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1

125470001

บริษัท กองทองสินทรัพย์ จำกัด

โรงแรมอะริสตั้น
19 ซอยเกษม (สุขุมวิท 24) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

2

125470002

บริษัท แกรนด์ สวีท (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมเจดพำวิเลี่ยน
30 ซอยสำยน้ำทิพย์ (สุขุมวิท 22) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

3

125470003

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหำชน)

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์สุขุมวิท
259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

4

125470005

บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จำกัด

โรงแรมเดอะ ทวิน ทำวเวอร์ กรุงเทพฯ
88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรำม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

5

125470006

บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด

โรงแรมเชอรำตัน แกรนด์ สุขุมวิท
250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

6

125470010

บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จำกัด

อนันตรำ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปำ
257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

7

125470011

บริษัท เจ้ำพระยำสยำม (1975) จำกัด

โรงแรมรอยัลริเวอร์
219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร

8

125470012

บริษัท ชวริน จำกัด

โรงแรมแอมบำสซำเดอร์
171 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

9

125470013

บริษัท แชงกรี-ลำ โฮเต็ล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมแชงกรี-ลำ
89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

10

125470015

บริษัท ซีไซด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมเมโทรโพลิแทน
27 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

11

125470016

บริษัท เซ็นจูรี่โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมเซ็นจูรี่พำร์ค
9 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

12

125470017

บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมอมำรีแอร์พอร์ต
333 หมู่ที่ 10 ถนนเชิดวุฒำกำศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร

13

125470020

บริษัท เดอะทองธำรำ 94 จำกัด

โรงแรมทองธำรำ
9/99 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

14

125470022

บริษัท ตวันนำโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมตวันนำรำมำดำ
80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
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15

125470023

บริษัท ตันตกิตติ์ จำกัด

โรงแรมมณเฑียร
54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

16

125470025

บริษัท ไทปัน โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมไทปัน
25 สุขุมวิท 23 (ซอยประสำนมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

17

125470026

บริษัท ไทยวำพลำซ่ำ จำกัด

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
21/100 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทรใต้ กรุงเทพมหำนคร

18

125470027

บริษัท ไทยเฮ้ำส์ซิ่ง ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

โรงแรมแกรนด์ไชน่ำปริ๊นเซส
215 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร

19

125470030

บริษัท นำรำยณ์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมนำรำยณ์โฮเต็ล
222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

20

125470031

บริษัท นำเกียรติ จำกัด

โรงแรมเกรซ
12 ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

21

125470032

บริษัท นำเกียรติ จำกัด

โรงแรมรอแยล เบญจำ โฮเต็ล
39 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

22

125470033

บริษัท นิวเอ็มไพร์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมนิวเอ็มไพร์
572 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร

23

125470034

บริษัท บริจวิว จำกัด

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

24

125470035

บริษัท บำโฮมำ จำกัด

โรงแรมอินทรำ
120/126 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

25

125470036

บริษัท บุญสมก่อสร้ำง จำกัด

โรงแรมบำงกอกเซ็นเตอร์
326/7-8 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

26

125470037

บริษัท ใบหยก สวีท จำกัด

โรงแรมใบหยกสวีท
130 อำคำรใบหยกทำวเวอร์ ถนนรำชปรำรภ แขวงรำชเทวี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

27

125470038

บริษัท ปำร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค
247 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

28

125470039

บริษัท พรหมมหำรำช พัฒนำที่ดิน จำกัด

โรงแรมปรินซ์ พำเลซ
488/800 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหำนำค
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
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29

125470042

บริษัท พี แอนด์ บี รัชดำโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

30

125470043

บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทำวเวอร์ จำกัด

โรงแรมเพรสิเด้นท์
971 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

31

125470044

บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทำวเวอร์ จำกัด

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

32

125470046

บริษัท โรงแรมอโนมำ กรุงเทพ จำกัด

โรงแรมอโนมำ
99 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

33

125470047

บริษัท ภูมิภวัน จำกัด

โรงแรมใบหยก สกำย
222 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

34

125470049

บริษัท มำรวยกำร์เด้น จำกัด

โรงแรมมำรวยกำร์เด้น
1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

35

125470051

บริษัท มีนำโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมแม่น้ำ
2074 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

36

125470052

บริษัท เมอริท ฮอลิเดย์ ปำร์ค จำกัด

โรงแรมเฟิสท์
2 ซอยสมประสงค์ 1 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

37

125470053

บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

โรงแรม อวำนี เอเทรียม
1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

38

125470055

บริษัท แมนดำรินโฮเต็ล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมแมนดำริน
662 ถนนพระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

39

125470056

บริษัท อรรถ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โนโวเทล กรุงเทพ บำงนำ
333 ล็อบบี้ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

40

125470059

บริษัท รำมำแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด

โรงแรม ครำวน์ พลำซ่ำ กรุงเทพฯ ลุมพินีพำร์ค
952 อำคำรรำมำแลนด์ ถนนพระรำม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

41

125470060

บริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง อัลลำยแอนซ์ จำกัด

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

42

125470062

บริษัท แรมแบรนดท์โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โรงแรมแรมแบรนดท์
19 สุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร
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43

125470064

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน)

โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลำซำ กรุงเทพฯ
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

44

125470067

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอรำตัน
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

45

125470068

บริษัท โรงแรมรำชดำริ จำกัด (มหำชน)

โรงแรมอนันตรำ สยำม
155 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

46

125470069

บริษัท โรงแรมเอรำวัณ จำกัด (มหำชน)

โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอรำวัณ กรุงเทพฯ
494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

47

125470070

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมแมนดำรินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ
48 ตรอกโอเรียนเต็ล ซอยบูรพำ ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

48

125470072

บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมเมอร์ชั่นคอร์ทโฮเต็ล แอท เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ
204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

49

125470073

บริษัท โลตัสทำวเวอร์ จำกัด

โรงแรมโนโวเทล โลตัส กรุงเทพฯ
1 สุขุมวิท 33 (ซอยแดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

50

125470076

บริษัท วินเซอร์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมวินเซอร์สวีทส์
10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

51

125470077

บริษัท วิภำวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์
9/9 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

52

125470078

บริษัท ศำลำแดง เทอร์เรส จำกัด

โรงแรมทำวน์อินทำวน์
300/1 ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงวังทองหลำง
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร

53

125470079

บริษัท ส.ภำณุรังษี จำกัด

โรงแรมรอยัลซิตี้
798, 800 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบำหรุ
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร

54

125470080

บริษัท สยำม สินทรัพย์ พัฒนำ จำกัด

โรงแรมแลนด์มำร์ค
138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

55

125470081

บริษัท สยำมเจ้ำพระยำ โฮลดิ้งส์ จำกัด

โรงแรมเพนนินซูลำ กรุงเทพฯ
333 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร

56

125470082

บริษัท สยำมเบเวอร์ลี่ จำกัด

โรงแรมบำงกอก ชฎำ
188 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
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57

125470083

บริษัท สยำมสแควร์ทำวเวอร์ จำกัด

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
392/44 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

58

125470086

บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรมคอนรำด กรุงเทพ
87/3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

59

125470087

บริษัท อิทธิผล จำกัด

โรงแรมรอแยล
2 ถนนรำชดำเนินกลำง แขวงวัดบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

60

125470088

บริษัท บำงกอกพำเลส โฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด

โรงแรมบำงกอกพำเลส
1091/336 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

61

125470089

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมเอเชีย
296 ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

62

125470090

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
444 ชั้น 6 อำคำรมำบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญำไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

63

125470091

บริษัท เอเวอร์กรีนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเต็ลพรอเพอตี้
(กรุงเทพฯ) จำกัด

โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล (กรุงเทพฯ)
88 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

64

125470093

บริษัท เอสเอวำยเอ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม
981 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

65

125470094

บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรม เอส.ซี.ปำร์ค
474 ถนนรำมคำแหง 39 แขวงวังทองหลำง
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร

66

125470095

บริษัท โฮเต็ลแมนฮัตตั้น จำกัด

โรงแรมแมนฮัตตั้น
13 สุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

67

125470096

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยู่เซ่งเฮง

โรงแรมมำเลเซีย
54 ซอยงำมดูพลี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร

68

125470097

บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กำญจนบุรี) จำกัด

โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
9/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำมะขำม
อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

69

125470099

บริษัท เกียรติผล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมจอมเทียนปำล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
408 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบหำดนำจอมเทียน ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

70

125470100

บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด

โรงแรมเมอร์เคียวร์ ชลบุรี
934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบำงปลำสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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71

125470101

บริษัท ซีไซด์ โฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมฮำร์ดร็อค
429 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

72

125470103

บริษัท ดุสิตธำนี จำกัด (มหำชน)

โรงแรมดุสิตธำนี
240/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

73

125470107

บริษัท ไพโอเนียร์ ฮอสพิทัลลิตี้ สยำม (จีบีอำร์) จำกัด

โรงแรมพูลแมน พัทยำ ไอศวรรย์
445/3 หมู่ที่ 5 ซอยวงศ์อำมำตย์ ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

74

125470108

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมพัทยำ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปำ เอ รอยัลกำร์เด้น รีซอร์ท
218/2-4 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

75

125470109

บริษัท โรเมโอ พำเลซ จำกัด

โรงแรมโรเมโอพำเลซ
500/21-22 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

76

125470110

บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท
353 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

77

125470111

บริษัท สุวัญญำ จำกัด

โรงแรมชลจันทร์ พัทยำ รีสอร์ท
19 หมู่ที่ 1 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

78

125470113

บริษัท เอเชียพัทยำ โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมเอเชียพัทยำ
352 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

79

125470114

บริษัท แอมเทล กรุ๊ป กรุงเทพ จำกัด

โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
21/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

80

125470116

บริษัท โรงแรมโรสกำเด้น (2511) จำกัด

โรงแรมโรสกำเด้น
21 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลยำยชำ
อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

81

125470117

บริษัท บำงกอกกอล์ฟ สปำ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมบำงกอกกอล์ฟ สปำ รีสอร์ท
99/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงกะดี
อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี

82

125470118

บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

83

125470119

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลำ หัวหิน
1 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

84

125470120

บริษัท โรงแรมชำยทะเล จำกัด

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
91 หมู่บ้ำนหนองแก ถนนหัวหิน-เขำตะเกียบ ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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85

125470123

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด

โรงแรมอนันตรำรีสอร์ท แอนด์ สปำ
43/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

86

125470127

บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
849/21 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

87

125470128

บริษัท เมธำวลัย จำกัด

โรงแรมเมธำวลัย ชะอำ
220 ถนนร่วมจิตต์ ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

88

125470129

บริษัท โรงแรม ลองบีช ชะอำ จำกัด

โรงแรมลองบีช ชะอำ
225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ
อำเภอชำอำ จังหวัดเพชรบุรี

89

125470130

บริษัท ระยองสตำร์ จำกัด

โรงแรมสตำร์โฮเต็ล
109 ซอยศูนย์กำรค้ำสำย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่ำประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

90

125470131

บริษัท ระยองสตำร์ จำกัด

โรงแรมสตำร์ 2
115 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

91

125470132

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด

โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท
4/5, 4/48 หมู่ที่ 3 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซำกพง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190

92

125470138

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

เซ็นเตอร์พอยท์ สีลม
1522/2 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

93

125470142

บริษัท เดอะ รีเจนท์ สีลม จำกัด

บริษัท เดอะ รีเจนท์ สีลม จำกัด
16/2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

94

125470143

บริษัท เพชรบุญมำ จำกัด

โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์
888/1, 13-19, 425-610 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

95

125470145

บริษัท รีเจนท์ รำมคำแหง อินน์ แอนด์ อพำร์ทเมนท์ จำกัด

รีเจนท์ อินน์ แอนด์ อพำร์ทเมนท์
4 ซอยรำมคำแหง 22 ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร

96

125470146

บริษัท อัลเทีย รีเจนซี่ ปำร์ค กรุงเทพ จำกัด

รีเจนซี่ ปำร์ค
12/3 ซอยสุขุมวิท 22 (ซอยสำยน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

97

125470148

บริษัท เอเวอร์กรีน เพลส จำกัด

บริษัท เอเวอร์กรีน เพลส จำกัด
318 ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

98

125470149

บริษัท เอี่ยม-เทียว จำกัด

สีลม ซิตี้ โฮเต็ล
72 ซอยประชุม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
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99

125470152

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
45-45/1-2 ซอยรำชดำริ 1 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

100

125470157

บริษัท ไฮท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไฮท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
142 ชั้น 2 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร

101

125470158

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แนตตี้ เจมส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แนตตี้ เจมส์
40/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

102

125470159

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮงเชียง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮงเชียง
518/3 ชั้นที่ 1 อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

103

125470160

บริษัท ไมค์ ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด

บริษัท ไมค์ ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด
262 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

104

125470163

บริษัท คิง เพำเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คิง เพำเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อำคำรคิงเพำเวอร์ คอมเพล็กซ์ 8/1 ถนนรำงน้ำ แขวงพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

105

125470169

บริษัท ไทยสิริบริกำร จำกัด

บริษัท ไทยสิริบริกำร จำกัด
852-854 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร

106

125470170

บริษัท เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
2/4 ถนนสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

107

125470172

บริษัท วสุ เอ็กซ์เช้น จำกัด

บริษัท วสุ เอ็กซ์เช้น จำกัด
133-133/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร

108

125470175

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด
231 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400

109

125470176

บริษัท พิชชำ ฟอเรกซ์ จำกัด

LYN EXCHANGE
235 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร

110

125470177

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.จูเวลรี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.จูเวลรี่
888/19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

111

125470178

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยสมบูรณ์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยสมบูรณ์ เอ็กซ์เชนจ์
1280 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

112

125470180

บริษัท สยำมเอ๊กซเชน จำกัด

บริษัท สยำมเอ๊กซเชน จำกัด
422/3 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
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113

125480005

บริษัท เค แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส เซ็นเตอร์
จำกัด

บริษัท เค แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
1 ซอย 2ก (ถนนรำชเชียงแสน)
ตำบลหำยยำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

114

125480006

บริษัท โซลิส จำกัด

บริษัท โซลิส จำกัด
7/001 ชั้นจี อำคำรลุมพินีเพลสสำทร (อำคำร ซี) ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

115

125480008

บริษัท ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด
395/4 ซอยสำธุประดิษฐ์ 19 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

116

125480009

บริษัท รุ่งทรัพย์ดิสคัฟเวอร์รี่แทรเวิล จำกัด

ROONGSARP EXCHANGE
ชั้นที่ 2 เลขที่ 468-470 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร
ROONGSARP EXCHANGE

117

125480012

บริษัท เฮงเชียงทัวร์ แอนด์ ทรำเวิล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เฮงเชียงทัวร์ แอนด์ ทรำเวิล เซอร์วิส จำกัด
14/1 ถนนรำชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

118

125480014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมั่นคง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมั่นคง
225 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

119

125480015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สยำม เอ็ม.ที.คอมเมอร์เชียล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สยำม เอ็ม.ที.คอมเมอร์เชียล
175 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

120

125480017

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอท บำงกอก (2018)

บำงกอก คอนโดเทล
169/34 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร

121

125480019

บริษัท เบ็นซ์ โกลด์ จำกัด

เบ็นซ์ โกลด์
193/162-163 ถนนพัทยำใต้ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

122

125480021

บริษัท วำย.เจ. พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

วำย.เจ. ฮอลิเดย์
112 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

123

125480022

บริษัท เอเซียสำกล ทรำเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเซียสำกล ทรำเวล เซอร์วิส จำกัด
713/1-2 หมู่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร

124

125480073

บริษัท สำธร พำร์ค จำกัด

โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ
13/3 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

125

125480075

บริษัท สยำม เอสเตท จำกัด

Bandara Suites Silom, Bangkok
75/1 ซอยศำลำแดง1 ถนนศำลำแดง แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

126

125480077

บริษัท โกลเด้น วอลล์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โกลเด้น วอลล์ แทรแวล เซอร์วิส จำกัด (สำขำ 1)
1091/156-157 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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127

125480078

บริษัท พำรำไดซ์ แอนด์ ซัน แทรเวล จำกัด

บริษัท พำรำไดซ์ แอนด์ ซันแทรเวล จำกัด
798/1 อำคำรณัฐภูมิธำนี ถนนเจริญกรุง แขวงตลำดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

128

125480083

บริษัท 19 เอ๊กเช้นจ์ จำกัด

บริษัท 19 เอ๊กเช้นจ์ จำกัด
19 ถนนตรอกอิศรพันธ์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

129

125480088

บริษัท เซ็นทรัล รอแยล ทัวร์ จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล รอแยล ทัวร์ จำกัด
1/8 ซอยธนำคำรกรุงเทพ แขวงป้อมปรำบ
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

130

125480089

บริษัท เดอะเบสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เดอะเบสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
1244 อำคำรโบ๊เบ๊อำเขต ล็อกที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

131

125480090

บริษัท ต้น แอนด์ เตย จำกัด

บริษัท ต้น แอนด์ เตย จำกัด
6/25-26 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

132

125480091

บริษัท ทิพย์ คอนเนอร์ จำกัด

บริษัท ทิพย์ คอนเนอร์ จำกัด
447/18 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

133

125480092

บริษัท ไทยโมเดิร์น ทรำเวล จำกัด

บริษัท ไทยโมเดิร์น ทรำเวล จำกัด
282/1 อำคำรอี ทีซี กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1ชั้นที่ 1
ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

134

125480093

บริษัท ธนิยะ สปิริต จำกัด

บริษัท ธนิยะ สปิริต จำกัด
62/7 ถนนธนิยะ-สีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

135

125480096

บริษัท พี แอนด์ พี พำรำกอน จำกัด

พี แอนด์ พี
991 ห้องเลขที่ 136 ชั้นที่ 1อำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ถนนพระรำมที่ 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

136

125480098

บริษัท มำยเคอเรนซี่ จำกัด

บริษัท มำยเคอเรนซี่ จำกัด
40 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

137

125480101

บริษัท ยู.ซี. มันนี่เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ยู.ซี. มันนี่เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
63 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

138

125480103

บริษัท รัตนำซัพพลำย จำกัด

บริษัท รัตนำซัพพลำย จำกัด
1/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

139

125480104

บริษัท เรนโบว์ ซิลเวอร์ จำกัด

RAINBOW SILVER CO.,LTD.
269 ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
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140

125480107

บริษัท เอฟเวอร์กรีนแทรเวิลแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอฟเวอร์กรีนแทรเวิลแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
460/9 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

141

125480109

บริษัท เอ็กซ์ วัน(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ วัน(ประเทศไทย) จำกัด
149/7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

142

125480113

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ คำร์โก เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ คำร์โก เซอร์วิส
4326-4328 ถนนพระรำมที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

143

125480115

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินสไตล์ คอลแลคชั่น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินสไตล์ คอลแลคชั่น
61/2 สุขุมวิท 22 (ซอยน้ำทิพย์) แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

144

125480118

บริษัท สปอร์ต กำร์เด้น รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมไทยกำร์เด้น รีสอร์ท
179/168 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำเหนือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

145

125480119

บริษัท อัมบูรำยำ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม เชอรำตัน พัทยำ รีสอร์ท
437 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

146

125480121

บริษัท ทัพพระยำวิชั่น จำกัด

บริษัท ทัพพระยำวิชั่น จำกัด
374/3 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

147

125480122

บริษัท ส. นพพรรณ จำกัด

บริษัท ส. นพพรรณ จำกัด
436/37 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

148

125490001

บริษัท กรุงเทพริมน้ำ จำกัด

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

149

125490008

บริษัท กรุงเทพ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท กรุงเทพ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
122/48 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

150

125490009

บริษัท กู๊ด เรท เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท กู๊ด เรท เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
14/30 ซอยเพชรบุรี 19 (จุลดิศ) ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

151

125490012

บริษัท นิภำ เอ็กเช้นจ์ จำกัด

บริษัท นิภำ เอ็กเช้นจ์ จำกัด
18/20 ซอยทองหล่อ ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

152

125490014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำนักงำนใหญ่)
1/1 ซอยรำมบุตรี ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

153

125490016

บริษัท วำย.เจ. พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

เย็นจิต & วำย.เจ. ฮอลิเดย์
489 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
หน ้า 11 / 168
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125490018

บริษัท ซุปเปอร์ ที 1943 จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ ที 1943 จำกัด
59/2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

155

125490038

บริษัท ดรีม โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำจกัด

ดรีม โฮเต็ล กรุงเทพ
10 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

156

125490040

บริษัท สุขุมวิท เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท โซฟิเทล
99 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

157

125490045

บริษัท โกลเด้น ทำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท โกลเด้น ทำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
447/40 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

158

125490056

บริษัท รัชดำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท รัชดำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
78/13 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

159

125490058

บริษัท สีลม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สีลม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
132/6-7 ซอยสีลม 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

160

125490060

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปั้นทรัพย์สิริ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปั้นทรัพย์สิริ
37/4 ถนนพัฒน์พงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร

161

125490062

บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จำกัด

โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ
999 อำคำรโรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

162

125490063

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ทองหล่อ) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ทองหล่อ) จำกัด
39 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

163

125490067

บริษัท บ้ำนฉำง กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมเซ็นจูรี่ พัทยำ
129/16 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

164

125490069

บริษัท รอยัล ทวิน จำกัด

โรงแรมรอยัล ทวินส์ พำเลซ
223 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัด ชลบุรี 20260

165

125490070

บริษัท เอวำลอน บีช รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเอวำลอน บีช รีสอร์ท
436 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

166

125490072

บริษัท อีโค โนลอดจ์ จำกัด

โรงแรมเมอร์เคียว พัทยำ
484 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ซอย 15 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

167

125490074

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำถนนพัทยำสำยสอง
325/159 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
หน ้า 12 / 168
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168

125490075

บริษัท ใบเฟิร์น ทรำเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ใบเฟิร์น ทรำเวล เซอร์วิส จำกัด
8/23 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี

169

125490080

บริษัท แองโกล เปียร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

โรงแรมเบเวอร์ลี่ พลำซ่ำ
59/35 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

170

125500002

บริษัท สยำม แอ็ท สยำม จำกัด

โรงแรมสยำม แอ็ท สยำม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปำ
865 ถนนพระรำม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

171

125500003

บริษัท เอ วัน กรุ๊ป จำกัด

โรงแรมเอวัน กรุงเทพฯ
9 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320

172

125500008

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 2)
156 ถนนรำมบุตรี แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

173

125500009

บริษัท ไชน่ำ ทำวน์ เอ็คซเชน จำกัด

ห้ำงทองใบเยำวรำช (สำขำ 1)
444-444/1 ถนนเยำวรำช แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

174

125500010

บริษัท ซุปเปอร์ริช ทรำเวล เอเจนซี่ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช ทรำเวล เอเจนซี่ จำกัด
2/3 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

175

125500011

บริษัท เซอร์คอน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท เซอร์คอน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
289/1 อำคำรบำงกอกกำร์เด้น ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

176

125500012

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ประเทศไทย) จำกัด
588 อำคำร เจ.เจ.มอลล์ ห้องเอฟ 16 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

177

125500018

บริษัท เอ็ม อำร์ ซี เอเชีย สตำร์ จำกัด

บริษัท เอ็ม อำร์ ซี เอเชีย สตำร์ จำกัด
1307/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

178

125500020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันไรส์ซ แทรเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันไรส์ซ แทรเวล
164 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

179

125500024

บริษัท วันทมิตร จำกัด

โรงแรมเอวันเดอะรอยัลครูล
499 หมู่ที่ 9 ถนนชำยหำด ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

180

125500026

บริษัท ซุปเปอร์ริชลี่ พัทยำ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริชลี่ พัทยำ จำกัด
223/44 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำย 3 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

181

125500067

บริษัท คิง เพำเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด

โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ คิง เพำเวอร์
8/2 ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
หน ้า 13 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

182

125500068

บริษัท ดรีม สวีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดรีม ทู
18/1 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

183

125500071

บริษัท เดวิดสัน จำกัด

เปลี่ยนชื่อสถำนประกอบกำรเป็นบริษัท เดวิดสัน จำกัด
5 ซอยรำมคำแหง 15 (วีรผล) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

184

125500074

บริษัท เพชรดำ สปำ และ นวดแผนไทย จำกัด

เพชรดำ สปำ และ นวดแผนไทย
1091/290-294 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

185

125500079

บริษัท เอสที.เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท เอสที.เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด
175-177 อำคำรบำงกอกสหประกันภัย ชั้น 2 ห้อง 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

186

125500080

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีเอสวี อินเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีเอสวี อินเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์
124 อำคำรโรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

187

125500081

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิทธิพงศ์พัฒน์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิทธิพงศ์พัฒน์
23/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

188

125500082

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอื้อกริสดี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอื้อกริสดี
23/4-5 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

189

125500083

บริษัท อำมำด๊ำสคอร์ปอเรชั่น จำกัด

โรงแรมแชมป์พัทยำ
561 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

190

125500084

บริษัท วำย.เจ. พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

วำย.เจ. ฮอลิเดย์ส (สำขำ 2)
369/1 หมู่ที่ 9 พี เอส พลำซ่ำ ชั้นที่ 2 ห้อง 6 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

191

125500085

บริษัท วำย.เจ. พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

วำย.เจ. ฮอลิเดย์ส (สำขำ 3)
324/20 หมู่ที่ 12 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

192

125510001

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

193

125510002

บริษัท บูเลอวำร์ด โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมอมำรีบูเลอวำร์ด
2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

194

125510007

บริษัท เกร็ทวอลล์ทัวร์ จำกัด

บริษัท เกร็ทวอลล์ทัวร์ จำกัด
3 ถนนมหรรณพ แขวงเสำชิงช้ำ
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
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195

125510008

บริษัท ครำวน์ สีลม จำกัด

บริษัท ครำวน์ สีลม จำกัด
278 อำคำรรัศมีถำวร ชั้น 1 ห้อง 102 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

196

125510009

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
1111/30-31 ชั้นที่ 1 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

197

125510010

บริษัท คิงคอง บิส ช๊อป จำกัด

บริษัท คิงคอง บิส ช๊อป จำกัด
21/26 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

198

125510012

บริษัท ที แอนด์ เอส บิซซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ที แอนด์ เอส บิซซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
21/29 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

199

125510013

บริษัท นำยซ์ ทรำแวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท นำยซ์ ทรำแวล เซอร์วิส จำกัด
21/20 (C34) ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

200

125510016

บริษัท ลินดำ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท ลินดำ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
169/7-8 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

201

125510017

บริษัท สตำร์สิงห์ทองอินทร์ จำกัด

บริษัท สตำร์สิงห์ทองอินทร์ จำกัด
21/27 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

202

125510018

บริษัท สุจิตรำ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัท สุจิตรำ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
21/20 (เอ 30) ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

203

125510021

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี เอส ดับเบิลยู เทรดดิ้ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี เอส ดับเบิลยู เทรดดิ้ง
149 อำคำรสำนักงำนประกันสังคมพื้นที่ 3 ชั้นที่ 1ซอยมิตรไมตรี 1 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

204

125510022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รีม่ำ แทรเวิล แอนด์ เทรด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รีม่ำ แทรเวิล แอนด์ เทรด
21/25 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

205

125510025

บริษัท ควอลิตี้ ทัวร์ จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ ทัวร์ จำกัด
99/11 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้ำฟ้ำตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

206

125510027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทุนถำวร มำร์เก็ตติ้ง

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำนักงำนใหญ่พัทยำ
27/31-32 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

207

125510032

บริษัท ดีสุวรรณรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเมอร์เคียว เกำะช้ำง ไฮด์อเวย์
111/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะช้ำงใต้
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170
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208

125510034

บริษัท เอฟ.แอล.เจ. จำกัด

Let s Sea Hua Hin Al Fresco Resort
83/155 ซอยหมู่บ้ำนหนองแก ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

209

125510071

บริษัท เอ็ม โฮเต็ล สำธร จำกัด

โรงแรมคิงส์
31 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

210

125510072

บริษัท เอรำวัณ รำชดำริ จำกัด

โรงแรมคอร์ทยำร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ
155/1 ซอยมหำดเล็กหลวง 1 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

211

125510073

บริษัท ทรัพย์บุญมำ จำกัด

ภัทรำเพลส
27 ซอยรำมคำแหง 8 แยก 4 ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

212

125510081

บริษัท เค.อี.ที. บิซิเนส จำกัด

บริษัท เค.อี.ที. บิซิเนส จำกัด
21/28 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

213

125510082

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

214

125510084

บริษัท ไทย เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท ไทย เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์ จำกัด
237 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

215

125510087

บริษัท ลอยัลตี้ เทรด จำกัด

บริษัท ลอยัลตี้ เทรด จำกัด
62/8 ซอยธนิยะ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

216

125510088

บริษัท ศศิกำญจน์พัฒนำ จำกัด

บริษัท ศศิกำญจน์พัฒนำ จำกัด
4 หมู่ที่ 4 ซอยลำดปลำเค้ำ 36 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10120

217

125510094

บริษัท เดวิดสัน จำกัด

โรงแรมออซีซั่น พัทยำ
425/9 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จัวหวัดชลบุรี 20150

218

125510096

บริษัท ซิลเวอร์ สตำร์ บิสเนส จำกัด

ซิลเวอร์ สตำร์
29/41 หมู่ที่ 10 ซอยเย็นสบำย ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

219

125510098

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.ที. เอ็กซ์เช้นท์

ที.ที. เคอร์เร้นซี่ เอ็กเช้นท์
436/37 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

220

125510100

บริษัท ก่อเลิศลักษณ์ จำกัด

โรงแรมอมำรีเอมเมอรัลด์โคฟ รีสอร์ท
88/8 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำำะช้ำง
จังหวัดตรำด 23170

221

125510103

บริษัท เคเอส รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน
115 หมู่ที่ 7 ตำบลบำงเก่ำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
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222

125510104

บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด

โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
334/1 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120

223

125510105

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด

โรงแรมเชอรำตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
1573 ถนนเพชรเกษม (ทรำยใต้) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120

224

125520002

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหำชน)

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

225

125520006

บริษัท ร่วมศิริมิตรทำวเวอร์ จำกัด

โรงแรมศิริดำเพลซ
278 อำคำร ศิริดำเพลซ ซอย ร่วมศิริมิตร ถนน วิภำวดีรังสิต ตำบล จอมพล
เขต จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

226

125520008

บริษัท สัจจะ ซำฮำร่ำ จำกัด

สัจจะโฮเท็ล อูโน่
28/18-21 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

227

125520010

บริษัท พำซำร์ก๊อด เอกซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท พำซำร์ก๊อด เอกซ์เชนจ์ จำกัด
40/2 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

228

125520013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยกิจ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยกิจ เอ็กซ์เชนจ์
35/7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

229

125520015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินอินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินอินเตอร์เช้นจ์
115/1 บริเวณหน้ำโรงแรมสยำมเฮอริเทจ ห้องเลขที่ อี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

230

125520016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำฟิฟำ ทรำเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำฟิฟำ ทรำเวล
21/15 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

231

125520017

บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด
77/1 หมู่ที่ 3 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ตำบลบำงสีทอง
อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

232

125520042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 3)
อำคำรท่ำช้ำงวังหลวง ห้องเลขที่ 16 แขวงพระบรมมหำรำชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

233

125520069

บริษัท ฟีน่ำ เอ็ซเทท จำกัด

โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท
30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

234

125520070

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โรงแรม อนันตรำ กรุงเทพฯ สำทร
36 ถนน นรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
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125520071

บริษัท กรุงเทพทวี จำกัด

บริษัท กรุงเทพทวี จำกัด
259/333 อำคำรยั่งยืนวงศ์ ชั้นที่ 4 ซอยพิบูลย์เวศน์ 2 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

236

125520072

บริษัท เค.พี.พี. ทรำเวล จำกัด

บริษัท เค.พี.พี. ทรำเวล จำกัด
6/13-16 ซอยสุขุมวิท 3/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

237

125520073

บริษัท ดีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ดีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
132/2 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320

238

125520074

บริษัท บำนไม่รู้โรย สุวรรณภูมิ จำกัด

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมำแรนธ์ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต
68 หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว 8 ถนนกิ่งแก้ว แขวงรำชำเทวะ
เขตบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

239

125520075

บริษัท โกลบอล มันนี่เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โกลบอล มันนี่เซอร์วิส จำกัด
60 หมู่ที่ 9 อำคำรฌ็องเซลิเซ่ อเวนิว ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงพูด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

