631

782 นางยาวาฮิร หะยีหวัง 4 หมู่ 1 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส นางยาวาฮิร หะยีหวัง 0899768838
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783 ร้านไฟซอลการค้า 26 ม.5 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส นายมะเพาซี หะมิ 0892965752

784 โซเฟียการค้า 135/2 ม.5 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส นายหะแว โต๊ะรูดิง 0815412847

785 ร้านฮานิฟ พาณิชย์ 390/58 ม.1 ถ.นรสุขประสาท รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส นายมะราเซ็ง ยานา 0807147686

786 ร้าน D.N 35 ม.4 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส นายซอลาฮุดดิน อารี 0848629232

787 ร้านดุลการีม ช่างไฟ 42/22 ม.6 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส นายอับดุลการีม หะมิ 0631039057

788 นายอาซิ  อาลี 181 หมู่ 1 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส นายอาซิ  อาลี 0862965271

789 ร้านกอเซ็ง 164/7 ม.6 โละจูด แว้ง นราธิวาส นายสุวิทย์ รักษ์วงศ์ 0895994094

790 ร้านหลานตาดัม 153 ม.6 โละจูด แว้ง นราธิวาส นางนภาพรรณ ขวัญนุ้ย 0805415169

791 ร้านกะละห์ 29/1 ม.4 แว้ง แว้ง นราธิวาส นางสาวยามีละห์ ลอแม 0848608226

792 ร้านแว้งเฟอร์นิซซิงซ์ 281/5 ม.2 แว้ง แว้ง นราธิวาส นายแวอูเซ็ง แวหะมะ 0895963170

793 นางนารีรัตน์ เปาะซา 127/19 ม.2 แว้ง แว้ง นราธิวาส นางนารีรัตน์ เปาะซา 0818480429

794 ร้านรอมือละห์ 23/4 ม.4 ถ.แว้ง-สุคิริน แว้ง แว้ง นราธิวาส นางรอมือละห์ ยะปา 0904819470

795 ร้านฟะฮมี ช๊อป 47/1 ม.3 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส นางสาวรอฮานา  สะ 0904794210

796 ร้านสู่ฝัน มินิมาร์ท 1 ม.6 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส นางสาวนูรียะห์ สะโต 0980627238

797 ร้านนางสาวยัสมี 160 ม.5 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส นางสาวยัสมี ดือมาลี 0925064890

798 ร้านอิควาน การค้า 3/1 ม.2 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส นายดือรอฮิง ยาโงะ 0847477930

799 ร้านฮุสนีย์ พานิชย์ 18 ม.1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส นางสาวไอนูน สาและ 0830414209
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800 คอลีเยาะ 52/1 หมู่ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส นางคอลีเยาะ บินอิสริส 0810920404

801 ร้านลา 27/4 ม.4 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส นางสาวซูไลลา เปาะจิ 0822688185

802 ร้านดานามินิมาร์ท 3/2 ม.1 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส นางสาวซาวาตี  มะยูโซ๊ะ 0980241983

803 ร้านสีส้ม 68 ถ.ประชาวิวัฒน์ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส นายปรีชา เตยแก้ว 0815998249

804 นายอนุวัช ลือนันทพงศ์ 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส นายอนุวัช ลือนันทพงศ์ 0818983975

805 น.ส.ณัฐริกา  ปัญญา 105 ม.4 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน น.ส.ณัฐริกา  ปัญญา 0843785295

806 นางมีนา สุวรรณ 81/4 ม.2 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นางมีนา สุวรรณ 0828944472

807 นายนุ่น  นันท์ชัย 265  ม.10 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน นายนุ่น  นันท์ชัย 0861933091

808 นางวิภารัตน์  ปัญญาวงค์ 93  ม.4 ซ.- ถ.- ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน นางวิภารัตน์  ปัญญาวงค์ 0810301739

809 ร.ต.หญิง กัลยรัตน์ ต๊ะวรรณะ 54 ม.2 เมืองลี นาหมื่น น่าน ร.ต.หญิง กัลยรัตน์ ต๊ะวรรณะ 0800324337

810 นางแสงเดือน จินะแปง 76 ม.1 เมืองลี นาหมื่น น่าน นางแสงเดือน จินะแปง 0949533027

811 นายดํารงค์  ปละวุฒิ 59  ม.2 ซ.- ถ.- บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน นายดํารงค์  ปละวุฒิ 0810253420

812 นายวาสนา  วงค์ไชยยา 9  ม.2 ซ.- ถ.- บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน นายวาสนา  วงค์ไชยยา 0850155517

813 นางปริศนา หาญยุทธ 28 ม.5 ศิลาแลง ปัว น่าน นางปริศนา หาญยุทธ 0833244752

814 นางประทุม  จิตอารี 148  ม.5 ซ.- ถ.- สถาน ปัว น่าน นางประทุม  จิตอารี 0895570524

815 นางกิ่งษร สุริยะสาร 108 ม.1 อวน ปัว น่าน นางกิ่งษร สุริยสาร 0818858066

816 นางอัมพร  นันทเสน 59  ม.13 ซ.- ถ.- นาปัง ภูเพียง น่าน นางอัมพร  นันทเสน 0894744243
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817 นายชาตรี  หมอสุยะ 2  ม.3 ซ.- ถ.- นาปัง ภูเพียง น่าน นายชาตรี  หมอสุยะ 0840406613

818 นายสมบัติ ธนะนันต์ 175 ม.4 น้ําเกี๋ยน ภูเพียง น่าน นายสมบัติ ธนะนันต์ 0852419836

819 นางเอมอร  ไทยนอ 276  ม.3 ซ.- ถ.- ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน นางเอมอร  ไทยนอ 0895347879

820 นางสาวปิยะฉัตร ปักจึงวัฒนากูล 203  ม.10 ซ.- ถ.- กองควาย เมืองน่าน น่าน น.ส.ปิยะฉัตร ปักจึงวัฒนากูล 0871728200

821 นายบุญแต่ง พิมพงาน 72 ม.13 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน นายบุญแต่ง พิมพงาน 0819606098

822 นางคําดี  บุตรแก้ว ม.6 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน นางคําดี  บุตรแก้ว 0819926714

823 นายสนอง มหายศนันท์ 81 ม.2 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน นายสนอง มหายศนันท์ 0936165614

824 บริษัท วินัยศักดิ์ จํากัด 244/8,9 ในเวียง เมืองน่าน น่าน นายวิบูล ขัตติพัฒนาพงษ์ 0819801518

825 นายบุญหล่ํา งามแปง 106 ม.5 เรือง เมืองน่าน น่าน นายบุญหล่ํา งามแปง 0861888717

826 นางละเอียด  วุฒิ 29  ม.1 ซ.- ถ.- หมอเมือง แม่จริม น่าน นางละเอียด  วุฒิ 0810287168

827 หจก.เต็งไตรรัตน์ภัทรกิจ 165 กลางเวียง 165 กลางเวียง เวียงสา น่าน หจก.เต็งไตรรัตน์ภัทรกิจ 2 0899757579

828 หจก.เต็งไตรรัตน์ภัทรกิจ 154 กลางเวียง 154ม.4 กลางเวียง เวียงสา น่าน หจก.เต็งไตรรัตน์ภัทรกิจ 0899757579

829 นายอารุณ  ตาสุข 187  ม.1 ซ.- ถ.- น้ํามวบ เวียงสา น่าน นายอารุณ  ตาสุข 0810302136

830 นายวิราช ขันดี 171 ม.2 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน นายวิราช ขันดี 0890769097

831 นายนิมิตร สุขใจ 55 ม.8 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน นายนิมิตร สุขใจ 0992699168

832 นางชรินรัตน์ ต๊ะพรหม 9 หมู่ที่ 10 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน นางชรินรัตน์ ต๊ะพรหม 0931635495

833 น.ส.รสลิน สิทธิจันทร์ 62 ม.4 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน น.ส.รสลิน สิทธิจันทร์ 0884019744
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834 หจก.พัฒธนาการเกษตร 177 ม.2 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ นาย พัฒธนา พจนา 0982294992

835 ร้านต้นเอก 533 ม.11  บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ นางกนกฉัตร พิพัฒนสุข 0823343233

836 นางสาวอภิชดา สุวรรณพรม 265 ม.1 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ นางสาวอภิชดา สุวรรณพรม 0821068897

837 นางสาวกรรณิการ์ สุนัง 355 ม.5 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ นางสาวกรรณิการ์ สุนัง 0982936297

838 ป้าปราณีแก๊ส 273 ม.2ถ ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ นางดวงพร ปิ่นแก้ว 0843417575

839 นางบุปผา โสมศรีแก้ว 32 ม.6ซ.-ถ.- ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ นางบุปผา โสมศรีแก้ว 0844315764

840 นายสมพันธ์  ธนาสูรย์ 45ม.10ซ.-ถ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ นายสมพันธ์  ธนาสูรย์ 0817906221

841 ร้านเกตุสัยพาณิชย์ 10 หมู่ 10 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ นายรันดร  เกตุสัย 0883777141

842 วิมลแก๊ส 49 ม.11 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ นายเสาวคนธ์ นุชเกษม 0862516530

843 นายสุวิทย์  เกียรติเจริญศิริ 21 ม.2 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ ร้านริว เมก้า เซ็นเตอร์ 0850235028

844 ประพันธ์แก๊ส 197 ม.7ซ.-ถ.- ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ นายประพันธ์ ทรงประโคน 0849615752

845 นายจํานงค์ อินทร์พรมมดัน 33 ม.13 โคกมะม่วง ปะคํา บุรีรัมย์ นายจํานงค์ อินทร์พรมมดัน 0892816662

846 ประดิษฐ์วิทยุ 64 ม.1 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ นายมนูญศักดิ์ ลิ้มวิไลกุล 0883645801

847 บุรีรัมย์กิมหลี 23 ม.ซ.-ถ.- ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์กิมหลี 0992469424

848 ซุ่ยเฮงเส็งแก๊ส 29/6-9 ม. -ซ.-ถ.- ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ซุ่ยเฮงเส็งแก๊ส 0909024424

849 กิจรุ่งเรืองแก๊ส 36/93 ม. ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายรัชพล ไกรสิทธิธาดา 0827553109

850 สมรักแก๊ส 31/12-13 ม. ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายไตรศักดิ์ พงศ์สิริเมธี 0934212852
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851 ประสพทวี 115 ม.17 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางประสพศรี พิทึกทักษ์ 0876527840

852 ค้าของชํา 52 ม.14 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นายเกรียงไกร ไชยมาตย์ 0879652089

853 สตึกเฟอร์นิเจอร์ 425 ม.1ซ.-ถ.- นิคม สตึก บุรีรัมย์ สตึกเฟอร์นิเจอร์ 0819671976

854 ร้านเก๋าเก้าแก๊ส 39/9 ม.1 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี นางสาวลักขณา กระแสโสม 0843249639

855 คลองสามแก๊ส 31/18 ม.2 ซ.- ถ.พฤกษา 12 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี นางศรีนวล แสงศรี 0869752140

856 ดีดี 45/17 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี นางขจีรัตน์ จันทร์เป้ย 0844159980

857 พรหมเกษตรภัณฑ์ 37/1 ม.12 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี นายลัทธพล บ่อกลม 0895483234

858 ต.ตี๋เล็กแก๊ส 22 ม.12 ซ.- ถ.- คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี วัชรพงศ์ ฟักสุขจิตต์ 0860486525

859 ปรารถนา บึงน้ํารักษ์ 39/567 ม.- ซ.- ถ.- บึงน้ํารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปรารถนา 0850847679

860 ปิยะพงค์ ค้าขาย 39/567 บึงน้ํารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปิยะพงค์ เที่ยงตรง 0850847679

861 สายพิน สอาดศรี 239/1623 ม.3 ซ.- ถ.- ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี สายพิน สอาดศรี 0819267094

862 ศิริทรัพย์ เทรดดิ้ง 40/33-34 ม.3 ซ.- ถ.- บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี นางมลิวรรณ ตันติพจน์ 0802972562

863 แก๊สเมืองประชา 115/637 ม.10 ซ.- ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี น.ส.เบญจวรรณ เกียรติกุญชร 0890458494

864 รวยไม่เลิก 315/10 ม.6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี นายวิชิต ทับศิริ 0902250567

865 บริษัท ฐิติชัยแก๊ส แอนด์ อ๊อกซิเย่น จํากัด 211/1 หมู่ที่ 6 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี นายเขตโสภณ ฮ้อแสงดี 0817334900

866 หจก.แก๊สปทุมบริการ 19/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี นางสาวพิมพ์นิภา ธนทรัพย์กุลชา 0818267695

867 บจก.แอล.จี. ค้าแก๊ส 56/142-143 ม.9 ซ.- ถ.พหลโยธิน-ลําลูกกา คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี นายวรา บุญศรีสมบัติ 0867557299
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868 รินทร์ทองแก๊ส 51/199 ม.2 ถ.ลําลูกกาคลองสอง คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี นางศรีไพ กมลเดชเดชา 0899957278

869 ร้าน ก.รุ่งเรืองกิจ 802/986 หมู่ที่ 12 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี นายกิตติศักดิ์ วงค์วันดี 0989649059

870 อรุณรุ่งแก๊ส 25 ม.3 ถ.ประชาอุทิศ คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี น.ส.อรุณรุ่ง อิ่มน้อย 0896748794

871 พิสิษฐ์ แก๊ส 321 หมู่ 6 หมู่บ้านอยู่เจริญ 3 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี นายพิสิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 0891645699

872 สวนทองแก๊ส คลองสี่ 79/30 ม.4 ถ.ลําลูกกา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี นายวรวิทย์ การุณ 0819011835

873 ร้านนิวอุปกรณ์ 118/4 ม.1 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี นายนิว สลีอ่อน 0846710687

874 ทองกลางทุ่ง 72 ม.2 ซ.- ถ.- สามโคก สามโคก ปทุมธานี นายทวีศักดิ์ ทองวัฒนา 0817268814

875 ร้านจ๊อด 60/3 หมู่ 11 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ร้านจ๊อด 0806215768

876 นานวันณะ ภู่ระย้า 156 ม.1 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นายวันณะ ภู่ระย้า 0819444799

877 ธณภัณฑ์ 60/9 ม.1 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นายพงศธร แซ่แต้ 0818372202

878 เกี๊ย 161/17 ม.1 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นางชาลิสา ว่องไววุฒิ 0624162969

879 ร้านวัชราพานิชย์ 120 ม.1 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ นางอั้งไหล วัชรานนท์ 0817654398

880 ร้านไร่เก่าแก๊ส 548 ม.3 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ นายพิชญ์ แซ่เฮง 0813239325

881 นางชิดขวัญ จามจุรี 129  ม.5 ซ.- ถ.- สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ นางชิดขวัญ จามจุรี 0854053395

882 นายสมบัติ สุมนอก 207 ม.7 ถ.บ้านโคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นายสมบัติ สุมนอก 0922515125

883 นางสายพิน พรมพิทักษ์ 8/1 ม.12 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นางสายพิน พรมพิทักษ์ 0898282682

884 ร้านทรัพย์ศาลเฟอร์นิเจอร์ 127/14-15 ม.4 ซ.- ถ.- บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี นายคมกฤช ไพโรจน์อมรชัย 0818619557
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885 นายศักดิ์ชัย  สาโรจน์ 30/1 ม.1 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี นายศักดิ์ชัย  สาโรจน์ 0817751295

886 นายสุภกิจ โถทอง 96/8 ม.7 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นายสุภกิจ โถทอง 0850908066

887 นางสาวพรวรรณ พาดวงจันทร์ 245/4 ม.10 ถ.ปราจีนธานี ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นางสาวพรวรรณ พาดวงจันทร์ 0814207225

888 นายใหม่ พึ่งพา 112 ม.3 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นายใหม่ พึ่งพา 0850438807

889 นางเสาวณี เชาว์เจริญ 142 ม.7 ซ.- ถ.- โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี นางเสาวณี เชาว์เจริญ 0849329782

890 ดีดี แอนด์ ดี 121/1 ม.6 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี นางเจะเซาดะห์ สาและ 0822664505

891 นาเซีย นัสรินท์ มินิมาร์ท 117 ม.3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี นายอาลียาสะ อีแยบาซอ 0621126112

892 ร้านลีนา 99/4 ม.8 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี นางลีนา เจ๊ะแว 0822646722

893 สามพี่น้อง 151/4 ม.5 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี นางสาวนิฮาเย๊าะ คาร์เดร์ 0848565155

894 นายจิรยุทธ ศรีสุทธิพฤทธิ์ 52/1 ม.7 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี นายจิรยุทธ ศรีสุทธิพฤทธิ์ 0819577407

895 ร้านนิสรีน 112/7 ถ.ตลาดนัด ม.4 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี นางนูรีสา ลาโมะ 0800404947

896 ร้านมนัสรันการค้า 8/6 ม.5 ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี นายเกษม อาแซ 0890733646

897 นูรอีหม่าน 54/4 ม.4 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี นางสาวฮายาตี ดอเลาะ 0810982175

898 ร้านบุศรอ 35/3 ม.4 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี นางสาวบัดรียะห์ หีมบู 0862863460

899 ร้านลาวาตี การค้า 57/8 ม.4 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี นางสาวลาวาตี ตอลี 0902396625

900 สลามรับเบอร์ 57 ม.8 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี นายต่วนฟูอ๊าด ตุวันหะยี 0848606693

901 ร้าน แบเย๊ะ 119 ม.8 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี นางสาวซูไรยา โจทย์สัน 0813835123

53/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

902 ร้านดายะ 1438 58/1 ม.1 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี นายอิบรอเฮม สุหลง 0862923717

903 อัยยู & ฟุรกอน 33/6 ม.1 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี นางสาวซีตีรอกีเยาะ มาหะมะ 0879682326

904 ร้านอัสมา การค้า 1/5 ม.4 น้ําดํา ทุ่งยางแดง ปัตตานี นางสาวอัสมา กียะ 0807137187

905 ร้านครูแอ การค้า 11 ม.1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี นายสะมะแอ ดือเระ 0892936705

906 นางรอกีเยาะ ดือราแม 91/4 ม.3 ท่าน้ํา ปะนาเระ ปัตตานี นางรอกีเยาะ ดือราแม 0980840765

907 โฟกัส กรุ๊ป 70 ม.2 ท่าน้ํา ปะนาเระ ปัตตานี นางสาวอามีเน๊าะ ยูโซ๊ะ 0828327528

908 ร้านมังกรไฟ 41/2 ม.7 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี นายอับดุลเลาะ ยามา 0878368400

909 บ้านแก๊สครัวเรือน 65 ม.2 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี นางสาวสูปีหยะ แลแม 0845791191

910 ร้านอับดุลเลาะ 59 ม.6 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี นายอะหามะ เจะมะ 0833975382

911 เจะใซดี 103 ม.1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี นายเจะใซดี หะยีเจะมูซอ 0936085108

912 นิซฟูร การค้า 26/46 ม.2 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี นายนิปาเดล สมาแอ 0936940679

913 นายมะราวี  เจ๊ะเต๊ะ 65 ม.2 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี นายมะราวี  เจ๊ะเต๊ะ 0630407415

914 ลูตฟียะห์ การค้า 126/2 ม.3 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี นางสาวซาฟูเราะ บากา 0883894543

915 ร้านกะนา แววอ 85 ม.2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี นางสาวสากีนะ กะนิ 0641055716

916 ร้านแมเลาะ 67 ม.2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี นางสาวฮารตีนี มะเยง 0987428676

917 นายอายุ วาโด 15/1 ม.2 กระหวะ มายอ ปัตตานี นายอายุ วาโด 0819903310

918 กรีน-มาร์ท 87 ม.1 ปะโด มายอ ปัตตานี นางคอปือเสาะ เจ๊ะแม 0878374008
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919 กะดา SHOP 109 ม.5 ลางา มายอ ปัตตานี นางสาวอิฟตีซอล หะยียุโซะ 088-7929166

920 เมาะลงครู การค้า 33/1 ม.4 ลางา มายอ ปัตตานี นางรอมละห์ บากา 0612563082

921 ลี การค้า 122/4 ม.5 ลางา มายอ ปัตตานี นายแวลี มะมิง 0954402488

922 กะนี 22/2 ม.4 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี นายยะฝาด เจ๊ะเงาะ 082-8144412

923 เอสแอนด์แอลพาณิชย์ 30 ม.3 สะกํา มายอ ปัตตานี นายสอและห์ เจ๊ะมะ 0808734734

924 ร้านสามพี่น้องการค้า 17/1 ม.4 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี นางสาวอาอีเสาะ ลาเตะ 0622407568

925 LY การค้า 20 ม.4 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี นายสูบายดี แวกาจิ 0878377417

926 นางสาวสากีนา สะมะแอเจ๊ะมะ 34/5 ม.2 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี นางสาวสากีนา สะมะแอเจ๊ะมะ 0807093012

927 อาแซ การค้า 72/1 ม.3 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี นายแวอาแซ แวหามะ 0898695807

928 นายอับดุลรอซะก์ ศรีงาม 1 ซ.8 ถ.ยะรัง จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี นายอับดุลรอซะก์ ศรีงาม 0892984709

929 นางสาวมาลี มูฮําหมัด 3/7 ม.9 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี นางสาวมาลี มูฮําหมัด 0936181489

930 ร้านกะเสาะห์มินิมาร์ท 41/1 ม.3 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี นางสาวอาอีเสาะ มะเด็ง 0847497110

931 นายมุสตอปา สะแม 61 ม.5 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี นายมุสตอปา สะแม 0833991635

932 ร้าน จ.การค้า 3/66-67 ม.5 ถ.พญาเมือง รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี นายคณาธิป จันทสโร 0815993361

933 ร้านฆอเรเจ๊ะดีการค้า 85/5 ม.5 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี นางสาวมารียัน ดอเลาะ 0935747569

934 นางฉลวย จตุวิเทศ 3/220 ม.1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี นางฉลวย จตุวิเทศ 0807059494

935 ซุนนะ การค้า 6/16 ถ.ปากน้ํา สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี นางสาวแวรุซนีย์ แวเย็ง 0848572009
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936 แบยะการค้า 9/7  ถ.ปากน้ํา สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี นายอับดุลรอยะห์ เจะเละ 090-7165277

937 หจก.ปัตตานีดํารงพาณิชย์ 12/14 ถ.รามโกมุท อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี นายดํารง ชัยวนนท์ 073349287

938 หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า 23 ถ.ยะรัง อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี นายประเสริฐ วงษ์รัตนพิพัฒน์ 0819597702

939 ร้านปิ่น นุ้ยแม้น 136/14 ม.4 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี นางปิ่น นุ้ยแม้น 0862864027

940 วีราการต์ คงกําเนิด 136/19 หมู่ 4 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี นายวีระ คงกําเนิด 0811254624

941 บิลยาการเกษตร 55/9 ม.4 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี นายอาหามะ สูดิง 0819594532

942 โกตาโต๊ะเล็บ 50/9 ม.2 กระโด ยะรัง ปัตตานี นายอาหามะ จิใจ 0883913645

943 กะต้า แบยู การค้า 1/3 ม.5 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี นางสาวสัสจภรณ์ เพาะปลูก 0848582789

944 มาซีเตาะ 94/18 ม.5 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี นางมาซีเตาะ ยาเลห์ 0980518546

945 กะจิ การค้า 86 ม.5 ประจัน ยะรัง ปัตตานี นางสาวอาแอเสาะ สานา 0937474594

946 กานี การค้า 114 ม.1 ประจัน ยะรัง ปัตตานี นายมูฮําหมัดรอซี จารู 0879686389

947 ชา บารอสช์ 23/3 ม.5 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี นายสุไลมาน หะยีมะสาแม 0828222409

948 ร้านนูรูลการค้า 2/8 ม.1 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี นายอับดุลเลาะห์ อาแวมะ 0822608774

949 พงซาฆอ การค้า 29/2 ม.1 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี นางสาวรอฮานา สิริเตะ 0898690977

950 ฟาเดียพาณิชย์ 217/2 ม.4 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี นางสาวอารีนา กะลูแป 0848612879

951 ร้านยือลาปันพาณิชย์ 252/4 ม.4 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี นางสาวอาแอเสาะ กูเต๊ะ 0801363738

952 ร้านปะจู การค้า 5 ม.1 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี นายหะมะ ดือราแม 0849685970
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953 มุมิน การค้า 40 ม.6 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี นายมะรอมลี มาหิเละ 0895969420

954 เตาะห์ปะห์ การค้า 76/2 ม.3 สะนอ ยะรัง ปัตตานี นางสาวลาตีปะ จารู 0845372891

955 นายอิสมาแอ สะแลแม็ง 108 ม.3 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี นายอิสมาแอ สะแลแม็ง 0872935474

956 มารีหย๊ะ เจะหลง 26/3 ม.1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี นางสาวมารีหย๊ะ เจะหลง 0813880338

957 รอมฎอนมินิมาร์ท 3 ม.1 ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี นายบารี สือนิ 0862911677

958 ร้านกะซง 115 ม.1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี นายมะรอซาลี มะเกะ 0828250612

959 ร้านรอกีเย๊าะ ตันหยง 30 ถ.เพชรเกษม ม.5 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี นางรอกีเย๊าะ หามะ 0822609541

960 ฟรีดาวน์การค้า 7/2 ม.2 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี นางยูไรดา ทากือแน 0913136519

961 นายมะอาแซ  อีแต 54/4 ม.3 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี นายมะอาแซ  อีแต 0831934911

962 บางปูแก๊สหุงต้ม 60/1 ม.2 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี นายอาฮาดี สะอะ 0807128781

963 อุซวาฮ์ฮ 78/1 ม.3 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี นางแมะซง สนิ 0824394487

964 นายอับดุลเลาะ มะเซ็ง 84/1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี นายอับดุลเลาะ มะเซ็ง 0817484009

965 บังยี มาร์ท 20 ม.2 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี นางวรางคณา วรรณบุญ 0831716735

966 นายสมาน   กาแลซา 27 ม.1 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี นายสมาน   กาแลซา 0806294790

967 จิลี การค้า 31 ม.3 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี นายฮามีดี ยาเลห์ 0830962522

968 ริสกีปุลากง 16/2 ม.1 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี นางสาวมาซีเต๊าะ เซ็ง 0872910307

969 เอ็ม จี การค้า 41 ม.3 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี นายอับดุลรอแม จะปะกียา 0892943754
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970 ร้านตันหยงโฟโต้ 182/2 ม.2 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี นายอารี สาและ 0980299321

971 ร้านอาอีซะ 9/1 ม.1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี นางซารีพะห์ มะฉุ 0819597534

972 นายมูซอ ตาเยะ 54/3 ม.5 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี นายมูซอ ตาเยะ 0878362238

973 การค้าต้ลบียะห์ 227/2 ม.3 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี นางมาสน๊ะ เจ๊ะและ 0899743358

974 อานามินิมาร์ท 71/1 ม.5 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี นางสาวรุสนานี กามา 0860704927

975 อาฟิรดาวน์ ช็อป 69/2 ม.5 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี นางสาวลีนี เจ๊ะแว 0813680579

976 อับดุลรอห์มัน ดือราโซ๊ะ 30/5 ม.5 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี นายอับดุลรอห์มัน ดือราโซ๊ะ 0883873080

977 กะปะห์ 1/3 ถ.ท่าเสร็จ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี นางสะรีปะ หะแว 0848543239

978 สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จํากัด 69/1 ถ.กะลาพอ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี นางสาวมารีแย โด 0817383291

979 ชีฟช็อป 50/4 ม.2 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี นางสาวรอเวียณีย์ เบ็ญวานิช 0625187176

980 ร้านนูร การค้า 203/1 ม.4 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี นางสาวอักลีมา เจะหนิ 0833984638

981 ฮาแว ช็อป 17 ม.2 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี นายมูหะมะรอฟีอิง กูโน 0810959268

982 ร้านครัวบัง 99/4 ม.7 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี นางสาวซารีนา บือซาบูละ 0828342862

983 ร้านอัฏณี การค้า 21/1 ม.1 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี นางสาวนูรา ฮาแว 0897388912

984 ฟีซูน การค้า 53/2 ม.7 แป้น สายบุรี ปัตตานี นางสาวสามีลา ดือราแม 0828283552

985 ร้านบิสมิลละห์ 13/4 ม.4 มะนังดาลํา สายบุรี ปัตตานี นายสันติ หมัดแล้ 0801651222

986 นางสาวสามิด๊ะ กูว๊ะ 130/1 ม.1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี นางสาวสามิด๊ะ กูว๊ะ 0849697736
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987 ร้านอานัส 169 ม.1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี นายอุสมาน เจะเล๊าะ 0937621393

988 นิการค้า 100 ถ.เพชรเกษม ม.2 ตุยง หนองจิก ปัตตานี นางนิเสาะ แวหะยี 0980604832

989 อัซซัม ช็อป 42/4 ม.2 ท่ากําชํา หนองจิก ปัตตานี นางวาเยาะ สาหะ 0807143994

990 นิหัสน๊ะ 149/4 ม.5 บางเขา หนองจิก ปัตตานี นางสาวนิหัสน๊ะ โตะนิ 0862996698

991 ร้านแบดี 34/2 ม.6 ยาบี หนองจิก ปัตตานี นายมะซีดี หะยีมะ 0883919259

992 ร้านฟานาแอนด์ฟีน 79/2 ม.3 ยาบี หนองจิก ปัตตานี นางสาวสอบารียะ โตะมิง 0892942093

993 ร้านอุดมชัย 152/8 ม.1 จําปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา นายศักดิ์สิทธิ์  จันทัน 0890880330

994 ร้านประภัย 377 ม.1 จําปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา นางประไพ โรจน์ชาญชัยกุล 0871119753

995 นิวพาณิชย์ 57  ม.3 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา นางสาวเนตรทราย สวัสดิรักษา 0884602945

996 ร้านนายเส้ง 93/17 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา นายสุวัฒน์  ฐิตวัฒนชัย 0860742628

997 ทวีทรัพย์พาณิชย์ 18/32 ม.4 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา นางสาวกิติมา สุวรรณฉาย 0817743005

998 พระปิ่นแก๊ส 70 ม.2 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายนวพล เหลืองวิโรจน์ 0927499719

999 แจ็คบางจาก (ร้านบ้านโพมิ 3/4 ม.9 ซ.- ถ.- บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายคงเดช ไวยโอรส 0899008204

1000 ร้าน อ.พาณิช 2 44/52 ม.9 ซ.- ถ.- บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นางสาวพจมาน ศรพรหม 0866662030

1001 ร้านเอกภัณฑ์ 39/4 ม.6 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายภัทรพงษ์ ฉินสวัสดิ์พันธุ์ 035261753

1002 จิระกร แก๊ส 195 หมู่ 5 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายจิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 0805914195

1003 วัชรี 17/1 ม.4 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา นายสุวิชา ภาคาจันทร์ 0803056785
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1004 บริษัท เอส เจ ไอ จี 12/44 ม3 ลําตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา นางแสงจันทร์ อบรมชอบ 0814348190

1005 ถนอมทรัพย์ 375 ม.7 ซ.- ถ.- ลําไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา นางแสงจันทร์  อบรมชอบ 0814348190

1006 ทัศนาพาณิชย์ 26/1 ม.4 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา นางทัศนา ครองสุข 0922789630

1007 ร้านไชยยันต์วัฒนา 91 ม.9 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา นางสมแก้ว เจริญสินโอฬาร 054421035

1008 นายเสน่ห์ จําปาแก้ว 29/1 หมู่ที่ 7 ห้วยข้าวก่ํา จุน พะเยา นายเสน่ห์ จําปาแก้ว 0810332191

1009 นางยุวันดา สนชาวไพร 136 ม.10 เจดีย์คํา เชียงคํา พะเยา นางยุวันดา สนชาวไพร 0918567042

1010 นายอนันต์ สุภารส 296 ม.5 น้ําแวน เชียงคํา พะเยา นายอนันต์ สุภารส 0899989927

1011 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง 93 ม.7 น้ําแวน เชียงคํา พะเยา นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง 0840419265

1012 นางสายสมร ทองล้วน 229 ม.10 ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา นางสายสมร ทองล้วน 0812893389

1013 นางสาวเจนจิรา ตั้งอิสราวุฒิกุล 152 ม.9 แม่ลาว เชียงคํา พะเยา นางสาวเจนจิรา ตั้งอิสราวุฒิกุล 0979461546

1014 นายเจี้ยวโฟ่ง เต็มสิริมงคล 142 ม.19 ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา นายเจี้ยวโฟ่ง  เต็มสิริมงคล 0954498898

1015 บ้านทรายแก๊ส 14 ม.3 เวียง เชียงคํา พะเยา นายสุรเดช ยอดผ่านเมือง 0819985007

1016 นางมัดชรีย์ มุรินคํา 160 ม.5 อ่างทอง เชียงคํา พะเยา นางมัดชรีย์ มุรินคํา 0861803571

1017 ส.อ.รัชพงษ์ บุญจันทร์ 41 ม.2 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา ส.อ.รัชพงษ์ บุญจันทร์ 0884629438

1018 นางนงคราญ วิไลรัตน์ 365 ม.1 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา นางนงคราญ วิไลรัตน์ 0857195335

1019 นายสุข เผ่าเต็ม 199 ม.7 คือเวียง ดอกคําใต้ พะเยา นายสุข เผ่าเต็ม 0658568022

1020 นายสุทัศน์  ตุ่นแก้ว 122 ม.9 คือเวียง ดอกคําใต้ พะเยา นายสุทัศน์  ตุ่นแก้ว 0899991928
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1021 ร้านพัทธนันท์การเกษตร 263 ม.8 บุญเกิด ดอกคําใต้ พะเยา นางพัทธนันท์ อินทร์พระรักษา 0844839175

1022 นางสาวพรรณวิภา ใจเสียง 42 ม.9 ป่าซาง ดอกคําใต้ พะเยา นางสาวพรรณวิภา ใจเสียง 0927424422

1023 นางณัฐธนัน สัจจัง 137 ม.5 สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา นางณัฐธนัน สัจจัง 0861946184

1024 นางกัญญาพร ดวงทิพย์ 20 ม.4 งิม ปง พะเยา นางกัญญาพร ดวงทิพย์ 0882853875

1025 ร้านหงส์ยนต์ 96 ม.14 งิม ปง พะเยา นายปรีชา ดวงทิพย์ 0936208938

1026 นางสมพร สุนันต๊ะ 60 หมู่ที่ 11 ถนนเชียงคํา-ปง ออย ปง พะเยา นางสมพร สุนันต๊ะ 0810209392

1027 นายธนกฤต ชวนคิด 166 ม.3 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา นายธนกฤต ชวนคิด 0899977445

1028 นายเฉลิมชัย ธิยะ 196 ม.4 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา นายเฉลิมชัย ธิยะ 0940462494

1029 นางชรินทร์ทิพย์ ธํนยาเรืองนนท์ 100 ม.2 เชียงแรง ภูซาง พะเยา นางชรินทร์ทิพย์ ธันยาเรืองนนท์ 0884097845

1030 สุจิตร์การค้า 31 ม.7 ป่าสัก ภูซาง พะเยา นายสุจิตร์ ไหวพินิจ 0861505946

1031 นายจิตร วงศ์จุมปู 108 ม.1 จําป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา นายจิตร วงศ์จุมปู 0898558110

1032 นางสาวกนกพร เอื้องการ 93 ม.5 ท่าจําปี เมืองพะเยา พะเยา นางสาวกนกพร เอื้องการ 0958848287

1033 นางสาวกัญญณัช อ้อยบํารุง 63 ม.2 ท่าจําปี เมืองพะเยา พะเยา นางสาวกัญญณัช อ้อยบํารุง 0622591714

1034 นางกาญจนา เข่งค้า 158 ม.4 ท่าจําปี เมืองพะเยา พะเยา นางกาญจนา เข่งค้า 0848601850

1035 นางแสงรวี วงค์สืบ 169 ม.4 ท่าจําปี เมืองพะเยา พะเยา นางแสงรวี วงค์สืบ 0819524457

1036 นายทองพูน สันกว๊าน 89/2 ม.7 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา นายทองพูน สันกว๊าน 0914862969

1037 นางสาววรัญญา หะนิลณี 127 ม.7 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา นางสาววรัญญา หะนิลณี 0814023548
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1038 นางศรีนวล ประชุมของ 88 ม.9 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา นางศรีนวล ประชุมของ 0940282243

1039 นางสุชาดา อ้อยหวาน 428 ม.11 บ้านต๊ํา เมืองพะเยา พะเยา นางสุชาดา อ้อยหวาน 0838695553

1040 นายประสาน เชื้อดี 60 ม.5 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา นายประสาน เชื้อดี 0871739241

1041 นายสาธิต อินต๊ะคํา 18 ม.7 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา นายสาธิต อินต๊ะคํา 0811629054

1042 ร้าน พิรัล 21/1 ม.3 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา นายพิรัล เดชอุปการ 0864298337

1043 นายจารุวัฒน์ ใหม่ตาจักร์ 315/2 ม.16 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา นายจารุวัฒน์ ใหม่ตาจักร์ 0849249261

1044 นายทองคํา ขันแก้ว 141 ม.16 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา นายทองคํา ขันแก้ว 0861850205

1045 นายบุญเที่ยง เครือมา 24 หมู่ที่ 10 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา นายบุญเที่ยง เครือมา 0861822487

1046 ร้านบรรจงแก๊ส 339 ม.11 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา นายบรรจง คิดดี 0851743992

1047 นางอรัญญา เครือราษฎร์ 38 ม.8 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา นางอรัญญา เครือราษฎร์ 0843664545

1048 นายเตรียม บุญเจริญ 99 ม.7 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา นายเตรียม บุญเจริญ 0846152744

1049 นายภูวเดช สุสุข 77 ม.8 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา นายภูวเดช สุสุข 0856168497

1050 นางจันทร์แสง ทนงกิจ 115 ม.5 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา นางจันทร์แสง ทนงกิจ 0924599944

1051 นายกัมพล อุตมาลัง 127 ม.9 แม่สุก แม่ใจ พะเยา นายกัมพล อุตมาลัง 0849489552

1052 ร้านพีณีย์ 206/11 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม คุระ คุระบุรี พังงา นางสาวขวัญฤดี ไกยวินิจ 0612472568

1053 ร้านนางสุทินนา 298/4 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม คุระ คุระบุรี พังงา นางสุทินนา ทวีกิจ 0819794796

1054 บจ.อันดามัน แก๊ส 30/4 หมู่ 3 ถ.โคกกลอย-ท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา นายวีรศักดิ์ บุญเต็ม 076581899
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1055 หจก.ชูติวัฒน์ 24/3 หมู่ 3 ถ.ตะกั่วป่า-กะปง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา นายจักรี กุลจรรยาวิวัฒน์ 0957894964

1056 ร้านเล็กแก๊ส 154/17 ม.9 ซ.การไฟฟ้า ถ.ลิ่มดุลย์ ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา น.ส.จิรัน ธนกรจตุพร 0950242986

1057 หจก.พังงาสหการ 9/11 ถ.ประชุมมงคล ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา นางรุ่งนภา พัฒนพิชัย 076411250

1058 ร้านวิชิตแก๊ส (1998) 60/1 ถนนคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง นายธเนศร์ โกมลเกียรติ 0842516852

1059 นายเจษฎา วัฒนชัยยงค์ 162/1 ม.1 ซ.- ถ.- งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร นางเจษฎา วัฒนชัยยงค์ 0817278095

1060 นางสาวภัทธา เฝ้าประถุ 74/76 ซ. - ถ. - ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร นางสาวภัทธา เฝ้าประถุ 0817278095

1061 คุณบุญมี กุมมา 82/1 ม.5 ซ. - ถ. - วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร คุณบุญมี กุมมา 0813790618

1062 ร้านโชคชัยแก๊ส 163/3   ถ.ประเวศเหนือ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร นายสิทธิวัตต์ ม้าทองเดชารัชต์ 0616519798

1063 คุณสําราญ เอื้อประเสริฐกุล 22 ม.2 ซ. - ถ.พิจิตร-นครสวรรค์ บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร คุณสําราญ เอื้อประเสริฐกุล 0872002132

1064 นายโอภาส สุรภี 193 ม.1 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร นายโอภาส สุรภี 0988469710

1065 ร้านสํารวยการเกษตร 384 ม.7 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร นายสํารวย ยิ้มน่วม 0862094685

1066 ร้านบัญญัติ (นายบัญญัติ สังคะพงศ์) 289 ม.8 ซ. - ถ. - ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ร้านบัญญัติ (นายบัญญัติ สังคะพงศ์) 0801471599

1067 นางสาวสํารวย จุ้ยปาน 299 ม.3 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร นางสาวสํารวย จุ้ยปาน 0897039009

1068 นายสุเทพ สุขกันท์ 114 ม.1 ซ. - ถ. - ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร นายสุเทพ สุขกันท์ 0817859507

1069 คุณละเอียด คําฝอย 153/3 หมู่ 5 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร คุณละเอียด คําฝอย 0873138305

1070 นายนิรันดร์ สุรรัตน์ 199 ม.4 ดงป่าคํา เมืองพิจิตร พิจิตร นายนิรันดร์ สุรรัตน์ 0817262827

1071 ร้านภัทรกิจ (นายอนันต์ ภัทรประดิษฐ) 1/40 ม. - ซ. - ถ.สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร ร้านภัทรกิจ (นายอนันต์ ภัทรประดิษฐ) 0840487741
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1072 ร้านพิจิตรแก๊ส 28/8 ถ.ธิตะจารี ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร ร้านพิจิตรแก๊ส 0818883418

1073 นางสาวแสงทิพย์ กันอรุณ 888 ม.8 ซ. - ถ. - หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร นางสาวแสงทิพย์ กันอรุณ 0810408391

1074 นายธวัชชัย นาถมทอง 189 ม.1 ซ.- ถ.- วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร นายธวัชชัย นาถมทอง 0816624849

1075 สมเกียรติ ภู่ละออ 214/52 ม.1 ซ. - ถ. - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร สมเกียรติ ภู่ละออ 0816041999

1076 ร้านศักดิ์ชัยนาฬิกา  (นางนุชนาถ วามะสุรี) 214/61 ม.1  สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร นางสาวนุชนาฎ วามะสุรีย์ 0817854449

1077 นายสํารวย ปานรักษ์ 219/1 ม.20 ซ. - ถ. - เนินปอ สามง่าม พิจิตร นายสํารวย ปานรักษ์ 0805098961

1078 น.ส.สุขพิชฌาย์ วังเสนา 8 ม.5 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก น.ส.สุขพิชฌาย์ วังเสนา 0861531412

1079 นางลําใย ทัดสอน 119 ม.7 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก นางลําใย ทัดสอน 0857373353

1080 รุ่งเรืองพานิช 149/3 ม.1 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก นางสาวดวงฤดี  เรืองน้อย 0967234701

1081 นางสาววัชราพร กุลฉิม 335 ม.17 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก นางสาววัชราพร กุลฉิม 0932562432

1082 นายกิติรัตยา อ่ํานิ่ม 4 ม.8 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก นายกิติรัตยา อ่ํานิ่ม 0827086993

1083 นายสมหมาย สอนบวบ 42 ม.14 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก นายสมหมาย สอนบวบ 0980029527

1084 นางดอกไม้ ลีศรี 66/1 ม.17 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก นางดอกไม้ ลีศรี 0897085186

1085 นางสาวชนวรรณ ทิงาเครือ 36/2 ม.2 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก นางสาวชนวรรณ ทิงาเครือ 0648134699

1086 นายกิจฏิภันส์ ยศปัญญา 646 ม.4 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก นายกิจฏิภันส์ ยศปัญญา 0844646161

1087 นางบุญชอบ สีบุญ 257 ม.4 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก นางบุญชอบ สีบุญ 0862029943

1088 นางสังวานต์ สังข์แอ๊ต 211/1 ม.1 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก นางสังวานต์ สังข์แอ๊ต 0892717423
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1089 เจริญการเกษตร 60 ม.1 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก นายเจริญ  บัวสนธิ์ 0816759625

1090 นางกิตติมา นาสมยนต์ 582 ม.4 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก นางกิตติมา นาสมยนต์ 0963314922

1091 นางเจตรินรัตน์ ธัญญเจริญ 46 ม.2 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก นางเจตรินรัตน์ ธัญญเจริญ 0816046393

1092 นางสุเทวดี ราชธานี 104 ม.4 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก นางสุเทวดี ราชธานี 0929163232

1093 นางสาวกัญญาณัฐ คําภิรานนท์ 158/2 ม.4 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก นางสาวกัญญาณัฐ คําภิรานนท์ 0814747895

1094 ชานิ สยาม 102/1 ม.6 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก นางชิรนทร์  ยศปัญญา 0899601185

1095 สุพิน วังยาง 435 ม.6 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก นางสุพิน  รุนดา 0857336572

1096 นางรัชนี ศรีคํา 10 ม.6 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก นางรัชนี ศรีคํา 0862091627

1097 นางรัตนพร นวลจําปา 417 ม.7 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก นางรัตนพร นวลจําปา 0810387233

1098 เสรีการค้า 7/1 ม.6 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก นายเสรี สุยะนา 0946050365

1099 นิรันดร์กิจรุ่งเรือง (แก๊ส) 101/3 ม.1 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก นายนิรันดร์  มหาเรือนขวัญ 0805187359

1100 นางสาวสุกัญญาณี มณีท่าโพธิ์ 47/1 ม.3 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก นางสาวสุกัญญาณี มณีท่าโพธิ์ 0896438534

1101 ถุงเงิน Shop 23/3 ม.5 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก นางภัควลี วังบวรสิน 0931927085

1102 สมชายแก๊ส 16 ม.4 ซ.- ถ.- พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก นายสมชาย  สอนดี 0860961558