240

125520076

บริษัท รอยัล ทวิน จำกัด

โรงแรมรอยัลพำเลซ
215 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

241

125520079

บริษัท เล็ก ทรำเวล แอนด์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท เล็ก ทรำเวล แอนด์ เอ็กเชนจ์ จำกัด
590 หมู่ที่ 10 ถนนชำยหำด ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

242

125520080

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลรุ่งเรือง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลรุ่งเรือง
406/379 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

243

125520081

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอลิเก้น แอนด์ ปริ้นซ์ แฟชั่น

JIMMY EXCHANGE
558 หมู่ที่ 10 ถนนชำยหำด ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

244

125520103

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

โรงแรม เซ็นทำรำแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/99 ชั้นที่ 23 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

245

125520104

บริษัท จอมเทียน บีช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

วำย.เจ.ฮอลิเดย์ อีทีซ.ี (สำขำ 2)
318/5 ศูนย์กำรค้ำThe Pasco อำคำร1ชั้น1K103 ถนนลำดกระบัง-อ่อนนุช
แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

246

125520111

บริษัท บำรำคูด้ำ กรุ๊ป จำกัด

โรมแรมดุสิตดีทู บำรำคูด้ำ พัทยำ
485/1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

247

125530001

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมไอบิสสำทร
29/9 ซอยงำมดูพลี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

248

125530002

บริษัท ทับทิมทร จำกัด

โรงแรมดิเอทัส บำงกอก
49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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125530003

บริษัท อโศก พำร์ค จำกัด

โรงแรม พำร์ค พลำซ่ำ สุขุมวิท
16 อำคำรพำร์ค พลำซ่ำ สุขุมวิท ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

250

125530005

บริษัท ชัยฟอเร็กซ์ 2010 จำกัด

บริษัท ชัยฟอเร็กซ์ 2010 จำกัด
444 ชั้นล่ำงอำคำรสโมสรหลังเก่ำ กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ถนนท่ำเรือ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

251

125530006

บริษัท นพพร แอนด์ ซันส์ จำกัด

พญำไทเกรซ
45 ซอยเลิศปัญญำ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

252

125530008

บริษัท ฮำร์แมน เทรด แอนด์ ทรำเวล จำกัด

บริษัท ฮำร์แมน เทรด แอนด์ ทรำเวล จำกัด
442 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

253

125530009

บริษัท กำร์เด้น คลิฟ พำร์ค จำกัด

โรงแรมกำร์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ พัทยำ
220/21 หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 16 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

254

125530010

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยำ
463/68 ถนนพัทยำสำย 1 ตำบลหนองปรือ
อำแภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

255

125530012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัทยำ มำส (2010)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัทยำ มำส (2010)
285/170 หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 16 ถนนพัทยำนำเกลือ
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

256

125530014

บริษัท ธำรำ มันตรำ ชะอำ จำกัด

โรงแรมธำรำ มันตรำ ชะอำ
225/99 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

257

125530039

บริษัท เอส.ซี. พรีเมียร์ เอกซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอส.ซี. พรีเมียร์ เอกซ์เชนจ์ จำกัด
63/1 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

258

125530041

บริษัทซันบีมโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมซันบีม พัทยำ
217/27 หมู่ที่ 9 ซอย 8 ถนนเลียบชำยหำด ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

259

125530043

บริษัท พล ประภำ จำกัด

ศรีรำชำ มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
1/1 ศรีรำชำนคร ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

260

125530065

บริษัท เคมปิน สยำม จำกัด

โรงแรม สยำม เคมปินสกี้
991/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

261

125530066

บริษัท มณียำเรียลตี้ จำกัด

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ รำชประสงค์
518/8 อำคำรรอยัลมณียำทำวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

262

125530067

บริษัท แมคเคนนำแลนด์ จำกัด

โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพ
117/39-40 ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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125530069

บริษัท ซุปเปอร์ ร้อคโค่ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ ร้อคโค่ จำกัด
2,2/1,2/2 ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร 10200

264

125530071

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรี เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรี เอ็กซ์เชนจ์
292, 294 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบำงยี่เรือ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

265

125530074

บริษัท เบ็นซ์โกลด์ (2010) จำกัด

บริษัท เบ็นซ์โกลด์ (2010) จำกัด
144/50 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

266

125530076

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ เซอร์วิส

KTK HOUSE
284/14 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

267

125530104

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหำชน)

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
1,3,5,7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

268

125530105

บริษัท เค. เอส. แอนด์ซันส์ จำกัด

โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพำร์ทเม้นต์ สุขุมวิทพำร์ค กรุงเทพฯ
90 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

269

125530106

บริษัท ศิริเอรำวัณ จำกัด

โรงแรมเรดิสัน สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท
23/3 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

270

125530107

บริษัท เมย์แฟร์ สวีท จำกัด

เบสท์ เวสเทิร์น เมย์แฟร์ สวีท
36 ซอยสมประสงค์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

271

125530111

บริษัท เมย์แฟร์ เอ็กซิม จำกัด

บริษัท เมย์แฟร์ เอ็กซิม จำกัด
122/57 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

272

125530113

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล. อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล. อินเตอร์เช้นจ์
17/1 อำคำรเอรำวัณเฮำส์ ตรอกชนะสงครำม ถนนพระอำทิตย์ แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

273

125530114

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เท็กซัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เท็กซัส
5 ถนนผดุงด้ำว แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

274

125530123

บริษัท บุญคงชื่นแลนด์ จำกัด

โรงแรมเรสท์ ดีเทล โฮเทล หัวหิน
19/119 ซอยหัวหิน 19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

275

125540001

บริษัท แกรนด์หลำนหลวง จำกัด

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
269 ถนนหลำนหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100
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125540002

บริษัท บอสตัน ปำร์ค จำกัด

โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

277

125540007

บริษัท กิจเจริญลำภ จำกัด

MONEY PLUS
2194 โครงกำรเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ อำคำรเอฟ เอ็น 3 ห้องเลขที่ 28
ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

278

125540008

บริษัท แกรนด์ซุปเปอร์ริช จำกัด

บริษัท แกรนด์ซุปเปอร์ริช จำกัด
21-23-25 ตรอกอิศรพันธ์ ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

279

125540009

บริษัท เค.เอส.ที. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เค.เอส.ที. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
1091/63-64 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

280

125540010

บริษัท ดี.เอ.ธนภัทร จำกัด

บริษัท ดี.เอ.ธนภัทร จำกัด
2/17-2/19 อำคำรเทอมินอล ชั้นที่ GF ห้อง No. 1/1 ซอยสุขุมวิท 24 แขวง
คลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

281

125540011

บริษัท ทีพีไอ. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ทีพีไอ. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
21/19 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

282

125540012

บริษัท แพทริค แอนด์ โค จำกัด

แพทริค แอนด์ โค
89 ซอยสุขุมวิท 57 (บ้ำนกล้วยเหนือ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพม 10110

283

125540014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บำงกอก ฟอเร็กซ์

แจ็ค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
241/2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร

284

125540022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำส วงศ์อมำตย์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำส วงศ์อมำตย์
198/15 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

285

125540023

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ
854/2 ถนนบุรีรมย์ ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

286

125540057

บริษัท อมำรี เอ็ซเทท จำกัด

โรงแรมอมำรี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
36 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

287

125540058

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อัล อำมำล คอมเมอร์เชียล โบรกเกอเรจ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อัล อำมำล คอมเมอร์เชียล โบรกเกอเรจ
122/57 ชั้นที่ 5 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

288

125540059

บริษัท บี.เจ. ดรีมพำเลซ จำกัด

บริษัท บี.เจ. ดรีมพำเลซ จำกัด
60/37 หมู่ที่ 2 ถนนสำยบำงแวก แขวงคลองขวำง
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
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125540060

บริษัท ปูตำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ปูตำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
120/123 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

290

125540062

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีมำร์ท ฟำร์มำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีมำร์ท ฟำร์มำ
37/9 ถนนพัฒน์พงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

291

125540064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสง กลอรี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสง กลอรี่
64/17 ตรอกวัดสวนพลู (เจริญกรุง 42/1) ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

292

125540067

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ เอ็กซ์เช้นท์

ที.ที. เอ็กซ์เช้นท์ 5
246/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

293

125540068

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็กซ์เชนจ์
3/282 อำคำรวีสไตร์บูติคโฮเต็ล ชั้น 1 ห้อง บี ถนนพัทยำสำยสำม ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

294

125540069

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจริญเกียรติคุณ

CK Exchange 1689
20/391 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำใต้ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

295

125540088

บริษัท ฟิโก้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต
566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

296

125540089

บริษัท เอรำวัณ เจ้ำพระยำ จำกัด

โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบำงลำภูล่ำง
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

297

125540090

บริษัท ภูมิภวัน จำกัด

BAIYOKE BOUTIQUE
120/359 ชั้นที่ 1 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

298

125540091

บริษัท โดม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท โดม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
145 อำคำรภัตตำคำรไท่ชำง ชั้นที่ 2 ถนนบรมรำชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร

299

125540093

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 4)
2 ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

300

125540094

บริษัท คูรำนำสโตร์ จำกัด

บริษัท คูรำนำสโตร์ จำกัด
120/176-180 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

301

125540095

บริษัท ชำลส์ แลกเปลี่ยนเงินตรำ จำกัด

บริษัท ชำลส์ แลกเปลี่ยนเงินตรำ จำกัด
178 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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125540096

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (23) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (23) จำกัด
199,199/1,199/2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เวสต์เกต ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่
K251 หมู่ที่ 6 ตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

303

125540099

บริษัท วำย. อี. เอส. จำกัด

วำย.อี.เอส. มันนี่ เอ็กเชนจ์
19/26 อำคำรสุขุมวิทสวีท ชั้นที่ 2 ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

304

125540100

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
94 ถนนป๊อปปูล่ำ ตำบลบ้ำนใหม่
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

305

125540101

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำนักงำนใหญ่จอมเทียน
410/39,41 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยำ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

306

125540124

บริษัท ศรีสยำมลิซซิ่ง จำกัด

WIN EXCHANGE
29 อำคำรวินแมนชั่น ชั้นที่ 1 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวง
บำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

307

125540126

บริษัท สยำม เอ็กซ์เชนจ์ เค เค จำกัด

สยำม เอ็กซ์เชนจ์ เค เค
390/6 ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

308

125540131

บริษัท วินัยแอนด์กำย จำกัด

Lion Money Exchange
33/28 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

309

125540133

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัยยะยำงกูร

CC CURRENCY EXCHANGE
267/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

310

125540134

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณิชตำ

BEST EXCHANGE
159/26 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

311

125540135

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมดุสิตธำนี
1349 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

312

125550001

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ นำนำ
41 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

313

125550003

บริษัท รำชดำริ ลอดจ์จิ้ง จำกัด

โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
159 ชั้นที่ 12 ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

314

125550005

บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด

NOUVO CITY HOTEL
100 ตรอกวัดตรีทศเทพ แขวงบ้ำนพำนถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
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125550006

บริษัท มำร์วิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท มำร์วิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อำคำรมำร์วินสวีท ชั้น L ซอยสำทร 11 แยก 2 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

316

125550009

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 1)
52 ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

317

125550012

บริษัท สินปณยำ จำกัด

SJR MONEY EXCHANGE
2194 โครงกำรเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ห้องเลขที่ 2306 อำคำรทีอำร์ 1
ย่ำนเจริญกรุง โกดัง 2 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กทม
10120

318

125550016

บริษัท เอ ยู มันนี่เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอ ยู มันนี่เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
48/11 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

319

125550019

บริษัท ยูเซฟวีเสริฟ จำกัด

บริษัท ยูเซฟวีเสริฟ จำกัด
170/8 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

320

125550020

บริษัท คีตำ มีเดีย จำกัด

kitA Exchange
59/26 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

321

125550024

บริษัท รชต เอ็กซ์เชน จำกัด

รชต เอ็กซ์เชน
394/22 หมู่ที่ 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 16 ถนนพัทยำสำย 3 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

322

125550025

บริษัท รินรดำ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

บริษัท รินรดำ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
481 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

323

125550026

บริษัท หนึ่งฤทัย แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

บริษัท หนึ่งฤทัย แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
111/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี

324

125550031

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำส เคอเรนซี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำส เคอเรนซี่
445/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

325

125550069

บริษัท บิ๊กบอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Boss Suites
40 , 42 ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

326

125550070

บริษัท ดูรุโซอึน จำกัด

Grand Money Exchange
131/1 โครงกำร เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระรำม 9 แอท เบ็ล ห้องเลขที่ บีจี 007
ชั้นจี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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327

125550072

บริษัท เวลล์ บีอิ้ง แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เวลล์ บีอิ้ง แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
14/7-8 อำคำร อำรีมำรวยพลำซ่ำ ชั้นที่ 2 ซอยจุลดิศ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

328

125550073

บริษัท เสถียรชัย อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เสถียรชัย อินเตอร์เทรด จำกัด
900/31 อำคำรชุดเอสวี ซิตี้ ชั้น 1 ห้องเลขที่ เอฟ 13/1 ถนนพระรำม 3
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

329

125550076

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น แอนด์ เค จำกัด

It's me 2
210/25 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

330

125550077

บริษัท ที แอนด์ บี 28 จำกัด

บริษัท ที แอนด์ บี 28 จำกัด
3/216 อำคำร เอส.เอ็น.อพำร์ทเม้นท์ ห้องเลขที่ 101 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6
ถนนพัทยำสำย 3 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

331

125550078

บริษัท ทรัพย์มีฤทธิ์ จำกัด

บริษัท ทรัพย์มีฤทธิ์ จำกัด
333/111 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

332

125550080

บริษัท บูรพำเพ็ชรพง จำกัด

บริษัท บูรพำเพ็ชรพง จำกัด
118/43 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

333

125550085

บริษัท สยำม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สยำม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
382/36 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

334

125550093

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์วัน เอ็กเช้นจ์

นัมเบอร์วัน เอ็กเช้นจ์
519/106 โครงกำรพัทยำไนท์บำซ่ำร์ ห้อง A พิเศษ หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

335

125550094

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบล ไดมอน เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบล ไดมอน เอ็กเช้นจ์
90 อำคำรศูนย์กำรค้ำแปซิฟิคพำร์ค ชั้น 2 ห้อง 237 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

336

125550096

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศตพร เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศตพร เอ็กซ์เชนจ์
571/24 หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 16/2
ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

337

125550124

บริษัท เดลมอน สยำม จำกัด

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

338

125550126

บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด

โรงแรมวิค ทรี แบงค์กอก
89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

339

125550127

บริษัท ปำร์ค ฟิโก้ จำกัด

โรงแรม โฮเทล มิวส์
55/555 ชั้น G ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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340

125550128

บริษัท ริเวอร์ไซด์ กำร์เด้น มำรีน่ำ จำกัด

โรงแรมชำเทรียม
28 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

341

125550131

บริษัท บำงกอก ซันนี่ (1995) จำกัด

บริษัท บำงกอก ซันนี่ (1995) จำกัด
320 อำคำรโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ห้องเลขที่ 2 ชั้น G ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

342

125550135

บริษัท เอส เค ซี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท เอส เค ซี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
246 อำคำรไทมส์สแควร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 111 ซอยสุขุมวิท 12-14 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

343

125550136

บริษัท เจ สบำย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เจ สบำย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
เลขที่ 468/10 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 10250

344

125550141

บริษัท เมืองพัฒนำ จำกัด

บริษัท เมืองพัฒนำ จำกัด
408/5 หมู่ที่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

345

125550142

บริษัท ริช เวลธ์ (995) จำกัด

บริษัท ริช เวลธ์ (995) จำกัด
216/68 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

346

125550144

บริษัท เฮ้ำส์ ออฟ สยำม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เฮ้ำส์ ออฟ สยำม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
261/5 ห้องเลขที่ 6 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

347

125550145

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลิก เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลิก เอ็กซ์เชนจ์
20/184 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำใต้ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

348

125550171

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด สำขำ 1
18/4 ซอยทองหล่อ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

349

125550176

บริษัท สแตรทฟอร์ด เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สแตรทฟอร์ด เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
199 อำคำรร่วมจิตต์พลำซ่ำ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

350

125550177

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.คอลเลคชั่น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.คอลเลคชั่น
420 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

351

125550182

บริษัท ที เจ. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

TJ. EXCHANGE
218 ชั้นที่ G ห้องเลขที่ COMMON AREA หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยหนึ่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

352

125550185

บริษัท ริช เวลธ์ (999) จำกัด

บริษัท ริช เวลธ์ (999) จำกัด
505/2 หมู่ที่ 9 ห้องเลขที่ 1 ซอย 12 ถนนพัทยำกลำง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
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125550189

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลิก เอ็กซ์เชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลิก เอ็กซ์เชนจ์ 2
378/3 หมู่ที่ 12 ถนนรำชวรุณ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

354

125550192

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐำกำญจน์ เอ็กซ์เพรส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐำกำญจน์ เอ็กซ์เพรส
350/6 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

355

125550193

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทัพพ์ทอง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทัพพ์ทอง
20/7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

356

125550195

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. อีซี่ เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. อีซี่ เอ็กเช้นจ์
315/165 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยำ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

357

125550196

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส. เอ็กซ์เชนจ์

เอส.เอส. เอ็กซ์เชนจ์
111/11 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

358

125550197

บริษัท ภูผำธำรำ จำกัด

โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปำ
99/5 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลชำกพง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190

359

125550198

บริษัท เกำะช้ำงทรอปิคำนำรีสอร์ทแอนด์สปำ จำกัด

โรงแรมเกำะช้ำง ทรอปิคำนำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
26/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

360

125560001

บริษัท คำมิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ-สุขุมวิท 11
35 ชั้น G ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

361

125560002

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
6 ชั้น L ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

362

125560003

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
39 ชั้น L ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

363

125560004

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
60 ชั้น G ซอยต้นสน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

364

125560005

บริษัท เบญจสิริ ปำร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

MARRIOTT BANGKOK SUKHUMVIT
2 ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 57 (บ้ำนกล้วยเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

365

125560006

บริษัท ศิวยำธร จำกัด

โรงแรมศิวำเทล กรุงเทพ
53 ชั้นที่ 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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125560007

บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
2 ชั้นที่ 9 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

367

125560008

บริษัท เดอะ เอ็กซ์-เชน จำกัด

บริษัท เดอะ เอ็กซ์-เชน จำกัด
24-26-28-30-32 ถนนรำชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

368

125560009

บริษัท ทองหล่อ มันนี่ เอ๊กซเช้นจ์ จำกัด

ทองหล่อ มันนี่ เอ๊กซเช้นจ์
1017-1027/4 อำคำรกัญเฮำส์ ห้องเลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท 53/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

369

125560012

บริษัท อินฟินิตี้ แคปปิตอล เอฟเอ็กซ์ จำกัด

CAPITAL EXCHANGE
63 อำคำรแอดไนท์รัชดำ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A1 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

370

125560014

บริษัท โกลบอล มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท โกลบอล มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
217/44 หมู่ที่ 9 ซอย 8 ถนนชำยหำดพัทยำ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

371

125560017

บริษัท ศำลำไทย เรสทัวรองท์ จำกัด

ศำลำไทย เรสทัวรองท์
22/47 หมู่ที่ 2 ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

372

125560019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัชชัยยะ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชัชชัยยะ
524/26 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

373

125560020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี เจ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี เจ เอ็กซ์เชนจ์
159/287 อำคำรฟีโนมีน่ำโชว์ เคำน์เตอร์จุดบริกำรลูกค้ำ ชั้นที่ 1
หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

374

125560021

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ไทเกอร์ เซอร์วิส ฟอร์ ยู

ไทเกอร์ เซอร์วิส ฟอร์ ยู
336/12 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

375

125560072

บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จำกัด

โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
110 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

376

125560074

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (9) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (9) จำกัด
หน่วยที่ E 2-14 สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

377

125560075

บริษัท พร็อพเพอร์เทรด แอนด์ แทรเวิล จำกัด

PROPERTRADE EXCHANGE
32/44 อำคำรชิโน-ไทย ทำวเวอร์ ชั้นที่ 17 โซนซี ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

378

125560077

บริษัท ฉวนต๋ำ เอ็กซ์เชนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฉวนต๋ำ เอ็กซ์เชนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
169/98 อำคำรเสริมทรัพย์ ซอยรัชดำภิเษก 11 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร
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379

125560078

บริษัท รุ่งมณีพิพัฒน์ จำกัด

กมลำซูวีเนีย
124 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10220

380

125560081

บริษัท บุญเพ็ชรพง จำกัด

บริษัท บุญเพ็ชรพง จำกัด
352/215 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

381

125560082

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
157/78 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

382

125560088

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.เค.พัทยำ (2011)

บี. เค. เบส 3
157/164 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

383

125560117

บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด

THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

384

125560118

บริษัท ภูมิภวัน จำกัด

โรงแรมหัวช้ำง เฮอริเทจ
400 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

385

125560119

บริษัท แกรนด์ บิสซิเนส อินน์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ บิสซิเนส อินน์ จำกัด
2/6 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

386

125560120

บริษัท บำรมี เกตเวย์ จำกัด

บริษัท บำรมี เกตเวย์ จำกัด
15 อำคำรอำร์เคเดีย สวีท กรุงเทพ ชั้นที่ 1 ซอยนำยเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

387

125560123

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (8) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (8) จำกัด
944 อำคำรศูนย์กำรค้ำสำมย่ำนมิตรทำวน์ ชั้น B1 ห้องเลขที่ B1U026
ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

388

125560125

บริษัท โฟร์ ซีซั่น เทรดดิ้ง แอนด์ ทรำนสปอร์ต จำกัด

บริษัท โฟร์ ซีซั่น เทรดดิ้ง แอนด์ ทรำนสปอร์ต จำกัด
4/41-47 อำคำรโฮเทลวิสต้ำ เอ็กซ์เพรส ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ AB ซอยเพชรบุรี 19
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

389

125560126

บริษัท มันนี่กูรู จำกัด

บริษัท มันนี่กูรู จำกัด
555 อำคำรพำลำเดียม โซน B ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ AP031 ถนนรำชปรำรภ แขวง
มักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

390

125560130

บริษัท อู่ทอง มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท อู่ทอง มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
163-165 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

391

125560131

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เกท เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เกท เอ็กเชนจ์
120/109 ล็อคเลขที่ เอ็ม 1 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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392

125560133

บริษัท แวลลู พลัส สุวรรณภูมิ จำกัด

VALUE PLUS CURRENCY EXCHANGE
อำคำรบริเวณพื้นที่รถไฟฟ้ำ Airport Rail Link สถำนีรถไฟฟ้ำสุวรรณภูมิ โซน ซี
พื้นที่หมำยเลข SVB RCN03 ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10540

393

125560134

บริษัท ที.เค.พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ที.เค.พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
354/29 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

394

125560137

บริษัท ยูเซฟวีเสริฟ(2) จำกัด

บริษัท ยูเซฟวีเสริฟ(2) จำกัด
31 ห้องเลขที่ 2 ถนนศรีรำชำนคร 3 ตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

395

125560140

บริษัท สไมล์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สไมล์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
672/19 อำคำรสกำยบีช คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 18 ถนนพัทยำ-นำ
เกลือ
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

396

125560148

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจริญกำรกุล

เจริญกำรกุล เอ็กเชนจ์
159/272 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำเหนือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

397

125560152

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โบว์ลิ่ง มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โบว์ลิ่ง มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
66/33 หัวมุมอำคำร แอล เค รอยัล สวีท ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 9
ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

398

125560153

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มังกร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มังกร
350 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ถนนจอมเทียนสำยหนึ่ง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

399

125560154

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รชต พัทยำ 2013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รชต พัทยำ 2013
157/22 หน้ำโรงแรมพรีมำ วิลล่ำ ห้องเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

400

125560186

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยำม
927 อำคำรโรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยำม ถนนพระรำม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

401

125560189

บริษัท เจเอส มำนำ จำกัด

บริษัท เจเอส มำนำ จำกัด
1406 ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

402

125560191

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (10) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (10) จำกัด
178 หมู่ที่ 3 ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000

403

125560192

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (18) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (18) จำกัด
160 ชั้นที่ 1 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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404

125560195

บริษัท จอมเทียน บีช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

วำย.เจ.ฮอลิเดย์ส อีทีซี(6)
999 สนำมบินสุวรรณภูมิ (พื้นที่ เอสวีบี อำร์ซี05-06) ถนนบำงนำ-ตรำด
ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

405

125560196

บริษัท โนวำ สปำ จำกัด

โรงแรมโนวำ สปำ พัทยำ เซ็นทำรำ บูติค คอลเลคชั่น
80/167 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

406

125560197

บริษัท พัทยำ พลำซ่ำ โฮเทล จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำ พัทยำ
78/140 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

407

125560198

บริษัท เคแอนด์เอ เฟรน จำกัด

บริษัท เคแอนด์เอ เฟรน จำกัด
565/46 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

408

125560200

บริษัท ไตรรัตน์รักเงิน จำกัด

บริษัท ไตรรัตน์รักเงิน จำกัด
559/1 ติดริมถนนพัทยำสำย 2 หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

409

125560201

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (12) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (12) จำกัด
333/102 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล (สำขำพัทยำ) ห้องเลขที่
CPY-01-SA-101
ชั้น 1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

410

125560204

บริษัท ทีเค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

TK EXCHANGE
262/1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ B1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยหนึ่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

411

125560205

บริษัท บีเอส มันนี่เอกซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท บีเอส มันนี่เอกซ์เชนจ์ จำกัด
78/14 ห้องที่ 1,2 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

412

125560207

บริษัท แฟร์ เอ็กเชนจ์ มิรำเคล ทรำเวล จำกัด

บริษัท แฟร์ เอ็กเชนจ์ มิรำเคล ทรำเวล จำกัด
111/270 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

413

125560210

บริษัท วำย พี เค โปร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Y P K PRO EXCHANGE
78/34 ห้อง A5 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

414

125560214

บริษัท เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
406/328 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

415

125560215

บริษัท เอสเอสดับเบิ้ลยู. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

SSW.EXCHANGE
27/9 ห้องเลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

416

125570009

บริษัท ฟีน่ำ โฮลดิ้ง จำกัด

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม
320 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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417

125570010

บริษัท โรงแรมเมเปิล จำกัด

โรงแรม เมเปิล
9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

418

125570011

บริษัท ซัน ซิตี้ โฮเต็ล จำกัด

ซันซิตี้
41 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

419

125570013

บริษัท จัสท์ โปรฟิท มันนี่ เอ็กซ์เชนเจอร์ จำกัด

บริษัท จัสท์ โปรฟิท มันนี่ เอ็กซ์เชนเจอร์ จำกัด
26 ซอยพระรำมเก้ำ 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10240

420

125570014

บริษัท ซุปเปอร์ริช เอเชีย จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เอเชีย จำกัด
36 ชั้นที่ 1 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

421

125570016

บริษัท ยูไนเต็ด เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
58/71 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปำกเกร็ด 33 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

422

125570019

บริษัท กันภัย เอ็กซ์เชน จำกัด

บริษัท กันภัย เอ็กซ์เชน จำกัด
109/1 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

423

125570020

บริษัท เจ สตรีท เอกซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เจ สตรีท เอกซ์เชนจ์ จำกัด
399/9 ด้ำนหน้ำศูนย์กำรค้ำ อเวนิว หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

424

125570022

บริษัท เจนเนอร์รัล ทัวร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เจนเนอร์รัล ทัวร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
501/25 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

425

125570024

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (29) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (29) จำกัด
126 ศูนย์กำรค้ำอยุธยำซิตี้พำร์ค ชั้น 1 หมำยเลข KSG-11 หมู่ที่ 3
ถนนสำยเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

426

125570027

บริษัท บุญเพ็ชรพง 2 จำกัด

บริษัท บุญเพ็ชรพง 2 จำกัด
352/335 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

427

125570028

บริษัท บุญเพ็ชรพง 3 จำกัด

บริษัท บุญเพ็ชรพง 3 จำกัด
354/94 อำคำรเดอะโอเชียลเพริล์ คอนโดพัทยำ ห้องเลขที่ 107 หมู่ที่ 12
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

428

125570031

บริษัท เอ็กซ์ มันนี่ พัทยำ จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ มันนี่ พัทยำ จำกัด
318 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

429

125570034

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี. เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี. เอ็กซ์เชนจ์
378/24 ชันที่ 1 ห้องที่ 1 หมู่ที่ 12 ถนนรำชวรุณ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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430

125570035

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแมน เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแมน เอ็กซ์เช้นจ์
338/124-125 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

431

125570037

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประภัสสร เซอร์วิส

FASAI EXCHANGE
52/570 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

432

125570038

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรพีพัฒนำ

PRP Exchange
198/6-7 หมู่ที่ 5 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

433

125570039

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หน้ำแอม 2014

หน้ำแอม 2014
28/4 หมู่ที่ 2 ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

434

125570041

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เบสท์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เบสท์ เอ็กซ์เชนจ์
568/18 อำคำรเคอนิคแมนชั่น ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ซอยเย็นสบำย ถนนพัทยำ
ใต้
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

435

125570043

บริษัท สินสุวรรณ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สินสุวรรณ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
111 หมู่ที่ 2 ตำบลเกำะกูด อำเภอเกำะกูด
จังหวัดตรำด

436

125570044

บริษัท อมำรี หัวหิน จำกัด

บริษัท อมำรี หัวหิน จำกัด
117/74 ซอยหมู่บ้ำนหนองแก ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

437

125570094

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

Money Exchange สำขำ 5
99/6-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำ โชว์ ดีซี ชั้นที่ 1 ถนนริมคลองบำงกะปิ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

438

125570095

บริษัท เค เทรนด์ จำกัด

UNION EXCHANGE
212/2-3 อำคำรสุขุมวิทพลำซ่ำ ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

439

125570096

บริษัท แอลดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

XWING XCHANGE
222/2 ซอยลำดพร้ำว 1 แยก 6 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

440

125570106

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปรียำมันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปรียำมันนี่
555/35 ห้องบี หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

441

125570107

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิงหำพำณิชย์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิงหำพำณิชย์ เอ็กซ์เชนจ์
410/27 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ถนนจอมเทียนสำยหนึ่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

442

125570111

บริษัท เอส ซี วี มัลติเฟิร์ม จำกัด

ร้ำนกำนดำ
45/74 หมู่ที่ 7 ตำบลเขำดิน
อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130
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443

125570113

บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำกัด

ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
33 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

444

125570114

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (6) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (6) จำกัด
234/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ห้องเลขที่ KO B079 ชั้นที่ B
ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

445

125570165

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
18/1 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

446

125570166

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมพลำซ่ำแอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน
61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

447

125570167

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

448

125570169

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

449

125570171

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
184/105 ฟอรั่มทำวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

450

125570172

บริษัท ซุปเปอร์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ซุปเปอร์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
594/23 อำคำรโรงแรมไดมอนด์ ซิตี้ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 A ซอยพญำนำค
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

451

125570173

บริษัท นัมเบอร์วัน เอฟเอ็กซ์ จำกัด

บริษัท นัมเบอร์วัน เอฟเอ็กซ์ จำกัด
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสสนำมกีฬำแห่งชำติ บูท w1-8 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

452

125570175

บริษัท เอ็น เอ็น อำร์ เอ็กเชน จำกัด

บริษัท เอ็น เอ็น อำร์ เอ็กเชน จำกัด
52 ชั้นที่ 1 ห้อง A05 ถนนธนิยะ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

453

125570177

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประตูน้ำ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประตูน้ำ เอ็กเชนจ์
120/109 ล็อคเลขที่ แอล 25 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

454

125570179

บริษัท เอรำวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมไอบิส พัทยำ
463/79 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

455

125570180

บริษัท กรกฤษชญ์มีทรัพย์ จำกัด

บริษัท กรกฤษชญ์มีทรัพย์ จำกัด
218/23 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
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456

125570181

บริษัท เจ ทู เค พำวเวอร์ เอ็นริชเม้นท์ จำกัด

บริษัท เจ ทู เค พำวเวอร์ เอ็นริชเม้นท์ จำกัด
98/59 หมู่ที่ 6 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

457

125570183

บริษัท ทำเจริญ เซอร์วิส ฟอร์ยู จำกัด

บริษัท ทำเจริญ เซอร์วิส ฟอร์ยู จำกัด
33/54 โซน A หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำกลำง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

458

125570186

บริษัท ริช เวลธ์ (996) จำกัด

บริษัท ริช เวลธ์ (996) จำกัด
170/22 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

459

125570187

บริษัท วำย พี เค โปร 1 เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Y P K PRO 1 EXCHANGE
111/266 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขำว ถนนเกษมสุวรรณ 13
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