1103 ศศิธรการค้า 19 ม.5 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางศศิธร มารมย์ 0869321365

1104 ศรีฟ้าบุคเซ็นเตอร์ 110/96-97 ม.- ซ.- ถ.ราเมศวร ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางกมนพรรธน์ วราโชติเดชานนท์ 0815338099

1105 ตุ้ยนุ้ยแก๊ส 119/4 ม.5 ซ.- ถ.ธรรมบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นายพงษ์นรินทร์  รัตนสาลี 0882904328

65/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1106 สองแควแก๊ส 19/14 ม.- ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางพรพรรณ ตั้งพินิจกุล 0896443077

1107 นางนริศรา นิ่มนงค์ 62/15 ม.7 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางนริศรา นิ่มนงค์ 0920325578

1108 ร้านศรีทัศน์แก๊ส 305/13 ม.4 ซ.- ถ.- บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางเสริมศรี  แดงแสง 0872044904

1109 นายปราโมทย์ ฉิมพลี 116 ม.3 ถ.บํารุงราษฎร์ บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นายปราโมทย์ ฉิมพลี 0879095933

1110 สมปองการค้า 41/2 ม.8 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นายสมปอง นิลดี 0894377924

1111 แป้ะแก๊ส 380/2 ม.3 ซ.- ถ.- บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นายไมตรี รักศักดิ์สยาม 0877366595

1112 ดาว 94/2 ม.1 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางสาวดาววดี อินตะสาร 0871943129

1113 นิวแก๊ส 357/1 ม.3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นายสุกิจ อยู่นิ่ม 0862096913

1114 ธงชัย ทรัพย์อนันท์ 54/1 ม.11 ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก นายธงชัย  ประทุมทอง 0913837853

1115 นายพนัส ฮวดกระโทก 207/1 ถ.6 ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก นายพนัส ฮวดกระโทก 0872127546

1116 ร้าน ส.ศราวุฒิ 36/1 ม.19 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก นางอรวรรณ์ สีฟอง 0872074224

1117 รวมอีเล็คทรอนิคส์ 1/1 ม.1 วังทอง วังทอง พิษณุโลก นางสาววงศ์ศิริ ชังเภา 0931319966

1118 นายเกิด จาบดอน 2 ม.1 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก นายเกิด จาบดอน 0846219896

1119 นายสุรชัย บุญศรีพานิชย์ 70/1 ม.1 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก นายสุรชัย บุญศรีพานิชย์ 0857256775

1120 นายกวี  ชัยคช 63/2 ม.3 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี นายกวี  ชัยคช 0847359854

1121 หนิงแก๊ส 1/41 ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี นางสาวบุญเรือน สาหร่าย 0806526930

1122 นายบุญส่ง เหมือนแก้ว 82 ม.12 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี นายบุญส่ง เหมือนแก้ว 0898801937
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1123 จิราพัชร การค้า 26/5 ม.4 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี นางสาวจิราพัชร พุ่มกลิ่น 0865488230

1124 บจ.เจริญวิชชุภัณฑ์ 95 ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี นายเอกชัย เจริญวิชชุภัณฑ์ 0863188787

1125 ธีระพงษ์ 2 87  ม.1 หาดเจ้าสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี นายเชษฐพิพรรธ  สาหร่าย 0657128228

1126 ท่อพาณิชย์ 292 ม.4 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ นายบุรินทร์ ท่อเจริญพานิชย์ 0912958003

1127 นายมิตภุมิ แสนจ๊ะ 1 ม.10 ซ.- ถ. - เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ นายมิตภุมิ แสนจ๊ะ 0645757697

1128 ร่งอรุณไทยเกษตร 65 ม.1 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ นายศุภชัย แก่นนาค 0810431013

1129 ร้านใจทิพย์ 64 ม.1 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ นางดวงตะวัน สุฤทธิ์ 0995394642

1130 เดชาณัฐ STORE 35 ม.3 ซ.- ถ.- หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ นายเดชาณัฐ  นกมั่น 0817852539

1131 นายอนันต์ แสงจันทร์ 133/4 ม.4 ซ.- ถ.ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ นายอนันต์ แสงจันทร์ 0897573761

1132 นายสุรินทร์  บุญสิงห์ 89/1 ม.1 ซ.- ถ.- ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ นายสุรินทร์  บุญสิงห์ 0890547097

1133 นางดวงใจ  กล่ําสิน 1 ม.4 ซ.- ถ.- ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ นางดวงใจ  กล่ําสิน 0972342286

1134 ศิริพร การค้า 591/2 ม.5 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ นางศิริพร มูลอนันท์ 0918399986

1135 พันธ์นิภาบริการ 999 ม.2 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ นางนฤภัค เฉลิมสุข 0806848100

1136 สายบัวการค้า 321 ม.5 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ นางสายบัว บุญเขต 0846216855

1137 สุวิชชา การค้า 56/1 ม.17 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ นางสุวิชชา อาจสามารถ 0869361125

1138 นางสาวอําพร สุขน้อย 20/5 ม.16 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ นางสาวอําพร สุขน้อย 0947343313

1139 เพลินมินิมาร์ท โคกมน 14 ม.2 ซ.- ถ.- โคกมน น้ําหนาว เพชรบูรณ์ นายวีระยุทธ์  แจ้งบ้าน 0980061716
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1140 นางบังอร  เอนกพงษ์ 188 ม.2 ซ.- ถ.สมอทอด-วังพิกุล ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ นางบังอร  เอนกพงษ์ 0862088422

1141 หจก.หนองบัวเพชรนคร 179 ม.2 ซ.- ถ. - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ 0818871414

1142 ล้านเก้า 459 ม.10 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ นายวงศ์พัทธ์  วรก้องกิจไพศาล 0938644360

1143 ลําพูน (แก๊ส) 17/1 ม.4 ซ.- ถ.- ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางลําพูน บัวพงษ์ 0813946128

1144 ร้านจิราพัชรการเกษตร 141 ม.3 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายควง โทนมี 0625958063

1145 สมพรการค้า 66 ม.8 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายสมพร เจริญดี 0873046565

1146 นายบรรเทิง โตฤทธิ์ 92 ม.9 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายบรรเทิง โตฤทธิ์ 0956430125

1147 หจก.สยามแก๊ส 37 ม.12 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ น.ส.พรรณราย วรกานนท์ 056736135

1148 พนมบริการ 163 ม.2 ซ.- ถ.- นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางสิรามล  รอดเรือง 0852404548

1149 นางนฤมล ดวงเสาร์ 213/1 ม.3 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางนฤมล ดวงเสาร์ 0810374176

1150 ศรีเมืองพานิชย์ 3/1 ม.4 ซ.- ถ. - นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายศรีเมือง ชัยเลิศ 0940120038

1151 ร้านพึ่งพิบูลย์ 101/1 ม.1 น้ําร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางสาวรติกร พึ่งพิบูลย์ 0873188829

1152 หจก.เพชรยูนิคแก๊ส ในเมือง 160 ม. - ซ.- ถ.พระพุทธบาท ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ หจก.เพชรยูนิคแก๊ส 056743434

1153 เมขลาแก๊ส 76  ถนนบูรกรรมโกวิท ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางสุนันท์  ยอดนิล 0864407699

1154 ร้านนนท์แก๊ส 9-11 ถ.ศึกษาเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายไกรเดช โฆษิตานนท์ 0987503365

1155 ร้านอนุจชาดา 27 ม.11 บ้านป่าแดง ซ.- ถ.- ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางอนุจชาดา  เปี่ยมปิ่น 0953143608

1156 หนึ่งในซอย 334 ม.11 ซ.- ถ. - วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ น.ส.ประภัสสร สักทอง 0852243319
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1157 SP มาร์เก็ต 22 ม.14 ซ.- ถ. - วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายเฉลิมพงศ์ มหารัชตะกุล 0846893488

1158 ร้านสิทธิชัย 637-638 ม.3 ซ.- ถ. - วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นายสิทธิชัย ธนนิธรกุล 0911684141

1159 ร้านพฤกษา 26 ม.12 ซ.- ถ.- ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางสาวพฤกษา คําป้อง 0815506818

1160 สุภารักษ์การเกษตร 130 ม.6 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางสุภารักษ์ ศรีจันทร์ 0650629654

1161 กมลวรรณพาณิชย์ 19/1 ม.9 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ นางกมลวรรณ สิทธินนท์ 0864461543

1162 ลูกน่าน 218 ม.13 ซ.- ถ.- ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นางรําไพ  โสประดิษฐ์ 0806854517

1163 นายภาคิน ทัศนไพบูลย์ 15 ม.5 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายภาคิน ทัศนไพบูลย์ 0812858699

1164 ร้านดอกบัว 35 ม.5 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นางดอกบัว บุญนาก 0629468023

1165 นางสาวณปภัช  สีเหลือบ 38/2 ม.1 ซ.- ถ.- วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นางสาวณปภัช  สีเหลือบ 0884224405

1166 กุลภญาพาณิชย์ 39 ม.12 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นางกุลภญา วิลาทัน 0897022144

1167 นายพเยาว์ นาคโครพ 105/1 ม.6 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายพเยาว์ นาคโครพ 0816752066

1168 นิคมการไฟฟ้า 329 ม.1 ถ.ชนแดน-วังหิน วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายนิคม ดวงติ๊บ 0871973398

1169 มิตรอารีย์ 426 ม.1 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายโสภณ ยินสกุลชัย 056758042

1170 นิพลรุ่งเรือง 102 ม.11 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายนิพล สุขน้อย 0612749890

1171 ร้านแทนน้ําแข็ง 69/1 ม.14 ว.- ถ.- วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายเสกสันต์  กุณะพรม 0892703256

1172 กิจรุ่งเรือง 93 ม.15 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายกิตติศักดิ์ วาระสิทธิ์ 0933080082

1173 ธ.ธง 11 ม.17 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายธนเดช รังษีวงค์ 0879346688
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1174 ร้านบุตรดา 41 ม.14 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ นางบุตรดา วงศ์แสนสี 056922564

1175 วิชัยการค้า 57/2 ม.9 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ นายวิชัย  คําทองคํา 0979189580

1176 น.ส.ชื่นจิตร  แพงทอง 53 ม.4 ซ.- ถ.- โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ น.ส.ชื่นจิตร  แพงทอง 0861267803

1177 นางปราณี เย็นใจ 67 ม. 8 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นางปราณี เย็นใจ 0933121043

1178 หาญตรงรุ่งเรืองพานิช 87 ม.13 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นายเทพอลงกรณ์ หาต่ง 0890343532

1179 นายมนัส ทูโคกกรวด 668 ม.1 ซ.- ถ.- ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นายมนัส ทูโคกกรวด 0818887590

1180 คุณชายก่อสร้าง 95 ม.7 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นายกฎกมล  พรหมพัฒน์ 0641936396

1181 นายพัฒนา  วงศ์ตระกุลชัย 16/2 ม.2 ซ.- ถ.- พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นายพัฒนา  วงศ์ตระกุลชัย 0869292942

1182 น้องยีนส์การเกษตร 139 ม.14 ซ.- ถ.- ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นางสาววิลัยวรรณ  พูลจีน 0987758292

1183 ร้านทองใบ 85 ม.2 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ นายทองใบ สมศรี 0898897322

1184 ร้านโชควิภัทรรุ่งเรือง 111/2 ม.11 ซ.- ถ.- คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ นางชาลี  อินทรีย์ 0815897321

1185 นายสุริยา  สุทธิธรรมานันต์ 222/1 ม.2 ซ.- ถ.- สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ นายสุริยา  สุทธิธรรมานันต์ 0875593888

1186 นางสาวธาราตรี  อยู่คง 46/1 ม.3 ซ.- ถ.- ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นางสาวธาราตรี  อยู่คง 0903283874

1187 นายสมโภชน์  ยังทรัพย์ 120 ม.4 ซ.-ถ.- บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นายสมโภชน์  ยังทรัพย์ 0824059105

1188 สมโพชน์พานิช 199 ม.4 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นายสมโพชน์ สีดา 0822315319

1189 ร้านชุติกาญจน์ 189 ม.2 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นางชุติกาญจน์ พาลี 0879157766

1190 หจก.เกษม มอเตอร์ ออยล์ 98/1 ม.1 ซ.- ถ.- ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นางพรพิศ  หลีเกษม 0897043820
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1191 มนัสนันท์พาณิชย์ (แก๊ส) 37/1 ม.1 ซ.- ถ. - วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นางสายน้ํา  สีขาว 0812812550

1192 นายจํานงค์ ลุนทา 514/1 ม.10 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นายจํานงค์ ลุนทา 0812808357

1193 กัลยา ห้วยโป่ง 230 ม.4 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นายล้วน  กัลยาประสิทธิ์ 0828791674

1194 นายผัด  สิงห์รักษ์ 100 ม.5 ซ.- ถ.- ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นายผัด  สิงห์รักษ์ 0862177133

1195 เลิศชัยพานิช 59/2 ม.4 ซ.- ถ.- นาซํา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นายสุรไกร  ชัยเลิศ 0856083560

1196 ร้านนุชกกกะทอน 5 ม.4 ซ.- ถ.- นาซํา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นายนพดล  เรืองตา 056917462

1197 นายจิระ  บุญแท่ง 2  ม.1 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นายจิระ  บุญแท่ง 0815338775

1198 กัลยาณี 165 ม.6 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นางกัลยาณี วันยศ 0944837175

1199 วังหลังจ้า มาร์เก๊ตติ้ง 30 ม.9 ซ.- ถ.- วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยโท อิทธิพล  กันยาไชย 0848226503

1200 รุ่งโรจน์ (แก๊ส) 327 ม.8 ซ.- ถ.- ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นางเต้หวัน  เหล็กเรืองฤทธิ์ 0812953119

1201 ร้านคําสิงห์การเกษตร 99 ม.1 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นายคําสิงห์ แก้วบท 0872012116

1202 นางสาวธิดารัตน์  แก้วเพียร 417 ม.8 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นางสาวธิดารัตน์  แก้วเพียร 0904542790

1203 ชูชีพแก๊ส 12 ม.6 ซ.- ถ. พิทักษ์บํารุง หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นายชูชีพ จั่นปาน 0877377370

1204 ร้านสวัสดีพานิช 91 ม.2 ซ.- ถ.- หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นายณรงค์เดช  บุญเจือ 0898562749

1205 จันทร์เพ็ญพานิชย์ 53 ม.6 ถ.พิทักษ์ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นางจันทร์เพ็ญ บุญเจียง 056747804

1206 ร้านพงษ์เกษตรรุ่งเรือง 147 ม.1 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ นางลัคนา  จันทร์สารโสภณ 0819186788

1207 แกรม & เกรซ 33 ม.11 ซ.- ถ.- ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายรุ่งเรือง  ปัญญาแก้ว 0917235353
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1208 ล้านมิ้นท์ 27 ม.2 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางสาวจุฑามาศ ทองริ้ว 0815964662

1209 นางหนูชอบ  พยาวงศ์ 47/1 ม.5 น้ําก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางหนูชอบ  พยาวงศ์ 0980936968

1210 ร้านสมบูรณ์พูนทรัพย์ 102 ม.1 น้ําก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางวีณา  สุพลจิตต์ 0949944621

1211 อาเซี่ยนสะดวกซื้อ 159 ม.8 น้ําชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ ร.ต.ท. ภูมิศักดิ์ ศรีใจวงศ์ 0987495709

1212 นันทนี (แก๊ส) 7/1 ม.2 ซ.- ถ.- น้ําเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางนันทนี  มาราช 0866799389

1213 ครูจบ 187 ม.3 ซ.- ถ. - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางวรรณิษา  ชายศรี 0947186985

1214 ลุงเติม 19 ม.7 ซ.- ถ. - บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายเติม  เรืองตา 0970830846

1215 เทน เทน 214 ม.6 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายณรงค์ สนเข็ม 0957649052

1216 ร้านมังกรมินิมาร์ท 37/1 ม.1 บุ่งน้ําเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางสาวจิราภา ทองเถาว์ 0816755086

1217 ลุงสมพาน 198 ม.1 ซ.- ถ. - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางธนพร  ทองอ่อน 0935694235

1218 เกษตรรัตนะ 199 ม.12 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายนิคม  วงษา 0862068481

1219 บอสกับแบงค์ 211 ม.16 ถ.น้ําดุกเหนือ-ปากห้วย ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายภาณุวัฒน์ ดวงติ๊บ 0806647052

1220 หจก.เพชรยูนิคแก๊ส ปากดุก 129 ม.3 ซ.- ถ.หล่มสัก-ชุมแพ ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายฉัตรชัย  หมู่พิกุล 0819737610

1221 นายศักดิ์ดา ยะภา 59 ม.5 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายศักดิ์ดา ยะภา 0882823545

1222 ทิพย์วรรณ 36 ม.1 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางทิพย์วรรณ ราชองค์ 0910758989

1223 นายจงรักษ์ รักเสรีไทย 11 ม.5 ซ.- ถ. - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายจงรักษ์ รักเสรีไทย 0841791857

1224 พี่อ้อ ลานบ่า 20/1 ม.18 ซ.- ถ. - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางอิงอร  โม้แหยม 0862102069

72/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1225 นางมาลินีย์  สิงห์ทอง 110 ม.7 ซ.-ถ.- สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางมาลินีย์  สิงห์ทอง 0845772485

1226 นางนิ่มนวล  ทองมี 93 ม.2 ซ.- ถ. - สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ นางนิ่มนวล  ทองมี 0640958230

1227 ชูชีพแก๊ส 1 63 ม.- ซ.- ถ.พิทักษ์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายปณวัตร  จั่นปาน 056745696

1228 บจก.สหพัฒนาบรรจุแก๊ส 89/1 ถ.คชเสนีย์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ นายพรชัย ด่านรุ่งเรือง 0816808666

1229  เด่นชัยมินิมาร์ท 565/1 ม.7 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ นางพิกุล  ต๊ะผัด 0869218693

1230 นางตุลาการ ปักสิงห์ 73  ม.4 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ นางตุลาการ  ปักสิงห์ 0875371927

1231 พสิษฐ์ ดีไซน์ 369/1 ม.8 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ นายสุพัฒน์ วันสวัสดิ์ 0856242428

1232 นายปราโมทย์ เหล่าไทย 25 ม.1 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ นายปราโมทย์ เหล่าไทย 054613398

1233 นางสมศรี วงศ์ประเสริฐ 33/4 ม.1 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ นางสมศรี วงศ์ประเสริฐ 0897562107

1234 นางสาวอมรา  เวียงทอง 8/1.  ม.7 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ นางสาวอมรา  เวียงทอง 0882678898

1235 นางสกาวเดือน  ปันศิล 9/24.  ม.1 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ นางสกาวเดือน  ปันศิล 0897577976

1236 นายเฉลิมพงศ์   พรมตา 62/2. ม1 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ นายเฉลิมพงศ์   พรมตา 0896325452

1237 นางนิรมล   ภัทรชัยพร 35/4 ม.3 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ นางนิรมล   ภัทรชัยพร 0864616212

1238 นายวินัย แสนขัด 1/10 ม.2 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ นายวินัย แสนขัด 0979414110

1239 นายศักดา  กัวตระกูล 197/2 ม.2 ซ.- ถ. - ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ นายศักดา  กัวตระกูล 0894310387

1240 นายสุรศักดิ์  นาวีพัฒนา 40 ม. - ซ.- ถ.เหมืองหลวง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ นายสุรศักดิ์  นาวีพัฒนา 0896339463

1241 นายสุรเดช  นาวีพัฒนา 3/1  ม.3 ซ.- ถ.ร่องซ้อ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ นายสุรเดช  นาวีพัฒนา 0869146479
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1242 นายจิรยุทธ  ทองสา 16   ถนนศศิบุตร ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ นายจิรยุทธ  ทองสา 0867283914

1243 นายโกศล  เลาหพัฒนาเลิศ 78/15. ถ.พระร่วง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ นายโกศล  เลาหพัฒนาเลิศ 0860605008

1244 แพร่บริการแก๊ส 136/7 ถ.ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ นายชัยรัตน์ ภัทรชัยพร 0897559085

1245 ร้านวรชัย 92  หมู่ 2 ถนน ป่าแดง - ทุ่งโฮ้ง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ นายวรชัย   สีใจ 0850583583

1246 นายวัชรินทร์   นาเหมือง 127/1 ม.14 ซ.- ถ. - ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ นายวัชรินทร์   นาเหมือง 0856141095

1247 นายวน  ปัญญาใจ 67.  ม.8 แม่คํามี เมืองแพร่ แพร่ นายวน  ปัญญาใจ 054636108

1248 นายนพดล  แม่คํามี 86/1.  ม.4 แม่คํามี เมืองแพร่ แพร่ นายนพดล  โคตรแสง 0892647242

1249 นายประเทือง ตันมา 48 ม.3 แม่คํามี เมืองแพร่ แพร่ นายประเทือง ตันมา 0900503909

1250 นายเอกมัย บ่อคํา 106 ม.3 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ นายเอกมัย บ่อคํา 0896322273

1251 นางกัลยาณี  คูหา 103/2.  ม.3 วังธง เมืองแพร่ แพร่ นางกัลยาณี  คูหา 0954536346

1252 นางสาวขวัญเพชร์  นัน 197 ม.10 ซ.- ถ. - สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ นางสาวขวัญเพชร์  นัน 0847649026

1253 ณรงค์แก๊ส เหมืองค่า 74/2 ม.6 ซ.- ถ. -' เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ นายณรงค์  จิณะวงศ์ 0892660763

1254 นายสุวกร   ผิวบัวคํา 186 ม.8 ซ.- ถ. - เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ นายสุวกร   ผิวบัวคํา 0843736213

1255 นายดํารงค์  เหล่าดํารง 58 ม.8 ซ.- ถ. - ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ นายดํารงค์  เหล่าดํารง 0890767277

1256 นางสาวกรรณิกา  กวาวส 56/1 ม.1 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ นางสาวกรรณิกา  กวาวส 0861846634

1257 นางศรีรัตน์  คําเขื่อน 161  ม.3 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ นางศรีรัตน์  คําเขื่อน 0871922949

1258 เกศราพร   ทิเขียว 138/1 ม.6 ซ.- ถ. - แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ นางเกศราพร   ทิเขียว 0892634209
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1259 นางสัจจา   ยวงอินแปลง 170/2 ม.6 ซ.- ถ.- แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ นางสัจจา   ยวงอินแปลง 0852477282

1260 ร้องกวางแก๊ส 89 หมู่ 2 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ นายโกศล พลานนท์ 0894255686

1261 นายธีรพงษ์ อิสระมงคลพันธุ์ 46 ม.12 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ นายธีรพงษ์ อิสระมงคลพันธุ์ 0871938504

1262 นายถวัลย์  สิทธิวีระกูล 282/3  ม.6 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ นายถวัลย์  สิทธิวีระกูล 0871724725

1263 นายคฑาวุธ  สุขแก้ว 30/2 ม.4 ซ.- ถ. - ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ นายคฑาวุธ  สุขแก้ว 0946394496

1264 นายนา  นําพล 39 ม.10 ซ.- ถ. - ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ นายนา  นําพล 0818854789

1265 นางบุญยานุช  ตันต่อ 27/7 ม.10 ซ.- ถ. - ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ นางบุญยานุช  ตันต่อ 0843682526

1266 ชินวัฒน์พาณิชย์ 34/2 ม.11 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ นายกําธร แสนหลวงอิทร์ 0610578321

1267 นายถนัด  จําปาแก้ว 29/1. ม.9 ซ.- ถ. - บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ นายถนัด  จําปาแก้ว 0871857704

1268 นางลักขณา  ใจเกี๋ยง 108 ม.4 ซ.- ถ. - บ้านปิน ลอง แพร่ นางลักขณา  ใจเกี๋ยง 0875496551

1269 นายบุญผ่าน วิเศษสถาพร 122/1 ม.4 ซ.- ถ. -' บ้านปิน ลอง แพร่ นายบุญผ่าน วิเศษสถาพร 0857216821

1270 นายสวัสดิ์   เครือเหมย (แก๊ส) 29/2  ม.3 ซ.- ถ. - แม่ปาน ลอง แพร่ นายสวัสดิ์   เครือเหมย 0899550136

1271 นางสาวบัวลอย  จันทร์เพชร 23  ม.4 เวียงต้า ลอง แพร่ นางสาวบัวลอย  จันทร์เพชร 0811116364

1272 นางกัญญา  เขียวปิง 73/2 ม.2 เวียงต้า ลอง แพร่ นางกัญญา  เขียวปิง 0979760588

1273 นางเกตุ แสนเตชะ 21 ม.4 เวียงต้า ลอง แพร่ นางเกตุ แสนเตชะ 0871864468

1274 นางอุบล  เฉิน 203 ม.8 ซ.- ถ. - ห้วยอ้อ ลอง แพร่ นางอุบล  เฉิน 0896357139

1275 หจก.โอแก๊ส ซับพลาย 152 ม.6 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ นางสาวอารยา อัจจิมา 0934461551
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1276 นางลํามวล ญาณปัญญา 110  ม.11 นาพูน วังชิ้น แพร่ นางลํามวล ญาณปัญญา 0899563548

1277 ร้านฮงพืชผล 176 ม.10 ซ.- ถ.สุขาภิบาล 1 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ นางสาวสร้อยสุดา   นาคกร 0811632016

1278 สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จก. 201/7 ม.7 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ นายไพฑูรย์ มานะศักดิ 0966987479

1279 นายสุวัต ถิ่นจันทร์ 49/1 ม.1 แดนชุมพล สอง แพร่ นายสุวัต ถิ่นจันทร์ 0848066393

1280 นายสุพิศ เขตต์บรรพต 50 ม.8 บ้านหนุน สอง แพร่ นายสุพิศ เขตต์บรรพต 0898122497

1281 นางเลื่อน   ทิพยกมลพันธ์ 14 ม.1 ซ.- ถ.- สะเอียบ สอง แพร่ นางเลื่อน   ทิพยกมลพันธ์ 0996643264

1282 นางสาวกาญจนา  อุดม 134  ม.4 สะเอียบ สอง แพร่ นางสาวกาญจนา  อุดม 0871331190

1283 นางสาวแววดาว ไชยสถาน 41/2 ม.8 สะเอียบ สอง แพร่ นางสาวแววดาว ไชยสถาน 0844821742

1284 ไอซ์ซี่แก๊ส 262/2 ม.11 ห้วยหม้าย สอง แพร่ นางถนอม แดนโพธิ์ 0810333700

1285 นางอนงค์   พรมเสน 72 ม10 หัวเมือง สอง แพร่ นางอนงค์   พรมเสน 0857142351

1286 นายประกิจ  จันทร์กระจาย 125 ม.3 ซ.- ถ. - หัวเมือง สอง แพร่ นายประกิจ  จันทร์กระจาย 0890474793

1287 นายวินัส  บําเพ็ญบุญ 4/2.  ม.4 หัวเมือง สอง แพร่ นายวินัส  บําเพ็ญบุญ 0823856047

1288 นางดวงพร ยิ้นซ้อน 197 ม.11 หัวเมือง สอง แพร่ นางดวงพร ยิ้นซ้อน 0837668399

1289 นางลัคนา ใจกุม 183/1 ม.2 หัวเมือง สอง แพร่ นางลัคนา ใจกุม 0910794865

1290 นางพรรณี  สีสด 35/3  ม.1 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ นางพรรณี  สีสด 0816036251

1291 ผ่องศรีการค้า 191 ม.1 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ นางผ่องศรี มานพ 0649946950

1292 นางสาวจุฑามาศ กวางนอน 54/3. ม.6 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ นางสาวจุฑามาศ กวางนอน 0979307846
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1293 นายศุภชัย  เข็มเมือง 140 ม.1 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ นายศุภชัย  เข็มเมือง 0894291274

1294 นายกษิเดชภ์   ปินใจ 30/1. ม3 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ นายกษิเดชภ์   ปินใจ 0872045406

1295 นายสนวน   วงศ์วัฒนานุกุล 19/1. ม.6 ซ.- ถ. - น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ นายสนวน   วงศ์วัฒนานุกุล 0828885962

1296 นางทวีป   เสาร์แดน 45 ม.4 ซ.- ถ. - น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ นางทวีป   เสาร์แดน 0810237699

1297 นายณรงค์ศักดิ์  อะจิมา 76 ม.2 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ นายณรงค์ศักดิ์  อะจิมา 0947354952

1298 ร้านกิศกรพาณิชย์ 22/3 ม.1 ซ.- ถ.วิชิตสงคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต นายกองกิจ ลิ่มสืบเชื้อ 0813703911

1299 ร้านนิวรุ่งเรืองแก๊ส 68 ม.- ซ.- ถ.พิศิษฐ์กรณีย์ ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต นายชยุต พ่อค้า 0818944211

1300 ร้านป.สมบูรณ์แก๊ส 5/101 ม.1 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต นายกฤษกร อาจเมือง 0874667669

1301 นายสุทธิรักษ์ พัฒกอ 21/3 ม.6 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ พัฒกอ 0817976494

1302 ร้านศูนย์จําหน่ายแก๊สภูเก็ต 197 ถ.ถลาง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต นายณัชจรงค์ เอกเพิ่มทรัพย์ 0814251727

1303 นายจําเป็น ดีบุก 31/22 ม.1 ถ.วิเศษ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต นายจําเป็น ดีบุก 0813962558

1304 ร้านธารทิพย์น้ําแข็ง 97/186 ม.4 ซ.- ถ.วิรัชหงษ์หยก วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต นายอโนทัย บัณฑิตพนา 0843044350

1305 แก๊สเมืองท่า 45 ม.3 ซ.- ถ.- ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม นางสาววาณี  หมื่นใจ 0804522774

1306 ร้านพรวิวัฒน์ แก๊ส 38 ม.1 ซ.- ถ.- หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม นางอารีรัตน์  สัจจพงษ์ 0911299477

1307 ไทยรครบริการ 171 ม.8 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม นางพัชรินทร์  นารอง 0872146784

1308 นางกนก  สิมลา 64-65  ม.19 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม นางกนก  สิมลา 0817087490

1309 แก้วนภา 9 ม.8 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม นางแก้วนภา  แก้ววันทา 0833400619
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1310 ร้านศิริวัฒนา 2 ม.9 ซ.- ถ. - นาดูน นาดูน มหาสารคาม นายทรงชัย  แห้วทอง 0872320994

1311 สุริยะบริการ 101 ม.3 วังไชย บรบือ มหาสารคาม นางอรัญญา พร้อมพรั่ง 0832828455

1312 หจก.สุบรรแก๊ส 69 ม.4 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม นายสุรศักดิ์  สุชัยบวร 0812626123

1313 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พยัคฆ์แก๊ส 54 ม.5 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี 0821115667

1314 ร้านเจริญรัตน์แก๊ส 109 ม.1 ซ.- ถ.ริมคลองสมถวิล ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม นารีรัตน์ กุศลไสยานน 0812633160

1315 ร้านเอ็น.พี.แก๊ส มหาสารคาม 1117/7 ถ.สมถวิล ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม นางวิมล สังขยานนท์ 043721447

1316 นานาบริการ 36 ม.1 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม นายณรง  โคตรบรรเทา 0830733817

1317 สยามไชย 400/1-3 ม.1 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม นายสยาม ศิริจันทราวณิชย์ 0813699443

1318 วิทูลย์ แสงโคตร 105 ม.7 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร นายวิทูลย์ แสงโคตร 0625637864

1319 สบายบริการ 237 ม.1 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร นางยอแสง  เจริญผล 0817510721

1320 ต้องลม สโตร์ 162 ม.2 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร นางวิลัยวัลย์ กุลศรี 0853257203

1321 นางสุพรรณ์ จันทร์สด 152 ม. 8 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร นางสุพรรณ์ จันทร์สด 0967747605

1322 น้องนิ้งมินิมาร์ท 179 ม.3 โชคชัย นิคมคําสร้อย มุกดาหาร นางสาวกาญจนา ปึ้งตะแนน 0819661318

1323 สมบูรณ์ นากอก 25 ม. 7 นากอก นิคมคําสร้อย มุกดาหาร นายสมพงษ์ วงษ์ปะชา 0862303614

1324 นิคมไฮเทคเซ็นเตอร์ 78 ม. 5 นิคมคําสร้อย นิคมคําสร้อย มุกดาหาร นางปริญญา อุปเสน 0817332446

1325 นางสาวสายไหม ผลทับทิม 241 ม. 11 ถ.ชยางกูร หนองแวง นิคมคําสร้อย มุกดาหาร นางสาวสายไหม ผลทับทิม 0856625637

1326 เจริญรุ่งเรืองกิจ 221 ม. 4 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร กัญญาพัชร ภูพวง 0961792942
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1327 ขวัญบุญ 19 ม.9 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นางสาววิไร ชูวงค์วาฬ 0810482165

1328 ทองสงวนการเกษตร 68 ม.12 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นายประมวล  ชูรัตน์ 0879161662

1329 โมมีน การค้า 134 ม.4 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นางทองเสริม ขันติจิตร 0909924863

1330 วิลาวัลย์ บริการ 3 ม. 12  ถ.มุกดาหาร-คําชะอี บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นางวิลาวัลย์ คล่องแคล่ว 0892739392

1331 ร้านณรงค์การค้า 494/1 ม.1 ซ.- ถ.- ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน นางอรพิน ปัญญาศรีวิชัย 0811680848

1332 สมทรัพย์บริการ 9/1 ม.11 ซ.- ถ.- แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน ร้านสมทรัพย์บริการ 0895584821

1333 ร้านสยามซับพลาย 1/3 ม.- ซ.- ถ.- จองคํา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.เชาว์ศิลป์  ล่องชูผล 0856166061

1334 ร้านปรานต์พานิชย์ 280 ม.1 ซ.- ถ.- ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน นางสาวพุทธชาติ ยมกิจ 0810310266

1335 นางเนาวรัตน์ เรืองสุขสุด 171/1 ม.1 ซ.- ถ.- หมอกจําแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน นางเนาวรัตน์ เรืองสุขสุด 0861982894

1336 ร้านแสงซอนแก๊ส 37/1 ม.1 ซ.- ถ.- หมอกจําแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ร้านแสงซอนแก๊ส 0895548128

1337 ร้านชัยศิลป์ 77 ม.2 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน นายทิฐิกร ชัยศิลป์ 0846093492

1338 ร้านศรีออน 50 ม.2 ซ.- ถ.- ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน นางสาวศรีออน นันทิวิริยะชัย 0835668763

1339 ว่าที่ ร.ต.อุดมสิน สินธพทอง 71 ม.1 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ว่าที่ ร.ต.อุดมสิน สินธพทอง 0979231604

1340 ร้านฮั่วเฮง 132-133 ม.2 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ลุมพุก คําเขื่อนแก้ว ยโสธร นางศิริวรรณ ชวลิต 0817251612

1341 ร้านประสานพาณิชย์ 107-108 ม.2 ซ.- ถ.แจ้งสนิท ลุมพุก คําเขื่อนแก้ว ยโสธร นายเกริกฤทธิ์ รังสิทัตศุกล 0818763012

1342 ร้ายเจริญมิตร 255 ม.4 ซ.- ถ. - โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร ร้ายเจริญมิตร 0883463257

1343 ร้านไชยเจริญทรัพย์ 89 ม.6 ซ.- ถ. - โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร นายสมพร พงษ์รัตน์ 0817906355
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1344 เจริญวาณิชย์ 114 ม.1 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร นายกฤษฎา เจริญพงษ์ 0848836226

1345 ศรีทองแก๊ส 77 ม.12 ซ.- ถ.แจ้งสนิท เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร นายสรรพากร กองแก้ว 0818795744

1346 ดวงจันทร์ สระบัว 103 ม.4 ซ.- ถ.- สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร ดวงจันทร์ สระบัว 0852000658

1347 บารอกะห์ 77/1 ม.5 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา นายอาหะมะ บูระก๊ะ 0896592946

1348 ฟีฟานการยาง 35/2 ม.2 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา นายรูซีร์ ดือราแม 0852146803

1349 อิรฟานการค้า 20/3 ม.1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา น.ส. รอกิเย๊าะ มอลอเล๊าะ 0847484794

1350 ยิสมานี 157/3 ม.1 กาบัง กาบัง ยะลา นางสาวยิสมานี สอละซอ 0822682035

1351 ร้านกะยะห์ 28/2 ม.3 กาบัง กาบัง ยะลา นางรอวีย๊ะ  ปอเง๊าะ 0872940976

1352 สหกรณ์การเกษตรธารโต จํากัด 77 ม.5 ธารโต ธารโต ยะลา นายวิทยา  แก้วเจริญ 0810988556

1353 ดีน-น่า มินิมาร์ท 122/6 ม.1 บ้านแหร ธารโต ยะลา นางสาวกามีลา  สุเร็ง 0987201210

1354 มาดีฮะห์  การค้า 13/2 ม.1 บ้านแหร ธารโต ยะลา นางสาวมาดีฮะห์  มาลอ 0937696682

1355 ร้านแวอัล 47 ม.11 ถ.สุขยางค์ บ้านแหร ธารโต ยะลา นางสาวกาหนิลา  เจ๊ะและ 0936561689

1356 ดีการค้า 137 ม.1 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา นายแวหะมะรอสะดี แวมะมิง 0800400441

1357 แบเลาะ รานอ 74/2 ม.8 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา นายอับดุลเลาะ กูบาเลาะ 0898783702

1358 พีพี ช็อป 233/1 ม.9 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา นายฮานีฟ ละตานา 0869690705

1359 1000ดีน่า 97/2 ม.2 ถ.สุขยางค์ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา นางสาวยาวาเฮ สาเมาะ 0936270489

1360 กะยะห์การค้า 89/2 ม.2 ถ.สุขยางค์ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา นางนาซีเราะห์ สาแม 0848588554
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1361 ณีสฟา พาณิชย์ 101/1 ม.2 ถ.สุขยางค์ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา นางรอฮานี  สะเอ๊ะ 0819694134

1362 ตูแวอามีเน๊าะการค้า 87/1 ม.3 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา นางสาวตูแวอามีเน๊าะ มะโซะ 0904807232

1363 อาฟาซีส การค้า 173 ม.11 ถ.ยะลา-เบตง บันนังสตา บันนังสตา ยะลา นางสาวสารีม๊ะห์  เจ๊ะมะ 0611900578

1364 แสงดีการไฟฟ้า 185 ถ.สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา นายวกุล จิเวทพงศ์ 0964652695

1365 เฟรชมาร์ทบ้านกะลูแป 33 ม.2 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา นาง ฐานิต หะมะ 0844510942

1366 เปาะยู 15/4 ม.2 พร่อน เมืองยะลา ยะลา นายอิมรอน มูหะมัด 0807052788

1367 ยาลอการค้า 18/4 ม.1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา นายนุรดีน วอเฮง 0862942104

1368 ร้านแบซัน 123/12 ม.11 ถ.สาย 15 สะเตง เมืองยะลา ยะลา นายหาซัน  สกุงสารี 0892987614

1369 สาย 15 107/1 ถ.สาย15 สะเตง เมืองยะลา ยะลา นายอ๊ะมัด มาลีลาเตะ 0846311097

1370 อดุลย์เต๊ะ 101/3  ถ.สาย 15 สะเตง เมืองยะลา ยะลา นายอดุลย์ เต๊ะ 0650481990

1371 บังแอ 81/8 ม.6 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา นางสาวพาตีเมาะ  หะยีดือราแม 0800353044

1372 ร้านอัลอามีน 124 ถ.สาย15 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา นางสาวฟาตีฮะ กะโด 0848606445

1373 นูยะห์ 75/3 หน้าถ้ํา เมืองยะลา ยะลา น.ส.นูรีย๊ะ เจ๊ะเต๊ะ 0807123423

1374 นายการียา  กรานี 10/2 ม.1 ซ.- ถ.- กาตอง ยะหา ยะลา นายการียา  กรานี 088903201 

1375 ย๊ะมีละห์การค้า 69/6 ม.4 กาตอง ยะหา ยะลา นาง ย๊ะมีละห์ ยูนุ 0872955783

1376 บิร แอนด์ บิร 112/1 ม.1 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา นางสาวนูรีดา กมางิน 0899774565

1377 วีว้ามินิมาร์ท 140 ม.2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา นางปาลิดา สุทธิสน 0808702507
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1378 นิสรินย์ ไฮเปอร์มาร์ท 1 ม.1 ปะแต ยะหา ยะลา นางสาวพาอีซ๊ะ ลาเต๊ะ 0801367207

1379 มูนุง การค้า 30 ม.5 ปะแต ยะหา ยะลา นางสาวรอฮานีง  เจ๊ะมะ 0807040291

1380 ร้านยีเดร์ การค้า 4/2 ม.6 ปะแต ยะหา ยะลา นางสาวนูรลียานา  ดือราโอะ 0954407349

1381 พงบลูกา 29/1 ม.3 ยะหา ยะหา ยะลา นายดิถี ลีวัน 0864886550

1382 อัล-อามีน การค้า 91/3 ม.1 ละแอ ยะหา ยะลา นางสาวยูนัยดา กาโป 0987208255

1383 นางซาลูมา มอลอเล๊าะ 42 ม.4 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา นางซาลูมา มอลอเล๊าะ 0822656107

1384 นส.ไมซีน่า  วาแม 123 ม.1 ซ.- ถ.เมืองรามัน กายูบอเกาะ รามัน ยะลา นส.ไมซีน่า  วาแม 0873936686

1385 นางรอกีเยาะ เปาะมะ 83 ม.1 ถ.จรูญวิถี กายูบอเกาะ รามัน ยะลา นางรอกีเยาะ เปาะมะ 0930937240

1386 ตีมินิมาร์ท 26/3 ม.3 กาลูปัง รามัน ยะลา นายอับดุลอาซิ มาอูมุง 0879142395

1387 นูรีบาซา 89/1 ม.1 กาลูปัง รามัน ยะลา นางสาวนูรีฮัน อีแตเบ็ง 0873981804

1388 แบแอการค้า 18/1 ม.3 เกะรอ รามัน ยะลา นายอิสมาแอร์ ดงตายา 0817671755

1389 ร้านอิบนูฮิบบาน การค้า 100/1 ม.3 ถ.สายบุรี-รือเสาะ เกะรอ รามัน ยะลา นายมะฮาซัน  ดงตายา 0800354354

1390 แสงเจริญการค้า 111 ม.3 เกะรอ รามัน ยะลา นายอิสมาแอร์ ดงตายา 0817671755

1391 สรัญญามินิมาร์ท 58 ม.1 ถ.ยะลา-โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา น.ส.โรฮายา หะยีอุมา 0936081072

1392 ซอฮาบัตช๊อป 128/1 ม.2 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา น.ส. ยารีย๊ะ รีเด็ง 0828212170

1393 บือดอง 72 ม.4 เนินงาม รามัน ยะลา นายกอเดร์ แกะซิ 0939250712

1394 นุรไอดา การค้า 75 ม.2 บาโงย รามัน ยะลา นางสาวนุรไอดา  สะมะแอเจ๊ะมะ 0883951918
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1395 มาแฮไซเบอร์ช๊อป 24/1 ม.4 บือมัง รามัน ยะลา น.ส. กามีละ เลาะแมหอ 0817674718

1396 อิลมี 70 ม.2 บือมัง รามัน ยะลา นายดือราแม มะแซ 0848564680

1397 แบกี 122 ม.2 ยะต๊ะ รามัน ยะลา นายมะรีกี เซ็งมาดี 0860629525

1398 นายสาคร แว่นทองคํา 144 ม.3 ซ.- ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด นายสาคร แว่นทองคํา 0801591758

1399 ร้านธเนศบริการ 147 ม.1 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด นายธเนศ วีระดิลก 0948562259

1400 นายชัยณรงค์  ชาวงษ์ (แก๊ส) 150 ม.9 ซ.- ถ.- โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นายชัยณรงค์  ชาวงษ์ 0896225618

1401 สมศักดิ์แก๊ส 127 ม. 11 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นางพิมพ์พร ถนัดค้า 0872313269

1402 น้องเฟิร์นโภชนา 39 ม.2 ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด นายอุดม บุตรจํารวล 0985867697

1403 นางสาวสายยนต์ วงศ์สอสัตย์ 77 ม.3 ซ.- ถ.- คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด นางสาวสายยนต์ วงศ์สอสัตย์ 0890757392

1404 นางสํารวย  วรรณดร 68 ม.4 ซ.- ถ.- บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด นางสํารวย  วรรณดร 0988480875

1405 นางสํารวย  ด่านวันดี 49 ม.1 ซ.- ถ.- เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด นางสํารวย  ด่านวันดี 0828515813

1406 นิตยามินิมาร์ท 26/1 ม.3 น้ําจืดน้อย กระบุรี ระนอง นางนิตยา เมืองใจ 0896452992

1407 วิเศษมีการค้า 18/7 ม.1 เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง นางสาวรุ่งนภา วิเศษมี 0899709189

1408 นายอุดมศักดิ์  หีบเพชร 78/123 ถ.ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง นายอุดมศักดิ์  หีบเพชร 0810776006

1409 ป๊อปแก๊ส 294/8 ซ.เขานิเวศน์3 ถ.เรืองราษฎร์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง นางกันทิมา จงเจริญ 0658596437

1410 หจก.โรงงานบรรจุแก๊สเทพศิรินทร์ 28 ถ.กําลังทรัพย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง นายสุชาติ กุลวานิชไชยนันท์ 077811055

1411 โอภาสแก๊ส 130/111 ถ.เฉลิมพระเกียรติ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง นางสาวนิธิศา โสอุดร 0897999651
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1412 สันติแก๊ส 6/30 ม.1 ถ.เพชรเกษม บางริ้น เมืองระนอง ระนอง นางนีรา ศุภสินถาวรกุล 0818952600

1413 หจก.พลทรัพย์เอนเนอร์จี 75/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม บางริ้น เมืองระนอง ระนอง นางสาวพรเพ็ญ เลิศพัฒนพงศ์ 0858866644