460

125570191

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์
463/93 บริเวณพื้นที่หน้ำอำคำร ล็อค เอ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

461

125570193

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เอ็กซ์เชนจ์ มำร์เก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เอ็กซ์เชนจ์ มำร์เก็ต
219/78 หมู่ที่ 9 ซอย13/1 ถนนชำยหำด ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

462

125570195

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็กซ์เชนจ์
1 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบหำดพัทยำ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

463

125570199

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ รีพับบลิค

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ำ พัทยำกลำง
333 บริเวณ CL กลำงทำงเดิน ชั้นที่ G-IN ห้องเลขที่ GBB011 หมู่ที่ 9
ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

464

125570253

บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด

โรงแรม เรดิสัน บลู พลำซ่ำ
489 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

465

125570254

บริษัท นอร์ท สำธร โฮเต็ล จำกัด

โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ
106 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

466

125570261

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีสยำม หน่วยซีอีเอ็น-16
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

467

125570263

บริษัท พรรณี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

พรรณี เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ ทรำเวล
24 ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

468

125570264

บริษัท เอชเค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอชเค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
450 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

469

125570267

บริษัท เดอะ บลู จำกัด

บริษัท เดอะ บลู จำกัด
312/38-39 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หน ้า 35 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

470

125570268

บริษัท บุญสุวรรณ 2014 จำกัด

บริษัท บุญสุวรรณ 2014 จำกัด
98/19 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

471

125570269

บริษัท พีเอ็นเอ็น โปร เคอร์เร็นซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

PNN PRO CURRENCY EXCHANGE
99/9 ชั้นที่ G ห้องเลขที่ EV5 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยหนึ่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

472

125570270

บริษัท ลัคกี้ สตำร์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท ลัคกี้ สตำร์ ทัวร์ จำกัด
216/3 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

473

125570271

บริษัท อเล็กซ์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท อเล็กซ์ เอ็กเชนจ์ จำกัด
4/116 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

474

125570272

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. 2

P.P. 2 EXCHANGE
3 โซน A ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

475

125580001

บริษัท ซิตี้เรซิเดนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด

โรงแรม ชำเทรียม เรซิเดนซ์ สำทร
291 ซอยสำธุประดิษฐ์ 19 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

476

125580002

บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ
81 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

477

125580003

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

โรงแรม โฟร์พอยท์ส บำย เชอรำตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15
4 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

478

125580004

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
220 ชั้นที่ 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

479

125580008

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
693 ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ อำคำร A ชั้น BF เลขที่ห้อง BMA01 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

480

125580009

บริษัท บำรอง อิมโพเรี่ยม จำกัด

บริษัท บำรอง อิมโพเรี่ยม จำกัด
436/4 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

481

125580010

บริษัท ออล อิน วัน บำย วำยเอส88 จำกัด

โปร เอ็กซ์เชนจ์
9 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

482

125580011

บริษัท อินฟินิตี้ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท อินฟินิตี้ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
133/23 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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483

125580012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คุณลูก โฟน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คุณลูก โฟน
21/1 อำคำรโรงแรมซำฮำรำ แบงคอล ห้องเลขที่ 21/ บี1 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน
1)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

484

125580013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แนทเวอร์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แนทเวอร์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
154/1 ซอยรำมบุตรี ถนนตำนี แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

485

125580014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง เอ็กซ์เชนจ์
120/93 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

486

125580015

บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ จำกัด

โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท
789 หมู่ที่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงพลีใหญ่
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

487

125580016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีวิจำรณ์ทวีทรัพย์

โทนี่วอลเล็ท
205/9 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12130

488

125580017

บริษัท สยำม แอ็ท พัทยำ จำกัด

โรงแรม สยำม แอ็ท สยำม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยำ
390 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

489

125580018

บริษัท เจ ทู เค พำวเวอร์ เอ็นริชเม้นท์ 2 จำกัด

บริษัท เจ ทู เค พำวเวอร์ เอ็นริชเม้นท์ 2 จำกัด
361/17-18 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

490

125580019

บริษัท เจ ทู เค พำวเวอร์ เอ็นริชเม้นท์ 3 จำกัด

บริษัท เจ ทู เค พำวเวอร์ เอ็นริชเม้นท์ 3 จำกัด
468/2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

491

125580020

บริษัท บุญเพ็ชรพง 4 จำกัด

บริษัท บุญเพ็ชรพง 4 จำกัด
188/10 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

492

125580022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทุนมั่นคง

MONEY MONEY
496/3 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

493

125580023

บริษัท ปรำณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม ดิเอวำซอน หัวหิน
9 หมู่ที่ 5 ตำบลปำกน้ำปรำณ
อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220

494

125580024

บริษัท โอเวนเดล จำกัด

โรงแรม เชอรำตัน หัวหิน ปรำณบุรี วิลล่ำ
9/22 หมู่ที่ 5 ตำบลปำกน้ำปรำณ
อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220

495

125580025

บริษัท ซุปเปอร์ ริช (หัวหิน) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ ริช (หัวหิน) จำกัด
20/35 อำคำรโรงแรมมำยเวย์ ห้องเลขที่ A ซอยหมู่บ้ำนหนองแก ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนอแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
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125580026

บริษัท เซ็นทรัล สเตชั่น จำกัด

โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
23/34-35 ชั้นที่ 12 ซอยสุกร ถนนตรีมิตร แขวงตลำดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

497

125580029

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
919/1 อำคำรจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 รหัสพื้นที่ S008 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

498

125580030

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

M EXCHANGE
10 ซอยสุขำภิบำล 5 ซอย 5 แยก 6
แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

499

125580034

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทำเนีย เทรด แอนด์ ทรำเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทำเนีย เทรด แอนด์ ทรำเวล
510 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

500

125580035

บริษัท มำดำม เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

เอส อำ ซุปเปอร์ริช เกษตร
2 อำคำรมำดำมเพลส ชั้นที่ 1 ซอยคลองลำเจียก 3
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

501

125580036

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ มันนี่เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ มันนี่เอ็กเชนจ์
1/48 ซอยจุลดิศ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

502

125580040

บริษัท แฮปปี้ ริช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

แฮปปี้ ริช เอ็กซ์เชนจ์
สถำนีรถไฟสุวรรณภูมิ เลขที่ SVB RC04 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

503

125580041

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ บำย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ บำย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด
99 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 440/1
หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

504

125580042

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรม เมอร์เคียว พัทยำ โอเชี่ยน รีสอร์ท
463/100 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

505

125580043

บริษัท ตวงเพชร จำกัด

Jindapan Exchange
426 ถนนวชิรปรำกำร ตำบลมะขำมหย่ง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

506

125580045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็กซ์ตร้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็กซ์ตร้ำ
98/64 อำคำรบิ๊กอำย ล็อค A หมู่ที่ 6
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

507

125580051

บริษัท เทวมันตร์ทรำ จำกัด

โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
9/99 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ำมะขำม
อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000

508

125580053

บริษัท เก้ำบุญทวี จำกัด

The Heritage Hotels Bangkok
198 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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509

125580054

บริษัท แกรนด์ไลท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรม ซีซัน สยำม
97 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

510

125580055

บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด

โรงแรม ยู สำทร กรุงเทพฯ
105, 105/1 ซอยงำมดูพลี แขวงทุ่งมหำเมฆ ถนนสำทรใต้
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

511

125580057

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
9/9 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพระรำม 9 ชั้น 5 ห้องเลขที่ 522 ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

512

125580058

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
991 ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3A-3 ถนนพระรำม 1 แขวง
ปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

513

125580060

บริษัท ซุปเปอร์ริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
5 อำคำรซี.พี.ทำวเวอร์2 (ฟอร์จูนทำวน์) ชั้น 1 ห้องเลขที่ 032 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

514

125580061

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (20) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (20) จำกัด
607 อำคำรศูนย์กำรค้ำซีคอนบำงแค จุดที่ MK3/10 ชั้นที่ 3 แขวงบำงหว้ำ
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

515

125580062

บริษัท บี แอนด์ พี วำเคชั่น จำกัด

บริษัท บี แอนด์ พี วำเคชั่น จำกัด
275 ถนนลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร 10260

516

125580063

บริษัท ลีลำวดี แนน และ ดำ จำกัด

บริษัท ลีลำวดี แนน และ ดำ จำกัด
1/14 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

517

125580065

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
1697 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ลำดพร้ำว ชั้น 2 ห้องเลขที่ K209/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

518

125580069

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
137/6 รหัสที่ W1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

519

125580070

บริษัท เอสเอสดับเบิ้ลยู2. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอสเอสดับเบิ้ลยู2. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
59/15 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

520

125580071

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์

TR Money Exchange 2
240/26 หน้ำอำคำรล็อคเอ หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

521

125580072

บริษัท มันนี่ฟัน 2015 จำกัด

บริษัท มันนี่ฟัน 2015 จำกัด
408/2 ห้ำงสรรพสินค้ำ เทสโก้ โลตัส สำขำพัทยำใต้ อำคำร B ห้องเลขที่ 3
หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
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522

125580073

นำยสหวุธ พรมชัย

Big Money Kaibea
51/11 ห้องที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด 23170

523

125580074

บริษัท เบดร็อก ดีเวลลอปเม้นทส์ จำกัด

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส สุขุมวิท 11
30 ซอยสุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

524

125580075

บริษัท อัมรำ ฮอสพิทำลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

Amara Bangkok Hotel 180/1
180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

525

125580082

บริษัท แอน แอ๊นท์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท แอน แอ๊นท์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
18/1 ซอยวิภำวดี 22 แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

526

125580083

บริษัท เจริญทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์ 2014 จำกัด

บริษัท เจริญทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์ 2014 จำกัด
164/7 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

527

125580085

บริษัท ไตยสรัล จำกัด

จำมส์ เฮ้ำส์ รีสอร์ท
จำมส์ เฮ้ำส์ รีสอร์ท 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเกำะกูด
อำเภอเกำะกูด จังหวัดตรำด 2300

528

125590001

บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

โรงแรมอัล มีรอซ
4 ซอยรำมคำแหง5 (ริฟำอี) ถนนรำมคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

529

125590002

บริษัท บำงกอก ซิตี้ โฮเทล จำกัด

โรงแรม บำงกอก ซิตี้
268 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

530

125590003

บริษัท เฟดเดอรัล โฮลดิ้งส์ จำกัด

Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20
10/3 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

531

125590007

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
61 ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์ พำร์ค ชั้น 2 ห้องเลขที่ K02C0016
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

532

125590008

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
7/222 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ปิ่นเกล้ำ ชั้น 4 ห้องเลขที่ 428
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร

533

125590010

บริษัท จิมมี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท จิมมี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
249 ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

534

125590011

บริษัท ซุปเปอร์ริช มันนี เอ็กซ์เชนจ์ วิภำวดี 22 จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช มันนี เอ็กซ์เชนจ์ วิภำวดี 22 จำกัด
18/34 ซอยทองหล่อ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

535

125590012

บริษัท ไซมำ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ไซมำ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
28/6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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536

125590013

บริษัท เดอะซัน เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เดอะซัน เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
9/1ซอยสุขุมวิท 20 (สำยน้ำผึ้ง) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

537

125590014

บริษัท พีเค มันนี่ คอร์เนอร์ จำกัด

พีเค มันนี่ คอร์เนอร์
333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น G (ห้อง G9) ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

538

125590015

บริษัท แวลลู พลัส สีลม จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส สีลม จำกัด
9/7-9/8 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

539

125590016

บริษัท เอชบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอชบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
425/20 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10200

540

125590017

บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด

บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด
120/126 ศูนย์กำรค้ำอินทรำสแควร์ ห้องเลขที่ 1123 ถนนรำชปรำรภ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

541

125590018

บริษัท โอ.อำร์.เอ (ไทย) จำกัด

บริษัท โอ.อำร์.เอ (ไทย) จำกัด
120/44 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

542

125590019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มนตรี ทรำเวล แอนด์ ทรำนสปอร์ต เซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มนตรี ทรำเวล แอนด์ ทรำนสปอร์ต เซอร์วิส
1091/101-102 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

543

125590021

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็กซ์เชนจ์ (ตลำดไท) จำกัด

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็กซ์เชนจ์ (ตลำดไท) จำกัด
31/20 อำคำร Shop 14 Shop ห้องที่ S005 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180

544

125590022

บริษัท นิค 57 เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

บริษัท นิค 57 เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
224/21 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

545

125590023

บริษัท ริช เวลธ์ (997) จำกัด

บริษัท ริช เวลธ์ (997) จำกัด
570/15 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

546

125590024

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
9/10 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

547

125590025

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริช ซี แอนด์ เอ็ม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริช ซี แอนด์ เอ็ม
78 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

548

125590026

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด
107/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

549

125590027

บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จำกัด

โรงแรม อวำนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600
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125590028

บริษัท เศรษฐธนำนันท์ จำกัด

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบำงกะปิ
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ10310

551

125590029

บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนำ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

552

125590036

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
1448/6 ซอยลำดพร้ำว 87 (จันทรำสุข) KIOSK ชั้นที่ 1
แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

553

125590037

บริษัท แพทริค แอนด์ โค (2015) จำกัด

บริษัท แพทริค แอนด์ โค (2015) จำกัด
155/30 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

554

125590038

บริษัท รำช เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

บริษัท รำช เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
571-573 อำคำรรำชำเอ็นเตอร์ไพร์ส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

555

125590041

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. โกลด์ เทรดส์ จำกัด

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. โกลด์ เทรดส์ จำกัด
320 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร 10600

556

125590042

บริษัท สยำม แอ็ท ชลบุรี จำกัด

โรงแรม เมอเวนพิค สยำม โฮเทล พัทยำ
55 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

557

125590044

บริษัท ยูเซฟวีเสิร์ฟ(4) จำกัด

บริษัท ยูเซฟวีเสิร์ฟ(4) จำกัด
165/109 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20110

558

125590045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง เซอร์วิส ฟอร์ ยู

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง เซอร์วิส ฟอร์ ยู
98/90 หมู่ที่ 6 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

559

125590046

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (666) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (666) จำกัด
8/89 ชั้น B ห้องเลขที่ OP-KB05 ซอยหมู่บ้ำนหนองแก
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

560

125590047

บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด

โรงแรมเมอเวนพิค
47 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

561

125590048

บริษัท เค ทู แลนด์ จำกัด

โรงแรมโหมดสำทร
144 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

562

125590049

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมแมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค
199 ชั้น G ตึกเหนือ ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

563

125590052

บริษัท ทรำเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ทรำเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
33/19 อำคำรวอลล์สตรีททำวเวอร์ ชั้นจี ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
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564

125590053

บริษัท ซี ซี เอ็น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ซี ซี เอ็น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
120/12 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

565

125590054

บริษัท ซุปเปอร์ริช เอกมัย เกตเวย์ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เอกมัย เกตเวย์ จำกัด
982/22 อำคำรโครงกำรเกตเวย์ เอกมัย ชั้นที่ M ห้องเลขที่ M204 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

566

125590057

บริษัท วำยเอซี เอ็กซ์เพรส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

WEALTH EXCHANGE
567/470 อำคำรวอเตอร์เกทพำวิลเลี่ยน ชั้นที่ 2 ซอยรำชปรำรภ 2 ถนนรำช
ปรำรภ
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

567

125590058

บริษัท แฮปปี้ ริช พ้อยท์ จำกัด

HAPPYRICH
335 สถำนีรถไฟดอนเมือง พื้นที่จุดที่ 2 หมู่ที่ 11 ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210

568

125590061

บริษัท เอทีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอทีเอ็กซ์พี (ประเทศไทย) จำกัด
112 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

569

125590064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บิงโก เอ็กเช้นจ์

Bingo Exchange
85/35 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

570

125590065

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันไชน์ เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันไชน์ เช็นเจอร์
11/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด 23170

571

125590066

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ แซนด์ เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ แซนด์ เช็นเจอร์
7/10 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

572

125590067

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โลนลี่ เช้นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โลนลี่ เช้นเจอร์
4/71 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะช้ำงใต้
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

573

125590068

บริษัท ปวรวรรณ ทัวร์แอนด์ทรำเวล 2011 จำกัด

บริษัท ปวรวรรณ ทัวร์แอนด์ทรำเวล 2011 จำกัด
87 ถนนปำกแพรก ตำบลบ้ำนเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000

574

125590070

บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

DEEMONEY by Sawasdeeshop
75/78-79 อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 2 ชั้นที่ 31 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

575

125590071

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 6)
18 ถนนสำมเสนใน แขวงบ้ำนพำนถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร

576

125590072

บริษัท แคชโฟลว์ เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท แคชโฟลว์ เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
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577

125590073

บริษัท ซุปเปอร์ริช 22 จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช 22 จำกัด
24/1 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110

578

125590075

บริษัท นำนำ มันนี่ เอ็กเช้นจ์ จำกัด

บริษัท นำนำ มันนี่ เอ็กเช้นจ์ จำกัด
93/1 ชั้น 1 ห้องหมำยเลข E2 อำคำรแกรนด์ 5 ช้อปปิ้ง มอลล์ ซอยสุขุมวิท 5
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

579

125590078

บริษัท เอฟ. ฟำรีดำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอฟ. ฟำรีดำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
6/24 ซอยสุขุมวิท3 (นำนำเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
กรุงเทพมหำนคร 10110

580

125590080

บริษัท นุชินทร์พร จำกัด

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้ำ แกรนด์
111 เคำน์เตอร์แผนกต้อนรับชั้น 1 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

581

125590081

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (69) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (69) จำกัด
99/19, 99/20 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ศำลำยำ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ K309
หมู่ีที่ 2 ตำบลบำงเตย อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210

582

125590082

บริษัท แวลลู พลัส บำงพลี จำกัด

แวลลู พลัส บำงพลี
209,209/1-209/2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เลขที่ 117/2
ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

583

125590083

บริษัท มำดำม ฟ่อเร็กซ์ จำกัด

เอส อำ ซุปเปอร์ริช ศรีนครินทร์
9 ศูนย์กำรค้ำ เทสโก้ โลตัส สำขำศรีนครินทร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ P03P2003
หมู่ที่ 6 ตำบลบำงเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
10270

584

125590086

บริษัท ยูเซฟวีเสิร์ฟ (6) จำกัด

บริษัท ยูเซฟวีเสิร์ฟ (6) จำกัด
9/21 (J11-103) พื้นที่หน้ำอำคำร โครงกำรเจพำร์ค
หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีรำช จังหวัดชลบุรี 20110

585

125590088

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขบริกำร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุขบริกำร
98/100 หมู่ที่ 6 ซอย 5
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

586

125590089

บริษัท รีทรีท หัวหิน จำกัด

โรงแรม เรดิสัน บลู รีสอร์ท
1392 บริเวณ LOBBY ถนนเพชรเกษม (ทรำยใต้)
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

587

125600001

บริษัท เซ็นทรัลแอมบำสซีโฮเต็ล จำกัด

โรงแรม พำร์ค ไฮแอท กรุงเทพ
88 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

588

125600002

บริษัท บีเอสเอ็นแอสเซท จำกัด

โรงแรมดิ เอทัส ลุมพินี
1030/4 ล็อบบี้ ชั้น 1 ถนนพระรำม 4
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

589

125600003

บริษัท เฟิสท์เอกมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรม ซีวิค
8/8 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒน กรุงเทพมหำนคร 10110
หน ้า 44 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

590

125600004

บริษัท อมรพัฒนำแอสเซท จำกัด

โฮเต็ล เดม็อค
78 ถนนประชำธิปไตย แขวงบ้ำนพำนถม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

591

125600005

บริษัท อมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพจำกัด

บริษัท อมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพจำกัด
847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

592

125600009

บริษัท แดเนียล เรียล เอสเตท จำกัด

Pro Exchange 3
39 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

593

125600010

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (26) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (26) จำกัด
588 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เจ.เจ.มอลล์ ชั้น O ห้องเลขที่ OP06
ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

594

125600011

บริษัท บิซิเนส สตำร์ท-อัพ คอนซัลแทนซ์ จำกัด

ครำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ (Crown Exchange)
105/1 โครงกำรบอง มำร์เช่ อำคำรบองมำร์เช่ ยูนิต บี 001-002 ชั้น 1 โซนบี
ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

595

125600013

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ 2 จำกัด

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ 2 จำกัด
3522 อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ สำขำ บำงกะปิ บริเวณชั้น 3 หมำยเลข
M1/2
ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ

596

125600015

บริษัท วอเตอร์เกท รีเจนท์ จำกัด

Citi Exchange
99/8-9 ห้อง 102 ชั้น 1 อำคำร Blutique ซอยสมประสงค์ 4
ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนค

597

125600017

บริษัท อำร์เอสที เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

อำร์เอสที เอ็กซ์เชนจ์
470 ชั้น 1 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

598

125600018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แคชสตำร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แคชสตำร์
169/98 ถนนรัชดำภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

599

125600019

บริษัท เก็ตริช จำกัด

บริษัท เก็ตริช จำกัด
420/182 หมู่ที่ 5 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

600

125600023

บริษัท แลกแล้วรวย จำกัด

BG Currency exchange
213/2 ด้ำนหน้ำฟลิปเปอร์เฮ้ำส์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 9
ซอยพัทยำ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

601

125600024

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงพัชร เทรดดิ้ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงพัชร เทรดดิ้ง
371/2 หมู่ที่ 12 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

602

125600025

บริษัท กังวำล โฮลดิ้ง จำกัด

137 Pillars Suites & Residences Bangkok
59/1 Lobby ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

หน ้า 45 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

603

125600026

บริษัท โฮเทล รอยัล บำงกอก (ไทยแลนด์) จำกัด

โรงแรมโฮเทล รอยัล บำงกอก แอท ไชน่ำทำวน์
409-421/4 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

604

125600027

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 2)
299 อำคำรศูนย์กำรค้ำไอคอนสยำม ยูนิตเลขที่ K510 ชั้น 5 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร

605

125600028

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 3)
1691 ชั้น OG อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล (สำขำลำดพร้ำว) ห้องเลขที่ 702
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

606

125600029

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 4)
444 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ PLA.F01.C036077 ถนนพญำไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

607

125600030

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 5)
585 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล (สำขำบำงนำ) ชั้น 1
ห้องเลขที่ CCBN-01-SA-201 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

608

125600031

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 6)
พื้นที่หมำยเลข SVB RC28 และ SVB RC29 บริเวณชั้นจำหน่ำยตั๋วโครงกำร
ระบบขนส่งทำงรถไฟ ตำบลรำชำเทวะ
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

609

125600032

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 7)
23/34-35 โครงกำร Central Station ชั้น 1 ห้อง 1ไอ ถนนตรีมิตร
แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

610

125600033

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 8)
SVB RC02 บริเวณชั้นจำหน่ำยตั๋วโครงกำรระบบขนส่งทำงรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศ
ยำน
สุวรรณภูมิ สถำนีรถไฟฟ้ำสุวรรณภูมิ ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี
สมุทรปรำกำร

611

125600034

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 9)
411 โครงกำรสเตชั่นวัน ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 112 ถนนเจริญกรุง
แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

612

125600035

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 10)
191 อำคำรศูนย์กำรค้ำสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ OP-338-341
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

613

125600036

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 11)
3522 อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ สำขำบำงกะปิ ชั้น 2 ห้องเลขที่ OP-213
ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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125600037

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 7)
156 อำคำรร้ำนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สำขำบำงลำพู พื้นที่โซน เอ(A หมำยเลข
เอ(A)
9/1) ถนนจักรพงษ์ แขวงตลำดยอด เขตพระนคร กทม. 10200

615

125600038

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเรนท์ (สำขำ 8)
555/6614 อำคำรพำลำเดี่ยมเวิลด์ชอปปิ้ง ชั้น G ถนนรำชปรำรภ
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

616

125600039

บริษัท ซีโก้ ทรำเวล จำกัด

บริษัท ซีโก้ ทรำเวล จำกัด
22/7-9 ชั้นที่ 1 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร

617

125600040

บริษัท ดีแอนด์พี เซอร์วิส บำย วำยเอส 88 จำกัด

Pro Exchange 3
2 ด้ำนหน้ำโรงแรมไมอำมี่ ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

618

125600042

บริษัท เนตรธนำ(2555) จำกัด

บริษัท เนตรธนำ (2555) จำกัด
205/20 ชั้นที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

619

125600043

บริษัท พีเค ดิจิทัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ (ทู)
444 อำคำร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ตำแหน่งที่ PLA.F06.A014000
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

620

125600045

บริษัท มั่นคง ซูปเปอร์ริช จำกัด

SUPERRICH PREMIUM
400/1 ห้องเลขที่ 3-4 ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร

621

125600046

บริษัท เลิฟคอลเลคชั่น จำกัด

บริษัท เลิฟคอลเลคชั่น จำกัด
2194 อำคำรโครงกำรเอเซียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์ โกดัง 3 ห้องเลขที่ 3170
ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

622

125600048

บริษัท สยำมเบสท์เรท จำกัด

บริษัท สยำมเบสท์เรท จำกัด
919 โครงกำรชิบูญ่ำ ประตูน้ำ อำคำรชิบูญ่ำ 19 บริเวณชั้นที่ 1
พื้นที่เลขที่ CLPT 1-13 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร

623

125600049

บริษัท อินเตอร์ มันนี่ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ มันนี่ จำกัด
99/6-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำ โชว์ ดีซี ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ โอพี-134
ถนนริมคลองบำงกะปิ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

624

125600050

บริษัท อีเอสโอแอล มันนี่ จำกัด

ESOL MONEY EXCHANGE
170/10-11 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

625

125600051

บริษัท เอ อี ซี นัมเบอร์วัน เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอ อี ซี นัมเบอร์วัน เทรดดิ้ง จำกัด
418 ชั้นที่ 1 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

626

125600052

บริษัท แอปเปิ้ล ไนน์ จำกัด

บริษัท แอปเปิ้ล ไนน์ จำกัด
99 ถนนพำดสำย แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100
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125600053

บริษัท ไอ เลิฟ ฝรั่ง จำกัด

I LOVE FARANG
443 ซอยลำดพร้ำว 107 (ดีสมโชค)แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร 10240

628

125600054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดีท1ี 688 เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดีท1ี 688 เอ็กซ์เชนจ์
45 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

629

125600055

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 120 องศำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 120 องศำ เอ็กซ์เชนจ์
63 อำคำรแอดไนท์รัชดำ ห้องเลขที่ ดี 8 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

630

125600056

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค
93 ล้อบบี้ ชั้น 1 ถนนป๊อบปูล่ำ ตำบลบ้ำนใหม่
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

631

125600057

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
39 ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ ชั้น 1 บูธที่ OP1093 หมู่ที่ 6 ถนนบำงนำ-ตรำด
ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

632

125600058

บริษัท เอพี. 24 เอ็กซ์เชนจ์ (2017) จำกัด

เอพี. 24 เอ็กซ์เชนจ์
157/185 หมู่ที่ 5 ถนนนำเกลือ ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี

633

125600059

บริษัท บี.24 มันนี่ (2017) จำกัด

บี.24 มันนี่ (2017)
27/24 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

634

125600062

บริษัท เอ็มดีซี เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท เอ็มดีซี เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
11/2 ห้ำงโมเดิร์น ซิตี้ ห้องเอ1 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบหำดพัทยำ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

635

125600063

บริษัท ยูเซฟวีเสิร์ฟ (7) จำกัด

บริษัท ยูเซฟวีเสิร์ฟ (7) จำกัด
506 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

636

125600064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขุนช้ำง เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขุนช้ำง เช็นเจอร์
556/6 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81180

637

125600065

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคพี เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคพี เช็นเจอร์
106/22 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

638

125600066

นำยพิทยำ จิตรำนนท์

OK MONEY EXCHANGE
34/9 หมู่ที่ 4 บ้ำนมำบค้ำงคำว ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด 23170

639

125600067

บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด

โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน
1599 ชั้น 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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125600068

บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ รำชดำริ
153/2 ล็อบบี้ ชั้น 1 ซอยมหำดเล็กหลวง 1 ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

641

125600069

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 12)
หน่วย อี4-1 สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

642

125600070

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 13)
หน่วย อี3-9 สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีนำนำ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

643

125600071

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 14)
หน่วย อี9-1 สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

644

125600072

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 15
444 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ FI004 ถนนพญำไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

645

125600073

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 16)
ยูนิตที่ 17 สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน สถำนีสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

646

125600074

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 17)
ยูนิตที่ 20 สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน สถำนีพระรำมเก้ำ แขวงดินแดง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

647

125600075

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 18)
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีอโศก หน่วย E4-7 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

648

125600076

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 19)
1031 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลแอมบำสซี ห้องเลขที่ L2-11/2 ชั้น 2 ถนน
เพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

649

125600077

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 20)
55 อำคำรศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ 1067A ชั้นที่ G ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

650

125600078

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 21)
444 ชั้น 2 ห้องเลขที่ PLA.F02.B021E01 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

651

125600079

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 23)
69,69/1,69/2,69/4 อำคำรเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ K307
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10500
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125600080

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 24)
444 ชั้น 2 ห้องเลขที่ PLA.F02.C031F02 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญำไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

653

125600081

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 25)
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ชั้น 4 ห้องเลขที่ B414/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนรำชดำริห์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

654

125600082

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 26)
518 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3S-L9 อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ สำขำบำงแค
ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

655

125600083

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 27)
85 ชั้น 1 ห้องเลขที่ F01-03 อำคำรโรงพยำบำลวัฒโนสถ ซอยศูนย์วิจัย 7
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

656

125600084

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 28)
998 โรงพยำบำลปิยะเวท บริเวณข้ำงหน่วยงำนเวชระเบียน ชั้น G
ถนนริมคลองสำมเสน แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

657

125600085

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 29)
604/3 อำคำรพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ หน้ำศูนย์กำรค้ำ ชั้น 1 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

658

125600087

บริษัท ซุปเปอร์ริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ แบงค็อก จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ แบงค็อก จำกัด
155/4-6 อำคำร B.N.T. Building ชั้น 1 ห้อง 1-3 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

659

125600090

บริษัท มิสเตอร์ คิงส์ จำกัด

บริษัท มิสเตอร์ คิงส์ จำกัด
438 ชั้นที่ 1 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

660

125600091

บริษัท มิสเตอร์ โฮสเทล จำกัด

บริษัท มิสเตอร์ โฮสเทล จำกัด
11/122 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

661

125600092

บริษัท แลกกัน บำย วำย เอส 88 จำกัด

Pro Exchange 4
187 ห้อง A เฉพำะชั้นล่ำง ซอยสุขุมวิท 22
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

662

125600094

บริษัท สยำม โมเอ็ก จำกัด

บริษัท สยำม โมเอ็ก จำกัด
234 อำคำรสยำมเจมส์ เฮอริเทจ ชั้น 3 ในพื้นที่ หมำยเลข SH1
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

663

125600095

บริษัท สยำม โมเอ็ก 2 จำกัด

บริษัท สยำม โมเอ็ก 2 จำกัด
888/8 อำคำรพีที แกลเลอเรีย ชั้น 2 ในพื้นที่ หมำยเลข PT1
ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

664

125600096

บริษัท สยำม โมเอ็ก 3 จำกัด

บริษัท สยำม โมเอ็ก 3 จำกัด
969 อำคำรสยำม เซอร์เพนทำเรียม ชั้น 2 ในพื้นที่ หมำยเลข SS1
ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
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125600097

บริษัท อวำนำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท อวำนำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
50/38 ชั้น 1 ถนนปั้น แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

666

125600099

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดีที 120 องศำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดีที 120 องศำ เอ็กซ์เชนจ์
4/56 ห้องบี ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

667

125600101

บริษัท บีริชเวิร์ล จำกัด

BERICH WORLD
194 อำคำรโรงแรมเบย์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 101
หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
10270

668

125600102

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 22)
555/9 หมู่ท1ี่ อำคำรศูนย์กำรค้ำ The Crystal SB Ratchapruek อำคำร C ชั้น
2
ห้องเลขที่ 204 ถนนรำชพฤกษ์ ตำบลบำงขนุน อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130

669

125600103

บริษัท ซุปเปอร์ริช พำวเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช พำวเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
56 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด ห้องเลขที่ เอ็ม 11
ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

670

125600104

บริษัท ที.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท ที.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เอ็กเชนจ์ จำกัด
118/4 ด้ำนหน้ำอำคำร หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

671

125600105

บริษัท สยำม โมเอ็ก 4 จำกัด

บริษัท สยำม โมเอ็ก 4 จำกัด
99 อำคำรเรสเทียร์ ลำเท็กซ์ แฟคทอรี่ ชั้น 1 พื้นที่หมำยเลข RLF01
หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