1414 นับเงินการค้า 40/1 ม.3 ซ.- ถ.- บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง นางสุวรรณิกา โศภาวชิรพงศ์ 0857911480

1415 นางสาวสําอางค์ แถวลีลา 32/2 ม.2 ซ.- ถ.- บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง นางสาวสําอางค์ แถวลีลา 0896473105

1416 ขวัญหทัย 1/2 ม.5 ซ.- ถ.- นาคา สุขสําราญ ระนอง นางขวัญหทัย ใจทิพย์ 0813684040

1417 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จํากัด 91/8 ม.2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง นายณัฏฐาวัฒน์ รัตนสร้อย 0819415482

1418 คุณจิราพัชร  บุญอิสโร 14/4 ม.6 ซ.- ถ.บ้านตีนเนิน หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง คุณจิราพัชร  บุญอิสโร 0871447419

1419 ร้านเจ๊วรรณา 14 ม.6 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง นางวรรณา วงศ์พิทักษ์ 0897486759

1420 พัฒนาภัณฑ์ 69/202 ม. 1 ถ.สุขุมวิท พลา บ้านฉาง ระยอง นายคมสัน เจตะวัฒนะ 0897488335

1421 นางสาววนิดา สว่างวงษ์ 33/7 ม.2 สํานักท้อน บ้านฉาง ระยอง นางสาววนิดา สว่างวงษ์ 0831174539

1422 แชมป์แก๊ส 186 ม.4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง นายปิยะพงษ์ ซิ้มเจริญ 0649959097

1423 ร้านประกอบแก๊ส 60/101 ม.3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง นางชญานิตย์ ชลศรีสกุล 0890283020

1424 นายกุลชัย เอมสมบูรณ์ 69/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง นายกุลชัย เอมสมบูรณ์ 0813538447

1425 ร้านบุญธรรมแก๊ส 86 ถ.เนินพยอม มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง นายธนพล ธรรมชาติเสรี 0822107123

1426 นายบุญชัย  มงคลเกษมสุข 259 ม.6 ซ.- ถ.- ดอนไผ่ ดําเนินสะดวก ราชบุรี นายบุญชัย  มงคลเกษมสุข 0852992273

1427 ธิติ 57 ม.2 วังเย็น บางแพ ราชบุรี นายธิติ วงกรด 0810130348

1428 นางสาวสุนทรี  เข็มแข็ง 50/2 ม.5 ซ.- ถ.- นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี นางสาวสุนทรี  เข็มแข็ง 0899181916
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1429 นายอํานวย  พิณเกษมจิต 128/2 ม.6 ซ.-  ถ.- เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี นายอํานวย  พิณเกษมจิต 0847548107

1430 นายสมเกียรติ ธนกุลนานนท์ 53 ม.- ซ.- ถ.- โพธาราม โพธาราม ราชบุรี นายสมเกียรติ ธนกุลนานนท์ 0818806766

1431 นายจิรัฐณัฐ  แก้วงาม 68 ม.1 ซ.- ถ.- หนองโพ โพธาราม ราชบุรี นายจิรัฐณัฐ  แก้วงาม 0846412582

1432 นางสาวภัสพร  นิ่มประทุม 148/17 หมู่10 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี นางสาวภัสพร  นิ่มประทุม 0935326461

1433 นายสว่าง เฟื่องแก้ว 17 ม.6 ซ.ถ.- เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี นายสว่าง เฟื่องแก้ว 0851947033

1434 นางบุญเรือน นันทวิสุทธิ์ 256/273ซ.- ถมนตรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี นางบุญเรือน นันทวิสุทธิ์ 0895508214

1435 ร้านนริทธ์ 251ซ.-ถ.เขางู หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี นายนริทธ์ อินทร์คง 0899875120

1436 นายพรชัย จิตรประทักษ์ 149/27 ถ.ซ.ศิริชัยศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี นายพรชัย จิตรประทักษ์ 0860394001

1437 ร้านกิตติ 256/272 มนตรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี นางสาวธนกฤต ลิปิกร 0850954293

1438 ร้านโชคดี 270 ม.5 ถ.โคกสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี นายชงค์ หร่ายวงศ์ 0896984576

1439 ร้านเพ็ง 5 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี นายวิสารัตน์ มหทองพจน์ 0841061558

1440 นายวรวิสุทธ์ เลิศปริยพงศ์ 320/1 หมู่ที่ 6 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี นายวรวิสุทธ์ เลิศปริยพงศ์ 0989164454

1441 ร้านธงชัยบริการ 110 ม.1 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี นางวันทนา ศงสนันทน์ 0854046063

1442 นางอรวรา  เทียมกลิ่น 701 ม.10 ซ.- ถ. - ลํานารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี นางอรวรา  เทียมกลิ่น 0997969426

1443 นางสาวฐิติกานต์  โพยมเรไร 469/8 ม.3 ซ.- ถ.- ลํานารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี นางสาวฐิติกานต์  โพยมเรไร 0819461655

1444 นางสาวมนต์ชิตา เทียมกลิ่น 701/6 ม.10 ลํานารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี นางสาวมนต์ชิตา เทียมกลิ่น 0616147555

1445 พรนาคราช 3/3 ม.2 หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี นางศิริพร  โพธิ์สวัสดิ์ 0812943902
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1446 นายพิศาล        พุ่มพวง 51/2 ม.2 ซ.- ถ. - หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี นายพิศาล        พุ่มพวง 0854219580

1447 ซี เค ก๊าซหุงต้ม 382/17 ม.7 ซ.- ถ.- ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี นางวิภาวัลย์  กล่อมเกลี้ยง 0989164454

1448 นางเนาวรัตน์    ล่องลอย 41 ม.4 ซ.- ถ. - น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบุรี นางเนาวรัตน์    ล่องลอย 0860029544

1449 วัชรี 96/1 ม.2 ซ.- ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี นางวัชรี       นามไทย 0812744713

1450 หลั่นแก๊ส 269 ม. - ซ.- ถ.รามเดโช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี นางหลั่น        ศรีสะดี 0866086417

1451 ร้านสระแก้วแก๊ส 228 ม.- ซ.- ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี นางรัชนี โทนะศรี 0802176385

1452 หจก.ลพบุรีศักดิ์ชัย 566 ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี นายศักดิ์ชัย นิราพาธพงศ์พร 0926592394

1453 พัชรี เซอร์วิส 34 ม.12 กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี นางสาวพัชรี แซ่คู 0844296551

1454 นางสางอนงค์รักณ์ เพียรปรุใหญ่ 14/1 ม.4 เขารวก ลําสนธิ ลพบุรี นางสางอนงค์รักณ์ เพียรปรุใหญ่ 0984485776

1455 นายสมศักดิ์ สว่างกิจ 14 ม.3 ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี นายสมศักดิ์ สว่างกิจ 0870691036

1456 สุรัสสา 203 ม.11 หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิตาภา กุลวงค์ 0890004087

1457 ร้านธนวัฒนาวิทยุ 461 ม.8 ถ.พหลโยธิน หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี นางสาวอรนิตย์ บุญเร 0823548533

1458 ร้านเงิน  งาม 30 ม.3 ซ. - ถ. - นาแส่ง เกาะคา ลําปาง นางพวงทอง  ปลื้มมนัส 0850386238

1459 นายโอภาส อุตจันทร์ 158/4 ม.7  วังพร้าว เกาะคา ลําปาง นายโอภาส อุตจันทร์ 0866717752

1460 ร้านดีบุญมา 487 ม.2 ซ.- ถ.- ไหล่หิน เกาะคา ลําปาง นายบุญมา รินทร์แก้วงาม 0895569329

1461 นางสาวแสงจันทร์  ทองสุข 25 ม.3 ซ. -  ถ. - บ้านแหง งาว ลําปาง นางสาวแสงจันทร์  ทองสุข 0801229445

1462 นายประถม บุญมาก 129 ม.8  บ้านแหง งาว ลําปาง นายประถม บุญมาก 0848077956
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1463 ร้านอุดรแก๊ส 26 ม.9  ถ.วิเชตวัฒนา แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลําปาง นายอมร วสุสัณห์ 0812871361

1464 นางอารี  ฟังเพราะ 144 ม.9 ถ.ลําปาง - แจ้ห่ม บ้านสา แจ้ห่ม ลําปาง นางอารี  ฟังเพราะ 0639563942

1465 นางสาวชฎาพร เชาว์ไว 46 ม.4 แม่สุก แจ้ห่ม ลําปาง นางสาวชฎาพร เชาว์ไว 0979917005

1466 นายวีระสงฆ์ แซ่พู่ 192 ม.6 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลําปาง นายวีระสงฆ์ แซ่พู่ 0946536952

1467 นายสุภาพ ประพฤติ 116 ม.8 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลําปาง นายสุภาพ ประพฤติ 0817831834

1468 ร้าน ส.กิ่งแก้ว 23 ม.6 ซ. - ถ. - แม่วะ เถิน ลําปาง นางแน่งน้อย   จีนาวงศ์ 0810231965

1469 ร้านดอนไชยการไฟฟ้า 83/4 ม.7 ซ. ถ.พหลโยธิน ล้อมแรด เถิน ลําปาง นายธรรมชาติ  เกิดเที่ยง 0899998641

1470 เจษฎากรแก๊ส 197/2 ม.7 ซ. - ถ. - ล้อมแรด เถิน ลําปาง นายสมจิตร  ชูเกียรติ 0879821880

1471 ร้านศรีแสงสว่าง(เถินแก็ส) 411/2 ม.4 ล้อมแรด เถิน ลําปาง นางสมพิศ ธรรมบุญเป็ง 0864310694

1472 ร้าน วี.ที.เอ็น. ก๊าซหุงต้ม 153 ม.11 ล้อมแรด เถิน ลําปาง นายวิทยา วิทิตานนท์ 054291899

1473 นางบัวชร  มีข้าว 70 ม.3 ซ.- ถ.- ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลําปาง นางบัวชร  มีข้าว 0871722689

1474 นายสนั่น เค็มมาก 247 ม.5  ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลําปาง นายสนั่น เค็มมาก 0861153783

1475 สหกรณ์ป่าเวียง 123 ม.11 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลําปาง นางคํา เหล็กเทศ 0884124823

1476 นายอํานาจ โกเมฆ 106 ม.5  บ้านขอ เมืองปาน ลําปาง นายอํานาจ โกเมฆ 0871886715

1477 นายกันตพงษ์ สวยงาม 327 ม.5 บ้านขอ เมืองปาน ลําปาง นายกันตพงษ์ สวยงาม 0903189790

1478 นายนิวัฒน์ สอนดี 150 ม.6 บ้านขอ เมืองปาน ลําปาง นายนิวัฒน์ สอนดี 0898536487

1479 ร้านเกศแก้ว 15 ม.7 เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง นางเกดแก้ว ก๋าอิน 0830405689
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1480 นางอิงอร กันทะ 67 ม.9  เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง นางอิงอร กันทะ 0895551250

1481 นางเพ็ญแข  ฝั้นจักรสาย 95 ม.4 ซ. -  ถ. - กล้วยแพะ เมืองลําปาง ลําปาง นางเพ็ญแข  ฝั้นจักรสาย 0871768087

1482 นายวีระยุทธ แสนปินตา 406 ม.8  ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง นายวีระยุทธ แสนปินตา 0881392089

1483 นางสาวจําเนียร ยอดทาเครือ 21 ถ.นาก่วมใต้ ซ.2 ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง นางสาวจําเนียร ยอดทาเครือ 0918516799

1484 นางกนกวรรณ โยธาวุฒิ 316 ม.1 ถ.พหลโยธิน ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง นางกนกวรรณ โยธาวุฒิ 0899547404

1485 นางอารี  ณ  จันทร์ตา 349/2 ม.2 ซ.12 ถ.สังฆประชาราช ต้นธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง นางอารี  ณ  จันทร์ตา 0831545394

1486 นางนวลจันทร์ มาน้อย 477. ม.2  ต้นธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง นางนวลจันทร์ มาน้อย 0850408476

1487 นายมานะ  ศรีชัยวงค์ 236 ม.9 ทุ่งฝาย เมืองลําปาง ลําปาง นายมานะ  ศรีชัยวงค์ 0910671533

1488 ร้านน้ําโท้งแก็ส 116 ม.5 บ่อแฮ้ว เมืองลําปาง ลําปาง นายวิทวัส คันใจ 0871750234

1489 ร้านราชาแก็ส 2 49 ม.12 ซ. -  ถ.จามเทวี บ่อแฮ้ว เมืองลําปาง ลําปาง นางรัศมี  ต่วนเทศ 0892645520

1490 นายเจริญ ศรียศ 38 ม.10  บ่อแฮ้ว เมืองลําปาง ลําปาง นายเจริญ ศรียศ 0933159029

1491 นางสาวคําน้อย  วงศ์เวียน 36 ม.6 ซ. -  ถ. - บ้านค่า เมืองลําปาง ลําปาง นางสาวคําน้อย  วงศ์เวียน 0898552374

1492 นายวรชาติ พรมเส็น 340 ม.3  บ้านแลง เมืองลําปาง ลําปาง นายวรชาติ พรมเส็น 0810204296

1493 นายประสิทธิ์ จิตตา 238 ม.16 ถ.พหลโยธิน บ้านเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง นายประสิทธิ์ จิตตา 0819603048

1494 นายไสว แร่เพ็ชร 118 ม.3  บ้านเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง นายไสว แร่เพ็ชร 0873395830

1495 นายเรือน โกฏสืบ 118 ม.1 บ้านเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง นายเรือน โกฏสืบ 0843670299

1496 แสงจันทร์พาณิชย์ 12 ม.9 บุญนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง นางแสงจันทร์ อธิยะ 0830257188
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1497 นายเชิด  แรกข้าว 14/3. ม.2 ซ. -  ถ. - ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง นายเชิด  แรกข้าว 0898556600

1498 ร้านบุญส่ง 223/2 ม.2 ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง นายบุญส่ง ทองบาล 054336165

1499 นางสาวพลอยนภัส ธรรมวงค์งาม 251 ม.2 ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง นางสาวพลอยนภัส ธรรมวงค์งาม 0882604422

1500 นางสาวยุพเรศ  บุญกัณฑ์ 52 ถนนสนามบิน 1 พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง นางสาวยุพเรศ  บุญกัณฑ์ 0841719948

1501 นายนิต  อิ่นสา 520 ม.7 ซ. - ถ. - พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง นายนิต  อิ่นสา 0848094241

1502 หจก.สุทธาริณี 200/11 ม.6 พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง หจก.สุทธาริณี 0910712128

1503 นางสาวประคอง พริบไหว 30/2 ม.4  ถ.ลําปาง-แม่เมาะ พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง นางสาวประคอง พริบไหว 0812878051

1504 บริษัท ลําปาง แอล พี จี จํากัด (สาขา 1) 34  ซ.ลําปาง-แม่ทะ พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง นางชูจิตต์ มหายศนันท์ 0881380358

1505 นายสิงหา เทพปินตา 9 ม.9  พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง นายสิงหา เทพปินตา 0861158783

1506 นางชื่นจิตต์ มณฑากูล 169  ซ. ถ.วังขวา สบตุ๋ย เมืองลําปาง ลําปาง นางชื่นจิตต์ มณฑากูล 0812890519

1507 ร้านลําปางชัยศิริ 138/63 สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง นายศิริชัย มหายศนันท์ 0835668890

1508 ร้านค้าชุมชน (ตําบลดอนไฟ) 136 ม.5  ดอนไฟ แม่ทะ ลําปาง นางละเอียด ดํารงค์พงษ์พันธ์ 0899971445

1509 นายสุรินทร์ ศรีแกวงศ์ 64/1 ม.2 ถ.ลําปาง-แม่ทะ นาครัว แม่ทะ ลําปาง นายสุรินทร์ ศรีแกวงศ์ 0910712128

1510 นายสมศักดิ์ สายดู 32/1 ม.5 น้ําโจ้ แม่ทะ ลําปาง นายสมศักดิ์ สายดู 0810306247

1511 นางวิไลวรรณ  กุลจักร์ 49/1 ม.1 ซ.- ถ.- บ้านกิ่ว แม่ทะ ลําปาง นางวิไลวรรณ  กุลจักร์ 0819501935

1512 นายบรรจง ใจทอง 118 ม.2 บ้านบอม แม่ทะ ลําปาง นายบรรจง ใจทอง 0871877334

1513 นายชรวุธ ปิงวงศ์สา 18/1 ม.6  สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง นายชรวุธ ปิงวงศ์สา 0821831201
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1514 ด.ต. อุทัย  เครือแปง 33 ม.4 ซ. - ถ. - หัวเสือ แม่ทะ ลําปาง ด.ต. อุทัย  เครือแปง 0879976710

1515 นายโชติชัย  เสมอวงค์ติ๊บ 148 ม.4 ซ. -  ถ. - หัวเสือ แม่ทะ ลําปาง นายโชติชัย  เสมอวงค์ติ๊บ 0835748580

1516 นายทรงภพ  แย้มแสง 109/1 ม.6 ซ. -  ถ. - หัวเสือ แม่ทะ ลําปาง นายทรงภพ  แย้มแสง 0819504263

1517 นางจันทนา เครือวงศ์ 89/1 ม.2 หัวเสือ แม่ทะ ลําปาง นางจันทนา เครือวงศ์ 0898532837

1518 ร้านรักทิมทาม มินิมาร์ท 72/2 ม.10 หัวเสือ แม่ทะ ลําปาง นางสาวปนัดดา จันปิก 0618403839

1519 นิภาพร 561 ม.9 ซ.ว. 4 ถ.เวียงสวรรค์ แม่เมาะ แม่เมาะ ลําปาง นางนิภาพร  เผ่าทหาร 0821952501

1520 ร้านแม่เมาะก๊าซ 364ม.7 แม่เมาะ แม่เมาะ ลําปาง นายเอนก  แก้วกําพล 0811109380

1521 นางมอย จันทบ 104 ม.6  สบป้าด แม่เมาะ ลําปาง นางมอย จันทบ 0877264643

1522 นายเจริญ  จินดาจักร์ 59 ม.11 ซ. -  ถ. - ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลําปาง นายเจริญ  จินดาจักร์ 0932496528

1523 นางพรรณี สุทธิชาติ 18 ม.3 ร่องเคาะ วังเหนือ ลําปาง นางพรรณี สุทธิชาติ 0871814330

1524 นางถนอม คัมภีรพิทักษ์ 6 ม.17  ร่องเคาะ วังเหนือ ลําปาง นางถนอม คัมภีรพิทักษ์ 0819618253

1525 นางหน่ํา สุริย์วงศ์ 11 ม.15  ถ.ร่องเคาะ - หัวทุ่ง ร่องเคาะ วังเหนือ ลําปาง นางหน่ํา สุริย์วงศ์ 0810213297

1526 นายกิตติศักดิ์ แรงทน 140 ม.2  วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง นายกิตติศักดิ์ แรงทน 0857079582

1527 นางอรปรียา กาศรี 17 ม.6 วังซ้าย วังเหนือ ลําปาง นางอรปรียา กาศรี 089-4306916

1528 นางอุรา ลาภใหญ่ 30 ม.10 วังซ้าย วังเหนือ ลําปาง นางอุรา ลาภใหญ่ 0612746096

1529 นายสฐิด อดเก่ง 74 ม.2 วังซ้าย วังเหนือ ลําปาง นายสฐิด อดเก่ง 0901500459

1530 นายณรงค์ศักดิ์ ทามัน 51 ม.1 วังใต้ วังเหนือ ลําปาง นายณรงค์ศักดิ์ ทามัน 0871780821
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1531 นางวราภรณ์        มูลชนะ 26 ม.2 ซ. - ถ. - วังทอง วังเหนือ ลําปาง นางวราภรณ์        มูลชนะ 0895575496

1532 แสงขจี 49 ม.1  วังทอง วังเหนือ ลําปาง นางสาวขจีพรรณ ร่วมใจ 0960909883

1533 นายสิงห์คํา  จิตรเกษม (แก๊ส) 282 ม.6 ซ. -  ถ. - วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง นายสิงห์คํา  จิตรเกษม 0833223250

1534 นางคัทคีย์ยา  สว่างเวทย์วิทยา 302 ม.4 ซ. -  ถ. - วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง นางคัทคีย์ยา  สว่างเวทย์วิทยา 0817067484

1535 นางสุวิสา เมืองมา 189 ม.9 วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง นางสุวิสา เมืองมา 0861801893

1536 นายอนุชาติ เมืองมา 205 ม.6 ถ.วังเหนือ-วังแก้ว วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง นายอนุชาติ เมืองมา 0819804102

1537 นายสงวน ชัยชนะ 190 ม.1 วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง นายสงวน ชัยชนะ 0806741088

1538 ทอนพาณิชย์ 8/1 ม.5  แม่กัวะ สบปราบ ลําปาง นายสุขคํา ตันตน 0818856287

1539 ว่าที่ ร.ต.สว่างกิจ คําบุรี 91 ม.11 ทุ่งงาม เสริมงาม ลําปาง ว่าที่ ร.ต.สว่างกิจ คําบุรี 0814722369

1540 ร้านมนจ์ตะวัน 217 ม.7 เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง นายศักดิ์ ตาเมืองมูล 0813877650

1541 นายสมเดช อินไผ่ 49/1 ม.4 เสริมซ้าย เสริมงาม ลําปาง นายสมเดช อินไผ่ 0622462911

1542 นางอัมพร สุขนก 73 ม.13 เมืองยาว ห้างฉัตร ลําปาง นางอัมพร สุขนก 0863622181

1543 นายสมบุญ เปียงใจ 168/2 ม.2 แม่สัน ห้างฉัตร ลําปาง นางสมบุญ เปียงใจ 0823857351

1544 นางมนิดา  รัชผล 8 ม.3 ซ. -  ถ. - หนองหล่ม ห้างฉัตร ลําปาง นางมนิดา  รัชผล 0811637877

1545 นางรุ้งนภา ทิบุญ 4/1 ม.2 ถ.จามเทวี ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลําปาง นางรุ้งนภา ทิบุญ 0947648887

1546 ร้านสมศักดิ์อิเล็กทรอนิก 4 ม. 2 ถ.จามเทวี ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลําปาง นายสมศักดิ์ ทิบุญ 0864280310

1547 ร้านอําพร 276/2 ม.2 ซ.- ถ.- ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน นางอําพร สุวรรณ 0810344374
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1548 ร้านป่าตาลแก๊ส (แก๊ส) 75 ม.19 ซ.- ถ.- บ้านธิ บ้านธิ ลําพูน นายธวัชชัย ศรีไม้ 0840438089

1549 นายบุญศรี  ญาณะ 182 ม.1 ซ.- ถ.- บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน นายบุญศรี  ญาณะ 0810228700

1550 วิลาวัลย์ 203 ม.17 ถ.ลําพูน-ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน นางวิลาวัลย์ ตั้งมาลา 0622974655