672

125600106

บริษัท สยำม โมเอ็ก 5 จำกัด

บริษัท สยำม โมเอ็ก 5 จำกัด
88/88 อำคำรเรสท์ แอท 88 ชั้น 1 ในพื้นที่ หมำยเลข RT1 หมู่ที่ 7
ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

673

125600108

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นันททรัพย์99

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นันททรัพย์99
111/276 ห้องเลขที่ 3 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขำว ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

674

125600109

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีริช เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีริช เอ็กเชนจ์
198/22 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

675

125600110

บริษัท เฟลิซิตี้ แอสเซท จำกัด

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
554/5 ชั้น L ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

676

125600111

บริษัท สันธิญำ ทรี เกำะช้ำง รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมสันธิญำ ทรี เกำะช้ำง รีสอร์ท
8/15 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170
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125600112

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (16) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (16) จำกัด
234/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ KO 3009KO 3010 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

678

125600113

บริษัท บุญตวง จำกัด

โรงแรม แลงคำสเตอร์ กรุงเทพฯ
1777 บริเวณชัน จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

679

125600114

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด

โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
262 บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

680

125600115

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
57/1 ล็อบบี้ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

681

125600117

บริษัท ชำโต เดอ แบงคอค จำกัด

บริษัท ชำโต เดอ แบงคอค จำกัด
29 บริเวณ Lobby ชั้น G ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

682

125600118

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 30)
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีชิดลม หน่วย อี 1-2, 2/1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

683

125600119

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 31)
1027 อำคำรเซ็นทรัลชิดลมทำวเวอร์ ชั้นที่ BC ห้องเลขที่ P1 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

684

125600120

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 32)
69,69/1,69/2 อำคำรเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 330
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

685

125600121

บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

DeeMoney by Sawasdeeshop Soi Sukhumvit8
168 บริเวณชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

686

125600122

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 1 ถนนพำหุรัด แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

687

125600123

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด
198/23-24 อำคำรเจมส์แกลอรี่ ถนนพระรำมที่ 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร

688

125600124

บริษัท ดีเอ็น โปรเฟซชันนัล เซอร์วิส จำกัด

Pro Exchange5
9 ด้ำนหน้ำอำคำรโรงแรมพำร์คพลำซ่ำ ซอยสุขุมวิท18 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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125600125

บริษัท เดอะ เอนเทอไพรซ์ กรุ๊ป จำกัด

THE ONE EXCHANGE
18 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 9 ซอยทองหล่อ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

690

125600126

บริษัท ตันดูลี จำกัด

Citi Exchange 2
122/34 อำคำร Coziinn ชั้น1 ห้อง 1009 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

691

125600127

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (11) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (11) จำกัด
139 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำ เดอะ สตรีท รัชดำ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 121
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

692

125600128

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (27) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (27) จำกัด
เลขที่ หน่วยที่ E7-14 สถำนีรถไฟฟ้ำเอกมัย ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

693

125600129

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (31) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (31) จำกัด
เลขที่ 1 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นเตอร์ วัน ช้อปปิ้ง พลำซ่ำ ห้องเลขที่ 2005
ชั้นที่ 2 ซอยเลิศปัญญำ ถนนรำชวิถี แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร

694

125600130

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (32) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (32) จำกัด
444 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ PLA.F02.B021H01
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

695

125600131

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (35) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (35) จำกัด
257/6 ศูนย์กำรค้ำริเวอร์ไซด์ พลำซ่ำ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ OP224
ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

696

125600132

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (38) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (38) จำกัด
2089 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลำซ่ำ สำขำสุขุมวิท ชั้นที่ 3
ห้องเลขที่ Shop 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10100

697

125600133

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (47) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (47) จำกัด
587,589,589/7-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 3
ห้องเลขที่ KIKS301 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุงเทพมหำนคร

698

125600134

บริษัท ไทย จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด

บริษัท ไทย จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
620/74-75 ชั้น 1 ซอยสมำคมตระกูลเฮ้ง ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

699

125600135

บริษัท ยู แอนด์ มี รีพับลิค จำกัด

ONE EXCHANGE
42 (ล็อค 3,1) ซอยรำมบุตรี ถนนตำนี แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

700

125600136

บริษัท เรียล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เรียล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
1/10 อำคำร Retro 39 ชั้น 1 สุขุมวิท ซอย 39 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
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125600137

บริษัท วรำริช บิสช๊อป จำกัด

บริษัท วรำริช บิสช๊อป จำกัด
21/19 ห้องเลขที่ A33 ซอยสุขุมวิท 5(เลิศสิน1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

702

125600138

บริษัท อัคร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท อัคร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
106 ชั้นที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

703

125600139

บริษัท อินเตอร์ มันนี่ ทู จำกัด

บริษัท อินเตอร์ มันนี่ ทู จำกัด
27/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำ มำร์เก็ต เพลส นำงลิ้นจี่ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่
NLC02CL201 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
10120

704

125600141

บริษัท เอ็ม เกตเวย์ จำกัด

บริษัท เอ็ม เกตเวย์ จำกัด
1393 ชั้น 1 ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

705

125600142

บริษัท แอทซุปเปอร์ริช จำกัด

แอทซุปเปอร์ริช
99 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสพละนำด ห้องเลขที่ ESP01CL212 ชั้น 2 ถนน
รัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

706

125600144

บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

DeeMoney by sawasdeeshop SoiSukumvit 11
141-143 อำคำร Episode 11 Hostel ชั้น 1 ห้อง G01 ซอยสุขุมวิท 11
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

707

125600145

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (39) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (39) จำกัด
พื้นที่หมำยเลขที่ SVB RCN05 โครงกำรระบบขนส่งทำงรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

708

125600147

บริษัท อมำรี พัทยำ จำกัด

โรงแรม อมำรี ออคิด พัทยำ
240 บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม ชั้น 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

709

125600148

บริษัท ลำ แกลเลอเรีย จำกัด

บริษัท ลำ แกลเลอเรีย จำกัด
333 บริเวณชั้น 1 ติดเคำน์เตอร์แคชเชียร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลำไหล
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

710

125600149

บริษัท เจมส์ แกลอรี่พัทยำ จำกัด

บริษัท เจมส์ แกลอรี่พัทยำ จำกัด
555 บริเวณชั้น 1 ติดเคำน์เตอร์แคชเชียร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

711

125600150

บริษัท ซูเปอร์ มันนี่ จำกัด

บริษัท ซูเปอร์ มันนี่ จำกัด
378/51 บริเวณซอยเกษตรสิน9 ตรงข้ำม Cozy Beach หมู่ที่ 12 ตำบลหนอง
ปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

712

125600151

บริษัท ธรรมกรรุ่งเรือง จำกัด

บริษัท ธรรมกรรุ่งเรือง จำกัด
27/18 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี
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125600152

บริษัท บำงกอก เคอร์เรนซี่ จำกัด

บริษัท บำงกอก เคอร์เรนซี่ จำกัด
109 บริเวณหน้ำอำคำร ชั้น 1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

714

125600153

บริษัท เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ แกลเลอรี่ จำกัด

บริษัท เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ แกลเลอรี่ จำกัด
555 บริเวณชั้น 1 ติดเคำน์เตอร์แคชเชียร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลำไหล
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

715

125600154

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์
200/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี

716

125600156

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำรีญำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำรีญำ เอ็กซ์เชนจ์
358 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

717

125600157

นำงสำววัชรำภรณ์ แสงน้ำ

มันดำเลเกำะช้ำง
17/6 บริเวณหน้ำโรงแรมบ้ำนปู ห้องที่ 1 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

718

125600158

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (33) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (33) จำกัด
265 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน (สำขำรำชบุรี) ห้องเลขที่ B02
ชั้นที่ 1F ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000

719

125600159

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (43) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (43) จำกัด
41/3 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

720

125600160

บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

DeeMoney by Sawasdeeshop LOTUS MAHACHAI
119 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำมหำชัย บริเวณชั้น 1 PG001 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำ
ทรำย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000

721

125610001

บริษัท แบงค็อก มิดทำวน์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมแบงค็อก มิดทำวน์
888 ชั้นที่ 1 โซนหน้ำ Lobby ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

722

125610002

บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
151 บริเวณล๊อบบี้ ชั้นที่ 15 ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

723

125610003

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 33)
735/2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ บี2 19 อำคำร B ศูนย์กำรค้ำ ธัญญำพำร์ค
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

724

125610004

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 34)
4,4/1-4/2,4/4 ชั้น 3 ห้องเลขที่ K328 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ถนน
รำชดำริห์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

725

125610005

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 35)
47/10-13 ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
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125610006

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 36)
67,69,71 ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

727

125610007

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 37)
491/5-491/7 อำคำรสีลมพลำซ่ำ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

728

125610008

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 38)
ยูนิตที่ 21A บริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน สถำนีคลองเตย แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

729

125610009

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 39)
หน่วย N3-13 บริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพญำ
ไท
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

730

125610010

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 40)
97/11 บริเวณพื้นที่ Sky Walk ชั้นที่ 2 หมำยเลขที่ 2CR216 อำคำรศูนย์กำรค้ำ
บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนรำชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

731

125610011

บริษัท ซุปเปอร์ ดี. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ ดี. เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
บูธหมำยเลขที่ MAS CR 16 สถำนีรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 1 ถนนอโศก-ดิน
แดง
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

732

125610012

บริษัท โซโรโมน่ำ จำกัด

บริษัท โซโรโมน่ำ จำกัด
34 ชั้น 1 ซอยบำงนำ-ตรำด 25 แขวงบำงนำเหนือ
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

733

125610013

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (48) จำกัด

Twelve Victory (48)
471 อำคำรสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินสถำนีลำดพร้ำว ชั้นใต้ดิน ห้องเลขที่ SERVICE3
ถนนรัชดำภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

734

125610016

บริษัท บิลลี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

Pro Exchange 7
4/12 ชั้นล่ำง ห้อง A ซอยสุขุมวิท 23 (ประสำนมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

735

125610017

บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
444 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 ตำแหน่งที่ PLA.F06.A014000 ถนน
พญำไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

736

125610018

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ 4 จำกัด

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ 4 จำกัด
925/9 บริเวณด้ำนหน้ำโรงแรมหลับดี สยำม (Lub d siam) ถนนพระรำม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

737

125610019

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ 5 จำกัด

บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ 5 จำกัด
หน่วยที่ S5-9 บริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สุรศักดิ์ ถนนสำทร
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
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125610020

บริษัท เมโทร มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เมโทร มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
99/6-99/9 ชั้น 1 บริเวณจุดบริกำรนักท่องเที่ยว (Bangkok Tourists Lounge)
อำคำรศูนย์กำรค้ำโชว์ ดีซี ถนนริมคลองบำงกะปิ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพ

739

125610021

บริษัท แม็กซ์แคปปิทอล(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท แม็กซ์แคปปิทอล(ไทยแลนด์) จำกัด
43 อำคำรไทย ซีซี ทำวเวอร์ ชั้น 33 ห้องเลขที่ 331 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

740

125610022

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (50) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (50) จำกัด
99/9 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เชียงรำย ชั้นที่ G พื้นที่เลขที่ KG13
หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57000

741

125610023

บริษัท อำร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด

R-EXCHANGE
999 โซน B รหัสพื้นที่ SVB RB04 ชั้นใต้ดิน ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

742

125610024

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (37) จำกัด

Twelve Victory (37)
99/99 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล (สำขำแจ้งวัฒนะ) ห้องเลขที่
CCCT-03-SA-302
ชั้น 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

743

125610025

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (49) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (49) จำกัด
508 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

744

125610026

บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด

เรเนซองส์ พัทยำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
9/9 บริเวณล๊อบบี้ ชั้น L หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

745

125610027

บริษัท เอ-วัน พัทยำ จำกัด

มิตร์ บีช โฮเต็ล
10 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

746

125610028

บริษัท ที.ที. เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ที.ที. เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20/10 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20250

747

125610029

บริษัท ที.เอ็น. เคอร์เรนซี่ เอ็กเชนจ์ 2 จำกัด

บริษัท ที.เอ็น. เคอร์เรนซี่ เอ็กเชนจ์ 2 จำกัด
594/14 บริเวณห้อง A1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

748

125610030

บริษัท ทีเอ็น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

TN EXCHANGE
216/9 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

749

125610032

บริษัท แลกแล้วรวย 2 จำกัด

BG Currency Exchange
520/8 บริเวณด้ำนหน้ำโรงแรมฟลิปเปอร์ลอด์จ (ห้อง A1) หมู่ที่ 10
ซอยพัทยำซอย 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

750

125610033

บริษัท สวนไทย พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สวนไทย พัทยำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
313/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
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125610034

บริษัท เอสที เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท เอสที เอ็กเชนจ์ จำกัด
31/14 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำใต้
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

752

125610035

นำงสำวจีระนันท์ จิตรำนนท์

HONEY MONEY EXCHANGE
18/50 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด 23170

753

125610036

บริษัท เอ็มพลัส ซี พี จำกัด

บริษัท เอ็มพลัส ซี พี จำกัด
99 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เอสพละนำด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 5_305 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

754

125610037

บริษัท เอชแอนด์เอ พำร์ค จำกัด

โรงแรมอวำนี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่ำส์ , ชะอำ-หัวหิน
1499 บริเวณชั้น G (lobby) ถนนเพชรเกษม (ทรำยใต้) ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

755

125610038

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
108 ห้องเลขที่ 2 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

756

125610039

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
222/72 บริเวณหน้ำตลำดแกรนด์พลำซ่ำ ยูนิตที่ 16 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

757

125610040

บริษัท ฟีน่ำ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท 22
1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 ล๊อบบี้ ชั้น 9 ซอยสุขุมวิท 22
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

758

125610041

บริษัท รอแยล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมคอมพำส สกำยวิว
12 อำคำร Compass SKYVIEW ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

759

125610042

บริษัท อำร์อำร์บี กรุ๊ป ไพรเวท จำกัด

เลอบัว แอท สเตท ทำวเวอร์ แอนด์ ทำวเวอร์ คลับ แอท เลอบัว
1055/1713 อำคำรสเตท ทำวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 63 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

760

125610043

บริษัท ซีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ซีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด
36 ชั้นที่ 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร 10600

761

125610044

บริษัท ดิจิตอล แอสเซ็ท สมำร์ท เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท ดิจิตอล แอสเซ็ท สมำร์ท เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
212/2 ห้องเลขที่ ซี 1-03 ชั้น 1 โครงกำรเมโทรเวสต์ทำว ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160

762

125610045

บริษัท เดอะ ลีเจนด์ คอลเลคชั่น จำกัด

Pro Exchange 8
118-122 อำคำรไปรษณีย์ นำนำ ด้ำนหน้ำ ฝั่งซ้ำย ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

763

125610046

บริษัท ทำเล้นท์ ยูนิตี้ เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ทำเล้นท์ ยูนิตี้ เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
51/182 หมู่ที่ 2 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230

764

125610048

บริษัท ทีเอไอ159 จำกัด

ทำวน์ อิน ทำวน์
392 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุงเทพมหำนคร 10150
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125610049

บริษัท บีเคเค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท บีเคเค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
122/82 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

766

125610050

บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
61 อำคำรพำรำไดซ์ พำร์ค ชั้นที่ 1 ตำแหน่งที่ K01C00100 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

767

125610051

บริษัท เวนดี้ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เวนดี้ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
390/19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

768

125610052

บริษัท เวิลด์ ฟอเร็กซ์ จำกัด

บริษัท เวิลด์ ฟอเร็กซ์ จำกัด
26-28 ชั้นที่ 1 ถนนมเหสักข์3 แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

769

125610053

บริษัท เอ็กซ์เชนจ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เชนจ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
101-101/1 โครงกำร Cosmo Bazaar โซน N พื้นที่หมำยเลข N93
ถนนป๊อปปูล่ำ ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

770

125610054

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
199,199/1,199/2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เวสต์เกต ชั้น 3 K324 หมู่ที่ 6
ตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

771

125610055

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำจอมเทียน 6
334/111 ห้องเลขที่ A-02 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

772

125610056

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ำ พัทยำกลำง
333 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำขำพัทยำ 3) ห้องเลขที่ GBB011
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

773

125610057

บริษัท เจอำร์สำมิภักดิ์ จำกัด

JR Exchange
17/2 หมู่ที่ 2 ซอยนำจอมเทียน 14 ถนนสุขุมวิท ตำบลนำจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

774

125610058

บริษัท ทีเค 789 เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท ทีเค 789 เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
109 ห้องหมำยเลข 8 หมู่ที่ 9
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

775

125610060

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไตรเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไตรเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์
80/76 หมู่ที่ 6 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

776

125610062

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเคดี เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเคดี เอ็กซ์เชนจ์
463/93 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

777

125610063

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
4/20 ร้ำนอำหำรสลิปออด ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะช้ำงใต้
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170
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125610064

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
9/8/8 โรงแรมไวแซนด์ปริ้นเซส ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

779

125610065

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
113/8 หน้ำวัดคลองพร้ำว ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

780

125610066

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
3/1-4 อำคำรวิคเตอรี่คอน์เนอร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 113
ถนนพญำไท แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

781

125610067

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด

ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง
1122 ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

782

125610068

บริษัท กู๊ด เรท เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท กู๊ด เรท เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
45 ด้ำนหน้ำโรงแรม ธรี สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

783

125610069

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 41)
ยูนิตที่ 43 สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน สถำนีสวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

784

125610070

บริษัท เวชธำนี จำกัด (มหำชน)

โรงพยำบำลเวชธำนี
1 ชั้น G ซอยลำดพร้ำว 111 (ทิพย์มณี) ถนนลำดพร้ำว
แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

785

125610071

บริษัท โจ้ง หยิง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โจ้ง หยิง (ประเทศไทย) จำกัด
428/6 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

786

125610072

บริษัท ซุปเปอร์ ดี. เอ็กซ์เชนจ์ จีเอ็ม จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ ดี. เอ็กซ์เชนจ์ จีเอ็ม จำกัด
99 อำคำร ยี.เอ็ม.สูท ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

787

125610073

บริษัท ทรำนซ์วอลเลต จำกัด

บริษัท ทรำนซ์วอลเลต จำกัด
38 อำคำร Kitty Mansion ชั้นที่ 1 ห้อง 101 ซอยสมบูรณ์พัฒนำ 3
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

788

125610074

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (46) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (46) จำกัด
444 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 ตำแหน่ง พีแอลเอ.เอฟ01.บี000005
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

789

125610075

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (56) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (56) จำกัด
629 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำสุขำภิบำล 1 ชั้น G ห้องเลขที่ 012PG049 ถนนนว
มินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

790

125610076

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (58) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (58) จำกัด
4 , 4/5 อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล (สำขำเซ็นทรัลเวิลด์) ชั้น 6
ห้องเลขที่ CZW-06-SAถนนรำชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
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125610077

บริษัท ธันเดอร์ เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท ธันเดอร์ เอ็กซ์ จำกัด
3 อำคำรพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 12 ยูนิต 1210-1212 ซอยลำดพร้ำว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

792

125610078

บริษัท นำรูลำ เอ็มไพร์ จำกัด

Pro Exchange 9
259 อำคำรโรบินสัน สุขุมวิท ชั้นที่ 1F ห้องเลขที่ B02 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

793

125610079

บริษัท เน็กซ์ เชนจ์ จำกัด

บริษัท เน็กซ์ เชนจ์ จำกัด
96/2-3 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

794

125610080

บริษัท บีเอฟเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

BFM TRADING
26 ถนนสรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหำนคร 10210

795

125610081

บริษัท เมลอนบิท จำกัด

MELONBIT
852 บริเวณด้ำนหน้ำร้ำนกำแฟต้นคูณ ถนนโชคชัย 4
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

796

125610083

บริษัท มอร์มันนี่ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท มอร์มันนี่ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
23/2 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

797

125610084

บริษัท ฮ่องกง เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

CHAMPION CURRENCY EXCHANGE
120/117 ชั้น 1 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

798

125610085

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช บำงแค

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช บำงแค
601 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ
กรุงเทพมหำนคร 10160

799

125610087

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยำ
456 บริเวณล็อบบี้ ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยำเหนือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

800

125610088

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 2
210/50 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

801

125610089

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำจอมเทียน 3
75/20 ห้องเลขที่ A1 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบชำยหำดจอมเทียน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

802

125610090

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 8
350/35 บริเวณพื้นที่ข้ำงอำคำร ล็อค 1 หมู่ที่ 9
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

803

125610091

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำถนนพัทยำกลำง 1
341 ห้องเลขที่ A-01 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

804

125610092

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบำลีฮำย
311 อำคำรบำลีฮำย พลำซ่ำ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หน ้า 61 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

805

125610093

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำตึกคอมพัทยำใต้
20/1 หมู่ 10 ถนนพัทยำใต้ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

806

125610094

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 6
331/3 ห้องเลขที่ A1 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

807

125610095

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บรำเธอร์ กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บรำเธอร์ กรุ๊ป
571/34 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี

808

125610096

นำยวรเชษฐ์ จิตรำนนท์

KC EXCHANGE
1/1 หำดทรำยขำว หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด 23170

809

125610097

บริษัท อี เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด

Big Money Exchange
119/6 บริเวณทำงเข้ำอำคำรวำนิลลำ ซัมเมอร์ ห้องเลขที่ 2 ซอยหมู่บ้ำนหนองแก
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

810

125610098

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหำชน)

โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
1 อำคำรโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ล็อบบี้ ชั้น L ซอยสุขุมวิท
13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

811

125610099

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรมโนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4
27 อำคำรโรงแรมโนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 บริเวณ ล็อบบี้ ชั้น 1
ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

812

125610100

บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด

อีสติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ
33/1 ชั้น G ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร

813

125610101

บริษัท โกลเด้น ทำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท โกลเด้น ทำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สำขำ 1
175 อำคำรสำธรซิตี้ ทำวเวอร์ ชั้นที่ 1/1 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10400

814

125610103

บริษัท เค.ริช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เค.ริช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
284/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

815

125610104

บริษัท เคเอไอ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เคเอไอ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
216/2-3 ชั้นล่ำง ถนนข้ำวสำร แขวงตลำดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร 10200

816

125610105

บริษัท โซเฟีย ทรำเวล แอนด์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Sophia Travel & Exchange
21/1 (A25) ซอยสุขุมวิท 5(เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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125610106

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (57) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (57) จำกัด
8 อำคำรมิกซ์ จตุจักร ชั้น F1-SH-1144 ถนนกำแพงเพชร 3
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

818

125610107

บริษัท ไทม์ ทู เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 10
1 อำคำรดิ อะเล่ซ์ ชั้น 2 พื้นที่ 2B01 ทำงเดินskywalk เชื่อมต่อBTSนำนำ ซอย
สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร

819

125610108

บริษัท เบ็ทเทอร์ ริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Better Rich Money Exchange
1 สถำนีรถไฟฟ้ำมักกะสัน พื้นที่เลขที่ MAS CR17 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

820

125610109

บริษัท ยูนิทิ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ยูนิทิ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
303/16 ซอยสำธุประดิษฐ์ 19 แยก 4 ถนนสำธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

821

125610111

บริษัท วิรัตน์อโนทัย จำกัด

บริษัท วิรัตน์อโนทัย จำกัด
16/2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

822

125610112

บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Ultra Rich Exchange
124/17 หน้ำร้ำนChadenn ถนนกรุงธนบุรี แขวงบำงลำภูล่ำง
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10120

823

125610113

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ ดีล เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ ดีล เอ็กซ์เชนจ์
120/46 ชั้นที่ 1 ห้องบี ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

824

125610115

บริษัท ทู บี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

SuperRich
888 โครงกำร ATT U PARK อำคำรเอ ยูนิต เค 101 ชั้น 1 หมู่ที่ 1 ถนนบำงนำตรำด
ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

825

125610116

บริษัท ซี.เค.เอส. มันนี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ซุปเปอร์ริช งำมวงศ์วำน
216, 218 ชั้นที่ 1 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

826

125610117

บริษัท คลำสสิค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท คลำสสิค เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
69/68 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี 12120

827

125610118

บริษัท คำซ่ำ วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด

เซนเตอร์ พอยต์ พัทยำ
275 อำคำรเซนเตอร์ พอยต์ พัทยำ บริเวณ Lobby ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6
ถนนสุขุมวิท ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

828

125610119

บริษัท ยอร์ อินโด-ไทย กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ยอร์ อินโด-ไทย กรุ๊ป จำกัด
562 อำคำร NOVA PLATINUM HOTEL ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10
ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

829

125610120

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำจอมเทียน 7
406/353 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยำ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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830

125610121

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 3
27/86 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

831

125610122

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำจอมเทียน 8
350/64 ห้องเลขที่ A-01 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบชำยหำดจอมเทียน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

832

125610123

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 4
198/20 บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร 18 เหรียญ ห้องเลขที่ A1 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

833

125610124

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ เอ็กซ์เช้นท์

ที.ที. เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ สำขำซอย 10
381 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

834

125610125

บริษัท ดิจิตำลี แอ๊กทิวำ จำกัด

บริษัท ดิจิตำลี แอ๊กทิวำ จำกัด
193/429 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

835

125610126

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เคอเรนซี เอ็กซเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เคอเรนซี เอ็กซเชนจ์
198/15 บริเวณโซนล็อค A หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

836

125610127

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์มันนี่
261/6 โซนล็อค A หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

837

125610128

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อีซี่ มันนี่ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อีซี่ มันนี่ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์
111/274 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขำว ถนนพัทยำใต้ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

838

125610129

บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

เมอเวนพิค อัสสรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ หัวหิน
53 ล็อบบี้ ชั้น 2 ซอยหมู่บ้ำนบ่อฝ้ำย ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

839

125620001

บริษัท คิง เพำเวอร์ มหำนคร จำกัด

โรงแรม โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหำนคร
114/214 อำคำรคิงเพำเวอร์มหำนคร ล็อบบี้ ชั้น 4
ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

840

125620002

บริษัท รักสยำม พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2004
จำกัด

โรงแรม ทีเค.พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
54/7 อำคำรโรงแรม ทีเค.พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น บริเวณ reception หมู่ที่ 4
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

841

125620003

บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ
1041/38 อำคำรโรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ Lobby ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
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842

125620004

บริษัท แอสไปร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพฯ
27 ล็อบบี้ ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

843

125620005

บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหำชน)

บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหำชน)
888/210 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 2 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

844

125620006

บริษัท คิง เพำเวอร์ มหำนคร จำกัด

บริษัท คิง เพำเวอร์ มหำนคร จำกัด
114/1 ชั้น 1 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

845

125620009

บริษัท อำร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด

R-EXCHANGE
พื้นที่เลขที่ MAS CR 18 ภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำมักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

846

125620011

บริษัท เกอเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เกอเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99 ศูนย์กำรค้ำเอสพละนำด ชั้น เอ็ม ห้องเลขที่ เอ็ม 26 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10240

847

125620012

บริษัท ขำยโทรศัพท์ (เคทีเอส) จำกัด

Pro Exchange 12
12/17 ด้ำนหน้ำอำคำร ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

848

125620013

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ บิสซิเนส จำกัด

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ บิสซิเนส จำกัด
210 ซอย20 มิถุนำ 11 แยก 5 ถนนสุทธิสำร แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

849

125620014

บริษัท ไทยวิชั่น ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไทยวิชั่น ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
818/37 เดอะมำสเตอร์ แอท บีทีเอส อุดมสุข ชั้น 1 ถนนอุดมสุข
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

850

125620015

บริษัท มำแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท มำแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 อำคำรต้นสน ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501-502 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

851

125620016

บริษัท รัตนำ แกรนด์ จำกัด

Pro Exchange 11
99 อำคำรเอสพละนำด รัชดำ ชั้นเอ็ม พื้นที่เลขที่ อีเอสพี01ซีแอล1เอ็ม06
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

852

125620017

บริษัท เอ.เอ.ดี เวรี่ ริช จำกัด

บริษัท เอ.เอ.ดี เวรี่ ริช จำกัด
21/20 ห้องเลขที่ A35 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

853

125620018

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
94 ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ครังสิต ชั้น B บูธที่ PLZ.B.KIO 168 ถนนพหลโยธิน
ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110

854

125620019

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำรอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ
215/10 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
หน ้า 65 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

855

125620020

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำจอมเทียน 4
489 อำคำรชุดวิวทะเล เรสซิเด้นซ์ คอนโดมิเนียม 4 ห้องเลขที่ A1 หมู่ที่ 12
ถนนจอมเทียนสำย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

856

125620021

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำตึกคอม พัทยำ
8 อำคำรตึกคอม พัทยำ ชั้นที่ G ห้องเลขที่ GS07/1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำใต้
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

857

125620022

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 5
348/44 ห้องเลขที่ A-01 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

858

125620023

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำวอล์คกิ้งสตรีท 1
496 พื้นที่ด้ำนหน้ำโรงแรม ไดมอนด์ บีช พัทยำ ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

859

125620024

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 1
78/16-17 ห้องเลขที่ P2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

860

125620025

บริษัท ไท่หยวน เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท ไท่หยวน เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
181/7 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

861

125620027

บริษัท วัดบุญ ทรำเวล จำกัด

บริษัท วัดบุญ ทรำเวล จำกัด
14/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

862

125620028

บริษัท สตำร์ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด

บริษัท สตำร์ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด
369/1 ห้องเลขที่ อำร์ 2 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

863

125620031

บริษัท มันนี่ สไตลส์ 45 จำกัด

EXCHANGE BY SUPERRICH 1965
45/15-18 ศูนย์กำรค้ำ Star Plaza ห้องเลขที่ A1/2 ถนนกม 5ฝั่งขวำและคลอง
ลึก
ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

864

125620033

บริษัท เอกพัฒนกิจ จำกัด

โรงแรมอวำนี สุขุมวิท กรุงเทพ
2089 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

865

125620034

บริษัท อีแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท อีแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
494 อำคำรสินิสำ ชั้น 1 ถนนริมคลองประปำฝั่งขวำ
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800

866

125620035

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 43)
สถำนีรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถำนีพญำไท พื้นที่หมำยเลขที่ PTH CRN04
ถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

867

125620036

บริษัท ทรำเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทรำเวลเล็กซ์ สำขำอำคำรธรรมเลิศ
185 ด้ำนหน้ำอำคำรธรรมเลิศ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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125620037

บริษัท แวลลู พลัส แอสเสท จำกัด

VALUE PLUS CURRENCY EXCHANGE
1522 ชั้น 1เอฟ (1F) ห้องเลขที่ บี04 (B04) ถนนเจริญกรุง
แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

869

125620038

บริษัท อำร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด

R-EXCHANGE
79/191 ห้องเลขที่ 418/1 เซ็นทรัลพระรำม 3 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

870

125620039

บริษัท อำร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด

R-EXCHANGE
99 พื้นที่เลขที่ ESP01LS202,ESP01LS203 เอสพละนำด ถนนรัชดำภิเษก แขวง
ดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

871

125620040

บริษัท อำร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด

R-EXCHANGE
ภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำพญำไท พื้นที่เลขที่ PTH CRN06 ถนนพญำไท แขวงถนน
พญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

872

125620041

บริษัท โก ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด

บริษัท โก ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
275/5, 275/6, 275/7 อำคำร ซี ชั้นที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

873

125620042

บริษัท จิมมี่ เอ็กซ์เชนจ์ (รำมบุตรี) จำกัด

บริษัท จิมมี่ เอ็กซ์เชนจ์ (รำมบุตรี) จำกัด
76 ด้ำนหน้ำโรงแรม สลีพ วิธ อินน์ ซอยรำมบุตรี แขวงตลำดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

874

125620043

บริษัท ซุปเปอร์ริชแอต จำกัด

ซุปเปอร์ริชแอต
54 ศูนย์กำรค้ำยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น เอฟ 1 ห้องเลขที่ F1S-18 ซอยลำดพร้ำว 1
ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

875

125620044

บริษัท ดอลลำร์ อีสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ดอลลำร์ อีสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
120/169-170 ชั้นที่ 1 ถนนรำชปรำรภ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

876

125620045

บริษัท ทีทีวำย บิซซิเนส จำกัด

บริษัท ทีทีวำย บิซซิเนส จำกัด
21/21 ห้องเลขที่ A26 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

877

125620046

บริษัท พี ดี แอล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 13
3 อำคำรนำนำ พลำซ่ำ ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

878

125620047

บริษัท มำเรียม เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มำเรียม เซ็นเตอร์ จำกัด
21/20 ห้องเลขที่ A32 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

879

125620049

บริษัท รีแลคซิ่ง ไทมส์ อะเฮด จำกัด

Pro Exchange 14
14/5 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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125620051

บริษัท แวลลู พลัส พร้อมพงษ์ จำกัด

VALUE PLUS CURRENCY EXCHANGE
8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1ซีว0ี 1 (1CV01)
ซอยสุขุมวิท 35(เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
10110

881

125620052

บริษัท อัลฮำนิม จำกัด

บริษัท อัลฮำนิม จำกัด
21/20 ห้องเลขที่ A31 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

882

125620053

บริษัท เอ็น.พี.เอฟ. เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็น.พี.เอฟ. เซอร์วิส จำกัด
21 ห้องเลขที่ A24 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

883

125620054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธิติสุดำ นำนำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธิติสุดำ นำนำ
8/23 ห้องเลขที่ 1A/2 ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

884

125620055

บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อีสติน ธนำซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท 2
104 บริเวณ Lobby ชั้น G หมู่ที่ 4 ตำบลบำงโฉลง
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

885

125620056

บริษัท ซี. เค. เอส. มันนี่ เช้นเจอร์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช รังสิต
176 ชั้น 1 หมู่บ้ำนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถนนรังสิต-ปทุมธำนี ตำบลประชำธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130

886

125620057

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 8
350/15 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

887

125620058

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำถนนพระตำหนัก 2
96/3 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A-01 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

888

125620059

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำถนนพระตำหนัก
พื้นที่ของอำคำรเลขที่ 486 ห้องเลขที่ A-01 หมู่ที่ 10
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

889

125620060

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 2
99/9 ด้ำนหน้ำศูนย์กำรค้ำ เดอะเบย์ ห้องเลขที่ 23 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

890

125620061

บริษัท กำย ซัพพลำย จำกัด

บริษัท กำย ซัพพลำย จำกัด
37 ถนนเทศบำล 1 ตำบลศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

891

125620062

บริษัท วอล์คกิ้ง 789 เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท วอล์คกิ้ง 789 เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
190 ด้ำนหน้ำร้ำนเดอะเพีย ถนน Walking Street หมู่ที่ 10
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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125620063

บริษัท เอสดีเค. ดีดี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอสดีเค. ดีดี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
336/7 หน้ำร้ำนทองเฮงเฮง หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

893

125620064

บริษัท พ. พชรเกียรติ จำกัด

บริษัท พ. พชรเกียรติ จำกัด
554 ชั้น 1 โซน พีแอล แซด ห้องเลขที่ พีแซด 1-027/1,พีแซด 1-027/2
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

894

125620065

บริษัท ฟีฟ่ำ เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท ฟีฟ่ำ เอ็กซ์ จำกัด
59/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบำงพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 42000

895

125620066

บริษัท เอ็ม.เอส.เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอ็ม.เอส.เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
576 ถนนกม 5 ฝั่งซ้ำย ตำบลอรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

896

125620067

บริษัท แมเจสติค แกรนด์เด จำกัด

โรงแรมดับเบิ้ลทรี บำย ฮิลตัน กรุงเทพ เพลินจิต
12 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

897

125620070

บริษัท แบงคอก เอ้ำท์สเกิร์ต เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 16
308/1 อำคำรโรบินสัน สำขำลำดกระบัง ชั้นที่ 2 F พื้นที่ อำร์แอลเค-2เอฟ-เอส
เอ264 ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

898

125620071

บริษัท พันทองคำ แอนด์ คู จำกัด

Nexus foreign exchange
88/1 อำคำรเอท ทองหล่อ ชั้นที่ LG ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

899

125620072

บริษัท พีทูพี เคอเร็นซี่ เอ๊กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท พีทูพี เคอเร็นซี่ เอ๊กซ์เชนจ์ จำกัด
77/186 อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

900

125620073

บริษัท ฟอริน เอ็กซ์เชนจ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

Pro Exchange 17
9/1 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

901

125620074

บริษัท มำดำม เคอเรนซี จำกัด

เอส อำ ซุปเปอร์ริช แจ้งวัฒนะ
104/45 ศูนย์กำรค้ำ ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ชั้น 1 ห้องเลขที่ H101_A
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

902

125620075

บริษัท วอน นภำ จำกัด

WON NAPA
345/34 หมู่บ้ำนเฮดควอเทอร์ส เอกมัย-ลำดพร้ำว
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

903

125620076

บริษัท สิงคโปร์ เอ็กซ์เชนจ์ 2490 (ไทยแลนด์) จำกัด

SINGAPORE EXCHANGE 2490
162/1-2,168/10 อำคำรศูนย์กำรค้ำเกทเวย์ แอท บำงซื่อ ชั้น จี ห้องเลขที่ จี020
ถนนประชำรำษฎร์ 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800

904

125620077

บริษัท อำร์เคด ครำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Arcade Crown Exchange
444 อำคำรเอ็ม บี เค ทำวเวอร์ ชั้นที่ 2 ยูนิตที่ TWR.F02.N000000
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
หน ้า 69 / 168
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905

125620079

บริษัท เอ็กซ์เชนจ์ โซลูชั่น จำกัด

Pro Exchange 15
979 อำคำรสยำมเซ็นเตอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ GH 7 ถนนพระรำม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

906

125620080

บริษัท เอ็น.ยู.เค ออยล์ซีล จำกัด

บริษัท เอ็น.ยู.เค ออยล์ซีล จำกัด
21/4 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรำม 6 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

907

125620081

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 44)
408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,430/1ชั้นที่ 5 ห้อง
เลขที่
OP-529 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000

908

125620082

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

เซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ มำริส รีสอร์ท จอมเทียน
94 โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ มำริส รีสอร์ท จอมเทียน Lobby ชั้นที่ 1
หมู่ที่ 1 ตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

909

125620083

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำจอมเทียน 2
75/263 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 12 ซอยจอมเทียน 5 ถนนเลียบชำยหำดจอมเทียน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

910

125620084

บริษัท ทวี ทุนถำวร จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำบัวขำว 1
33/64 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

911

125620085

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 4
436/1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A หมู่ที่ 9 ถนนเลียบขำยหำดพัทยำ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

912

125620086

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 3
436/42 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำย 2
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

913

125620087

บริษัท ฮำน อิลิท เรียล เอสเตท จำกัด

QQ
29/1122 เดอะ ริเวียร่ำ จอมเทียน ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 15CU หมู่ที่ 12
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

914

125620088

บริษัท ที.เอ็น. เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 3 จำกัด

บริษัท ที.เอ็น. เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 3 จำกัด
215/72 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

915

125620089

บริษัท ลักเซอรี่ โกลเบิล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ลักเซอรี่ โกลเบิล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
99/1072 ชั้น 1 หมู่ที่ 10 ซอยเขำตำโล ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

916

125620090

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทวีคูณทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์

TR Money Exchange 1
312/78 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

917

125620091

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดี แอนด์ พี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดี แอนด์ พี
210/18 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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125620092

บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24
5/1 โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

919

125620093

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด

เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ
2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

920

125620094

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต
100 ล็อบบี้ ชั้น 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

921

125620095

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด (สำขำ 45)
7/1 อำคำรสรรพสินค้ำเซ็นทรัล สำขำปิ่นเกล้ำ ชั้นที่ OG รหัสพื้นที่เลขที่ 605
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

922

125620097

บริษัท ซิตี้ เซ็นเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 22
415 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

923

125620098

บริษัท เดอะ ทเวนตี้ ซิกซ์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 24
12-12/1 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

924

125620099

บริษัท ทริซ โกลบอล จำกัด

บริษัท ทริซ โกลบอล จำกัด
88/8 ชั้น G ซอยสุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

925

125620100

บริษัท แมกซ์ เอ็กซ์เชนจ์(1999) จำกัด

แมกซ์ เอ็กซ์เชนจ์
399 อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น G ห้อง 125 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

926

125620101

บริษัท บี โร้ด จำกัด

บริษัท บี โร้ด จำกัด
11 ถนนรัชดำภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120

927

125620102

บริษัท มิด ทำวน์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 18
8 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสำนมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

928

125620104

บริษัท ยูไนเต็ด เกรซ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด เกรซ จำกัด
5/160 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

929

125620105

บริษัท สมำร์ท เอ็กซ์เชนจ์ 1980 จำกัด

SMART EXCHANGE 1980
299 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10330

930

125620106

บริษัท สุขุมวิท นำนำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 19
20/3 ด้ำนหน้ำโรงแรมเฮฟเว่น แอท โฟร์ ซอยสุขุมวิท 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
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125620107

บริษัท สุขุมวิท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 21
8-318/1 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

932

125620108

บริษัท อมำรี สยำม โกลบอล จำกัด

บริษัท อมำรี สยำม โกลบอล จำกัด
1412 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10330

933

125620109

บริษัท เอ็กซ์เชนจ์ อเวนิว จำกัด

Pro Exchange 23
12 ชั้น G ด้ำนหน้ำโรงแรมสกำยวิว ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

934

125620110

บริษัท พรีเมี่ยม เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Pro Exchange 20
989 อำคำรสยำมพรีเมียมเอ้ำท์เล็ท ชั้นที่ G ห้องเลขที่ G132 หมู่ที่ 14
ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

935

125620111

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยำ โฮเทล จำกัด

ฮิลตัน พัทยำ
333/101 ชั้นที่ 16 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

936

125620112

บริษัท อำร์ ซี เค โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด

โนโวเทล ศรีรำชำ มำรีน่ำ เบย์
339 โรงแรมโนโวเทล ศรีรำชำ มำรีน่ำ เบย์ ชั้นที่ 1
ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีรำชำ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110

937

125620113

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สำขำ 00003
161/76 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

938

125620114

บริษัท ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที.ที. เคอร์เรนซี เอ็กซ์เชนจ์ สำขำพัทยำปำร์ค 2
354/94 ด้ำนหน้ำอำคำรชุด ดิ โอเชี่ยน เพิร์ล คอนโดมิเนียม เอ(The Ocean
Pearl)
ห้องเลขที่ B1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

939

125620115

บริษัท เอส อำร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด

ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (SUPERRICH THAILAND)
183 อำคำรรีเจ้นท์ เฮ้ำส์ ชั้นที่ 19 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

940

125620117

บริษัท นมัสเต เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

นมัสเต เอ็กซ์เชนจ์
85/17 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำกลำง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

941

125620118

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พูลผล เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พูลผล เอ็กซ์เชนจ์
111/301 ห้องมุมด้ำนหน้ำถนนเกษมสุวรรณ หมู่ที่ 10 ซอยเกษมสุวรรณ(บัวขำว)
ถนนเกษมสุวรรณ ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

942

125620119

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มั่งคั่ง เอ็กซ์เชนจ์2019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มั่งคั่ง เอ็กซ์เชนจ์2019
382/34 ด้ำนข้ำง ห้องที่ 2 หมู่ที่ 9 ซอย 8 ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

943

125630002

บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55
300 ล็อบบี้ ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
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125630003

บริษัท ฉวนต๋ำ มันนี่ จำกัด

บริษัท ฉวนต๋ำ มันนี่ จำกัด
92 ถนนพระอำทิตย์ แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

945

125630005

บริษัท วี เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

WE EXCHANGE
18 โครงกำร รำชำบรอดเวย์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ บี 1 ซอยสุขุมวิท 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

946

125630006

บริษัท ริช เวลธ์ (998) จำกัด

บริษัท ริช เวลธ์ (998) จำกัด
279/42 หมู่ที่ 5 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

947

125630007

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ถังเงินถังทอง เอ็กซ์เชนจ์

TR Money Exchange
367 หน้ำอำคำร ล็อคเอ หมู่ที่ 10 ซอย 13 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

948

125630008

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ 2020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์ 2020
210/18 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

949

125630010

บริษัท บังวัททิ ทัวร์ จำกัด

EF MONEY EXCHANGE
383 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

950

125630011

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
22/22 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม
กรุงเทพมหำนคร 10220

951

125630012

บริษัท อลิสตำร์ เทรดดิ้ง จำกัด

THE BIG MONEY EXCHANGE
22/3 ด้ำนหน้ำอำคำร N.T. BUILDING ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

952

125630013

บริษัท เอเชีย เคอเรนซี่ ยูนิต จำกัด

บริษัท เอเชีย เคอเรนซี่ ยูนิต จำกัด
432/1 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหำนคร 10240

953

125630014

บริษัท แอลเอ็มจี โคออป จำกัด

LUOMA EXCHANGE
25 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 15 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรำย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

954

125630015

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 5
777 อำคำรศูนย์กำรค้ำเทอร์มินอล 21 พัทยำ ชั้นที่ G ห้องเลขที่ KIG033 หมู่ที่ 6
ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

955

125630016

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 6
437/168 ห้องเลขที่ 3 หมู่ที่ 9 ซอยพัทยำ 6 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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125630017

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 7
102/13 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ซอยพัทยำ 3 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

957

125630018

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 8
217/8 ด้ำนหน้ำโรงแรมไฮไฟว์ หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

958

125630019

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 9
382/34 หมู่ที่ 9 ซอยพัทยำ 8 ถนนพัทยำสำยสอง ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

959

125630020

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 10
182 โรงแรม เอ เอ พัทยำ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 10
ถนนเลียบชำยหำดพัทยำ ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

960

125630021

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 11
262/1 ด้ำนหน้ำอำคำรนอติคอล อินน์ พลำซ่ำ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ B1 หมู่ที่ 10
ถนนเลียบชำยหำดพัทยำ ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

961

125630022

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 12
333/99 อำคำรศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำ บีช ชั้นที่ G ห้องเลขที่
TEMPG60T/1 หมู่ที่ 9
ถนนพัทยำสำย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

962

125630023

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 13
183/82 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ซอยพัทยำ 13 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

963

125630024

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 14
397/41 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

964

125630025

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 15
119/1 ด้ำนหน้ำโรงแรมชำร์มมิ่ง อินน์ หมู่ที่ 9 ถนนเลียบชำยหำดพัทยำ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

965

125630026

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 16
159/2 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 29/1 ถนนพัทยำ-นำเกลือ
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

966

125630027

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 17
1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชำยหำดพัทยำ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

967

125630028

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 18
888 อำคำรโรงแรม Grande Centre Point SPACE PATTAYA ห้องเลขที่ L003
หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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125630029

บริษัท ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.ที. เอ็กซ์เชนจ์ 19
528/8 ด้ำนหน้ำ ดีวำ คลินิก ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

969

125630030

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส พี มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส พี มันนี่
3/258 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยำสำยสำม ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

970

125630031

บริษัท สิงคโปร์ เอ็กซ์เชนจ์ 2490 (9) (ไทยแลนด์) จำกัด

SINGAPORE EXCHANGE 2490 (9)
1788 อำคำรสิงห์ คอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ โอพี 203 ชั้นที่ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

971

125630032

บริษัท พี พี มันนี่ จำกัด

บริษัท พี พี มันนี่ จำกัด
102/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

972

125630033

บริษัท มันนี่ โปร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท มันนี่ โปร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
26/3 ชั้นที่ 1 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

973

125630034

บริษัท แมสซีฟ ไทย จำกัด

บริษัท แมสซีฟ ไทย จำกัด
356/92 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

974

125640001

บริษัท ซิมพลิจิตอล จำกัด

ZIMPLE EXCHANGE
PTH CR02 สถำนีรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญำไท ถนนพญำไท แขวงถนน
พญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร

975

125640002

บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด

ริชมอนด์ โฮเต็ล
282 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

976

125640003

บริษัท ทรีซิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทรีซิง เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์
32/104 อำคำรเดอะศำลำ หมู่ที่ 12 ซอยชัยพฤกษ์ 2 ถนนชัยพฤกษ์
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

977

125640004

บริษัท บ้ำนสำรำญรำษฎร์(แฟมิลี่ บูติค โฮเท็ล) จำกัด

โรงแรม วิลล่ำ เดอ พระนคร
543 ถนนมหำไชย แขวงสำรำญรำษฎร์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร 10200

978

125640005

บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด

แมริออท แอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุงเทพฯ
1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

979

125640006

บริษัท เคเอฟ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท เคเอฟ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
2/17-2/19 ชั้นที่ จีเอฟ ห้องเลขที่ 1/2 ซอยสุขุมวิท24
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

980

125640007

บริษัท เอเค888 เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอเค888 เซอร์วิส จำกัด
222/28 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงท่ำแร้ง
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
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981

125640008

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน)

เซ็นทำรำแกรนด์ มิรำจบีช รีสอร์ท พัทยำ
277 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ ตำบลนำเกลือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

982

125640009

บริษัท ดำมินิ จำกัด

บริษัท ดำมินิ จำกัด
183/43 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

983

125640010

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภัทรำณรินทร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภัทรำณรินทร์
528/5 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

984

125640011

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศศิกัญญำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศศิกัญญำ
382/42 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

985

125640012

บริษัท เกิดทรัพย์อนันต์ จำกัด

LOTUS CURRENCY EXCHANGE
113/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

986

125640013

บริษัท 33 รีมิตแตนซ์ จำกัด

SmartSwift
130-132 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 ชั้นที่ G ห้องเลขที่ 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

987

125640014

บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
300/1 ชั้น 1 Guest Service ถนนเจริญกรุง
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

988

125640015

บริษัท ซุปเปอร์ริช กรีน กรุ๊ป จำกัด

SUPERRICH THAILAND
129 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ท่ำพระ ชั้น 3 ห้องเลขที่ OP305 ถนนรัชดำภิเษก
(ท่ำพระ-ตำกสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600

989

125640016

บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
444 อำคำรเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ตำแหน่งที่ PLA.F02.C031F02 ถนน
พญำไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

990

125640017

บริษัท เค81เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เค81เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
479 ถนนรำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ
เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

991

125640018

บริษัท โซโห เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

SOHO EXCHANGE
273/4 โครงกำร เดอะ วิช รัชดำ 2 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

992

125640019

บริษัท วัน เวิลด์ เทรดดิ้ง (2021) จำกัด

บจ.วัน เวิลด์ เทรดดิ้ง (2021)
11/58 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

993

125640020

บริษัท ฮีโร ทัวริสต์ จำกัด

HIRO EXCHANGE RATE
127/27 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
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994

125640021

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ ซิสเต็ม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ ซิสเต็ม
3/8 ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

995

125640022

บริษัท เวลธีสต็อก จำกัด

บริษัท เวลธีสต็อก จำกัด
50/825 ชั้น 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงพูด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

996

125640023

บริษัท มันนี่ พลัส เอ็กเชนจ์ จำกัด

MONEY PLUS EXCHANGE
85/5 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

997

125640024

บริษัท โนวำ แกรนด์ จำกัด

แมริออท คอร์ทยำร์ด พัทยำ
240/44-45 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 22
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

998

125640025

บริษัท เหลียงยี่ 168 (ไทยแลนด์) จำกัด

Money Space Exchange
101/1 Walking Street หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำสำยหนึ่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

999

125650001

บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมคำเพลลำ กรุงเทพ
300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

1000

125650002

บริษัท สยำมสินธร จำกัด

โรงแรมสินธร มิดทำวน์
68 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1001

125650003

บริษัท สยำมสินธร จำกัด

โรงแรมคิมป์ตัน มำลัย กรุงเทพฯ
78 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1002

125650004

บริษัท สยำมสินธร จำกัด

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
80 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1003

125650005

บริษัท ลำฟำ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Lafa exchange
1103 ซอยจำรุรัตน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1004

125650006

บริษัท ไอมิลเลี่ยน เอส อี เอ จำกัด

ไอมิลเลี่ยน เอ็กซ์เชนจ์ Imillion Exchange
2922/110 อำคำรชำญอิสระทำวเวอร์ 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 307A ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1005

125650007

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล2014
(ประเทศไทย)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล2014 (ประเทศไทย)
37/7 หลังตึกใบหยก ซอยสมประสงค์ 4 แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1006

125650008

บริษัท พิพัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต
114 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชำธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130
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1007

125650009

บริษัท เค แคปปิตอล จำกัด

HEADREAM Money Exchange
212/23 อำคำรสุขุมวิทพลำซ่ำ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

1008

125650010

บริษัท ซิมเพิล เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

ZIMPLE EXCHANGE
8 อำคำรโครงกำร MIXT CHATUCHAK ชั้นที่ F1 ห้องเลขที่ 1074
ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

1009

125650011

บริษัท ซุปเปอร์ริช กรีน กรุ๊ป จำกัด

SUPERRICH THAILAND
160 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพระรำม 2 ชั้น G ห้องเลขที่ RMUEG14
ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

1010

125650012

บริษัท ซุปเปอร์ริช กรีน กรุ๊ป จำกัด

SUPERRICH THAILAND
999 อำคำรเกษร ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2F-03/2 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

1011

125650013

บริษัท เวชธำนี จำกัด (มหำชน)

โรงพยำบำลเวชธำนี
6/2-5 อำคำรแกรนด์ ลัคกี้ ซอยสุขุมวิท 3 (นำนำเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1012

125650014

บริษัท ทรำนซ์วอลเลต (ยูเค) จำกัด

บริษัท ทรำนซ์วอลเลต (ยูเค) จำกัด
26/23 ชั้นที่ 1 ซอยสมบูรณ์พัฒนำ 3
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหำนคร 10400

1013

125650015

บริษัท บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
228 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดำ
เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

1014

125650016

บริษัท ปังไท่ จำกัด

ซิกม่ำ เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์
287 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

1015

125650017

บริษัท เอฟเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอฟเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
118/1 บริเวณตลำดสำเพ็ง ถนนวำนิช 1 แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100

1016

125650018

บริษัท โอ.ที.ซี กรุ๊ป (2020) จำกัด

O.T.C EXCHANGE
399 อำคำรอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น G ห้องเลขที่ M 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

1017

125650019

บริษัท ไทย-เจแปนนีส อมตะ จำกัด

นิกโก้ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700/333 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

1018

125650020

บริษัท 21 มีนำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท 21 มีนำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
159/2 หมู่ที่ 5 ซอยนำเกลือ 31 ถนนพัทยำ-นำเกลือ
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1019

125650021

บริษัท ซิงห์ ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ซิงห์ ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
501/26 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยำใต้สำย 2
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1020

125650022

บริษัท ซุปเปอร์ไทยมันนี่ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ไทยมันนี่ จำกัด
463/78 ห้องเลขที่ A2 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยำสำยสอง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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1021

125650023

บริษัท ซุปเปอร์ พัทยำ มันนี่ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ พัทยำ มันนี่ จำกัด
210 หมู่ที่ 9 ซอยบัวขำว ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1022

125650024

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยำตรำ จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยำตรำ จำกัด
17/6 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1023

125650025

บริษัท รู้สิช1 จำกัด

บริษัท รู้สิช1 จำกัด
46/65 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1024

125650026

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินทร์พร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินทร์พร
179/114 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยำ-นำเกลือ
ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1025

225470187

บริษัท กระบี่รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมกระบี่รีสอร์ท
232 หมู่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1026

225470188

บริษัท กระบี่อันดำมัน รีทรีท จำกัด

โรงแรมนำคำมันดำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
126 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1027

225470189

บริษัท เดอะทับแขก รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเดอะทับแขก กระบี่
123 หมู่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1028

225470192

บริษัท เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมดุสิตธำนี กระบี่ บีช รีสอร์ท
155 หมู่ 2 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1029

225470194

บริษัท เจ บี บี จำกัด

โรงแรม อนันตรำ สิเกำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
198-199 หมู่ 5 ถนนหำดปำกเมง-ฉำงหลำง ตำบลไม้ฝำด
อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 92150

1030

225470199

บริษัท โรงแรมทวินโลตัส จำกัด

โรงแรมทวินโลตัส
6 ถนนพัฒนำกำรคูขวำง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

1031

225470200

บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมตันหยง
16/1 ถนนโสภำพิสัย ตำบลบำงนำค
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 96000

1032

225470206

บริษัท ปะกำรังรีสอร์ท จำกัด

โรงแรม อัปสรำ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่ำ
45 หมู่ 2 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82110

1033

225470207

บริษัท วิทยำโฮลดิ้ง จำกัด

โรบินสัน คลับ เขำหลัก
9/9 หมู่ 1 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82110

1034

225470211

บริษัท ก้องเทพ จำกัด

โรงแรมเดอะแมงโก สทีน รีสอร์ทแอนด์สปำ
99/4 หมู่ 7 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
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1035

225470212

บริษัท กะตะกรุ๊ป จำกัด

โรงแรม บียอนด์ รีสอร์ต กะตะ
1 ถนนปำกบำง ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1036

225470213

บริษัท กะตะธำนี จำกัด

โรงแรมกะตะธำนี
14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1037

225470215

บริษัท กะรนบีช รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

โรงแรมกะรนบีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ
51 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1038

225470216

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

โรงแรมเคปพันวำ
27 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1039

225470217

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

โรงแรมแคนทำรี เบย์ ภูเก็ต
31/11 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1040

225470219

บริษัท เจริญชนะ (1986) จำกัด

โรงแรมถำวรบีช วิลเลจ
6/2 หมู่ 6 นำคำเล ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83000

1041

225470220

บริษัท เจริญชนะ (1986) จำกัด

โรงแรมถำวรปำล์มบีช รีสอร์ท
311 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1042

225470223

บริษัท ซี.บี.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
154 ถนนพังงำ ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1043

225470224

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำ วิลลำ ภูเก็ต
701 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1044

225470225

บริษัท เซำท์ซี กะรน จำกัด

โรงแรมเซำท์ซี รีสอร์ท
204 ถนนกะรน ตำบลกะรน
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1045

225470226

บริษัท ดวงจิตต์ จำกัด

โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท
18 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1046

225470229

บริษัท ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
6 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1047

225470230

บริษัท ไดมอนด์คลิฟ จำกัด

โรงแรมไดมอนด์คลิฟรีสอร์ทแอนด์สปำ
284 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1048

225470235

บริษัท บำงเทำแกรนด์ จำกัด

โรงแรม อังสนำ ลำกูน่ำ ภูเก็ต
10 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110
หน ้า 80 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

1049

225470236

บริษัท บำงเทำบีช รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมบำงเทำบีช รีสอร์ท
124/29 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1050

225470237

บริษัท บ้ำนไทยโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม ดับเบิ้ลทรี บำยฮิลตัน ภูเก็ต บ้ำนไทย รีสอร์ท
94 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1051

225470239

บริษัท ป่ำตองเมอร์ลิน จำกัด

โรงแรมป่ำตองเมอร์ลิน
44 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1052

225470240

บริษัท ป่ำตองรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมป่ำตองรีสอร์ท
208 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1053

225470241

บริษัท ป่ำตองล็อจโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมป่ำตองลอจด์
284/1-290 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1054

225470242

บริษัท ป่ำตองหยี่เต้ง จำกัด

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
282 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1055

225470244

บริษัท พี. พี. ซี. เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด

โรงแรมฮิลตันภูเก็ตอำเคเดีย บีช รีสอร์ท
333 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1056

225470245

บริษัท เพิร์ล จำกัด

โรงแรมเพิร์ล
42 ถนนมนตรี ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1057

225470246

บริษัท เพิร์ลวิลเลจ จำกัด

โรงแรมเดอะซเลท
116 หมู่ 1 ถนน 200 ปี วีรกษัตรี ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83140

1058

225470247

บริษัท ภัทรบีชรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมริดเจ็ส อโมร่ำ บีช รีสอร์ท
322 หมู่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1059

225470250

บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลำกูน จำกัด

โรงแรมโบ๊ทลำกูนรีสอร์ท
22/1 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกำะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83200

1060

225470251

บริษัท ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด

โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
158/1 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1061

225470252

บริษัท ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท
34 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1062

225470254

บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด

โรงแรมบลูแคนยอนกอล์ฟเฟอร์ลอจ์ด
165 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83140
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1063

225470256

บริษัท เมอร์ลินบีช จำกัด

โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปำ เมอร์ลินบีช
99 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1064

225470258

บริษัท รีแลกซบีช จำกัด

โรงแรมเลอ เมริเดียนภูเก็ต บีช รีสอร์ท
29 ซอยกะรนนุ้ย หมู่ 1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1065

225470262

บริษัท ลำกูน่ำ บันยันทรี จำกัด

โรงแรมบันยันทรี รีสอร์ท
33 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1066

225470266

บริษัท สยำม รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปำ กะรน บีช ภูเก็ต
509 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1067

225470267

บริษัท สุรินทร์ เบย์ จำกัด

โรงแรมสุรินทร์ ภูเก็ต
118 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1068

225470269

บริษัท อันดำมัน บีช สวีท จำกัด

โรงแรมดิ อันดำมันบีช สวีท
60/12 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1069

225470270

บริษัท อิตัลไทยเรียลเอ็ซเทท จำกัด

โรงแรมอมำรีคอรัลบีชรีสอร์ต
2 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1070

225470273

บริษัท เอ็ส.ที.พี. กรุ๊ป จำกัด

โรงแรมซำฟำรีบีช
136 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1071

225470274

บริษัท เอชไออำร์พี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท
52 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1072

225470276

บริษัท ฮอลลิเดย์วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จำกัด

โรงแรมคลับเมดิแตร์รำเน่
3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1073

225470277

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีวิวป่ำตองโฮเต็ล

โรงแรมซีวิวป่ำตอง
2 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1074

225470278

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีวิวป่ำตองโฮเต็ล

โรงแรมอันดำมันซีวิว
1 ซอยกะรนซอย 4 ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1075

225470279

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยนรีสอร์ท

โรงแรมภูเก็ตโอเชี่ยน รีสอร์ท
562 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1076

225470280

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยนรีสอร์ท

โรงแรมกมลำบีช
96/42-43 หมู่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83000
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1077

225470283

บริษัท ไทยนำและบุตร จำกัด

โรงแรมคิงส์
126–134 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1078

225470285

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธำ จำกัด

โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธำ
3 ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1079

225470286

บริษัท ส.ชัยปรีดำ จำกัด

โรงแรมวีว่ำ
547/2 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยำง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000

1080

225470289

บริษัท สินเกียรติธำนี จำกัด

โรงแรมสินเกียรติธำนี
50 ถนนบุรีวำนิช ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1081

225470293

บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จำกัด

โรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
111 หมู่ 2 ตำบลมะเร็ด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1082

225470294

บริษัท เซำท์ชอร์ จำกัด

โรงแรมอิมเพียน่ำรีสอร์ท
91/2-3 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1083

225470295

บริษัท ท้องทรำยเบย์คอทเทจส์ แอนด์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมบ้ำนท้องทรำย
84 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1084

225470298

บริษัท โรงแรมบำนำนำ แฟนซี รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม บำนำนำ แฟน ซี รีสอร์ท
201 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1085

225470299

บริษัท สมุย แหลม สำโรง จำกัด

โรงแรมศิลำ เอวำซอน ไฮด์อะเวย์
9/10 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1086

225470302

บริษัท อันทำร่ำ ฮอลิเดย์ พำร์ค จำกัด

โรงแรมอมำรี ปำล์มรีฟ รีสอร์ท
14/3 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1087

225470305

บริษัท โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมโนวำสมุยรีสอร์ท
147/3 หมู่ 2 ถนนหำดเฉวง ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1088

225470309

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ญำณิศำทรำเวลเซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ญำณิศำทรำเวลเซอร์วิส
7 ถนนชนะเจริญ ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1089

225470311

บริษัท ที เอส เอช เทรดดิ้ง (หำดใหญ่) จำกัด

บริษัท ที เอส เอช เทรดดิ้ง (หำดใหญ่) จำกัด
99 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1090

225470313

บริษัท เศรษฐกิจสำกล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เศรษฐกิจสำกล (ประเทศไทย) จำกัด สำขำหำดใหญ่
153 ถนนเพชรเกษม ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
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1091

225470314

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ เอ็กซเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ เอ็กซเชนจ์
10/105 หมู่ 2 ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240

1092

225470315

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยรัตน์อะไหล่แทรคเตอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยรัตน์อะไหล่แทรคเตอร์
243/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1093

225480024

บริษัท ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมตรีสรำ
60/1 หมู่ 6 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1094

225480026

บริษัท เอ็ม-มำร์ท จำกัด

บริษัท เอ็ม-มำร์ท จำกัด
382/30 หมู่ 1 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1095

225480027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเกรทเทส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเกรทเทส
74/14 ถนนพูนผล ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

1096

225480032

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธิติมำ ธุรกิจ

ห้ำงทองนิมิต
90/5-6 หมู่ 7 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1097

225480036

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หำดใหญ่ เจ.อำร์.ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หำดใหญ่ เจ.อำร์.ทัวร์
18/7 ตรอกสุคนธหงษ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1098