1551 ส.อ.เสกสรร  นันธิสิงห์ 26 ม.3 ซ.- ถ.- ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลําพูน ส.อ.เสกสรร  นันธิสิงห์ 0811658739

1552 นายเอกภพ  อุปรัตน์ 279 ม.9 ซ.- ถ.- ท่าตุ้ม ป่าซาง ลําพูน นายเอกภพ  อุปรัตน์ 0827208111

1553 บารมีแก๊ส 26  ม.13 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลําพูน นางสาวราตรี  มูลกาวิน 0861830941

1554 ลําดวน 239 ม.5 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลําพูน นางสาวอมรรัตน์ กาสุยะ 0979684145

1555 นางสุพิน กันทะ 134 ม.5 ซ.- ถ.- นครเจดีย์ ป่าซาง ลําพูน นางสุพิน กันทะ 0884036892

1556 นางสาวพรรณี  สุคําตุ๋น 74/3  ม.9 นครเจดีย์ ป่าซาง ลําพูน นางสาวพรรณี  สุคําตุ๋น 0987562286

1557 นางวีรวรรณ สุยะ 346 ม.16 ซ.- ถ.- น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน นางวีรวรรณ สุยะ 0884009729

1558 นายวิเชียร  ชุมกาศ 161 ม.2 ซ.- ถ.- น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน นายวิเชียร  ชุมกาศ 0810219157

1559 นายทองดี ชัยวงค์ 9 ม.5 น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน นายทองดี ชัยวงค์ 0615903848

1560 นางสาว อธิกา อุตศรี 8 ม.4 น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน นางสาวอธิกา อุตศรี 0979795303

1561 นายชํานาญ  คุดเวียง 712 ม.1 ซ.- ถ.- ป่าซาง ป่าซาง ลําพูน นายชํานาญ  คุดเวียง 0849857329

1562 นางทรงศรี  ประสิงห์ 96 ม.4 ซ.- ถ.- ป่าซาง ป่าซาง ลําพูน นางทรงศรี  ประสิงห์ 0817656571

1563 บริษัท น้ํามันป่าซาง กรุ๊ป จํากัด 154 ม.4 ถนนลี้-ลําพูน ป่าซาง ป่าซาง ลําพูน บริษัท น้ํามันป่าซาง กรุ๊ป จํากัด 0818854115

1564 หจก.บ้านแซมปิโตเลียม 122/1 ม.2 ซ.- ถ.- ม่วงน้อย ป่าซาง ลําพูน นายยุทธนา  ฉายแก้ว 0931515001
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1565 นางสาวลัดดา มูลชีพ 65 ม.5 ซ.- ถ.- แม่แรง ป่าซาง ลําพูน นางสาวลัดดา มูลชีพ 0817460113

1566 ร้านสุชาติแก๊ส 170/1 ม.5 ซ.- ถ.- ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน นายสุชาติ  อบอุ่นเชย 0894351100

1567 ร้านอู๋ชัยแก๊ส 424 ม.- ซ.- ถ.- ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน นายประมุข  รัตนภาณุรักษ์ 0817835146

1568 ร้านกุสุมานานาภัณฑ์ 45/1  ม.- ซ.- ถ.- ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน นายชวลิต สุริยจันทร์ 0869200314

1569 ร้าน น.ปภานันท์แก๊ส 105 ม.6 ซ.- ถ.- บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน นายชาตรี  สุริยจักร์ 0820398544

1570 สุชาติแก๊ส ร่องส้าว 243 ม.7 บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน นายกลวัชร สมเสียง 0896352547

1571 นางยุวดี ชายพฤกษ์ 42 ม.9 ซ.- ถ.- ประตูป่า เมืองลําพูน ลําพูน นางยุวดี ชายพฤกษ์ 0869107861

1572 นายเจริญ ว่องธนสาร 43 ม.4 ซ.- ถ.- ป่าสัก เมืองลําพูน ลําพูน นายเจริญ ว่องธนสาร 0815957760

1573 นางสาวณิชชาวีณ์ อิทธิพัชรศักดิ์ 31 ม.8 ซ.- ถ.- ป่าสัก เมืองลําพูน ลําพูน นางสาวณิชชาวีณ์ อิทธิพัชรศักดิ์ 0636288283

1574 นางจิรฐา สุริยาสัก 58 ม.1 ป่าสัก เมืองลําพูน ลําพูน นางจิรฐา สุริยาสัก 0841751508

1575 พิพัฒน์แก๊ส 48/3 ม 13 ป่าสัก เมืองลําพูน ลําพูน นางสาวพรพิมล นันต๊ะกาศ 0636646524

1576 นายมนัส  ปัญญาวรศิลป์ 36 ม.21 ซ.- ถ.- มะเขือแจ้ เมืองลําพูน ลําพูน นายมนัส  ปัญญาวรศิลป์ 0819509337

1577 นายองอาจ  ไชยฮั่ง 86 ม.9 ซ.- ถ.- มะเขือแจ้ เมืองลําพูน ลําพูน นายองอาจ  ไชยฮั่ง 0816721718

1578 ช.บูแก๊สลําพูน 61/2 ถ.ลําพูน-ดอยติ เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน นายชิณณวรรธน์ นันตาเวียง 0876615593

1579 นางอําภร อาธิสุภรัตน์ 125 ม.1 ซ.- ถ.- ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน นางอําภร อาธิสุภรัตน์ 0800311105

1580 ร้านสุจิตรา (แก๊ส) 86 ม.3 ซ.- ถ.- หนองช้างคืน เมืองลําพูน ลําพูน นางสาวสุจิตรา ภักดี 0895583996

1581 นายนราธิป  ธัญหมอ 9 ม.8 ซ.- ถ.- หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน นายนราธิป  ธัญหมอ 0815301333
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1582 ร้าน ส.สุพรรณแก๊ส ลําพูน 33/3  ม. 10  ถ.เชียงใหม่-ลําพูน' เหมืองง่า เมืองลําพูน ลําพูน นางสุพรรณ์  วรรณเวียง 0869114289

1583 นางสายฝน  อินตาชัย 114/2 ม.10 ซ.- ถ.- อุโมงค์ เมืองลําพูน ลําพูน นางสายฝน  อินตาชัย 0890401811

1584 ร้านพี่หนิง 9 ม.6 ซ.- ถ.- ทากาศ แม่ทา ลําพูน นางศรินทิพย์  ไชยศรี 0821969964

1585 นางสาวพิน ปินตากาศ 120/1 ม.2 ซ.-ถ.- ทากาศ แม่ทา ลําพูน นางสาวพิน ปินตากาศ 0833182683

1586 สุชาติ ทากาศ แม่ทา 199 ม.11 ทาขุมเงิน แม่ทา ลําพูน นายสุชาติ อบอุ่นเชย 0827649369

1587 นายอภิรักษ์ จี้อะทะ 175/1 ม.2 ซ.- ถ.- ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลําพูน นายอภิรักษ์ จี้อะทะ 0884307623

1588 นายโท  ปะนอกดง 45/1   ม.13 ซ.- ถ.- ทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน นายโท  ปะนอกดง 0855266808

1589 นางสุพิชชา  นนทโชติ 158/2 ม.12 ซ.- ถ.- ทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน นางสุพิชชา  นนทโชติ 0831563507

1590 ร้านศรีจันทร์การเกษตร 89 ม.10 ซ.- ถ.- นาทราย ลี้ ลําพูน นายสุภาพ ด้วงอ้าย 0801322528

1591 ร้านกรรณิกา 133/1 ม.16 ซ.- ถ.-' นาทราย ลี้ ลําพูน นางนิภาพร  ปุ๊ดภาษี 0861890486

1592 ร้านปาล์มมี่มินิมาร์ท 125 ม.12 ซ.- ถ.- แม่ตืน ลี้ ลําพูน นายกิตติพงษ์ เนื่องกันทา 0833251130

1593 นางนิตยา ธัญวัลย์ 237/6 ม.12 ซ.- ถ.- แม่ตืน ลี้ ลําพูน นางนิตยา ธัญวัลย์ 0841712869

1594 โกวัง 69 ม.3 แม่ตืน ลี้ ลําพูน นางสาวเพ็ญศรี 0800332340

1595 ร้านสิริพรรณ 92/1 ม.10 ซ.- ถ.- ลี้ ลี้ ลําพูน นางสิริพรรณ ทาเสนา 0819601119

1596 ร้านนําเจริญก๊าซลี้ 613 ม.4 ลี้ ลี้ ลําพูน นายบัญญัติ ปะวัลละ 053979007

1597 แพรวาพาณิชย์ 101 ม.6 เขาแก้ว เชียงคาน เลย นางสาวแสงจันทร์ ศรีชมชื่น 0857452123

1598 มิตรเกษตร 73/1 ม.1 ซ.- ถ. - ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย นายพงค์พนิช ขันมี 0869984960
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1599 ร้านรวมมิตร 19 หมู่ 2 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย นายอํานวย  สงวนศักดิ์ 085-4771517

1600 เพชรรุ่งเรือง หนองบัว 297 ม.7 ซ.- ถ.- หนองบัว ภูเรือ เลย นางสุพรรัตน์  สิงห์สถิตย์ 0856077559

1601 สามแยกพาณิชย์ 54 หมู่ 11 ภูหอ ภูหลวง เลย ว่าที่ ร.ต.หญิง วรางคณา  เขียนศิริ 0861580667

1602 เบสท์แก๊ส 8/8  ถ.ร่วมใจ กุดป่อง เมืองเลย เลย นายศุภโชค เร่งสมบูรณ์ 0815674665

1603 หจก.สุขใจพานิช 234 ม.2 นาอ้อ เมืองเลย เลย น.ส.จาริยา พุทธมาตย์ 0807559237

1604 ร้านแกะแก๊ส 126 ม.8 ซ.- ถ.ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง เลย นายสุทธิชัย มกรกุล 0866425575

1605 กิ๊ฟแก๊ส 367 ม. 9 ถ.ศรีสงคราม วังสะพุง วังสะพุง เลย นางสาวพรทิพย์ ชินวงษ์ 0850108970

1606 เสริมกิจทรัพย์เจริญ 268    ม.18    ถ.  - กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายเสริม บุษบรรณ์ 0833868540

1607 ร้านมนตรีพาณิชย์ น้ําอ้อม 128/1-2    ม.5    ถ.  สินประดิษฐ์ น้ําอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายอนันต์ เหล่าพงศ์เจริญ 0818770449

1608 ร้าน นนท์เจริญ 69/1 ม.7 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายกิตติศักดิ์ นนท์ตา 0854114227

1609 ชวนชัยแก๊ส 267/80    ม.3    ถ.  กันทรลักษ์-ขุนหาญ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายชวน เชิงชวรัตน์ 0818788150

1610 นางมะลิวัลย์ อสิพงษ์ 110/11    ม.15    ถ.  - จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ นางมะลิวัลย์ อสิพงษ์ 0872396082

1611 บุญส่งพาณิชย์ 4 ม.8 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นางสาวพรรษา สามารถ 0895792201

1612 ร้านวีรศักดิ์ การค้า 82 ม.8 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นายวีรศักดิ์ ตระกลูพงษ์ 0870841300

1613 ร้านครูอู๋ ขุขันธ์ 38-39 ม.1 ถ.ไกรภักดี ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นางกาญจนา ศุขแจ้ง 0813212188

1614 นายประดิษฐ์ ดวงสิน 137    ม.14    ถ.  - บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ ดวงสิน 0801531488

1615 เพลินมินิมาร์ท 274  ม.2  พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายสุเพิน  ชูเชื้อ 0892846294
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1616 ดีเจริญ 399    ม.2    ถ.  ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายณัธพนธ์ จันดี 0642121456

1617 ธนาคีรีอีเล็กโทรนิค 23    ม.12    ถ.  ขุนหาญ-ศรีสะเกษ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายสันติ ธนาคีรี 0894246878

1618 ร้านขนมจีน 14/6    ม.12    ถ.  สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายดํารงศักดิ์ บุญทะมาตย์ 0827467612

1619 แบงค์ แอนส์ เบส มินิมาร์ท 80/1 ม.7 ตองปิด น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ นายสุนทร ทํามา 045960466

1620 ร้านสายฝน มินิมาร์ท 58/1 ม.7 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ นางเขมิกา ขาวอรุณ 0868948452

1621 นางจันทรา ทองก่ํา 74 ม.3 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ นางจันทรา ทองก่ํา 0801543369

1622 ร้านปราโมทย์ 59/2 ม.5 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ นายปราโมทย์ จันทะวงษ์ 0633811592

1623 นางสุจิตรา เข็มทอง 17    ม.1    ถ.  - สําโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ นางสุจิตรา เข็มทอง 0892213294

1624 ร้านพิน 105 หมู่ 2 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ นางยุพิน คําภา 0968720566

1625 นางเบญจพร คําผุย 68    ม.3    ถ.  - ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ นางเบญจพร คําผุย 0815473338

1626 ธงชัยบริการ 43 ม.8 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ นางสาวพีระยา สุดายงค์ 0619381528

1627 ร้านศิลป์สยาม สนามเด็กเล่น ฟิสเน็ต 13 ม.20 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ นายคงวุฒตระกูล รักอุบล 0895821322

1628 ร้านภูตะวันการเกษตร 199 ม.15 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นางสาวรัตนา พึ่งภักดิ์ 0802450516

1629 เช้า&เย็น มินิมาร์ท 8  ม.11 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นายกอง บุญนํา 0973347266

1630 ร้านจงกล พาณิช 22 ม.1 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางจงกล อิ่มเต็ม 0872437074

1631 ร้านมงคลแก๊ส 1510/63 ถ.กวงเฮง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางปวีณา อารยแสง 0973414607

1632 เปลวทอง 135    ม.5    ถ.  ศรีละเกษ-ขุขันธ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นายวีรยุทธ จินตนะกุล 0817187422
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1633 ร้านเกษตรยิ้ม 109 ม.7 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นายจักรี โพธิ์เงิน 0837338858

1634 ห้างหุ้นส่วนจํากัดชิวฮะพาณิชย์ จํากัด 146    ม.14    ถ.  รัฐประชา เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ นายดําเกิง แซ่จึง 045681111

1635 ร้านเอกชัย 19/1 ม.1 ถ. บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ นางอรวรรณ บุญครองธรรม 0819554784

1636 เทพบุรินทร์ 160 ม.13 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ นายบุรินทร์ บุญอยู่ 0868704649

1637 ร้านหนองคูการเกษตร 100 ม.5 ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ นายสุทัศน์ กิ่งสีดา 0850258042

1638 ร้านปอ-ฟาง 36 หมู่ 13 ศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ นายกัมพล ประจงศิลป์ 0949564708

1639 ร้านน้องแบม 35 หมู่ 10 ศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ นางวารุณี คําจัตุรัส 0894230305

1640 ก.สัมฤทธิ์ 381    ม.3    ถ.  - ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ นายสมใจ นามอุทา 0933835680

1641 พี.เอ.มาร์ท 42/1 ม.12 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ นายประพาฬ คําเพ็ชร์ 0818729932

1642 นพรัตน์พาณิชย์ 16    ม.4    ถ.  - จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ นางสาวนพรัตน์ มิ่งไชย 0852071900

1643 ตั๋งพาณิช 42    ม.7    ถ.  - กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ นายตั๋ง จรรยาเลิศอดุลย์ 0817908509

1644 นิพิฐพนธ์ 28 ม.17 นาม่อง กุดบาก สกลนคร นางประภาภรณ์ คําเมือง 0898405467

1645 นางรุ่ง ธิราชรักษ์ 33 ม.9 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร นางรุ่ง ธิราชรักษ์ 0817999159

1646 โชคไพจิตร 58 ม.1 แร่ พังโคน สกลนคร นายไพจิตร ลีทอง 0878626061

1647 ร้านแตงกวา 173 ม.1 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร นางพงษ์สวรรค์ บุตะลา 0862240726

1648 นิยมพาณิชย์ 346 ม.1 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร นางสาววรารัตน์ ธนภัท 0847949909

1649 ร้านประกอบกิจ 31 ม.2 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร นายอุดร แสงชาติ 0872211944
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1650 ร้านไอคิวพาณิชย์ 46 ม.1 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร นางบานชื่น สุวรรณ์ 0862251523

1651 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จํากัด 122/4 หมู่ที่ 3 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา นายสมคิด บุญธรรม 0878323071

1652 นายวิสันต์ สว่างจันทร์ (วิสันการเกษตร) 55 หมู่ที่ 1 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา นายวิสันต์ สว่างจันทร์ (วิสันการเกษตร) 0897336159

1653 นางสาวโสภิดา ชัวชมเกตุ 23 หมู่ที่ 3 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา นางสาวโสภิดา ชัวชมเกตุ 0891058320

1654 นางกุสุมา สุวรรณสิน 2/2 ม.4 แค จะนะ สงขลา นางกุสุมา สุวรรณสิน 0862898978

1655 นางสาวดารารัตน์ ด้วงปาน 117 หมู่ที่ 7 จะโหนง จะนะ สงขลา นางสาวดารารัตน์ ด้วงปาน 0954345599

1656 นางสาวยูไรน๊ะ เกโส๊ะ 67 ม.5 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา นางสาวยูไรน๊ะ เกโส๊ะ 0841934868

1657 นางพัชรี สาบวช 93/3 ม.12 นาทับ จะนะ สงขลา นางพัชรี สาบวช 0839688687

1658 นางสาววันดี หนิหมัด 20/3 ม.2 นาทับ จะนะ สงขลา นางสาววันดี หนิหมัด 0827299746

1659 นายทิพย์ พรหมทอง 29 ม.3 ซ.- ถ.- น้ําขาว จะนะ สงขลา นายทิพย์ พรหมทอง 0894940377

1660 น.ส.นราทิพย์ เพชรตรี 62 หมู่ที่ 3 น้ําขาว จะนะ สงขลา น.ส.นราทิพย์ เพชรตรี 0862925301

1661 นายชวลิต รอดศรีจันทร์ 113 ม.2 ถ.ราษฎร์รักษ์ บ้านนา จะนะ สงขลา นายชวลิต รอดศรีจันทร์ 0818984113

1662 นางเปรมกมล จุลิวัลลี 59 ม.2 ซ.- ถ.- บ้านนา จะนะ สงขลา นางเปรมกมล จุลิวัลลี 0815426844

1663 นายสัญทัต แก้วยอดทอง 53 ม.6 ถ. สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา นายสัญทัต แก้วยอดทอง 0895957782

1664 สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จํากัด 56 หมู่ที่ 3 ท่าม่วง เทพา สงขลา นายสามารถ อิแอ 0935848141

1665 นายสุวัฒน์ ตั้งกิจเชาวลิต 29 ม.1 ซ.- ถ.แปลงประดิษฐ์ นาทวี นาทวี สงขลา นายสุวัฒน์ ตั้งกิจเชาวลิต 0836590888

1666 นายวินัย  ใจเพ็ชร 60 ม.1 ถ.แปลงประดิษฐ์ นาทวี นาทวี สงขลา นายวินัย  ใจเพ็ชร 0822885986

98/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1667 นางฮาสน๊ะ หมันเจริญ 23/1 ม.8 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา นางฮาสน๊ะ หมันเจริญ 0831852657

1668 นายประยูร หัดเจริญ 126/2 ม.5 ถ.สงขลา-นาทวี เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา นายประยูร หัดเจริญ 0898766929

1669 นางกัลยา เสนาจิตร 45 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา นางกัลยา เสนาจิตร 0850817408

1670 นางนารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ 303/6 ม.8 ถ.สามสิบเมตร เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา นางนารีรัตน์ วงศ์ใหญ่ 0875529412

1671 นางไหมเน๊าะ ดนวารี 66/7 ม.3 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา นางไหมเน๊าะ ดนวารี 0842596345

1672 นายเกียรติศักดิ์ จันทรวงศ์ 50 ม.1 ซ.- ถ.ราษฎร์อุทิศ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา นายเกียรติศักดิ์ จันทรวงศ์ 0842536994

1673 หจก.ไทยแสงสงขลา 224/12-13 ถ.ไทรบุรี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา หจก.ไทยแสงสงขลา 0894663577

1674 หจก.สงขลาไทยแสงแก๊ส 64 ถ.สวนหมาก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา หจก.สงขลาไทยแสงแก๊ส 0897386822

1675 นายจาตุรนต์ รอดเอียด 79/24 ถ.ริมทางรถไฟนอก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา นายจาตุรนต์ รอดเอียด 0935837166

1676 นางสางรุ่งทิพย์ ฤทธิศักดิ์ 47 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา นางสางรุ่งทิพย์ ฤทธิศักดิ์ 0986964266

1677 นางสาวรัชนก ชุนหสุนทร 263/1-2 หมู่ที่ 2 ถ.ไทรบุรี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา นางสาวรัชนก ชุนหสุนทร 0864895597

1678 นายไชยา ยุทธนา 553 ม.2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา นายไชยา ยุทธนา 0869583180

1679 นางกลอยใจ ศรีคุณ 17/2 ม.4 ปากแตระ ระโนด สงขลา นางกลอยใจ ศรีคุณ 0815999217

1680 นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น 130 หมู่ที่ 1 ถ.ระโนด-สงขลา วัดสน ระโนด สงขลา นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น 0943190088

1681 นางสุพัตรา ชูโชติ 19/1 ม.1 คลองรี สทิงพระ สงขลา นางสุพัตรา ชูโชติ 0899779755

1682 นางสาวรัชนี ทิพยมนตรี 24 หมู่ที่ 9 คลองรี สทิงพระ สงขลา นางสาวรัชนี ทิพยมนตรี 0892944524

1683 นางสาวอรอุมา โชติช่วง 27/1 ม.3 คลองรี สทิงพระ สงขลา นางสาวอรอุมา โชติช่วง 0868919069
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1684 นางมัทนา สังข์ศิริ 15/3 หมู่ที่ 4 คลองรี สทิงพระ สงขลา นางมัทนา สังข์ศิริ 0819141787

1685 นางวรรณี ไตรเรกพันธุ์ 141/2 ม.1 ซ.- ถ.- ชุมพล สทิงพระ สงขลา นางวรรณี ไตรเรกพันธุ์ 0873949216

1686 นางสุภาพร ใหม่สวัสดิ์ 4/10 ม.3 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา นางสุภาพร ใหม่สวัสดิ์ 0950675965

1687 สามารถ แซ่โง้ว 131 ม. 3 ถ.กาญจนวนิช ปริก สะเดา สงขลา สามารถ แซ่โง้ว 0866977380

1688 นายณัฐชัย ธนพันธุ์พาณิชย์ 7 ถ.ถนัดสร้างพัฒนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา นายณัฐชัย ธนพันธุ์พาณิชย์ 074521635

1689 นายอดิชาติ อภิวัฒน์การุญ 63 ม. 5 ถ.กอบกุลอุทิศ 6 พังลา สะเดา สงขลา นายอดิชาติ อภิวัฒน์การุญ 0808909245

1690 นายวสันต์ จิรพันธ์พา 174/2 ม.7 ซ.ไทจังโหลน 34 สํานักขาม สะเดา สงขลา นายวสันต์ จิรพันธ์พา 0831916992