225480037

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หำดใหญ่ชำญแทรเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หำดใหญ่ชำญแทรเวล
18/4 ตรอกสุคนธหงษ์ ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1099

225480042

บริษัท บ่อผุดพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปำ
12/12 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1100

225480044

บริษัท ฟ้ำสมุย จำกัด

โรงแรมโนรำห์บีช รีสอร์ท แอนด์สปำ
222 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1101

225480045

บริษัท ศำลำสมุย จำกัด

โรงแรมศำลำสมุย รีสอร์ท แอนด์สปำ
10/9 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1102

225480047

บริษัท สยำมเอสเตท จำกัด

โรงแรมบัญดำรำ รีสอร์ท แอนด์สปำ
178/2 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1103

225480054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อัลฮิจญ์เรำะฮุ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อัลฮิจญ์เรำะฮุ
82/2 ถนนยะรัง ตำบลอำเนำะรู
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000

1104

225480055

บริษัท 12 ประสำน จำกัด

บริษัท 12 ประสำน จำกัด
74 หมู่ที่ 13 ตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
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1105

225480126

บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด

โรงแรมรำยำวดี
214 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1106

225480135

บริษัท กะรนพริ้นเซส จำกัด

โรงแรมกะรนพริ้นเซส
194 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1107

225480137

บริษัท ดีวำน่ำ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมดีวำน่ำ ป่ำตองรีสอร์ท แอนด์ สปำ
43/2 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1108

225480138

บริษัท ป่ำตองคลิฟวิว จำกัด

โรงแรมเดอะบลูมำรีน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
290/1 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1109

225480139

บริษัท พลวัตร เรสซิเดนซ์ จำกัด

โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปำ
198,200 ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1110

225480140

บริษัท ภูนำเกียรติ จำกัด

โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
190 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1111

225480147

บริษัท เค ซูปเปอร์มำร์ท และบริกำร จำกัด

บริษัท เค ซูปเปอร์มำร์ท และบริกำร จำกัด
74 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1112

225480149

บริษัท เก็ทริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เก็ทริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
188 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1113

225480151

บริษัท เอ็นซี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นซี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
46 ถนนดิลกอุทิศ 2 ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1114

225480152

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พระ - นำง แอนติค

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พระ - นำง แอนติค
180 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1115

225480153

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ถุงเงิน ถุงทอง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ถุงเงิน ถุงทอง
198/5 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1116

225480154

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลิงค์เซ็นเตอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลิงค์เซ็นเตอร์
458 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1117

225480159

บริษัท สมุย พำรำไดซ์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมพำรำไดซ์ บีช รีสอร์ท
18/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1118

225480160

บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรมอนันตรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ สมุย
99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
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1119

225480161

บริษัท สมุย ไอแลนด์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม เบลมองด์ นภำใส
65/10 หมู่ที่ 5 บ้ำนใต้ ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1120

225480162

บริษัท เอรำวัณ สมุย จำกัด

โรงแรมเรเนซองซ์ เกำะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปำ
208/1 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1121

225480168

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย ทรำนเวิลด์ ทรำเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย ทรำนเวิลด์ ทรำเวล
159/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1122

225480170

บริษัท ทรัพย์สินธำนี จำกัด

โรงแรม ทินิดี ระนอง
41/144 ถนนท่ำเมือง ตำบลเขำนิเวศน์
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

1123

225480171

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฟมทัวร์แอนด์เซอร์วิส

เฟม ทัวร์ แอนด์เซอร์วิส
188/21 ถนนศำลำแดง ตำบลท่ำตะเภำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

1124

225480175

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทอมสัน เอ็กเชนจ์

ห้ำงทอมสัน
45/1-3 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1125

225480180

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สตูลเจริญพำณิชย์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สตูลเจริญพำณิชย์
57 ถนนศุลกำนุกูล ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1126

225490020

บริษัท รวิวำริน รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรม รวิวำริน รีสอร์ท แอนด์สปำ
139 หมู่ที่ 8 ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1127

225490022

บริษัท จันทร์ดำรำ จำกัด

โรงแรมจันทร์ดำรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1128

225490024

บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จำกัด

โรงแรม เซ็นทำรำ กะรน รีสอร์ท, ภูเก็ต
502/3 ถนนปฎัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1129

225490029

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สีส้ม เอ็กเชนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สีส้ม เอ็กเชนท์
25-27 หมู่ 7 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1130

225490030

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เสรีซิตี้กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วน เสรีซิตี้กรุ๊ป
213 หมู่ 2 ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240

1131

225490084

บริษัท โภคีธรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรมโซฟิเทล โภคีธรำ กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
หำดคลองม่วง 200 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1132

225490085

บริษัท ไว้ท์แค็ปรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเดอะ สโรจิน
60 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190
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1133

225490088

บริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำ กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
54 ถนนเกศขวัญ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1134

225490094

บริษัท ปำนวิมำนรีสอร์ท จำกัด

โรงแรม ปำนวิมำน รีสอร์ท
22/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1135

225490097

บริษัท กุลจิตติวสุธำ จำกัด

บริษัท กุลจิตติวสุธำ จำกัด
47/1 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1136

225490100

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินนี่ ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินนี่ ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
13 ถนนประชำธิปัตย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1137

225490103

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยินแสง เทรดดิ้ง

ห้ำงทองยินแสง
56 หมู่ที่ 2 ถนนฉลุง-ละงู ตำบลฉลุง
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

1138

225500031

บริษัท พี.พี.คอรัล รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม ซีโวล่ำ
11 หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1139

225500032

บริษัท เกำะคอเขำ บีช รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม คอเขำไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ
15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกำะคอเขำ
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1140

225500033

บริษัท เขำหลักบันดำรี จำกัด

โรงแรมเขำหลักบันดำรี รีสอร์ท แอนด์ สปำ
26/25 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1141

225500035

บริษัท ซีวิว รีสอร์ท แอท เขำหลัก จำกัด

โรงแรม ซีวิว รีสอร์ท เขำหลัก
18/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1142

225500037

บริษัท ภูเก็ต เอ็น.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด

โรงแรม ดิ แอ็กเซส พูล รีสอร์ท แอนด์ สปำ
459/2 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1143

225500038

บริษัท กำนดำ บุรี สมุย จำกัด

โรงแรม โนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กำนดำบุรี
20 หมู่ที่ 2 ถนนเฉวง-เชิงมนต์ ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1144

225500039

บริษัท คำมำลำยำ จำกัด

โรงแรมคำมำลำยำ เกำะสมุย
102/9 หมู่ที่ 3 ถนนแหลมเส็ด ตำบลหน้ำเมือง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1145

225500041

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พริตตี้ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พริตตี้ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล
22 ถนนฉัยยำกุลอุทิศ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1146

225500042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวนเซ่น

อพอลโล แทรเวล
89 ถนนประชำธิปัตย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
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1147

225500043

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สินทวี ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สินทวี ทัวร์
27/1 ถนนนิยมรัฐ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1148

225500045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบตงทรัพย์มงคล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบตงทรัพย์มงคล
213 ถนนสุขยำงค์ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1149

225500046

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบตงวิบูลย์เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบตงวิบูลย์เซอร์วิส
320 ถนนสุขยำงค์ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1150

225500093

บริษัท ดีวำน่ำ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม ดีวำน่ำ พลำซ่ำ ภูเก็ต ป่ำตอง
239/14 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1151

225500095

บริษัท ภูเก็ตพัฒนำทรัพยำกร จำกัด

โรงแรมซันวิง รีสอร์ท แอนด์ สปำ
22 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1152

225500102

บริษัท วำสนำแทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท วำสนำแทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
30/20-21 ถนนสตูลธำนี ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1153

225500103

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน บิซิเนส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน บิซิเนส แอนด์ คอนสตรัคชั่น
543 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1154

225510035

บริษัท โชคพีรวัชร จำกัด

โรงแรมอมำรี โวค รีสอร์ท
149 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1155

225510036

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช่องฟ้ำเซ็นเตอร์เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช่องฟ้ำเซ็นเตอร์เซอร์วิส
5/26 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82120

1156

225510040

บริษัท ทูเดย์ แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมอัลพีน่ำ ภูเก็ต นำลีน่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
7/1 ถนนเกศขวัญ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1157

225510041

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด

โรงแรมศุภำลัย รีสอร์ท แอนด์ สปำ
69/9 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83100

1158

225510043

บริษัท ศำลำ ภูเก็ต จำกัด

โรงแรมศำลำ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปำ
333 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83100

1159

225510044

บริษัท เอ.อำร์.โฮลดิ้ง จำกัด

โรงแรมเดอะ รอยัล พำรำไดส์
135/23 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1160

225510046

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ซี เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ซี เอ็กซ์เชนจ์
237/6 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1161

225510051

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นดับเบิ้ลยู พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นดับเบิ้ลยู พลัส
23 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1162

225510052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเอ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเอ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
322/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1163

225510053

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำฉำย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำฉำย
20/9 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1164

225510055

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวิส พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวิส พลัส
213 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1165

225510059

บริษัท ไทม์ ทู ทรำเวล สมุย จำกัด

บริษัท ไทม์ ทู ทรำเวล สมุย จำกัด
17/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1166

225510108

บริษัท ป่ำตองพำรำกอน จำกัด

โรงแรมป่ำตองพำรำกอน
280 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1167

225510109

บริษัท ป่ำตองพี่น้องทรัพย์ จำกัด

โรงแรมฮอไรซอน บีช รีสอร์ท
64/39 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1168

225510110

บริษัท ภูเก็ต แลนด์ โอนเนอร์ จำกัด

โรงแรม แมริออท ไม้ขำว บีช
234 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1169

225510111

บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด

โรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ป่ำตอง ภูเก็ต
199 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1170

225510113

บริษัท หม่อมตรี วิลล่ำ รอแยล กรุ๊ป จำกัด

โรงแรม หม่อมตรี วิลล่ำ รอแยล กรุ๊ป
12 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

1171

225510114

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด

โรงแรมอนันตรำ รีซอร์ท แอนด์ สปำ ภูเก็ต
888 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1172

225510115

บริษัท เอรำวัณ ภูเก็ต จำกัด

โรงแรม เดอะนำคำ ไอแลนด์
32 หมู่ที่ 5 ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1173

225510116

บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรม ลำ ฟลอร่ำ รีสอร์ท ป่ำตอง
37, 39, 39/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1174

225510117

บริษัท แอลเอส พำวิลเลี่ยน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โรงแรมเดอะ พำวิลเลียน
31/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110
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1175

225510121

บริษัท เน็กซ์เทค คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เน็กซ์เทค คอนซัลติ้ง จำกัด
74-75 อำคำรเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ชั้นที่ 4 banking Zoneหมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1176

225510126

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จุฑำรัตน์ ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จุฑำรัตน์ ทรำเวล เซอร์วิส
437/106 ด้ำนหน้ำอำคำร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

1177

225510128

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธีระศักดิ์ ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธีระศักดิ์ ทรำเวล เซอร์วิส
13/147 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1178

225510129

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันริช มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
63/719 หมู่ที่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1179

225510130

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น พลัส
8/88 ชั้นที่ 2F ห้องเลขที่ 256 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1180

225510132

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยุวดี ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยุวดี ทรำเวล เซอร์วิส
37/9 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1181

225510133

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมโชค ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมโชค ทรำเวล เซอร์วิส
11/1 ซอยปฏัก ซอย 24 ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1182

225510134

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ ทรำเวล เซอร์วิส
24 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1183

225510135

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์บีช รีสอร์ท สมุย
38/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1184

225510136

บริษัท ลำวำณำ พีซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรมอนันตรำ ลำวำณำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ สมุย
92/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1185

225510140

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธำนินทร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธำนินทร์ เอ็กซ์เชนจ์
19 ถนนรวมจิต ตำบลสะเดำ
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90120

1186

225510142

บริษัท สตูล ทรำเวล จำกัด

บริษัท สตูล ทรำเวล จำกัด
45/10 ถนนสตูลธำนี ตำบลพิมำน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

1187

225510143

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มุสลิมเทรดเดอร์

มุสลิมมินิมำร์ท
563 ท่ำเทียบเรือตำมะลัง ล๊อคที่ 8 ตำบลตำมะลัง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
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1188

225510144

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบตงสินรุ่งเรือง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบตงสินรุ่งเรือง
237 ถนนสุขยำงค์ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1189

225520026

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เต็มสงสัย เทรเชอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เต็มสงสัย เทรเชอร์
13/44 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1190

225520027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แทคทู บำย นิค แอนด์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แทคทู บำย นิค แอนด์ เซอร์วิส
84 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1191

225520030

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอ็น พลัส
556 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1192

225520031

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์พิชญ์ เทรเชอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์พิชญ์ เทรเชอร์
67/171 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1193

225520032

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 18

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 18
14/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1194

225520033

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี ลัคกี้ พลัส (ประเทศไทย)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี ลัคกี้ พลัส (ประเทศไทย)
100/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1195

225520034

บริษัท โนรำ เฉวง ซิตี้ จำกัด

โรงแรมโนรำ เฉวง โฮเต็ล
162/49-50 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1196

225520035

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.ทัวร์ จำกัด

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.ทัวร์ จำกัด
8 ถนนชีอุทิศ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

1197

225520038

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อสุเดน ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อสุเดน ทัวร์
100 หมู่ที่ 7 ซอย 11 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1198

225520047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล เอ็ม เอ็น เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล เอ็ม เอ็น เอ็กซ์เชนจ์
26 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1199

225520048

บริษัท พันวำบีช พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวำ บีช รีสอร์ท
44/5 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1200

225520049

บริษัท เจ ที อำร์ เอ็กซ์เชนจ์ ทรำเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เจ ที อำร์ เอ็กซ์เชนจ์ ทรำเวล เซอร์วิส จำกัด
31/50 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1201

225520050

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดี อี เอฟ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดี อี เอฟ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
74/4 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1202

225520051

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ทรำเวล เซอร์วิส
106/45 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1203

225520052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นบี พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นบี พลัส
134 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1204

225520053

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วำรุณี ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วำรุณี ทรำเวล เซอร์วิส
72/39 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1205

225520054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน บูกิต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน บูกิต
6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1206

225520056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน เอ็กซ์เชน เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน เอ็กซ์เชน เซอร์วิส
37 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1207

225520057

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเชนจ์ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเชนจ์ พลัส
128/43 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1208

225520058

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอส พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอส พลัส
119,121 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1209

225520059

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ แอนด์ ดี ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ แอนด์ ดี ทรำเวล เซอร์วิส
168 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1210

225520060

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอทเชิงเล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอทเชิงเล
31/12 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1211

225520061

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอ เจ เค เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอ เจ เค เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
528/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

1212

225520063

บริษัท สมุย พำรำไดส์ อิตำเลี่ยน รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมแมงโก้ วิลเลจ
438/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1213

225520064

บริษัท อควำเรียส เอสเตท จำกัด

โรงแรมชำซ่ำ โฮเทล
116/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1214

225520084

บริษัท ปิยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โรงแรมภูเล เบย์, อะริซคำร์ลตัน รีเซิร์ฟ
111 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1215

225520087

บริษัท ภูเก็ต ลีเชอร์ ทรำเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท ภูเก็ต ลีเชอร์ ทรำเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
119 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1216

225520089

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
70/3 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1217

225520090

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยกมลำ บิซิเนส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยกมลำ บิซิเนส
93/9 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1218

225520091

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป่ำตองทรัพย์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป่ำตองทรัพย์
99/7 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1219

225520092

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเทรดดิ้ง เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเทรดดิ้ง เชนจ์
23/19 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1220

225520093

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส
186 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1221

225520094

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ บี ซี เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ บี ซี เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
695 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1222

225520095

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. ริช
46/2 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1223

225520096

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ แอนด์ วำย เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ แอนด์ วำย เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
60/1 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1224

225520097

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอ พี คิว เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอ พี คิว เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
49 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1225

225520098

บริษัท เวฟเวอร์ตัน จำกัด

โรงแรมเคซี โฮเทล เกำะสมุย
166/98 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1226

225520099

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.กรุ๊ป เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.กรุ๊ป เซอร์วิส
194 ถนนติรสถิตย์ ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1227

225520101

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงทองไทยยินแสงฉลุง

ห้ำงทองไทยยินแสง
455 หมู่ที่ 2 ถนนฉลุง-ละงู ตำบลฉลุง
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

1228

225520112

บริษัท ชำญธนทรัพย์ จำกัด

บริษัท ชำญธนทรัพย์ จำกัด
23 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1229

225520113

บริษัท ภูเก็ต เอ.เอ.บิสซิเนส จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เอ.เอ.บิสซิเนส จำกัด
74/145 ถนนพูนผล ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
หน ้า 93 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

1230

225520114

บริษัท ภูเก็ตแอร์พอร์ตกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ภูเก็ตแอร์พอร์ตกรุ๊ป จำกัด
36/3 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1231

225520116

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดับเบิ้ลยู. เอ็กเช็นจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดับเบิ้ลยู. เอ็กเช็นจ์ เซอร์วิส
17/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1232

225520119

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี อินเตอร์ เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี อินเตอร์ เชนจ์
18/4-5 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

1233

225520120

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูพีบี พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูพีบี พลัส
135 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1234

225520123

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ ซี เอ็กซ์เชน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ ซี เอ็กซ์เชน
50 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1235

225520125

บริษัท สรีรำยำ จำกัด

โรงแรมสรีรำยำ
100/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1236

225530015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคเอสวำย เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคเอสวำย เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
66/18 หมู่ที่ 6 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1237

225530017

บริษัท เดอะไวท์ บีช จำกัด

โรงแรมอันดำมัน ไวท์ บีช
28/8 หมู่ที่ 4 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1238

225530018

บริษัท ภูเก็ต คำร์เรนท์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด

บริษัท ภูเก็ต คำร์เรนท์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด
23/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1239

225530019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคำทสตำร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคำทสตำร์
6/4 ถนนสิริรำชย์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1240

225530020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ ฟลอริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ ฟลอริช
19/10 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1241

225530022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สตำงค์ไทย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สตำงค์ไทย
208 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1242

225530023

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี อินเตอร์เช้นจ์
159 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1243

225530024

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรรณอนง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรรณอนง
107/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110
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1244

225530025

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น อำร์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น อำร์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
69/73 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1245

225530026

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สบำยเชน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สบำยเชน
81/96 หมู่ที่ 7 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1246

225530027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณำ เทรเชอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุลักษณำ เทรเชอร์
17/18 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82210

1247

225530028

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน ไนซ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อันดำมัน ไนซ์
124/200 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1248

225530029

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอบีบี เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอบีบี เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
1 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1249

225530030

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอบีวำย เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอบีวำย เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
158/110 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1250

225530031

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอทกะรน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอทกะรน
440 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1251

225530047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ยูนิตี้

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ยูนิตี้
67/180 หมู่ที่ 5 ถนนชำยหำดบำงเนียง ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1252

225530049

บริษัท อำร์แอนด์บี พำร์ทเนอร์ส จำกัด

โรงแรมเดวำ ภูเก็ต
65 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1253

225530051

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส จำกัด
176/3 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1254

225530052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำคำ ทรำเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำคำ ทรำเวล
82 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1255

225530054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป่ำตองอีเด็น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ป่ำตองอีเด็น
94/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1256

225530056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ.อำร์.เอ. เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ.อำร์.เอ. เอ็กเชนจ์
161/17 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1257

225530058

บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จำกัด

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัน สมุย บ้ำนตลิ่งงำม รีสอร์ท
295 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งงำม
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140
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1258

225530059

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีวิวป่ำตองโฮเต็ล

โรงแรมมำยสมุย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ
2/6 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1259

225530060

บริษัท สหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
98-100 ชั้นที่ 1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1260

225530061

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำลี่ หมีเล็ก แฟมิลี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำลี่ หมีเล็ก แฟมิลี่
16 ถนนจันทโรทัย ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1261

225530062

บริษัท นรำธนภัทร จำกัด

บริษัท นรำธนภัทร จำกัด
18/6 ซอย 1 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1262

225530078

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประชำบดี แทรเวิล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประชำบดี แทรเวิล
2/6 ถนนมหำรำช ซอย10(สุคนธ์) ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1263

225530079

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรโชคอนันต์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรโชคอนันต์
86 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1264

225530081

บริษัท ซีคอน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปำ
555 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1265

225530083

บริษัท ไดมอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรม เดอะปำล์ม บีช คลับ
35 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1266

225530084

บริษัท ภูเก็ต กำร์เด้น คลิฟ จำกัด

โรงแรม เดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปำ ภูเก็ต
21/4 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1267

225530085

บริษัท ภูเก็ตพัฒนำทรัพยำกร จำกัด

โรงแรม ซันวิง รีสอร์ท กมลำ บีช
96/66 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1268

225530086

บริษัท ภูเก็ต นภำ ทรำเวล จำกัด

บริษัท ภูเก็ต นภำ ทรำเวล จำกัด
11/12 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1269

225530087

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จิตรวรรณ ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จิตรวรรณ ทรำเวล เซอร์วิส
50/3 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1270

225530089

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชนุดม ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชนุดม ทรำเวล เซอร์วิส
56 ถนนลำกูน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1271

225530090

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โดม แอนด์ นำเดีย ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โดม แอนด์ นำเดีย ทรำเวล เซอร์วิส
100/21 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1272

225530092

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปันสตำงค์ไทย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปันสตำงค์ไทย
208 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1273

225530093

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สตำงค์ไทยดี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สตำงค์ไทยดี
162 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1274

225530095

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส ป่ำตอง 999

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส ป่ำตอง 999
157 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1275

225530096

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อี โอ ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อี โอ ทรำเวล เซอร์วิส
467 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1276

225530097

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยย่งเต็ง เทรดดิ้ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทยย่งเต็ง เทรดดิ้ง
1471 หมู่ที่ 3 ถนนปำกบำรำ-ละงู ตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

1277

225530125

บริษัท บี-รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด

โรงแรมบี-เลย์ ตอง
198 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1278

225530128

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพียร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพียร์ เอ็กซ์เชนจ์
58/4 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1279

225530130

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอเอแอนด์จี เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอเอแอนด์จี เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส
47 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1280

225540026

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจริญโภคบริภัณฑ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจริญโภคบริภัณฑ์
249/2 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1281

225540030

บริษัท ซีเพิร์ลบีช จำกัด

โรงแรม วินแดม ซีเพิร์ล รีสอร์ท ภูเก็ต
12/9 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1282

225540031

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

โรงแรม สวิสโฮเต็ล รีสอร์ท จำกัด
100/10 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1283

225540032

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

โรงแรมดุสิตดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท
48 ถนนร่วมใจ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1284

225540033

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

โรงแรม ดับเบิ้ลทรี รีสอร์ท โดยฮิลตัน ภูเก็ต หำดสุรินทร์
106/27 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1285

225540035

บริษัท ไม้ขำว ดรีม จำกัด

โรงแรมไม้ขำวดรีม วิลล่ำ รีสอร์ทแอนด์สปำ ไม้ขำว ภูเก็ต
138/21 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110
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1286

225540037

บริษัท เฟรชฟูด จำกัด

บริษัท เฟรชฟูด จำกัด
110/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1287

225540040

บริษัท รำชำแฟชั่นคอเล็คชั่น จำกัด

บริษัท รำชำแฟชั่นคอเล็คชั่น จำกัด
92 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1288

225540042

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ ภูเก็ต จำกัด

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ ภูเก็ต จำกัด
198/4 พื้นที่บริเวณด้ำนหน้ำ ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1289

225540043

บริษัท อันดำนำคำ จำกัด

บริษัท อันดำนำคำ จำกัด
276 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1290

225540047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บลูสกำย เขำหลัก

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บลูสกำย เขำหลัก
26/91 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1291

225540048

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
144/3 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1292

225540050

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.แอล. ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.แอล. ริช
78/37 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำกมลำ หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1293

225540051

บริษัท กู ริช จำกัด

โรงแรม เลอ เมอริเดียน เกำะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปำ
146/24 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1294

225540052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สตูล มีสุข (2011)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สตูล มีสุข (2011)
195 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140

1295

225540053

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.โอ.เอส.เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.โอ.เอส.เอ็กซ์เชนจ์
64 ซอย 1/1 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1296

225540070

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมดุสิตธำนี ลำกูน่ำ ภูเก็ต
390 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1297

225540073

บริษัท ทริปเบิ้ล โกรว์ จำกัด

บริษัท ทริปเบิ้ล โกรว์ จำกัด
19/1 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1298

225540074

บริษัท ไทเกอร์ คอมเพ็ค จำกัด

บริษัท ไทเกอร์ คอมเพ็ค จำกัด
155-155/1 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1299

225540078

บริษัท อรนิชำ จำกัด

บริษัท อรนิชำ จำกัด
100/100 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
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1300

225540079

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 29 มันนี พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 29 มันนี พลัส
9 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1301

225540080

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ริช ป่ำตอง 999

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ริช ป่ำตอง 999
45/88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1302

225540081

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ในทอน บิสิเนส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ในทอน บิสิเนส
25/1 หมู่ที่ 4 ถนนลำยัน-สำคู ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1303

225540083

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี เอคเพิร์ท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี เอคเพิร์ท
44/11 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1304

225540085

บริษัท เอฟวำยซีบี โกลบอล ซัคเซส จำกัด

บริษัท เอฟวำยซีบี โกลบอล ซัคเซส จำกัด
108 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1305

225540105

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ โซลิดำริตี้

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ โซลิดำริตี้
67/283 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1306

225540106

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ อินทิกริตี้

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ อินทิกริตี้
63/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1307

225540107

บริษัท กะรน กรีน ฮิลล์ จำกัด

โรงแรมกะรนภูนำคำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
22/1 ซอยปฏัก 22 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1308

225540108

บริษัท นำรำยณ์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขำว บีช
81 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1309

225540113

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี อำร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี อำร์ เอ็กซ์เชนจ์
164/12 หมู่ที่ 6 ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1310

225540114

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี อำร์ เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี อำร์ เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์
135 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1311

225540115

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทิมมี่ อีซี่ เอ็กซ์เชนส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทิมมี่ อีซี่ เอ็กซ์เชนส์
100/52 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1312

225540116

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วำย. แลกเปลี่ยนเงินตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วำย. แลกเปลี่ยนเงินตรำ
65/23-24 หมู่ที่ 5 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1313

225540118

บริษัท อัมบูรำยำ พร็อพเพอร์ตี้ (เกำะสมุย) จำกัด

โรงแรมดับเบิลยู รีทรีท เกำะสมุย
4/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330
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1314

225540119

บริษัท ฮิลล์เครส รีสอร์ต (สมุย) จำกัด

โรงแรมคอนรำด เกำะสมุย
49/8-9 ถนนฮิลล์เครส หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งงำม
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1315

225540136

บริษัท ดีวำน่ำ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมดีวำน่ำ พลำซ่ำ กระบี่ อ่ำวนำง
186 ซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1316

225540137

บริษัท อันดำเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรมอันดำเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปำ
182 ซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1317

225540138

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กชทัด เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กชทัด เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
15/167 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1318

225540141

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วนิดำ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วนิดำ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
40 หมู่ที่ 6 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1319

225540142

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นัฐพร เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นัฐพร เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
27 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1320

225540143

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
683 หมู่ที่ 1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1321

225540147

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเค. เซนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเค. เซนเจอร์
194/2 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1322

225540149

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัฒน์คง กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัฒน์คง กรุ๊ป
32/6 หมู่ที่ 10 ถนนเจ้ำฟ้ำตะวันตก ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1323

225540152

บริษัท เกำะพยำม จำกัด

บริษัท เกำะพยำม จำกัด
4/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพยำม
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

1324

225550037

บริษัท บำงเทำ ดิเนโร จำกัด

บริษัท บำงเทำ ดิเนโร จำกัด
69/114 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1325

225550038

บริษัท บำงเทำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท บำงเทำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
8/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1326

225550039

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ 5 จำกัด

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ 5 จำกัด
169/18 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1327

225550040

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 88 มันนี พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 88 มันนี พลัส
210/3 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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1328

225550042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคอเรนซี โกลเบิล พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคอเรนซี โกลเบิล พลัส
59 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1329

225550043

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์ 16

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์ 16
192/36 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1330

225550044

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณ เอ็กซ์เชนจ์
2/5 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1331

225550045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรำยมูล ทรำเวล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรำยมูล ทรำเวล เซอร์วิส
116 ถนนบ้ำนดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1332

225550046

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตปริวรรต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตปริวรรต
8/88 ชั้นที่ 1F ห้องเลขที่ 123/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1333

225550047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 22

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 22
34/14 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1334

225550051

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นบี พลัส 1

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นบี พลัส 1
91 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1335

225550052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี โกลเบิล พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี โกลเบิล พลัส
2 ถนนหำดป่ำตอง ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1336

225550053

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มุกอันดำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มุกอันดำ เอ็กซ์เชนจ์
333/32 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1337

225550054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ไทยสตำงค์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ไทยสตำงค์
45 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1338

225550056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นวำย มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นวำย มันนี่
240 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1339

225550057

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไซเคิล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มไซเคิล
6 ซอยกะรนนุ้ย ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1340

225550061

บริษัท ใบเฟิร์น สุไหงโก-ลก จำกัด

บริษัท ใบเฟิร์น สุไหงโก-ลก จำกัด
132 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1341

225550062

บริษัท เอฟ โอ เอ็ม. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เอฟ โอ เอ็ม. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
52 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120
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1342

225550063

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ ตำบำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ ตำบำ
621 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1343

225550098

บริษัท พี.เอส.เอ็น เชนจิ้ง จำกัด

บริษัท พี.เอส.เอ็น เชนจิ้ง จำกัด
136 หมู่ที่ 6 ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1344

225550100

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง 1975 เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง 1975 เซอร์วิส
388/7 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1345

225550101

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมอร์ลินซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมอร์ลินซุปเปอร์เซ็นเตอร์
25/13 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1346

225550102

บริษัท เบย์ชอร์วิง จำกัด

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วิลเทจ พำร์ค
89 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1347

225550104

บริษัท มะขำม บีช จำกัด

โรงแรมครำวน์ พลำซ่ำ ภูเก็ต พันวำ บีช รีสอร์ท
8/88 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1348

225550105

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปำ
231 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1349

225550107

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (30) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (30) จำกัด
1017-1027/4 ด้ำนหน้ำอำคำรกัญเฮ้ำส์ ชั้น 1 ห้อง 137 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตัน
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

1350

225550108

บริษัท สมำร์ท พำสสำจ จำกัด

บริษัท สมำร์ท พำสสำจ จำกัด
7 ถนนคงคำ ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1351

225550110

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทีเค พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทีเค พลัส
176 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1352

225550111

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิ มำเธอร์ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิ มำเธอร์ พลัส
184/1 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1353

225550112

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบเกอรี่ มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบเกอรี่ มันนี่
308 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่

1354

225550113

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญมั่งมี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญมั่งมี
4/25 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82210
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1355

225550114

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำสเตอร์ เอกซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำสเตอร์ เอกซ์เชนจ์
377/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1356

225550116

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส. มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส. มันนี่
695 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1357

225550152

บริษัท บียอน รีสอร์ท กระบี่ จำกัด

โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่
98 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1358

225550154

บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด

โรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยำวน้อย
56 หมู่ที่ 5 ตำบลเกำะยำวน้อย
อำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ 82160

1359

225550157

บริษัท ยูวี สมำร์ท โฮมส์ จำกัด

บริษัท ยูวี สมำร์ท โฮมส์ จำกัด
68 ถนนถลำง ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1360

225550158

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ 6 จำกัด

บริษัท รีนีวอล เอ็กซ์เชนจ์ 6 จำกัด
52 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1361

225550159

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 4

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 4
31/3 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1362

225550162

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ซี กู๊ดเรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ซี กู๊ดเรท
64/423 หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1363

225550163

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เพย์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เพย์
106/56 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1364

225550164

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รำไวย์ เชนเจอร์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รำไวย์ เชนเจอร์ เซอร์วิส
125 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1365

225550166

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เชนเจอร์
514/19 ซอยเซ็นทำรำ ถนนปฎัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1366

225550167

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม มันนี่ เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม มันนี่ เชนเจอร์
25 ถนนเกศขวัญ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1367

225550168

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอที มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอที มันนี่
16/15 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1368

225550169

บริษัท เตือนใจสงขลำ จำกัด

บริษัท เตือนใจสงขลำ จำกัด
20 ถนนนครใน ตำบลบ่อยำง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000
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1369