1691 นางสุภิญญา จิรพันธ์พ 40/4-5 ม.- ซ.- ถ.รวมจิต สํานักขาม สะเดา สงขลา นางสุภิญญา จิรพันธ์พ 0891550096

1692 นางจริยา พรหมฤทธิ์ 70/1 ม.7 ถ.กาญจนวนิช สํานักขาม สะเดา สงขลา นางจริยา พรหมฤทธิ์ 0813880535

1693 นางสาวนูรีซา หลีต่อสาม 38/2 ม.1 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา นางสาวนูรีซา หลีต่อสาม 0650743304

1694 นายเตาเพชร และมุสอ 11/19 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา นายเตาเพชร และมุสอ 0801369257

1695 นางโสภา ปักดอกไม้ 32/3 หมู่ที่ 3 ชิงโค สิงหนคร สงขลา นางโสภา ปักดอกไม้ 0869638047

1696 นางอํานวย สุวรรณโณ 1/1 หมู่ที่ 8 ชิงโค สิงหนคร สงขลา นางอํานวย สุวรรณโณ 0994105658

1697 นางโสภา ใจด้าว 14/4 ม.2 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา นางโสภา ใจด้าว 0869589490

1698 นางนุชรีย์ ชูหวาน 318 หมู่ที่ 6 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา นางนุชรีย์ ชูหวาน 0887922892

1699 นางสาวอัมพิกา แสงแก้ว 14 ถ.แจ้วประชา บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา นางสาวอัมพิกา แสงแก้ว 0869561992

1700 นายชูศักดิ์ แสนพิพัฒน์ 290 ถ.กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา นายชูศักดิ์ แสนพิพัฒน์ 0869668589
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1701 นางสาวกชกร จุลรัตนมณี 661-663 ม.8 ถ.กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา นางสาวกชกร จุลรัตนมณี 0896573323

1702 นายสมศักดิ์  ฑปภูผา 193 ม.- ถ.ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา นายสมศักดิ์  ฑปภูผา 0827303409

1703 บจก.บี-เซฟ คาร์แก๊ส 502 ถ.รัถวร หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา บจก.บี-เซฟ คาร์แก๊ส 0878371133

1704 หจก.ศิริชัยแก๊ส 278/37 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา หจก.ศิริชัยแก๊ส 0883983882

1705 นายจักรกฤษ พรหมจรรย์ 113 ถ.เทศาพํฒนา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา นายจักรกฤษ พรหมจรรย์ 0811281292

1706 นายทํารงค์ศักดิ์ ไกรกิจการ 4 ถ.บ้านทุ่งรี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา นายทํารงค์ศักดิ์ ไกรกิจการ 0895987756

1707 เกียรติการค้า 118 ม.5 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล นายสิเกียรติ สมุด 0810919925

1708 ร้านอามีนาพานิชย์ 284 ม.2 ควนสตอ ควนโดน สตูล นายอาบีดีน สารดี 0872935904

1709 ส.การค้า 75 ม.4 ถ.ยนตรการกําธร ย่านซื่อ ควนโดน สตูล นางเสาวด๊ะ สันง๊ะ 0817385049

1710 ปวีณา 117 ม.1 วังประจัน ควนโดน สตูล นางสาวปวีณา หมาดกุล 0836577820

1711 ส.เจริญพานิชย์ 67 ม.5 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล นายสิทธิชัย วิชัยธรรมธร 0897351079

1712 นางสาวศิริพร เรืองศรี 600 ม.6 คลองขุด เมืองสตูล สตูล นางสาวศิริพร เรืองศรี 0813886241

1713 ปาวิรา มินิมาร์ท 331 ม.3 บ้านควน เมืองสตูล สตูล นางสาวปาลิตา มะอาลา 0828209113

1714 นายกฤษฎา  อัครสุต 1 หมู่ที่ 4 กําแพง ละงู สตูล นายกฤษฎา  อัครสุต 0620835052

1715 พี.เจ.แก๊ส. 1321 หมู่ที่ 3 กําแพง ละงู สตูล นายประพันธ์  แท่นเอียด 0943181400

1716 นายบูสามะ มานะกล้า 1146 ม.3 กําแพง ละงู สตูล นายบูสามะ มานะกล้า 0896543084

1717 หลอม ปืนแก๊ส 245 หมู่ที่ 14 ละงู ละงู สตูล นายวรากร บุญแช่มพร 0860709676
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1718 นางศิรานิจ  หลังแดง 126  หมู่ที่ 6 แหลมสน ละงู สตูล นางศิรานิจ  หลังแดง 0805441996

1719 ธนโชค บางพลีน้อย 39/1 ม.11 ซ.- ถ.- บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ สมจินต์ เยี่ยมวัฒนา 0863110584

1720 นางขันทอง คําชุ่ม 59/49 หมู่ 5 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ นางขันทอง คําชุ่ม 0961564244

1721 นายสุเมฆ สร้อยแม้น 99/6 หมู่ 16 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ นายสุเมฆ สร้อยแม้น 0847579441

1722 ร้านอาม่า ค้าข้าว 118/18 ม.16 ซ.ซี 6 เคหะบางพลี ถ.- บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ พัฒนา ใหม่โสภา 0886406233

1723 บ.รักษ์เพ็ญ จํากัด 26/1 ม.6 ซ.- ถ.บางนา-ตราด กม.18 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ นายวัชระ สิริสกุลวงศ 0801234505

1724 ร้านทองมีแก๊ส 59/27 หมู่ 3 ซอย สวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ นางสาวทองมี หลุมทอง 0898377584

1725 ร้าน สมนึกแก๊ส 111/167 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์76 ถ.สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ นายสมนึก คงหวัง 0897791638

1726 วาสุกรี สดกลาง 46 ม.15 ซ.- ถ.สุขสวสัดิ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ วาสุกรี สดกลาง 0875547405

1727 นายชํานาญ ประกอบผล 45 หมู่ 5 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ นายชํานาญ ประกอบผล 0870004578

1728 นายสมพงษ์ บุญทูล 1574/4 หมู่ 5 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นายสมพงษ์ บุญทูล 0814247646

1729 นายพิศิษฐ์ รัตนาอริย 1639 ม.4 ซ.ศรีบุญเรือง ถ.- เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นายพิศิษฐ์ รัตนาอริย 0822579090

1730 ร้านสวัสดิ์พาณิชย์ 82/1 ม.4 ซ.ทรัพย์บัวหลวง ถ.สุขุมวิท' บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คุณสายใจ มงคลสกุลวงศ 0829732822

1731 คุณปวีณ เครือแก้ว 340/116 ม.3 ซ.- ถ.- บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ร้านปัญญา 0839713457

1732 ร้านเจริญแก๊ส (พ.2) 212/14 ม.11 ซ.- ถ.- บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คุณเปียเชง แจ้งสว่าง 0898595746

1733 นายจินดา ลี้สกุลรักษ์ 50/116 ม.3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นายจินดา ลี้สกุลรักษ์ 0894877772

1734 ร้านชาญแก๊ส 60/883  ม.11 ซ.- ถ.เทพารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นายชาญ พรมรัตน์ 0834920910
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1735 คุณรตตา ศุภลักษณ์กิจนะ 701/5 ม.6 ซ.- ถ.พุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ร้านนิยม 0843299218

1736 กิตติยาแก๊ส 438/42 หมู่ 1 ซอยขจรวิทย์ ถนนเทพารักษ์ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นส.อาริยา พุ่มเจริญ 0923847000

1737 ร้านชาญสม 199/223 ม.3 ซ.- ถ.บางพลี-ตําหรุ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คุณผลึก แก้วณรงค์ 0896779375

1738 นายสิริพงษ์ โกมล 56  ม.2 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม นายสิริพงษ์ โกมล 0812990119

1739 ร้านประยงค์ 58 ม.1 ถ. บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม นายประยงค์ บุญสังข์ 0868061232

1740 สินธุ์ แตงกระโทก 41    ม.3    ถ.  บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม คุณสินธุ์ แตงกระโทก 0631909197

1741 น.ส.กาญจนา ถนอมทรัพย์โภคา 141/1 ม.4 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม น.ส.กาญจนา ถนอมทรัพย์โภคา 0888911955

1742 ร้านแก้วมณี 70/1  ม.1 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม น.ส.แก้วมณี ประดิษฐบุญ 0853527370

1743 ร้านชนะ 59    ม.8    ถ.  สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม นายชนะ แสงชโรทัย 0874039654

1744 แก๊ส To Home 22/2 ม.11 ถ.พุทธสาคร คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นายจิรวัฒน์ ปั้นทอง 0836932613

1745 นายมานะ  แทนมณี 142 ม.4 ซ.- ถ.- ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นายมานะ  แทนมณี 0814000469

1746 รวมมิตรแก๊ส 56/1 ม.5 ห้อง 11 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายวรชัย ชินประเสริฐ 0892044607

1747 นายชัยวัฒน์ จึงตระกูล 137 ม.15 คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแก้ว นายชัยวัฒน์ จึงตระกูล 0871466065

1748 นางสาวพรพรรณ ศิริพาณิชนนท์ 262 ถ.พระพายัพ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี นางสาวพรพรรณ ศิริพาณิชนนท์ 0831888264

1749 นางสินจัย มาลากอง 75 ม.4 ชําผักแพว แก่งคอย สระบุรี นางสินจัย มาลากอง 0867651694

1750 นางกนกพร สุริยะวงศ์ 95 ม.8 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี นางกนกพร สุริยะวงศ์ 0818516821

1751 นางมาลัย สุดใจ 4 ม.5 บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี นางมาลัย สุดใจ 0814416516
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1752 นายบุญเรือง แสนพันธ์ 38/1 ม.2 ซ.- ถ. - เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นายบุญเรือง แสนพันธ์ 0817584362

1753 นางดอกอ้อ  อาจวิชัย 47/110 ม.2 ซ.- ถ.อดิเรกสาร บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นางดอกอ้อ  อาจวิชัย 0892416058

1754 นายไพฑูล เทียนประทีป 158 ม.4 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี นายไพฑูล เทียนประทีป 0899017774

1755 ร้านหมูแก๊ส 144/4 ม.5 ถ.บ้านหมอ-ท่าเรือ บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี นางสาวบุศรา บุญสืบวงษ์ 0897512262

1756 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยสง่าการไฟฟ้า 138/85 ม.7 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี นายสมพงษ์ กีระพงษ์ 0817584362

1757 นางสาวกาญจนา จันทร์ไทย 60/1 ม.3 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี นางสาวกาญจนา จันทร์ไทย 0898016140

1758 นางกาญจนา ศรีเพ็ชร 25/2 ม.4 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี นางกาญจนา ศรีเพ็ชร 0817453594

1759 น๊อต นิว ช็อป 41/131 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี นายกิตติโชค โกศลเวช 0822435321

1760 นายอัครวิทย์ กลิ่นหอม 10 ม.8 หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี นายอัครวิทย์ กลิ่นหอม 0863568826

1761 นายกฤษฎิ์  จินดา 9/3 ม.8 โคกแย้ หนองแค สระบุรี นายกฤษฎิ์  จินดา 0871211744

1762 ร้านศักดิ์ชัยแก๊ส 43/4 ม.2 ถ.สุวรรณศร โคกแย้ หนองแค สระบุรี นายศักดิ์ชัย  ทานะมัย 0895387258

1763 นายมาโนตย์  ผาแสง 38 ม.12 บัวลอย หนองแค สระบุรี นายมาโนตย์  ผาแสง 0871162906

1764 นายจิรศักดิ์ กิตติเพิ่มพูน 79/3 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ หนองแค หนองแค สระบุรี นายจิรศักดิ์ กิตติเพิ่มพูน 0868003893

1765 ร้านเทพดลใจ (ครัวมะยม) 61/1 ม.8 ถ.หนองปลากระดี่ หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี นายธานินทร์  พงษ์สุวรรณ 0898052775

1766 นายณรงค์ฤทธิ์ สายนาค 34/3 ม.6 บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี นายณรงค์ฤทธิ์ สายนาค 0990995382

1767 นางสาวภัคจิรา รัตนิชย์ 31 ม.3 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี นางสาวภัคจิรา รัตนิชย์ 0816361496

1768 นายอนันต์ หงษ์กระจ่าง 161 ม.9 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี นางอนันต์ หงษ์กระจ่าง 0860211550
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1769 นางสถาพร สุธา 73 ม.10 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี นางสถาพร สุธา 0819943927

1770 นายฉอ้อน เพ็งแช่ม 39 ม.2 น้ําตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี นายฉอ้อน เพ็งแช่ม 0806671321

1771 วาสนา 21/3 ม.12 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย นางวาสนา ทองเชื้อ 0812839019

1772 ส.วาสนา 21/2 ม.5 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย นางทอง ปลูกเพ็ชร์ 0894373643

1773 ร้านน้องกิ๊ก น้องไกด์ 6/1 ม.2 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย นายบรรเทิง ถาวงษ์เพีย 0918421495

1774 แสงไทยพาณิชย์ 299/4 ม.16 ซ.- ถ.- โตนด คีรีมาศ สุโขทัย นายประสงค์  ลิ้มทองกุล 0810437699

1775 นายสามารถ ลิ้มทองกุล 1 ม.6 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย นายสามารถ ลิ้มทองกุล 0617940824

1776 นางวัน  คําเกิด 133 ม.2 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย นางวัน  คําเกิด 0896421946

1777 บ ใบไม้มินิมาร์ท 199/1 ม.2 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นายปราชญา ปินะเก 0861063588

1778 นายคําพูน ทองผา 14 ม.1 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นายคําพูน ทองผา 055629662

1779 นายนพรัตน์ มะณี 62/1 ม.2 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นายนพรัตน์ มะณี 0890385817

1780 นายณัฐวัฒน์  ปารี 596/6  ม.12 ซ.- ถ.- ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นายณัฐวัฒน์  ปารี 0882942565

1781 นายวินัย   ชะวะศิริ 340/3 ม.2 ซ.- ถ. - ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นายวินัย   ชะวะศิริ 0873619916

1782 ณัฐณิชา สันคะยอม 137 ม.4 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นางณัฐณิชา สันคะยอม 0613752968

1783 นายขจรยศ ชะวะศิริ 340/3 ม.2 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นายขจรยศ ชะวะศิริ 0817105361

1784 นางชนม์นิภา พูลเลิศ 120/1 ม.1 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย นางชนม์นิภา พูลเลิศ 0871331406

1785 นายพรชัย ใจแปง(ดาวมีสุข) 203/1  หมู่ 1 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย นายพรชัย  ใจแปง 0897086696
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1786 เกษตรแก๊ส 56/4 ม.4 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย นายณัฐพล ธรรมธัญลักษณ์ 0932970888

1787 นายอมรศักดิ์ ภูฆัง 190 ม.5 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย นายอมรศักดิ์ ภูฆัง 0910436627

1788 ทับเจริญแก๊ส 226 ถ.จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย นายพรชัย  กรรณิกา 0933083568

1789 ไทยเจริญกิจแก๊ส 194-196 ถ.จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย นางปราณี ธรรมธัญลักษณ์ 055622111

1790 นายคชินทร์  โกมลสวรรค์ 406/8 ม.13 ซ.- ถ. - บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย นายคชินทร์  โกมลสวรรค์ 0897031572

1791 ร้านแม่บุญชู 62/15 ม.5 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย นายสาวสุพรรษา  แก้วเขียว 0953417222

1792 นายนรินทร์  ไกรบุตร 131/1 ม.2 ซ.- ถ. - บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย นายนรินทร์  ไกรบุตร 0931617804

1793 เจ้รินทร์ 163/2 ม.7 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย นางรุ่งนรินทร์ เทียนไชย 0638213017

1794 นางสาวจันจิรา ดิษฐ์ทอง 14/5 ม.2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย นางสาวจันจิรา ดิษฐ์ทอง 0846205588

1795 รุ่งพาณิชย์ 230/5 ม.8 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย นางบัวลอย เขียวแก้ว 0838736065

1796 สมชายน้ําแข็ง 5/1 ม.2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย นายสมชาย แก้วเนย 0821678198

1797 นางสุภัค  ศรีเรือง 79/3 ม.7 ซ.- ถ.- ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย นางสุภัค  ศรีเรือง 0827718933

1798 ร้านทรัพย์อนันต์ 126/2 ม. 4 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย นางสาวรัชนี เกตุขํา 0959423062

1799 นางแก้วตา คงสุวรรณ์ 41/4 ม.8 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย นางแก้วตา คงสุวรรณ์ 0817071168

1800 นายวัชรพงษ์   จันทะคูณ 180/2 ม.10 ซ.- ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นายวัชรพงษ์   จันทะคูณ 0815327835

1801 นายธีรพล  พลขันธ์ 161 ม.5 ซ.- ถ.- ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นายธีรพล  พลขันธ์ 0819313573

1802 บ้านแม่ฮู้ 200 ม.5 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นางสาวอุบล แกล้วกล้า 0972072971
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1803 นายคฑาวุธ  ทาเครือ 68/1 หมู่ที่ 6 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นายคฑาวุธ  ทาเครือ 0845913683

1804 นางประชัน พุทธประเสริฐ 169/2 หมู่ 5 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นางประชัน พุทธประเสริฐ 0862124705

1805 ร้านฝนพาณิชย์ 3/2 ม.5 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นายชม ผินผัน 0933294749

1806 นางศรีนวล ประดิษฐ์ 1116 ม.1 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นางศรีนวล แก่นเฉลียว 0801159797

1807 นางสาวพัชรนันท์  วรกุลมณีโรจน์ 6/8 ม.6 ซ.- ถ.- คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย นางสาวพัชรนันท์  วรกุลมณีโรจน์ 0898592995

1808 นางอารีย์ ชื่นครอบ 149/1 ม.1 คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย นางอารีย์ ชื่นครอบ 0892704783

1809 นายจักรพงษ์ โต๊ะถม 93/3 ม.5 วังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย นายจักรพงษ์ โต๊ะถม 0881945096

1810 ประเสริฐ วัดเกาะ (แก๊ส) 106 ม.5 ซ.- ถ.- วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย นายประพิศ  ประดิษฐ์ 0848178468

1811 นางสมพร  สุทธานุกูล 6/3 หมู่ 3 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย นางสมพร  สุทธานุกูล 0839608485

1812 นายรุ่ง ครองเมือง 55/8 ม.2 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย นายรุ่ง ครองเมือง 0923906036

1813 นายนิเวศ บุญมีจ้อย 266/9 ม.7 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย นายนิเวศ บุญมีจ้อย 0899065627

1814 นางสาวดาวเรือง เปรมใจ 32/1 ม.7 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย นางสาวดาวเรือง เปรมใจ 0871962585

1815 นางสาวแจ่ม พลเหิม 173 ม.4 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย นางสาวแจ่ม พลเหิม 0805111508

1816 นางปวันรัตน์  พรอํานวยทรัพย์ 130131 ม.- ซ.- ถ.ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย นางปวันรัตน์  พรอํานวยทรัพย์ 0871998383

1817 นางสาวพิชชากร รจนา 52/3 ซ.4 ถ.ประชาราษฎร์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย นางสาวพิชชากร รจนา 0848129595

1818 หจก.จันทนา แอลพี 233 ม.6 ซ.- ถ.จักรีนารายณ์ อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี นางจันทนา เศรษฐสมบูรณ์ 0924857818

1819 นางสาวอรพรรณ อินชู 12/5 ม.1 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี นางสาวอรพรรณ อินชู 0900918556
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1820 นางศิริรัตน์ เชาว์พรหม 148 ม.9 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี นางศิริรัตน์ เชาว์พรหม 0831029778

1821 นางสาววิไลลักษณ์ อินชู 55/6 ม.6 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี นางสาววิไลลักษณ์ อินชู 0810865700

1822 นางสาวจันทรา ภู่ชยันตร์ 12 ม.4 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี นางสาวจันทรา ภู่ชยันตร์ 0846267237

1823 นายวิรุฬ  ขวัญดุษฎี 35 ม.2 ซ.- ถ.- ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี นายวิรุฬ  ขวัญดุษฎี 0857869238

1824 สุรพลคีรีรัฐนิคม 153 ม.1 ซ.- ถ.ขุนคีรี ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี นายสุรพล  ชินบุรารัตน์ 0810844099

1825 นางสาวแว่นทิพย์  ชินบุรารัตน์ 87/1 ม.7 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี นางสาวแว่นทิพย์  ชินบุรารัตน์ 077-902377

1826 นางสุปราณี  แสงฉวาง 67/2  ม.5  ถ.ไชยา-ท่าชนะ ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี นางสุปราณี  แสงฉวาง 0936151242

1827 นายจักรพรรณ แสงแก้ว 67 ม.7 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี นายจักรพรรณ แสงแก้ว 0898718969

1828 นางสุมาลี  จันทร์หุ่น 191 ม.1 ซ.- ถ.- ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี นางสุมาลี  จันทร์หุ่น 0835957259

1829 นางสาวสมพร  ทองแก้วกุล 147/2  ม.1 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี นางสาวสมพร  ทองแก้วกุล 0620648259

1830 นางฐิติมา โสภานิตย์ 57 ม.1 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี นางฐิติมา โสภานิตย์ 0814158274

1831 คุณนายถังแก๊ส 93 ม.5 ถ.ชลคราม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี นางสาวณัฐยา ทองปาน 0881689928

1832 ร้านลุงกํานัน 79/6  ม.1  ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ร้านลุงกํานัน 077964144

1833 นายสุช  ช่วยตน (ร้านลุงนิ้ง) 35  ม.5 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี นายสุช  ช่วยตน (ร้านลุงนิ้ง) 0936504433

1834 108-1009 SHOP 79 ม.7 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี นางสาวสุจรรยา ปานวิชิต 0831055125

1835 นายสุนันท์  คงคชวัน 345/1 ม.2 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี นายสุนันท์  คงคชวัน 0815976739

1836 ควนศรี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 194/4 ม.8 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี นายเลอพงค์ ดิษฐาน 0815356521
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1837 นางสาวปิยะเนตร กลางณรงค์ 41/1 ม.2 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี นางสาวปิยะเนตร กลางณรงค์ 0851228443

1838 อุไรวรรณ ช็อพ 109/1 ม.1 ถ.พรุพี-บ้อนส้อง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี นายธนกร ใจสุข 077267299,

1839 นายเสนอ  ย่องบุตร 107 ม.1 ซ.- ถ.สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า พนม พนม สุราษฎร์ธานี นายเสนอ  ย่องบุตร 0818938879

1840 นายอนุชา  เพ็งดํา(ร้านไสท้อนการค้า) 67/4  ม.6 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี นายอนุชา  เพ็งดํา(ร้านไสท้อนการค้า) 0833894916

1841 นายสมบูรณ์  มณีสม 97  ม.6  สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี นายสมบูรณ์  มณีสม 0878932266

1842 นายอดิศร  สอดสุข 36/12 ม.- ซ.- ถ.- ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี นายอดิศร  สอดสุข 0817379123

1843 บริษัท สุตรีมิตรพุนพิน จํากัด 56  ถ.ตลาดใหม่ ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท สุตรีมิตรพุนพิน จํากัด 0896520657

1844 นายปัญญา สวนส้ม 277/1 ม.1 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นายปัญญา สวนส้ม 0819565239

1845 นายนพรัตน์ ศักดิ์ธนนาคิน 65/1 ม.1 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นายนพรัตน์ ศักดิ์ธนนาคิน 0844513668

1846 นายครรชิต สุขทวี 246/39 ม.4 ถ.การุณราษฎร์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นายครรชิต สุขทวี 0874635483

1847 ลูกปูแก๊ส 22/5 ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางบรรจงพร สดุกขํา 0911546541

1848 ศรีวรรณแก็ส 614/8 ม.4 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี นายวรรณวิทย์ เวียงสุรินทร์ 0874653090

1849 ร้านเซ-เว่นนาย มินิมาร์ท เลขที่ 1/1 ม.7 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ นางสุรีรัตน์ ทิพยเทอดธนา 0813066498

1850 ถูกและดีมินิมาท 95/1 ม.6  ถ.- จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ นางสาวรัชนี  สุรินทรศิริรัฐ 044581241

1851 ร้านสนม 37 ม.9 ถ.- สะเดา บัวเชด สุรินทร์ นายสนม  บุญสิงห์ 0883463343

1852 นางสาวนลินรัตน์ สิริทิพาพงศ์ เลขที่ 65 ม. 6 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ นางสาวนลินรัตน์ สิริทิพาพงศ์ 0812725207

1853 นายชณาทิป เสมอภาค เลขที่ 101 ม.3 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ นายชณาทิป เสมอภาค 0872541510
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1854 นางบุญทัน บุญมาก 40 ม.9 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางบุญทัน บุญมาก 0881013310

1855 มงคลแก๊ส 76 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางศศิธร  จารุรัชกุล 044515262

1856 หจก.สุรินทร์นานาแก๊ส 901/2 ถ.หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุรินทร์นานาแก๊ส 0818767123

1857 พศินแก๊ส 38/4 ถ.ไตรรงค์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นายพศิน มาสู่ 0878757948

1858 นางหอม บริสุทธิ์ 40 ม.4 บ.ระกาไกรสร เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางหอม บริสุทธิ์ 0831246471

1859 นายภาณุพงศ์ อินทร์แป้น 171 ม.1 เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นายภาณุพงศ์ อินทร์แป้น 0828831606

1860 น้อยค้าส่ง 27/5 ม.7 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ คุณสุพรรณษา โนนกลาง 0880446667

1861 ร้านโรเจอร์มินิมาร์ท เลขที่ 44 ม. 9 สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ นางแอ่ม สายชุมดี 0882650498

1862 หจก.สินไพศาล 2542 51 ม.6 จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ นายระบิล หงส์รพิพัฒน์ 044560139

1863 นางสวาท จันทร์สอน เลขที่ 98 ม.18 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ นางสวาท จันทร์สอน 0885844574

1864 ร้านนรินทร์การค้า 26 ม.1  บ.นาดี ซ.- ถ.- หนองระฆัง สนม สุรินทร์ นางสาวสุวิมล จิตกล้า 0872548070

1865 ซันสมายด์บ้านเทพอุดม 161 ม.11  บ.เทพอุดม ซ.- ถ.- ดม สังขะ สุรินทร์ ซันสมายด์บ้านเทพอุดม 0892805501

1866 นายสมควร  คํามีทอง 14 ม.3 ซ.- ถ.- เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย นายสมควร  คํามีทอง 0807508202

1867 สังคมแก๊ส 25/2 ม.2 สังคม สังคม หนองคาย นายไพรรัฐ อินตะ 0904163309

1868 ร้านเจริญสุข 8 ม.18 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู นายช่วง สุขขา 0931258767

1869 นายสถิตย์ มีหิริ 47 ม.8 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลําภู นายสถิตย์ มีหิริ 0849555002

1870 ร้านพรสมบัติ 105 ม.3 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลําภู นางสมบัติ ศิริเม็งราช 0807468626
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1871 ศรีวิไลพาณิชย์ 189 ม.7 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลําภู นางสาวกฤตติกาล อุประถา 0828505113

1872 นายอนงค์ สังฆะมาลี 178 ม.14 ซ.- ถ.- ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลําภู นายอนงค์ สังฆะมาลี 0903424625

1873 นากลางเฟอร์นิเจอร์ 139/1 ม.13 ซ.- ถ.- ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลําภู นายบุญมี สุรเสียง 0845167195

1874 นางสาววรรษิษฐา ศรีภูธร 298 ม. 5 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลําภู นางสาววรรษิษฐา ศรีภูธร 0895706612

1875 ร้านบุญทวี นากลาง 40 ม.16 นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู หจก.บุญทวี รวมทรัพย์ 0854567771

1876 ร้านวัฒนา (แก๊ส) 136 ม.5 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู นายวัฒนา  จันทร์เทพ 0872363369

1877 ร้านอนงค์ 8 ม.4 นาแก นาวัง หนองบัวลําภู นางอนงค์ บุญกว้าง 0817493319

1878 นางทองวาส แก้วทา 123 ม.1 ซ.- ถ.- โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลําภู นางทองวาส แก้วทา 0819740690

1879 อนุภา 23 ม.7 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลําภู นางอณุภา ศิริจันทร์ 0801772986

1880 นางทองใบ พันธ์แน่น 76ม.2 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลําภู นางทองใบ พันธ์แน่น 0899417149

1881 ร้านลัดดาพาณิขย์ 99 ม.12 กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางลัดดา สิงคําโม 0854649545

1882 นางมาลินี บุตรหึงษ์ 38/1 ม.13 กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางมาลินี บุตรหึงษ์ 0650515056

1883 นางประภัสสร หมอกโคกสูง 420ม.3 กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางประภัสสร หมอกโคกสูง 0990307772

1884 นายอภิสิทธิ์ ชัยหงษา 190ม.1 กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นายอภิสิทธิ์ ชัยหงษา 0981505119

1885 ร้านทวีทรัพย์ 402 ม.2 กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางสําราญ สิงห์น้อย 0818205113

1886 นางอุษา ชื่นชม 113 ม.4 ซ.- ถ.- นามะเฟือง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางอุษา ชื่นชม 0849573124

1887 นางสิรินุช ศิริเมือง 97 ม.4 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางสิรินุช ศิริเมือง 0821239472

111/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1888 นางเครือวัลย์ ระหา 243 ม.5 บ้านขาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางเครือวัลย์ ระหา 0878536226

1889 ร้านศิริลักษณ์ 211 ม.5 บ้านขาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นางสิริลักษณ์ ธงศิลา 0836611568

1890 โชคภูพาน 380 ม.2 หนองบัว เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู นายโชคไพสิฐ ศิริศรีธานี 0895715161

1891 ร้านดาต้า 247ม.6 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นายถิรภัทร์ สุวรรณชาติ 0970600159

1892 ร้านจักรยิ่งยงแก๊ส 94/.2 ม.13 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นายจํานงค์  ถาบุตร 0878551184

1893 นางรัตนา  ไชยเบ้า 71/1 ม.5 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นางรัตนา  ไชยเบ้า 0813691619

1894 สมพรการเกษตร 65 ม.5 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นางสมพร พิมพ์แป้ 0857395047

1895 ร้านณัฐพิชา 109ม.4 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นางสาวศรัญญา ศรีล้อม 0872175407

1896 นายศุภชัย ศรีคูเมือง 35 ม.8 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นายศุภชัย ศรีคูเมือง 0857443417

1897 198 shop 198 ม.4 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู นางนวลจันทร์ มณฑา 0806073688

1898 อรพินท์การค้า 10 ม.1 กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นางสาวอรพินท์ สุวรรณพงค์ 0875155583

1899 ร้านพ่อมนพาณิชย์ 245 ม.3 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นางสาวเนตรนภา ศรีไชย 0967703207

1900 นุชแอนนุ้ยการค้า 264 ม.1 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นายวิเศษ แสงจักร 0862281492

1901 นางสาวธิติรัฐ ลุนละวงษ์ 204 ม.4 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นางสาวธิติรัฐ ลุนละวงษ์ 0813697647

1902 นางทองสุข ประสงค์สุข 171 ม.7 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นางทองสุข ประสงค์สุข 0878642452

1903 ร้านภูเกษตร 59 ม.7 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นางสาวหทัยกนก พิมพ์ยํากา 0918625252

1904 ร้านสมใจ 470 ม.1 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู นางสาววิภาดา ศิลากุล 0852091776
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1905 นางสาวจิราพร สรวลเสน่ห์ 46-47-48 ม.3 ไชโย ไชโย อ่างทอง นางสาวจิราพร สรวลเสน่ห์ 0817529395

1906 นางสุจินดา จันทร์วัฒน์ 41/3 ม.2 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง นางสุจินดา จันทร์วัฒน์ 0898838145

1907 นางสายพิณ ศรีสวัสดิ์ 84 ม.6 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง นางสายพิณ ศรีสวัสดิ์ 0989768456

1908 นายปิยะ นาคยรรยงค์ 15/1 ม. 8 บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง นายปิยะ นาคยรรยงค์ 0818534472

1909 เฉลิมซูปเปอร์มาร์เก็ต 26 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง นายมนตรี สังข์สะอาด 0988812899

1910 น้องทราย (บ้านคชรินทร์) 30/24 ม.2 ซ.- ถ.- ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง นางสาวมยุรี คชรินทร์ 0807891010

1911 นางสาวธัญชนก พวงมาลี 37/1 ม.14 บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง นางสาวธัญชนก พวงมาลี 0972521633

1912 นางยุพิน กลางวงษ์ 9/2 ม.5 ซ.- ถ.- ไผ่จําศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง นางยุพิน กลางวงษ์ 0860268446

1913 นางสาวอุมาภรณ์ อําพันเรือง 7/9 ม.6 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง นางสาวอุมาภรณ์ อําพันเรือง 0864032521

1914 นายบรรยาย รักคํา 79 ม.9 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง นายบรรยาย รักคํา 0898045796

1915 นายธนวิน  บุญประสพ 35/1 ม.- ซ.- ถ.- แสวงหา แสวงหา อ่างทอง นายธนวิน  บุญประสพ 0861284482

1916 นางมลิวรรณ ลาววรรณ 84/1 ม.6 ซ.- ถ.- จานลาน พนา อํานาจเจริญ นางมลิวรรณ ลาววรรณ 0804759439

1917 พนาแก๊ส 35/1 ม.1 พระเหลา พนา อํานาจเจริญ นายวีระศักดิ์ โกวศัลย์ดิลก 0897173251

1918 นายเฉลิม แย้มกระโทก 35/1 ม.3 ซ.- ถ.- นาแต้ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ นายเฉลิม แย้มกระโทก 0833662819

1919 ร้านจงเจริญแก๊ส 184 ม.12 ถ.อรุณประเสริฐ บุ่ง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ นายบุญนาค มายูร 0818767890

1920 ร้านทองทามินิมาร์ท 8 ม.2 ปะโค กุดจับ อุดรธานี นางชฎาวรรณ เศวตวงศ์ 0933416403

1921 แม่เหมย 118 ม.4 นายูง นายูง อุดรธานี นางปราณี ภูมมะลา 0870550844
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1922 ร้านแม่บีการค้า 96 ม. 6 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี นางสาว นันธิญา วงษ์ปัน 0828465765

1923 ม.เกษตรยนต์ 117 ม. 7 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี นายประมวล พิลาพรม 0876406477

1924 นางคําปรางค์ สิมสน 23/1 ม.7 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี นางคําปรางค์ สิมสน 042278414

1925 ทรงการเกษตร 167 ม.5  สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี นายพลพล บุญอนุรักษ์ 0898520065

1926 ร้านอรรถพันธ์ 321/154 ม.6 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี นายอรรถพันธ์ ธงชัย 0895707476

1927 เจเจแก๊ส 358/6 ม.14  ถ.ซ.ประชาสันติ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี เจเจแก๊ส 0840342554

1928 ร้านเอเอแก๊ส 53/6 ถ.ซ.กํานัน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี นายจตุพล ชื่นอมรพันธ์ 0813696499

1929 แก๊สเซ็นเตอร์ 70/4 ถ.โพนพิสัย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางภัทรานิษฐ์ คุณกิตติ 0943036666

1930 นางวันเพ็ญ พิมพ์ยํากา 47/1 ม.3 ถ.บ้านช้าง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางวันเพ็ญ พิมพ์ยํากา 0922985054

1931 หจก.ส่งเสริมบริการ(1990) 88-89 ถ.โพศรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี นายสุพจน์ วัฒนกุลชาติ 0811176874

1932 ร้านสุ่ม 690 ม.7 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี นายมานิต เจตนาวิชโมกข์ 0894202278

1933 เหลิมพล พาณิชย์ 28 ม.3 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี นายทองคํา แก้วเหล่า 0878022909

1934 แก้วแดงปิยะศิริ 37 ม.8 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี นายศิริศักดิ์ มาตราคิด 0807510103

1935 นายไพโรจน์ เที่ยงจันทร์ 4/1 ม.8 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ นายไพโรจน์ เที่ยงจันทร์ 0862502887

1936 นางเฮง สารเจริญ 45/7 ม.5 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ นางเฮง สารเจริญ 0998010137

1937 นางสาวคนึง สังข์วาลย์ 62 ม.5 น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นางสาวคนึง สังข์วาลย์ 0848229059

1938 นายไพฑูรย์ บุญรุพ 94 ม.8 น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์ บุญรุพ 0844942008

114/118



ลําดับ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้ติดต่อ (ของร้านค้า) หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1939 นายสนธยา รุ่งสาครทอง 3/7 ม.7 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ นายสนธยา รุ่งสาครทอง 0843821340

1940 นางสาวมณิสรา วงษ์ญาติ 18 ม.3 น้ําหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ นางสาวมณิสรา วงษ์ญาติ 0632235983

1941 นายบุญเสริม แก้วปุ่นนิล 14/1 ม.7 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นายบุญเสริม แก้วปุ่นนิล 0872071290

1942 นางบุญญิสา คําสร้อย 24/4 ม.3 น้ําไคร้ น้ําปาด อุตรดิตถ์ นางบุญญิสา คําสร้อย 0817753934

1943 นางสาวสุพัตรา ยะหัน 88/4 ม.1 น้ําไคร้ น้ําปาด อุตรดิตถ์ นางสาวสุพัตรา ยะหัน 0901491876

1944 นางชนิกานต์ คําแหวน 8/1 ม.6 บ้านฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ์ นางชนิกานต์ คําแหวน 0871960540

1945 นางบรรจง ไชยบุญเรือง 14/1 ม.3 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ นางบรรจง ไชยบุญเรือง 0844924355

1946 นางเบญจมาศ  ทุมป้อม 42 ม.1 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ นางเบญจมาศ  ทุมป้อม 0856747252

1947 นางเบญจมาศ นาสา 42 ม.1 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ นางเบญจมาศ นาสา 0856747252

1948 นางพวง เหล็กแจ้ง 53/3 ม.5 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ นางพวง เหล็กแจ้ง 0891104265

1949 นายเจือ  ท้วมยัง 118/1 ม.5 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ นายเจือ  ท้วมยัง 0848209445

1950 นายบุญเลิศ จันจัด 44/1 ม.4 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ นายบุญเลิศ จันจัด 0897082245

1951 นางสอางค์ โตรัตน์ 3 ม.7 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นางสอางค์ โตรัตน์ 0827725769

1952 นายวิเชียร  แก้วสี 32 ม.1 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ นายวิเชียร  แก้วสี 0814752862

1953 นางกมลทิพย์ กันมั่ง 146 ม.5 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ นางกมลทิพย์ กันมั่ง 0956274958

1954 นางสนิท พร้อมสกุล 69/3 ม.7 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ นางสนิท พร้อมสกุล 0857323296

1955 นางสาวจําเรียง บุญเรือง 56/1 ม.3 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ นางสาวจําเรียง บุญเรือง 0890512483
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1956 น.ส.จันทร์ตุลา นามเสนา 56/3 ม.4 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ น.ส.จันทร์ตุลา นามเสนา 0861997664

1957 เสน่ห์  เมืองนันท์ 71 ม.6 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายเสน่ห์  เมืองนันท์ 0892695248

1958 นายบัณฑิต  ชูจุ้ย 121 ม.1 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายบัณฑิต  ชูจุ้ย 0812842093

1959 นายอาทิตย์ แซ่เฮง 16/7 ม.2 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายอาทิตย์ แซ่เฮง 0947861699

1960 นางรัตรดา สวรรค์เชื้อไพบูลย์ 146/3 ม.3 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางรัตรดา สวรรค์เชื้อไพบูลย์ 0956277161

1961 นางสาวศศิธรณ์  สุขจร 300/3 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสาวศศิธรณ์  สุขจร 0860543397

1962 หจก.ต้าเบเกอรี่ 80/4-5 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายปรัชญา วิสิฐพงศ์พันธ์ 0829246622

1963 นายอาวุธ สุวรรณรอด 257 ม.3 น้ําริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายอาวุธ สุวรรณรอด 0929628577

1964 นายไพศาล ปั้นนาค 61/2 ม.9 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายไพศาล ปั้นนาค 0852718974

1965 นายจันทร์  ทองอยู่ 9 ม.2 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายจันทร์  ทองอยู่ 0853783775

1966 นายสัก  ทะวรดี 9 ม.8 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายสัก  ทะวรดี 0988132944

1967 นายประมุข นาทธนนันท์ 245 ม.1 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายประมุข นาทธนนันท์ 055447065

1968 นายเกื้อกูล โลกเลื่อง 32/2 ม.4 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายเกื้อกูล โลกเลื่อง 0816741091

1969 นางสมัย  พรมฤทธิ์ 126/1 ม.3 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางสมัย  พรมฤทธิ์ 0892672671

1970 นายสมชาย จํานง 164 ม.1 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายสมชาย จํานง 0956405965

1971 นายจํานงค์ บุญน้อย 11/1 ม.3 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายจํานงค์ บุญน้อย 0810375451

1972 นางศศมาน์ เขียวจันทร์แสง 32/3 ม.7 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นางศศมาน์ เขียวจันทร์แสง 0872052293
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1973 นางพรทิพย์ สีนาค 42/1 ม.8 ด่านแม่คํามัน ลับแล อุตรดิตถ์ นางพรทิพย์ สีนาค 0862138354

1974 นายคมเพชร อ่อนวงษ์ 1/1 ม.1 ด่านแม่คํามัน ลับแล อุตรดิตถ์ นายคมเพชร อ่อนวงษ์ 0896893659

1975 นายเทพ คล้ายชม 24/1 ม.3 ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ นายเทพ คล้ายชม 0885815387

1976 นายเขมชาติ  มั่นเจ๊ก 39 ม.2 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ นายเขมชาติ  มั่นเจ๊ก 0956418552

1977 นายฤทัย  แก้วทิ 120 ม.4 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ นายฤทัย  แก้วทิ 0819629294

1978 นางบุษบา หงส์ธนวัฒน์ 8/3 ม.5 ซ.- ถ.- ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี นางบุษบา หงส์ธนวัฒน์ 0817854919

1979 นายสนอง พูลพันธ์ 51/3 ม.7 ซ.- ถ.- ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี นายสนอง พูลพันธ์ 0613646345

1980 นายมานิช วัฒนวิการ 27/1 ม.7 ซ.- ถ.ทัพทัน- ตลุกดู่ หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี นายมานิช วัฒนวิการ 0952467155

1981 นางสาวจุฑานันท์ อินทะโฉม 21 ม. 4 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี นางสาวจุฑานันท์ อินทะโฉม 0960130295

1982 ส.เจริญภัณฑ์ 140 ม.- ซ.- ถ.เติบศิริ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี นายณัฐวุฒิ ฉัตรอุทัย 0939961136

1983 ส.อุทัยแก๊ส 65 ม.- ซ.- ถ.พิบูลย์ศิริ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี นายไมตรี  สงวนเผ่า 0849512322

1984 นางสุมาลี สมรอด 157/2 ม.11 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี นางสุมาลี สมรอด 0894056571

1985 นางปาริชาต พุ่มนวล 242/3 ม. 10 ระบํา ลานสัก อุทัยธานี นางปาริชาต พุ่มนวล 0972396986

1986 น้ําทิพย์แก๊ส 99/10 ม.1 ถ.สว่างอารมณ์-ลาดยาว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี นายกิตติพงค์ ปัทมเบญจกุล 0818876876

1987 นายพินิจ สุภากร 98/9 ม.4 ซ.- ถ.- เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี นายพินิจ สุภากร 0813790519

1988 บจ.ฐานทรัพย์ถาวร 888 239 ม.4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี นางสาวปัทมา ปานเจริญ 0990306078

1989 นายวินัย  วีระยุทธวัฒนะ 115 ม.1 ซ.- ถ.- หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี นายวินัย  วีระยุทธวัฒนะ 056531273
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รายชื่อร้านค้าก๊าซที่ได้รับการวางเครื่องรับบัตร EDC

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1990 นายศราวุธ ศรีเมือง เลขที่ 469/1-5 หมู่ 4 เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี นายศราวุธ ศรีเมือง 0986209886

1991 นางวิไลลักษ์ ยอดสิงห์ 52 ม. 1 นาคําใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี นางวิไลลักษ์ ยอดสิงห์ 0854192098

1992 นางสุรีย์ พรมวิชัย 88 ม.3 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี นางสุรีย์ พรมวิชัย 0862590952

1993 นายชัยวัฒน์ ผิวคํา 179 ม.11 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี นายชัยวัฒน์ ผิวคํา 0895811098

1994 นายจีระศักดิ์  มีสุข 50 ม.16 ซ. - ถ. - นาตาล นาตาล อุบลราชธานี นายจีระศักดิ์  มีสุข 0878777271

1995 นายทิชากร  ใจแก้ว 99 ม.8 ซ. - ถ. - แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายทิชากร  ใจแก้ว 0862609966

1996 นายทรงศักดิ์  ศิริพานทอง 689 ม. - ซ. - ถ. - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายทรงศักดิ์  ศิริพานทอง 0908949565

1997 นายธิติณัฐ เปี่ยมอักโข 191 ถ.แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี นายธิติณัฐ เปี่ยมอักโข 0879263988

1998 พรชัยแก๊ส 369 ถ.สถลม์ค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี นางสาวอัมพร กิจเวชกุล 0817303122

1999 นายวีระพงษ์ ชาวสวน 60/6 ม.8 บ้านท่าข้องเหล็ก คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี นายวีระพงษ์ ชาวสวน 0842864722

2000 นางจําเนียร วงศ์คําเหลา 97 ม.8 ท่าลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี นางจําเนียร วงศ์คําเหลา 0868709242

2001 อรุณแก๊ส 62  ถ.ศรีสะเกษ 1 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี นางชนิตา ศิลาพล 0881031164
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