225550199

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ บำหรำ บังกะโล แอนด์ ทัวร์

โรงแรมบำหรำบังกำโล
232 หมู่ที่ 3 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1370

225550201

บริษัท มัลติ อินฟินิตี้ จำกัด

โรงแรมพันวำ บีช รีสอร์ท โดย มำโคโปโล
5/3 หมู่ที่ 8 ถนนอ่ำวยนต์-เขำขำด ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1371

225550202

บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

โรงแรมทะเลกะรน บีช รีสอร์ท
568 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1372

225550203

บริษัท แกรนด์ ริชเชส จำกัด

บริษัท แกรนด์ ริชเชส จำกัด
100/20 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1373

225550209

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เก็บสตำงค์ดี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เก็บสตำงค์ดี
204/32 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1374

225550211

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค ที มันนี่เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค ที มันนี่เชนเจอร์
36 ถนนติลกอุทิศ 1 ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1375

225550213

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เครซี่ ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เครซี่ ทัวร์
4 ถนนตรัง ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1376

225550214

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซมิติก

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซมิติก
3/14 (ด้ำนซ้ำยของบ้ำน) หมู่ที่ 5 ถนนบ้ำนขี้ทรำย-บ้ำนลำกูน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1377

225550215

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เซเว่นท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เซเว่นท์
67/179 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1378

225550216

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพทรำ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพทรำ พลัส
40/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1379

225550218

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เอส พี ซูวีเนียร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เอส พี ซูวีเนียร์
95 ถนนปำกบำง ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1380

225550220

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เอส. มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เอส. มันนี่
50/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1381

225550221

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอคคำเดีย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอคคำเดีย
52 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1382

225550223

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที (สมุย) มันนี่ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที (สมุย) มันนี่ เซอร์วิส
17/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
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1383

225560024

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริชมันนี่กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริชมันนี่กรุ๊ป
13/16 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1384

225560025

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำเก้ำเก้ำเก้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำเก้ำเก้ำเก้ำ
62/10 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1385

225560027

บริษัท แปซิฟิค เวลเนส จำกัด

โรงแรมอมำธำรำ เวลเนส รีสอร์ท
84 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1386

225560030

บริษัท ซี เอ็น มันนี่ 1 จำกัด

บริษัท ซี เอ็น มันนี่ 1 จำกัด
198/4 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1387

225560031

บริษัท ที เอ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ที เอ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
130 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1388

225560033

บริษัท มำริสำ มันนี่แอนด์ทัวร์ จำกัด

บริษัท มำริสำ มันนี่แอนด์ทัวร์ จำกัด
99 ถนนปำกบำง ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1389

225560034

บริษัท รุ่งมณีพิพัฒน์ จำกัด

กมลำซูวีเนีย
78/2 หมู่ที่ 3 ถนนสำยหลัก ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1390

225560035

บริษัท เอ็ม.อำร์.เอส. มันนี่แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็ม.อำร์.เอส. มันนี่แอนด์เซอร์วิส จำกัด
44 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1391

225560038

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟิสตุก มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟิสตุก มันนี่
9/6 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1392

225560039

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉวง บีพี เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉวง บีพี เช้นจ์
17/19 หมูที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1393

225560040

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 17

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 17
191/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1394

225560041

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ศรีสกุล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ศรีสกุล
62 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1395

225560042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลเชนจ์
18/24 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1396

225560044

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 2
6/43 หมู่ที่ 5 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
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1397

225560046

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บำงลำ อินเตอร์เช้นจ์ 999

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บำงลำ อินเตอร์เช้นจ์ 999
1/68 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1398

225560047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 88

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 88
474 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1399

225560048

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเจ พลัส ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเจ พลัส ภูเก็ต
236/1 หมู่ที่ 5 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1400

225560052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเคเอ็น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเคเอ็น
308 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1401

225560053

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยู เอส ที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยู เอส ที
42 หมู่ที่ 5 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1402

225560054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย ดับเบิ้ล ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย ดับเบิ้ล ริช
160/22 หมูที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1403

225560056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ เก็ตติ้ง ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ เก็ตติ้ง ริช
74/8 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1404

225560057

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์
3/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะเต่ำ
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1405

225560058

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ็ม ภูเก็ต พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ็ม ภูเก็ต พลัส
12/181 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1406

225560059

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วี.ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วี.ริช
695 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1407

225560060

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอแอนด์เอ็ม ภูเก็ต พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอแอนด์เอ็ม ภูเก็ต พลัส
65/14 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1408

225560064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ ฟิวเจอร์ ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ ฟิวเจอร์ ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง
140 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1409

225560066

บริษัท ธนำรักษ์(2556) จำกัด

บริษัท ธนำรักษ์(2556) จำกัด
463 ถนนเยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร

1410

225560092

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่ำ กระบี่
396-396/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
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1411

225560093

บริษัท ดับเบิ้ลยู.พี.บี เวลธี่ จำกัด

บริษัท ดับเบิ้ลยู.พี.บี เวลธี่ จำกัด
142 หมู่ที่ 2 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1412

225560094

บริษัท ศรีธนำวุฒิ จำกัด

โรงแรม รำมำดำ รีสอร์ท เขำหลัก
59 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1413

225560095

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีวำยเอ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีวำยเอ เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
21/7 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1414

225560096

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล เอ เค เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล เอ เค เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
16/10 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1415

225560097

บริษัท แฟร์ แอนด์ เฟิร์ม จำกัด

โรงแรมพูลแมนภูเก็ตอำเคเดียในทอนบีช
22/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1416

225560098

บริษัท ยี ทอง จำกัด

บริษัท ยี ทอง จำกัด
74/219 ถนนพูนผล ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1417

225560099

บริษัท แวลลู พลัส ป่ำตอง จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส ป่ำตอง จำกัด
1697 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 340/6
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

1418

225560100

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จอยฟูล มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จอยฟูล มันนี่
2/25 หมู่ที่ 3 ตำบลเกำะเต่ำ
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1419

225560103

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธิดำธร กรุ๊ป 2007 ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธิดำธร กรุ๊ป 2007 ภูเก็ต
25 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1420

225560105

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปริญญำ กรุ๊ป 2007 ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปริญญำ กรุ๊ป 2007 ภูเก็ต
44 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1421

225560106

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี เค ที เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี เค ที เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
149/7 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1422

225560107

บริษัท เดอะ ริช สมุย จำกัด

บริษัท เดอะ ริช สมุย จำกัด
9/100 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1423

225560108

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 15

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 15
159/32 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1424

225560109

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเค พลัส อินเตอร์ เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเค พลัส อินเตอร์ เช้นจ์
173/54 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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1425

225560111

บริษัท มี มี ทัวร์ จำกัด

บริษัท มี มี ทัวร์ จำกัด
24/2 ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1426

225560114

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำยี บำรำโก้ แทรเวิล เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำยี บำรำโก้ แทรเวิล เซอร์วิส
5 ถนนชีอุทิศ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1427

225560156

บริษัท บียอน รีสอร์ท เขำหลัก จำกัด

โรงแรม บียอน รีสอร์ท เขำหลัก
9/69 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1428

225560157

บริษัท มำย โฮเทล เขำหลัก จำกัด

โรงแรมมำย เขำหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ
9/17 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1429

225560158

บริษัท แอทในหำนรีสอร์ท จำกัด

โรงแรมยู สันติ์สุริย์ ภูเก็ต
11/5 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1430

225560159

บริษัท ดลนิธิ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ดลนิธิ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1/46 หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1431

225560163

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 41 มันนี เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 41 มันนี เอ็กเชนจ์
162 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1432

225560164

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แคช อิน พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แคช อิน พลัส
1/1 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1433

225560165

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีจี เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีจี เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส
5/41 ถนนหำดป่ำตอง ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1434

225560166

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เค เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เค เอ็กเชนจ์
44 มุมขวำของโรงแรมป่ำตองเมอร์ลิน ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1435

225560168

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล มันนี เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล มันนี เอ็กเชนจ์
212/14 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1436

225560169

ห้ำงห้นส่วนจำกัด พรอสเพอร์ แก๊ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรอสเพอร์ แก๊ง
695 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1437

225560171

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิลเลี่ยนแนร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิลเลี่ยนแนร์ เอ็กซ์เชนจ์
33/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1438

225560177

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย เบสท์ เรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย เบสท์ เรท
194/6 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
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1439

225560178

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 11

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 11
15/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1440

225560222

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ เอ็กซ์เชนจ์
208/3 ถนนอ่ำวนำง ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1441

225560223

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคน มิลำโน่ ซัคซีด เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคน มิลำโน่ ซัคซีด เซอร์วิส
826 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1442

225560226

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ แอฟฟลูเอนท์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ แอฟฟลูเอนท์
133 อำคำร1 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเหนือคลอง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

1443

225560228

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็น.บิสซิเนส ไคลแมกซ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็น.บิสซิเนส ไคลแมกซ์
1 ห้องเลขที่ ซี 2 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1444

225560229

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โบตั๋น กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โบตั๋น กรุ๊ป
151 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1445

225560230

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินด์มิลล์ แบรนด์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินด์มิลล์ แบรนด์
299 หมู่ที่ 6 ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1446

225560231

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สปอต รีเวนิว

krabi money exchange @ phi phi (กระบี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนท์ แอท พีพ)ี
131 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1447

225560232

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง บีพี เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง บีพี เช้นจ์
297/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1448

225560234

บริษัท เขำหลัก บีช ฟร้อนท์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมเซ็นซิมำร์ เขำหลักบีชฟร้อน รีสอร์ท
26/15 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1449

225560235

บริษัท เดอะ แซนด์ เขำหลัก จำกัด

โรงแรม เดอะแซนด์ เขำหลัก
10/18 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1450

225560236

บริษัท เดอะ ยำมู จำกัด

โรงแรมพ้อยท์ ยำมู บำยโคโม่
225 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ำคลอก
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1451

225560237

บริษัท เอ้ำท์ดอร์ ภูเก็ต จำกัด

ร้ำนอำหำรเอ้ำท์ดอร์2
100/45 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1452

225560241

บริษัท อุ่นเทวำ จำกัด

บริษัท อุ่นเทวำ จำกัด
260/1 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
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1453

225560244

บริษัท เอกำ สุมนมำศ จำกัด

บริษัท เอกำ สุมนมำศ จำกัด
16/5 ซอยพระบำรมี 5 ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1454

225560245

บริษัท โอเรียนทอล 88 จำกัด

บริษัท โอเรียนทอล 88 จำกัด
72 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1455

225560246

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ซีเจ อินเตอร์เชนจ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ซีเจ อินเตอร์เชนจ
52/11 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1456

225560247

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น
71/12 หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1457

225560248

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง พลัส เฉวง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง พลัส เฉวง
19 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1458

225560249

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง อินเตอร์เช้นจ์
24 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1459

225560251

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเค พลัส ละไม อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเค พลัส ละไม อินเตอร์เช้นจ์
51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1460

225560253

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง อินเตอร์เช้นจ์
17/41 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1461

225560254

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้ำ ดูโอ้ เคอเรนซี่ สมุย 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้ำ ดูโอ้ เคอเรนซี่ สมุย 2
3/119 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1462

225560259

นำยกิติภูมิ รบมีชัย

ดีดีทัวร์ทิคเก็ต
26 ซอย 1/1 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1463

225570006

นำงสำวสุธกำนต์ อมรวรำนนท์

นำงสำวสุธกำนต์ อมรวรำนนท์
30/59 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 30
ตำบลสำนักขำม อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

1464

225570047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซล มันนี่เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซล มันนี่เชนเจอร์
101/27 หมู่ที่ 1 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1465

225570049

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชำนนท์ บิสสิเนส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชำนนท์ บิสสิเนส
4/22 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82120

1466

225570050

บริษัท กมลำ เบย์ เวนเจอร์ส จำกัด

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท
16/12 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1467

225570051

บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด

โรงแรมอนันตรำ ภูเก็ต ลำยัน รีสอร์ท แอนด์ สปำ 1
168 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1468

225570053

บริษัท ดับเบิ้ลยู แอนด์ เอ็ม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ดับเบิ้ลยู แอนด์ เอ็ม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
184/34 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1469

225570054

บริษัท เดอะ บรำเธอร์เรสซิเด้น จำกัด

บริษัท เดอะ บรำเธอร์เรสซิเด้น จำกัด
2/17 ถนนสิริรำชย์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1470

225570056

บริษัท ป่ำตอง กำรีน่ำ จำกัด

บริษัท ป่ำตอง กำรีน่ำ จำกัด
104 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1471

225570057

บริษัท ป่ำตอง เคอเรนซี จำกัด

บริษัท ป่ำตอง เคอเรนซี จำกัด
44 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1472

225570062

บริษัท ภูเก็ต เคอเรนซี จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เคอเรนซี จำกัด
24 ล็อคที่ S02 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1473

225570063

บริษัท ภูเก็ต มำแลง จำกัด

บริษัท ภูเก็ต มำแลง จำกัด
23 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1474

225570065

บริษัท อันดำมันอินเตอร์เนชันเนลแลงเกว็จ จำกัด

บริษัท อันดำมันอินเตอร์เนชันแนลแลงเกว็จ จำกัด
63/247 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1475

225570067

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดลนิธิ 1

ดลนิธิ 1
202/1 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1476

225570068

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดลนิธิ มันนี่ เอ็กเช้นส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดลนิธิ มันนี่ เอ็กเช้นส์
49/62 หมู่ที่ 7 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1477

225570071

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นมุก ทรำเวล แอนด์ ทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นมุก ทรำเวล แอนด์ ทัวร์
169/20 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1478

225570074

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอลด์ ทำวน์ เอ๊กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอลด์ ทำวน์ เอ๊กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
113 ถนนถลำง ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1479

225570075

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 3

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 3
44 หมู่ที่ 2 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1480

225570076

บริษัท แนนทัคเก็ต จำกัด

โรงแรมเคซี บีช คลับ
11/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
หน ้า 111 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

1481

225570077

บริษัท เซฟ เวย์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เซฟ เวย์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
18 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1482

225570078

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันเซ็ท สมุย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซันเซ็ท สมุย
98/10 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1483

225570079

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีช สมุย เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีช สมุย เอ็กซ์เชนจ์
175/71 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1484

225570082

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุยมันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุยมันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
70/4 หมู่ที่ 7 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1485

225570083

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สไมล์สมุย เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สไมล์สมุย เอ็กเชนจ์
215/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1486

225570084

บริษัท เคไอเอ็นเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เคไอเอ็นเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
43 ถนนละม้ำยสงเครำะห์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1487

225570085

บริษัท นำไทย เซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท นำไทย เซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ จำกัด
80 ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

1488

225570086

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยุวดี เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยุวดี เอ็กซ์เชนจ์
34 ถนนประชำธิปัตย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1489

225570087

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มุสลิมเทรดดิ้งสตูล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มุสลิมเทรดดิ้งสตูล
129 ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1490

225570088

บริษัท เจที แอนด์ แปด จำกัด

บริษัท เจที แอนด์ แปด จำกัด
22 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1491

225570115

บริษัท ลันตำ กำร์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด

บริษัท ลันตำ กำร์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด
242, 242/1-4 หมู่ที่ 2 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1492

225570118

บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่ำตอง
1 ซอยรำษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1493

225570121

บริษัท พูนพัฒน์ ป่ำตองภูเก็ต จำกัด

บริษัท พูนพัฒน์ ป่ำตองภูเก็ต จำกัด
102 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1494

225570122

บริษัท ภูเก็ตไทยแฮปปี้ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด

บริษัท ภูเก็ตไทยแฮปปี้ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด
159/7 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
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1495

225570124

บริษัท อชิตะ คอนเน็คท์ เอ็คซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท อชิตะ คอนเน็คท์ เอ็คซ์เชนจ์ จำกัด
92 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1496

225570126

บริษัท เอ็ม. เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท เอ็ม. เอ็กเชนจ์ จำกัด
34/5 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1497

225570127

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กุญณเทพ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กุญณเทพ เอ็กซ์เชนจ์
221 ล็อค เอ 3 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1498

225570130

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชิโนเทรดดิ้ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชิโนเทรดดิ้ง
889 อำคำรเทอร์เทิล วิลเลจ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1499

225570131

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชิโน มันนี่เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ชิโน มันนี่เชนเจอร์
51 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1500

225570132

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นน้ำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นน้ำ เอ็กซ์เชนจ์
74/29 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1501

225570133

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริชลี่ ฟอร์เอเวอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริชลี่ ฟอร์เอเวอร์
10/39 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1502

225570135

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเค เชนเจอร์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเค เชนเจอร์ เซอร์วิส
519 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1503

225570136

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนกร เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนกร เอ็กเชนจ์
124/24 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1504

225570139

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้ำดูโอ้ เคอเรนซี่ สมุย3

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้ำดูโอ้ เคอเรนซี่ สมุย3
155/24 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1505

225570140

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์
24/36 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1506

225570142

บริษัท เค.เค.เค.แอล. ทัวร์ จำกัด

บริษัท เค.เค.เค.แอล. ทัวร์ จำกัด
7 ถนนชีอุทิศ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1507

225570144

นำงสำวธวัลรัตน์ พงษ์วรวิช

นำงสำวธวัลรัตน์ พงษ์วรวิช
1/21 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1508

225570208

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็ม เคอเร็นซี่ 1975

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็ม เคอเร็นซี่ 1975
36/6 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
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1509

225570209

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เบส ไพรซ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เบส ไพรซ์
153/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1510

225570210

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พระนำง เอ๊กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พระนำง เอ๊กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
162 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1511

225570211

บริษัท เขำหลักลำกูน่ำ จำกัด

โรงแรม เขำหลักลำกูน่ำ รีสอร์ท
26/8 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1512

225570212

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เกำะยำวใหญ่ ลอฟตี้ โปรเกรส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เกำะยำวใหญ่ ลอฟตี้ โปรเกรส
70/2 หมู่ที่ 7 ตำบลพรุใน
อำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ 83000

1513

225570215

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมคอร์ทยำร์ดแมริออท ภูเก็ต ทำวน์
1 ซอยสุรินทร์ ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1514

225570217

บริษัท เอรำวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่ำตอง
10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1515

225570218

บริษัท เซนทรัล เอ็กซเช้นจ์ จำกัด

บริษัท เซนทรัล เอ็กซเช้นจ์ จำกัด
159-159/1 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1516

225570219

บริษัท มันนี่ มอร์ จำกัด

บริษัท มันนี่ มอร์ จำกัด
202/1 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1517

225570220

บริษัท แฮปปี้ไทม์เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท แฮปปี้ไทม์เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
74/185 ถนนพูนผล ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1518

225570221

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลบอล ซุปเปอร์ ริช(ไทยแลนด์)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกลบอล ซุปเปอร์ ริช(ไทยแลนด์)
31 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1519

225570223

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค.เอช. อินฟินิตี มันนี่ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค.เอช. อินฟินิตี มันนี่ เซอร์วิส
57 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1520

225570224

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ อำร์ ทรำเวล (2012) ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ อำร์ ทรำเวล (2012) ภูเก็ต
184/25 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1521

225570225

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.วี.ที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.วี.ที
74/40 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1522

225570226

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพื่อน พ้อง น้องพี่ (2013) ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพื่อน พ้อง น้องพี่ (2013) ภูเก็ต
182/4 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
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1523

225570227

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟักแฟงภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟักแฟงภูเก็ต
34/26 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1524

225570228

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ เอ็นเตอร์ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ เอ็นเตอร์ พลัส
165 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1525

225570231

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ พี (2012) ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ พี (2012) ภูเก็ต
107/8 หมู่ที่ 4 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1526

225570232

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์เอ มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์เอ มันนี่
15/99 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1527

225570233

บริษัท เดย์ สตำร์ จำกัด

โรงแรม อนันตรำ รสำนันดำ เกำะพะงัน วิลล่ำ
5/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1528

225570234

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บันยันทรี สมุย
99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1529

225570235

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

วนำเบลล์,เอ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท,เกำะสมุย
9/99 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1530

225570237

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรม เชอรำตัน สมุย รีสอร์ท
86 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1531

225570242

นำงสำวขอริเย๊ำะ หมินเย๊ำะ

นำงสำวขอริเย๊ำะ หมินเย๊ำะ
73 หมู่ที่ 4 ตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

1532

225570243

นำงสำววำณี หยกพิสุทธิ์พงศ์

นำงสำววำณี หยกพิสุทธิ์พงศ์
37 ถนนเทศจินดำ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1533

225570244

นำงสุมำลี กองชนวัฒน์

นำงสุมำลี กองชนวัฒน์
49 ถนนเทศจินดำ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1534

225570245

นำยตงฉิ้ม แซ่อึ่ง

ร้ำนเจี๊ยบเฮง
24 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1535

225570275

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ มันนี่ เอ็กเชนจ์ พีพีวัน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ มันนี่ เอ็กเชนจ์ พีพีวัน
721 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

1536

225570278

บริษัท พำรำไดส์ อิน ดิ โอเชี่ยน จำกัด

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลำ บีช
118/16 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1537

225570279

บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมเดอะนำคำเลภูเก็ต
1/18,1/20 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1538

225570280

บริษัท กะตะร๊อคส์ จำกัด

บริษัท กะตะร๊อคส์ จำกัด
186/22 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1539

225570281

บริษัท 777 ลัคกี้ มันนี่ เชนเจอร์ จำกัด

บริษัท 777 ลัคกี้ มันนี่ เชนเจอร์ จำกัด
1/65 หมู่ที่ 4 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1540

225570286

บริษัท ในยำง เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ในยำง เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส จำกัด
90/4 หมู่ที่ 5 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1541

225570287

บริษัท ภูเก็ตทองทิพย์ จำกัด

บริษัท ภูเก็ตทองทิพย์ จำกัด
86/8 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1542

225570289

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กะรน เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กะรน เอ็กเชนจ์ เซอร์วิส
560/6 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1543

225570290

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์เอ็กเชนจ์
69/16 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1544

225570291

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอส ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอส ภูเก็ต
52/12 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1545

225570292

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์วัน เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์วัน เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
15/8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1546

225570293

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซำท์แลนด์ เอ็กเชน เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซำท์แลนด์ เอ็กเชน เซอร์วิส
75/25 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1547

225570295

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทูเอ็นมันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทูเอ็นมันนี่
102 ถนนบ้ำนดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1548

225570296

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอคทีฟ เอ็กซ์เชนจ์

แอคทีฟ เอ็กซ์เชนจ์
60/12 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1549

225570297

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 2
14/102 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1550

225570298

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี เซอร์วิส พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี เซอร์วิส พลัส
2 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส
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1551

225570300

นำงสำววิมลรัตน์ พันธุศักดิ์

นำงสำววิมลรัตน์ พันธุศักดิ์
36 ถนนเทศำพัฒนำ ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240

1552

225580001

บริษัท รวิอันดำ2014 จำกัด

บริษัท รวิอันดำ2014 จำกัด
225 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1553

225580002

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดำ เอ็กซ์เชนจ์
420/22 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1554

225580003

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ พอร์ท มันนี่ เช็นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ พอร์ท มันนี่ เช็นจ์
54 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่

1555

225580004

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ เบส เช็นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ เบส เช็นจ์
100/78 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1556

225580008

บริษัท มันนี่ มันนี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

@me EXCHANGE
สถำนีรถไฟฟ้ำมักกะสัน พื้นที่หมำยเลขที่ MAS CR22 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง
มักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1557

225580009

บริษัท แอร์พอร์ต เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท แอร์พอร์ต เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
3/41 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1558

225580010

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเคเอ็น02

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีทีเคเอ็น02
303 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1559

225580014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ฟินิกซ์ 8

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ฟินิกซ์ 8
3/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1560

225580016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ เอ็กซ์เชนจ์
124/57 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1561

225580017

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำย เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำย เอ็กเชนจ์
88/92 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1562

225580018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ เอ็กเชน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ เอ็กเชน
4/68 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะช้ำงใต้
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1563

225580019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
39/40 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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1564

225580020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น เอ็กซ์เช้น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น เอ็กซ์เช้น
107/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1565

225580021

นำงสำวโซเฟีย โต๊ะอำเหล็ม

นำงสำวโซเฟีย โต๊ะอำเหล็ม
919 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

1566

225580027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นรำมันนี่ โอ.เค. เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นรำมันนี่ โอ.เค. เอ็กซ์เชนจ์
264 ถนนภูผำภักดี ตำบลบำงนำค
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 96000

1567

225580028

นำงสำวสำยใจ เลิศวชิรกุล

นำงสำวสำยใจ เลิศวชิรกุล
196/3 ถนนเอเซีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส

1568

225580030

บริษัท ซันเซ็ท โกล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ซันเซ็ท โกล เซอร์วิส จำกัด
133 อำคำร2 ชั้นที่ 2 สนำมบินนำนำชำติกระบี่ หมู่ที่ 5 ตำบลเหนือคลอง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

1569

225580031

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สกลวรรฒน์ อินเตอร์ไพรส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สกลวรรฒน์ อินเตอร์ไพรส์
68 ล็อค A1 ถนนมหำรำช ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1570

225580032

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล.เค เล้งกี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล.เค เล้งกี่ เอ็กซ์เชนจ์
88/8 ถนนมหำรำช ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1571

225580033

บริษัท ปุรณำกำร จำกัด

โรงแรมอีสติน ยำมำ ภูเก็ต
5 ซอยปฏักซอย 2 ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1572

225580034

บริษัท คอนเควสท์ ทูเกตเธอร์ จำกัด

บริษัท คอนเควสท์ ทูเกตเธอร์ จำกัด
54/29 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1573

225580036

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ จิว มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ จิว มันนี่
71/1 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1574

225580038

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธรำวดี มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธรำวดี มันนี่
23 ถนนหลวงพ่อฉ้วน (มุมถนนทำงเข้ำ ถนนหลวงพ่อฉ้วน ซอย1) ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1575

225580040

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิด มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิด มันนี่
98/119 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1576

225580041

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.กะตะ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.กะตะ
100/29 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
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1577

225580042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.กะรน มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.กะรน มันนี่
71 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1578

225580043

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
126/42 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1579

225580044

นำงทัศนียำ กุลแพทย์

โคนี่-ที ทรำเวล เอเจนซี่
128/17 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1580

225580045

นำงสมสินธ์ พูลผล

สมุย อีโคโนมี่ ทัวร์ แทรเวิล
90/3 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1581

225580046

นำงอรอุมำ คงมั่น

เฟรนด์ลี่ เอ็กเชนจ์ ทรำเวล แอนด์ ทัวร์
125 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1582

225580048

นำงสำววศินี สมหวัง

ชมพู่ ทรำเวล
7/27 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1583

225580049

นำงสำวเสริมศิริ ทองเหลือ

ดร.ดอลลำร์ ทรำเวล เซอร์วิส
161/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1584

225580051

นำยธนกร สุรินทร์วรำงกูร

โยเกิร์ตโฮม เซอร์วิส
90/6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1585

225580052

นำยสันติ นำมวงษ์

เอสซี ท่องเที่ยว
55 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1586

225580053

นำยสัมภำษ ด่ำนวิริยะกุล

Micro
82/7 หมู่ที่ 3 ถนนรอบเกำะ ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1587

225580057

นำยมะซำลี สำเมำะ

นำยมะซำลี สำเมำะ
3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลประกอบ
อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ 90160

1588

225580059

นำงสำวธัญลักษณ์ นวลปำน

ซินดี้ ทัวร์
132/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

1589

225580060

นำยนรเชษฎ์ โต๊ะตำบำ

นำยนรเชษฎ์ โต๊ะตำบำ
91 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1590

225580063

บริษัท มำเนตรเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท มำเนตรเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
170/9 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
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1591

225580065

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยูทอง อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยูทอง อินเตอร์เช้นจ์
124/219 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1592

225580066

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หัสบดี ๒๕๕๘

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หัสบดี ๒๕๕๘
9/8 ถนนเจ้ำฟ้ำ ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1593

225580068

บริษัท เลกำซี่ เวนเจอร์ส จำกัด

โรงแรม เจ ดับ บลิว แมริออท เขำหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปำ
41/12 หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1594

225580070

บริษัท ชบำ ซูเปอร์มำร์เก็ต จำกัด

ชบำ ซูเปอร์มำร์เก็ต
70 ถนนลำกูน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1595

225580072

บริษัท พระอร่ำม จำกัด

บริษัท พระอร่ำม จำกัด
112 ถนนรัษฎำ ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1596

225580074

บริษัท ริชเนส เอ็กเชน จำกัด

บริษัท ริชเนส เอ็กเชน จำกัด
72/1 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1597

225580077

บริษัท แวลลู พลัส ภูเก็ต จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส ภูเก็ต จำกัด
49/145 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1598

225580078

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เบส เรท กมลำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เบส เรท กมลำ
2 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1599

225580080

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สงบ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สงบ เอ็กซ์เชนจ์
54/12 หมู่ที่ 1 ซอยตำเอียด ถนนเจ้ำฟ้ำ ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1600

225580086

นำงสำวสุดำรัตน์ รักผล

เบญจสหมิตร์ ทรำเวลแอนด์ทัวร์
21/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1601

225580087

นำยธนกฤต ธนัตถ์จิรกร

พยำมทัวร์แอนด์ทรำเวล
5/68 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพยำม
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

1602

225580090

นำงสำวธนญดำ รัตนดิฐำกร

ช้ำงน้อย พำณิชย์
111/3 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1603

225580094

บริษัท ไร่เลย์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ไร่เลย์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
354/7 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1604

225580095

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธัญวลัย 2015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธัญวลัย 2015
178 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
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1605

225580097

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลันตำ เช็นเจอร์
436 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1606

225580098

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 1

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 1
167 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1607

225580099

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 2
167-169 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบำงยี่เรือ
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

1608

225580101

บริษัท เขำหลักวัลเล่ย์ จำกัด

โรงแรม เดอะเฮเว่นเขำหลัก ๑
61/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1609

225580102

บริษัท เดอะริช มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท เดอะริช มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
28/22 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1610

225580103

บริษัท โลมำ ไดวิ่ง จำกัด

บริษัท โลมำ ไดวิ่ง จำกัด
17/15 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ

1611

225580104

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำสองสองสอง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำสองสองสอง
63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1612

225580105

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริชลี่ 1976 เคอเร็นซี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริชลี่ 1976 เคอเร็นซี่
28/9 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1613

225580107

บริษัท ดีวำน่ำ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมรำมำด้ำ ภูเก็ต ดีวำน่ำ
45/1 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1614

225580108

บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต
64 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1615

225580109

บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ตส์ คลับ จำกัด

โรงแรมธัญญปุระ สปอร์ตส
120/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1616

225580110

บริษัท ลำกูน่ำ ภูเก็ต คลับ จำกัด

โรงแรมเอำท์ริกเกอร์ ลำกูน่ำ ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1617

225580111

บริษัท วิคทอรี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมเดอะ ในหำน ภูเก็ต
23/3 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1618

225580112

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

โรงแรม อวำนี พลัส ไม้ขำว ภูเก็ต สวีทส์ แอนด์ วิลล่ำส์
887 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110
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1619

225580113

บริษัท สุรินทร์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม เอำท์ริกเกอร์ สุรินทร์ บีช รีสอร์ท
121/1 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1620

225580117

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นตอง มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นตอง มันนี่
33 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1621

225580118

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น พี เค ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น พี เค ริช
57/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1622

225580119

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมคแอนด์เจนส์ มันนี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมคแอนด์เจนส์ มันนี่ เอ็กเชนจ์
48/10 หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1623

225580120

บริษัท ละไม วิลล์ จำกัด

โรงแรม มำนะไทย รีสอร์ท เกำะสมุย
173/41 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1624

225580121

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 8

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 8
85/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1625

225580122

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2
1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1626

225580126

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี เพลส เกำะพยำม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี เพลส เกำะพยำม
1/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพยำม
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

1627

225580127

บริษัท พิพิธภัณฑ์แมจิค อำย จำกัด

บริษัท พิพิธภัณฑ์แมจิค อำย จำกัด
414 ถนนกำญจนวณิชย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1628

225590001

บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด

บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด
138/1 ถนนมหำรำช ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1629

225590002

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ เอกซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ เอกซ์เชนจ์
778 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1630

225590003

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง บีพี อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อ่ำวนำง บีพี อินเตอร์เช้นจ์
126 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1631

225590004

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.เอ็กซ์เชนจ์
153/11 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1632

225590005

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสอำร์.เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสอำร์.เอ็กซ์เชนจ์
287/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
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1633

225590006

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล.เค เล้งกี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล.เค เล้งกี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2
71/1 ถนนอุตรกิจ ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1634

225590007

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ เอกซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ เอกซ์เชนจ์
159/1 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1635

225590008

บริษัท ทีพี สุรินทร์ บีช โฮเต็ล จำกัด

โรงแรมทวินปำล์มส์ ภูเก็ต
106/46 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1636

225590012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กะตะวิว เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กะตะวิว เอ็กซ์เชนจ์
23/19 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1637

225590013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็น มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็น มันนี่
168/68 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1638

225590015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีทีบี เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีทีบี เอ็กซ์เชนจ์
542/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1639

225590020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 4

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 4
158/12 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1640

225590021

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง เฉวง พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง เฉวง พลัส
124/211 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1641

225590022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ริช.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ริช.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
166/104 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1642

225590024

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล ริช.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล ริช.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
111/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1643

225590026

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเอส.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเอส.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
9/125 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1644

225590027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีพี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีพี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
145/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1645

225590028

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 14

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 14
172/19 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1646

225590029

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยูทอง พลัส เฉวง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยูทอง พลัส เฉวง
9/111 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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1647

225590030

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 3

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 3
105/113 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1648

225590031

นำงทิพย์ประภำ ภัทรพงศ์ธนะชัย

เกรท เดย์ ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล
25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1649

225590032

นำงสำวเพ็ญพิชญำ ภัทรพงศ์ธนะชัย

ตินติน ทรำเวลส์
175/36 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1650

225590033

บริษัท หำดใหญ่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท หำดใหญ่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
104/7 ถนนประชำธิปัตย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1651

225590035

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.แอร์พอร์ต มันนี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.แอร์พอร์ต มันนี่ เอ็กเชนจ์
170 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหล่อ
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

1652

225590037

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนึ่ง สอง หนึ่ง เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หนึ่ง สอง หนึ่ง เอ็กเชนจ์
121 ซอย1/1(ถนนเจริญเขต) ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1653

225590038

นำงพวงผกำ ศักระพันธุ์

นำงพวงผกำ ศักระพันธุ์
44/1 หมู่ที่ 3 ถนนป้องนรภัย ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1654

225590039

บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จำกัด

โรงแรม ทรำย พีพี ไอแลนด์ วิลเลจ
49 หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81210

1655

225590043

บริษัท ไร่ใหญ่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ไร่ใหญ่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
49/3 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1656

225590044

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คิง แวลู เรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คิง แวลู เรท
459 อำคำรล็อคเลขที่ A5 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1657

225590045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี กระบี่ อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี กระบี่ อินเตอร์เช้นจ์
188/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1658

225590046

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์ดี กระบี่ อินเตอร์เช้นจ์ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์ดี กระบี่ อินเตอร์เช้นจ์ พลัส
124/10 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1659

225590047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แมกซ์ วำลู่ มันนี่ เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แมกซ์ วำลู่ มันนี่ เชนเจอร์
153/3 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1660

225590048

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ เรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ เรท
159/31 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
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1661

225590049

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปำ, ในยำงบีช
92 หมู่ที่ 3 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1662

225590050

บริษัท หำดทรำยเงิน จำกัด

โรงแรมอิมเพียน่ำ ภูเก็ต คำบำน่ำ
41 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1663

225590051

บริษัท คุ้มเสือตระกำร จำกัด

บริษัท คุ้มเสือตระกำร จำกัด
118/88 หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1664

225590054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกตั้ม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โกตั้ม
29/4 ถนนมนตรี ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1665

225590055

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค แปด แปด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค แปด แปด
28 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1666

225590056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็ม มันนี่
60/9 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1667

225590057

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จีทูเอฟ แอนด์ วำย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จีทูเอฟ แอนด์ วำย
2/8 ถนนสิริรำชย์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1668

225590061

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเจ มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเจ มันนี่
157 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1669

225590062

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ เซอร์วิส
47 ถนนลำกูน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1670

225590063

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำร์ค เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำร์ค เอ็กเชนจ์
76/1 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1671

225590064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รินมณี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รินมณี
15 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1672

225590065

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วำยเคจี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วำยเคจี
34/89 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1673

225590067

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิวกร 2555

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศิวกร 2555
145 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1674

225590068

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินดิโก้ แซนด์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินดิโก้ แซนด์
125 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1675

225590069

บริษัท ทนำ ครีเอทีฟ ไลฟ จำกัด

โรงแรม เมอร์เคียว สมุย เฉวง บีช ทนำ
17/135 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1676

225590072

นำงสำววรนิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ

เวิล์ดไวด์ ทรำเวล
94/43 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1677

225590074

นำยประยูร พลเยี่ยม

ที เอ ทัวร์
59/8 หมู่บ้ำนปลำยแหลม หมู่ที่ 5 ถนนเลียบหำดเชิงมน ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1678

225590075

นำยสุชำติ สุวิทยำรักษ์

แบงค์ ทัวร์
87 หมู่ที่ 3 ถนนรอบเกำะ ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1679

225590076

บริษัท ช้ำง 222 จำกัด

บริษัท ช้ำง 222 จำกัด
26/2-7 ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1680

225590081

นำยจำตุรันต์ บุญศรี

นำยจำตุรันต์ บุญศรี
219 หมู่ที่ 4 ถนนวังประจัน ตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

1681

225590082

บริษัท เอส.ยู.59 จำกัด

บริษัท เอส.ยู.59 จำกัด
207 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1682

225590083

นำยอับดุลฮำดี อีซอ

นำยอับดุลฮำดี อีซอ
223 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส

1683

225590085

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปทุมวดี 2016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปทุมวดี 2016
834 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1684

225590086

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัทธพร ธุรกิจ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัทธพร ธุรกิจ
33 ถนนมหำรำช ซอย 8 (ศรีสวัสดิ์) ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1685

225590088

บริษัท แอมเชส ภูเก็ต เอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมดิ อันดำมัน บีช โฮเต็ล ภูเก็ต
17/1-3 ซอยพระบำรมี 4 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1686

225590089

บริษัท ภูบุรี จำกัด

โรงแรม รีเซ็นต้ำ ภูเก็ต สวนหลวง
60/81 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1687

225590091

บริษัท ชินเทรด บิสซิเนส ภูเก็ต จำกัด

บริษัท ชินเทรด บิสซิเนส ภูเก็ต จำกัด
179/95 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1688

225590096

บริษัท รีไลเอเบิ้ล เทรดดิ้ง ภูเก็ต จำกัด

บริษัท รีไลเอเบิ้ล เทรดดิ้ง ภูเก็ต จำกัด
143 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
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1689

225590097

บริษัท แวลลู พลัส แสนสบำย จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส แสนสบำย จำกัด
169/28 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1690

225590098

บริษัท สเตย์เบิ้ล แอนด์ ซีเคียว เทรดดิ้ง ภูเก็ต จำกัด

บริษัท สเตย์เบิ้ล แอนด์ ซีเคียว เทรดดิ้ง ภูเก็ต จำกัด
209/15 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1691

225590099

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอส เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอส เอ็กซ์เชนจ์
184/26 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1692

225590103

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอล บี เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที แอล บี เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์
19/6 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1693

225590104

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.เค.บิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.เค.บิส
9/1 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1694

225590105

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิจจำรีย์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิจจำรีย์ เอ็กซ์เชนจ์
1 หมู่ที่ 2 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1695

225590106

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิก ริม เอ็กเชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิก ริม เอ็กเชนเจอร์
73/67 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1696

225590107

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รักไทย เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รักไทย เอ็กซ์เชนจ์
61/10 หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1697

225590109

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง พลัส เฉวง 999

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กองทอง พลัส เฉวง 999
168/57 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1698

225590110

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 16

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 16
200/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1699

225590111

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉวง บีพี อินเตอร์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉวง บีพี อินเตอร์เช้นจ์
130/3 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1700

225590113

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนแม่น้ำ เอ็กซ์เช้นจ์2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนแม่น้ำ เอ็กซ์เช้นจ์2
34/5 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1701

225590114

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส เฉวง 999

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส เฉวง 999
64/39 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1702

225590115

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไวท์บลู เอกเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไวท์บลู เอกเชนจ์
89/7 หมู่ที่ 4 ถนนหำดทรำยขำว ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170
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1703

225590116

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
24/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1704

225590117

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเจ.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเจ.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
206 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1705

225590118

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสบี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสบี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
126/56 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1706

225590119

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสพี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสพี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
45/8 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1707

225590121

นำงสำวจัยลำณีย์ โตะอำดัม

นำงสำวจัยลำณีย์ โตะอำดัม
110 ถนนศิริมงคล ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240

1708

225590122

นำยกฤษฎำ ดีทองอ่อน

มำยโฟน
25/2 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิชย์ ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1709

225590124

บริษัท ไทยบีชทรำเวอร์เลอร์ จำกัด

บริษัท ไทยบีชทรำเวอร์เลอร์ จำกัด
171/4 หมู่ที่ 7 ตำบลเกำะสำหร่ำย
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1710

225590125

นำยเตชัสติณณ์ จันทร์แก้วแร่

Techattin International Money Exchange
168 ถนนวีระพันธ์ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1711

225590126

บริษัท ออสโซ่ จำกัด

บริษัท ออสโซ่ จำกัด
67/179 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1712

225590127

บริษัท เทวำ เอสเตท จำกัด

โรงแรมยูเซนมำยำ
6/181 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1713

225590128

บริษัท ไทยนคร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรำ
40/5 ถนนชนะเจริญ ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1714

225590130

บริษัท สุวัฒน์นภำ จำกัด

โรงแรมพรำว ภูเก็ต
135 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1715

225590131

บริษัท ณิศำษิตำ จำกัด

บริษัท ณิศำษิตำ จำกัด
57/3 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1716

225590132

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (21) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (21) จำกัด
9/5 ซอยเทศบำล 16 ตำบลบ้ำนกล้วย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท 17000
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1717

225590134

บริษัท บี เจ กรีนทรำเวล จำกัด

บริษัท บี เจ กรีนทรำเวล จำกัด
30/2 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1718

225590136

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเฟิร์ส ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเฟิร์ส ริช
86/26 หมู่ที่ 7 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1719

225590137

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนำธิป เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนำธิป เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
32 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1720

225590138

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำยเดียร์ มันนี่เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำยเดียร์ มันนี่เอ็กเชนจ์
81/7 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1721

225590139

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอคทีฟ ทู เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอคทีฟ ทู เอ็กซ์เชนจ์
23/9 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1722

225590141

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โฟร์เอส. เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โฟร์เอส. เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
34/15 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1723

225590142

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี เซอร์วิส พลัส2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี เซอร์วิส พลัส2
73 อำคำรฝั่งขำเข้ำระหว่ำงประเทศ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84130

1724

225590145

นำยนิพพิชณน์ ณ ระนอง

เอส เอ็ม อี ทรำเวล เซอร์วิส
92-94 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1725

225590146

นำยสำยัณห์ ผลทวี

สมำยร์เร้นเทิ่ล
55 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1726

225590149

นำงกำญจนำ แซ่อิ้ว

นำงกำญจนำ แซ่อิ้ว
21-23 ถนนชื่นมรรคำ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1727

225590150

นำงมำเรียม จันทร์มำ

นำงมำเรียม จันทร์มำ
29 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1728

225590151

นำงยำรีนะ มะหะมัดยังกี

นำงยำรีนะ มะหะมัดยังกี
16 ถนนบุษยพันธ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1729

225590152

นำงเรณุกำ บูละ

นำงเรณุกำ บูละ
34 (บล้อก 1) ซอย 1/1 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1730

225590153

นำงสำวกณิตำ บรรเทำทุกข์

นำงสำวกณิตำ บรรเทำทุกข์
5 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส
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1731

225590154

นำงสำวกำนดำ พุทธชำติกุล

นำงสำวกำนดำ พุทธชำติกุล
8-10 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1732

225590155

นำงสำวจรินรัตน์ พินิจสัจจธรรม

นำงสำวจรินรัตน์ พินิจสัจจธรรม
9 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1733

225590156

นำงสำวพันธรำภรณ์ วิทูรชวลิตวงษ์

นำงสำวพันธรำภรณ์ วิทูรชวลิตวงษ์
8-10-12 ซอย 3 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1734

225590157

นำงสำวมำรียำ มะ

นำงสำวมำรียำ มะ
182 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1735

225590158

นำงสำวรัศมี มะแซ

นำงสำวรัศมี มะแซ
215/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1736

225590159

นำยเจ๊ะมำหำมะนูรี ตันยีนำยู

นำยเจ๊ะมำหำมะนูรี ตันยีนำยู
1 หมู่ที่ 7 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1737

225590160

นำยชำญชัย เสถียรรำนนท์

นำยชำญชัย เสถียรรำนนท์
56 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1738

225590161

นำยธีรพร ลือบัณฑิตกุล

นำยธีรพร ลือบัณฑิตกุล
35 ถนนอำรีฟมรรคำ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1739

225590162

นำยนิพนธ์ นรำรุจำ

ร้ำนพริทตี้
3 ซอย 3 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1740

225590163

นำยประสพ อรุณจินดำตระกูล

นำยประสพ อรุณจินดำตระกูล
132-134 ถนนเอเซีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1741

225590165

นำยมำหำมะสำกือรี อำแว

นำยมำหำมะสำกือรี อำแว
315 หมู่ที่ 1 ถนนบริกำรพัฒนำ ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1742

225590166

นำยมูหะมะ สะเตำะ

นำยมูหะมะ สะเตำะ
252/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1743

225590167

นำยมูฮัมมัด ดือรอเสะ

นำยมูฮัมมัด ดือรอเสะ
143 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1744

225590169

นำยวัชระ นิลโกสิตย์

นำยวัชระ นิลโกสิตย์
30 ถนนประชำสำรำญ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120
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1745

225590170

นำยสันติ นรำประเสริฐกุล

นำยสันติ นรำประเสริฐกุล
14/5-6 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1746

225590171

นำยสิริเกียรติ ฐำนมั่นคง

นำยสิริเกียรติ ฐำนมั่นคง
13-15 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1747

225590172

นำยฮำรณ ฮำมูด

นำยฮำรณ ฮำมูด
299/1 ถนนเอเซีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1748

225600001

บริษัท โกลเบิล เอ็กซ์เช้นจ์ พีพี จำกัด

บริษัท โกลเบิล เอ็กซ์เช้นจ์ พีพี จำกัด
125/123 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81210

1749

225600002

บริษัท รวินันท์วิว จำกัด

บริษัท รวินันท์วิว จำกัด
94 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81210

1750

225600003

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เชนเจอร์
133 หมู่ที่ 5 ตำบลเหนือคลอง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

1751

225600005

บริษัท ยัวร์ เอเจนซี่ จำกัด

บริษัท ยัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
7/16 หมู่ที่ 7 ตำบลบำงม่วง
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82110

1752

225600006

บริษัท เดอะ เคปวิว รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรมคำลิมำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
338/1 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1753

225600007

บริษัท ซำวีญำ จำกัด

บริษัท ซำวีญำ จำกัด
91/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1754

225600008

บริษัท นัมเบอร์ วัน มันนี่ จำกัด

บริษัท นัมเบอร์ วัน มันนี่ จำกัด
227/9 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1755

225600012

บริษัท แวลลู พลัส เชิงทะเล จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส เชิงทะเล จำกัด
46 ถนนลำกูน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1756

225600015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค ที ลอว์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค ที ลอว์
470/4 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1757

225600016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เงินดี เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เงินดี เอ็กซ์เชนจ์
20/10 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1758

225600017

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรุณเทพำ เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรุณเทพำ เช็นเจอร์
372 หมู่ที่ 3 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่
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1759

225600018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเจ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูเจ เอ็กซ์เชนจ์
110/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1760

225600019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิรินญำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิรินญำ เอ็กซ์เชนจ์
46/10 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1761

225600020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เอ็กซ์เชนจ์
27 ถนนสวัสดิรักษ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1762

225600022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนแม่น้ำ เอ็กซ์เช้นจ์3

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนแม่น้ำ เอ็กซ์เช้นจ์3
146/23 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1763

225600023

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 19

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 19
17/21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1764

225600024

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส กองทอง 21

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส กองทอง 21
31-32 หมูที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1765

225600025

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส สมุย 20

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี พลัส สมุย 20
147/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1766

225600026

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 4

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 4
12/36 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1767

225600028

นำงสิริกร แก้วเพ็ชร

แอล.เอส. ทรำเวล เอเจนซี่
133/19 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1768

225600029

นำงสำวชุติมำ แสงทอง

สมุยฮอทดีล
119/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1769

225600031

นำงสำวศิริญญำ ชำชุมพร

รินนี ทรำเวล
167/7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1770

225600033

นำยศุภกิจ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์

นำยศุภกิจ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
88/10 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1771

225600035

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ อินเตอร์ เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ อินเตอร์ เอ็กเช้นจ์
2/4 ถนนมหำรำช ซอย 6 ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1772

225600037

บริษัท สันธิญำ เกำะยำวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรมสันธิญำ เกำะยำวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
88 หมู่ที่ 7 ตำบลพรุใน
อำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ 83000
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1773

225600038

บริษัท สินทรัพย์ภำคิน จำกัด

โรงแรม เอำท์ริกเกอร์ เขำหลัก บีช รีสอร์ท 1
2/4 หมู่ที่ 8 ตำบลบำงม่วง
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1774

225600039

บริษัท ชิน ธำรำ จำกัด

บริษัท ชิน ธำรำ จำกัด
67/187 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1775

225600040

บริษัท ชิน ธำรำ 69 จำกัด

บริษัท ชิน ธำรำ 69 จำกัด
67/59 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

1776

225600041

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณฮักส์ เขำหลัก

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณฮักส์ เขำหลัก
30/27 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1777

225600042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำย เขำหลัก

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มำย เขำหลัก
67/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

1778

225600043

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีหยก แอนด์ พรทิพย์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีหยก แอนด์ พรทิพย์
48/28 หมู่ที่ 7 ตำบลบำงม่วง
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1779

225600044

บริษัท กู๊ด เวลธ์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท กู๊ด เวลธ์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
78/23 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1780

225600046

บริษัท แวลลู พลัส พีเค จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส พีเค จำกัด
188/2 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1781

225600048

บริษัท แวลลู พลัส เอ็กซ์เชนจ์ 12 จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส เอ็กซ์เชนจ์ 12 จำกัด
89 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1782

225600049

บริษัท บิลเลี่ยนพลัส มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยนพลัส มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
39/10 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1783

225600050

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กมลำ สกำย ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กมลำ สกำย ริช
74/4 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1784

225600051

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ รอยัล มันนี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ รอยัล มันนี่ เอ็กเชนจ์
35/6 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1785

225600052

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ จี มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ จี มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
280 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1786

225600053

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ ริช มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ ริช มันนี่
2 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
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1787

225600054

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็น มันนี่ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็น มันนี่ 2
27/19 ถนนรำชปำทำนุสรณ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1788

225600055

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอ็น มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอ็น มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
2/23 ถนนดีบุก ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1789

225600056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิ อันเซอร์ ภูเก็ต อินเตอร์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิ อันเซอร์ ภูเก็ต อินเตอร์เชนจ์
74/12 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1790

225600057

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ พรีเมียร์ มันนี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ พรีเมียร์ มันนี่ เอ็กเชนจ์
58 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1791

225600058

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ริชเชสท์ มันนี่ เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ริชเชสท์ มันนี่ เอ็กเช้นจ์
37 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1792

225600060

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเจ มันนี่ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีเจ มันนี่ 2
56 ถนนนำใน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1793

225600061

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย เบส เรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย เบส เรท
70 ถนนประชำรำษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

1794

225600062

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบส เรท เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบส เรท เซอร์วิส
30 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1795

225600064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เบส เรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เบส เรท
57 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1796

225600066

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีเอฟ โกลบอล ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีเอฟ โกลบอล ริช
493 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1797

225600069

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำชำดีย๊ะฮ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำชำดีย๊ะฮ์
191/44 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1798

225600070

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ มันนี่ เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ มันนี่ เอ็กเช้นจ์
88/88 หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1799

225600073

บริษัท มอนิ่งมีส จำกัด

บริษัท มอนิ่งมีส จำกัด
53/7 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองศก
อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84250

1800

225600074

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ2.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ2.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
32/36 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
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1801

225600075

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ3.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ3.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
79/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1802

225600076

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ4.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ4.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
127/297 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1803

225600077

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ5.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ5.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
71/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1804

225600078

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ6.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ6.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
21/148 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1805

225600079

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ7.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ7.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
23/376 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1806

225600080

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ8.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ8.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
41/13 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1807

225600081

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วังทรัพย์ 1

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วังทรัพย์ 1
101/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1808

225600082

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วังทรัพย์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วังทรัพย์ 2
25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1809

225600083

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 5

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 5
4/34 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1810

225600084

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 6

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 6
64/5 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1811

225600085

นำงสุดำ สืบกระพันธ์

สุดำทัวร์
อำคำรอำนวยกำรและบริกำร ท่ำเทียบเรือเกำะสมุยแห่งที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบล
อ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1812

225600090

บริษัท คำลำมำโร่ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท คำลำมำโร่ เอ็กเชนจ์ จำกัด
125/56 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1813

225600091

บริษัท แวลลู พลัส เอ็กซ์เชนจ์ 15 จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส เอ็กซ์เชนจ์ 15 จำกัด
191 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
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1814

225600094

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ กรุ๊ป
13/36 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

1815

225600095

บริษัท กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท
72 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1816

225600096

บริษัท ภูเก็ตไพล จำกัด

โรงแรม รีเซ็นต้ำ เอ็กซ์เพรส ภูเก็ตทำวน์
10/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลำดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1817

225600097

บริษัท สยำม เอสเตท จำกัด

โรงแรมบัญดำรำ วิลล่ำ ภูเก็ต
96 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1818

225600099

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 1 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 1 จำกัด
204/14 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1819

225600100

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 2 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 2 จำกัด
204/31 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1820

225600101

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 3 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 3 จำกัด
227/3 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1821

225600102

บริษัท ไอร่ำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ไอร่ำ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
5 อำคำรเอ พี เอ ชั้นที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

1822

225600103

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 5 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 5 จำกัด
52/24 ถนนปั้น แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

1823

225600104

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 6 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 6 จำกัด
182/21 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1824

225600105

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 7 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 7 จำกัด
163/37 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1825

225600107

บริษัท แอร์พอร์ต เอ็กซ์เชนจ์ 2560 จำกัด

บริษัท แอร์พอร์ต เอ็กซ์เชนจ์ 2560 จำกัด
80/15 หมู่ที่ 1 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1826

225600108

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม็ค แวลลู ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แม็ค แวลลู ภูเก็ต
207/1 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1827

225600109

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอกเชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอกเชนจ์ 2
6/29 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
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1828

225600111

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ ทู

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ ทู
8 ถนนสวัสดิรักษ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1829

225600112

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ ที แอล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ ที แอล
59 ถนนถลำง ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1830

225600113

บริษัท สันธิญำ เกำะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

โรงแรม สันธิญำ เกำะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
22/7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1831

225600114

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตวันนำ เอกเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตวันนำ เอกเชนจ์
176/26 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1832

225600115

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนแม่น้ำ เอ็กซ์เช้นจ์4

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บ้ำนแม่น้ำ เอ็กซ์เช้นจ์4
151/30 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1833

225600116

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ9.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ9.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
12/120 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1834

225600117

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ10.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ10.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
22/25 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1835

225600118

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ11.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ11.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
162/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1836

225600119

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ12.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ12.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
128/59 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1837

225600120

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ13.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ13.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
438/158 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1838

225600121

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 23

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 23
4/31 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1839

225600122

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 24

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 24
159/72 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1840

225600123

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 25

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 25
88/97 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1841

225600124

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 26

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 26
111 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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1842

225600125

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 27

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 27
126/62 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1843

225600126

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 28

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 28
141/18 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1844

225600127

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณหงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณหงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
292 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84310

1845

225600128

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มดี แลกเปลี่ยนเงินตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มดี แลกเปลี่ยนเงินตรำ
162/91 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1846

225600129

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอยรำ มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอยรำ มันนี่
26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1847

225600130

นำงสำวนูรีซำ เจ๊ะสะแม

หำดใหญ่ ท็อป ทัวร์
138 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

1848

225600131

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงทองเคงยวนทอง (แหลมทอง)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงทองเคงยวนทอง (แหลมทอง)
156 ถนนภูผำภักดี ตำบลบำงนำค
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส 96000

1849

225600132

นำยกฤษฤทธิ์ อุดมลำภเจริญกิจ

นำยกฤษฤทธิ์ อุดมลำภเจริญกิจ
48 ถนนทรำยทอง 6 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1850

225600133

นำยไพศิลป์ ลือสิริมนัส

นำยไพศิลป์ ลือสิริมนัส
96 ถนนอำรีฟมรรคำ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

1851

225600134

บริษัท ดรำก้อน มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ดรำก้อน มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
873 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1852

225600135

บริษัท เขำหลัก หลำโอน บีช รีสอร์ท จำกัด

เอ็กซ์เทนเขำหลักรีสอร์ท
38/9 หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

1853

225600137

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช บำงสัก มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช บำงสัก มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
126 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1854

225600138

บริษัท พริสร จำกัด

โรงแรมวินแฮม แกรนด์
8/18-19 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1855

225600139

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรมโรสวูด ภูเก็ต
88/28 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1856

225600140

บริษัท ควอเท็กซ์ เนเชอรัล ลำเท็กซ์ จำกัด

บริษัท ควอเท็กซ์ เนเชอรัล ลำเท็กซ์ จำกัด
111 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1857

225600141

บริษัท เจมส์แกลอรี่ ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เจมส์แกลอรี่ ภูเก็ต จำกัด
99/35 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1858

225600142

บริษัท บำงเทำ บีช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท บำงเทำ บีช เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
322/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1859

225600147

บริษัท โรงแรม สมุย 2 จำกัด

โรงแรม เดอะริซ คำร์ลตัน เกำะสมุย
9/123 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1860

225600149

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ14.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ14.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
7/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1861

225600150

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ15.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ15.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
34/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1862

225600151

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ16.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ16.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
50/14 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1863

225600152

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ17.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ17.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
97/28 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1864

225600153

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ18.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ18.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
33/33 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1865

225600154

นำงวันเพ็ญ ศรีวิสัย

พะงันทรำเวล 2014
44/114 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1866

225600155

นำยปัญญำ ศรีทองกุล

โกลด์ ซูปเปอร์ริช มันนี เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ ทัวร์
35/1 อำคำรศำลำที่พักผู้โดยสำรท่ำเทียบเรืออเนกประสงค์เกำะพะงัน หมู่ที่ 1
ตำบลเกำะพะงัน อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1867

225600156

นำงสำวศรุตยำ จันทร์กบ

นำงสำวศรุตยำ จันทร์กบ
41 ถนนเทศบำล 3 ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240

1868

225600158

นำงสำวสิริกร เฉลิมสุขเจริญ

อพอลโล
182/12 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1869

225600160

นำงสำวญำวีณำ โต๊ะดุสน

นำงสำวญำวีณำ โต๊ะดุสน
อำคำรสวัสดิกำรอุทยำนแห่งชำติทะเลบัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
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1870

225610001

บริษัท เอส.เค.เอส.มันนี่ เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท เอส.เค.เอส.มันนี่ เอ็กเชนจ์ จำกัด
43 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1871

225610002

นำยภำส พูนลำภ

ไฮเอ็ด ทรำเวล
305 หมู่ที่ 3 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1872

225610003

บริษัท บำงสักเมอร์ลิน จำกัด

โรงแรม เลอเมอริเดียน เขำหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปำ
31 หมู่ที่ 7 ตำบลบำงม่วง
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

1873

225610009

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีซี มิตร อันดำมัน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีซี มิตร อันดำมัน
49/18 หมู่บ้ำน หำดสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ซอยนำเกำะ ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1874

225610012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รอยัลมันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รอยัลมันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
171/23 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1875

225610015

บริษัท ทรัพย์ทรำยมณี จำกัด

โรงแรม ศำลำสมุย เฉวงบีช รีสอร์ท
99/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1876

225610016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ19.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ19.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
100/20 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1877

225610017

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ20.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ20.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1878

225610018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ21.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ21.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
5 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1879

225610019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ22.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ22.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
41/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1880

225610020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 7

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 7
157/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1881

225610021

นำงจิรำภรณ์ พงค์สุพพัต

เดอะ เพียร์ ทรำเวล เซอร์วิส
อำคำรอำนวยกำรและบริกำร ท่ำเทียบเรือเกำะสมุยแห่งที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบล
อ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1882

225610022

บริษัท แวลลู พลัส กระบี่ จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส กระบี่ จำกัด
19/1-6 ถนนบ้ำนดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
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1883

225610024

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มนตรี แอนด์ อนุรักษ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มนตรี แอนด์ อนุรักษ์
42/46 หมู่ที่ 7 ตำบลบำงม่วง
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1884

225610025

บริษัท เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ แกลเลอรี่ (ภูเก็ต) จำกัด

บริษัท เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ แกลเลอรี่ (ภูเก็ต) จำกัด
999 หมู่ที่ 1 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1885

225610026

บริษัท ซอง ไทย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ซอง ไทย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
19/555 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1886

225610027

บริษัท แวลลู พลัส ดีวำน่ำ พลำซ่ำ จำกัด

บริษัท แวลลู พลัส ดีวำน่ำ พลำซ่ำ จำกัด
239/14 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1887

225610030

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ รีเวอร์ พลัส มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ รีเวอร์ พลัส มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
14/2 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1888

225610032

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย เบสท์ เรท 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย เบสท์ เรท 2
70/1 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1889

225610033

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย เบสท์ เรท 3

WENDY EXCHANGE
531 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ F1-8 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปรำบ
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

1890

225610035

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อฑิติญำ เอ็กซ์เชนจ์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อฑิติญำ เอ็กซ์เชนจ์ 2
55 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1891

225610036

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สยำม ริช ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สยำม ริช ภูเก็ต
179/16 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1892

225610037

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิริรัตน์ ภูเก็ต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สิริรัตน์ ภูเก็ต
135 ถนนถลำง ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1893

225610038

บริษัท เว้ลธ์ พลัส เคอเรนซี่ จำกัด

บริษัท เว้ลธ์ พลัส เคอเรนซี่ จำกัด
52/11 ห้องเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ถนนวัดรำษฎร์เจริญ ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1894

225610039

นำยฉัตรชัย คงมั่น

พะงัน ซุปเปอร์ริช
39 หมู่ที่ 8 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1895

225610040

นำยประพจน์ จุ้ยรอด

ปลำโทง แฟมิลี่ เซอร์วิส แอนด์ ทรำเวล
17/1 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเกำะ ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1896

225610041

นำงศิริวรรณ แก้วประพันธ์

นำงศิริวรรณ แก้วประพันธ์
160 ถนนศิริมงคล ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240
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1897

225610042

นำยวิชำญ วุฒสิ ันติกุล

นิวสิงห์ไทย ทัวร์ เอ็กซ์เพรส
72/3 ถนนชีอุทิศ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1898

225610043

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรทอง ทรัพย์ทวี 5

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรทอง ทรัพย์ทวี 5
63 ถนนบุรีวำนิช ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

1899

225610044

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เลอพลัส มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เลอพลัส มันนี่
116/5 หมู่ที่ 3 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1900

225610045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต อลิน อินเตอร์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต อลิน อินเตอร์เชนจ์
78/150 หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82210

1901

225610046

บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด

โรงแรม ดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปำ
11/7 หมู่ที่ 6 ถนนบ้ำนโคกโตนด-ลำยัน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1902

225610048

บริษัท บำลำนซ์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 1 จำกัด

บริษัท บำลำนซ์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 1 จำกัด
162/42 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1903

225610049

บริษัท บำลำนซ์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2 จำกัด

บริษัท บำลำนซ์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2 จำกัด
162/43 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1904

225610050

บริษัท บำลำนซ์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 3 จำกัด

บริษัท บำลำนซ์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 3 จำกัด
162/44 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1905

225610051

บริษัท ไม้ขำว เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไม้ขำว เซอร์วิส จำกัด
151/42 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1906

225610052

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 8 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 8 จำกัด
199 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1907

225610053

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 9 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 9 จำกัด
101-101/1 โครงกำร Cosmo Bazaar โซน N พื้นที่หมำยเลข N93 ถนนป๊อปปู
ล่ำ
ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1908

225610054

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 10 จำกัด

บริษัท เยส เอ็กซ์เชนจ์ 10 จำกัด
94 ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต ชั้น B เลขที่ห้อง PLZ.B.KIO175
ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

1909

225610055

บริษัท เยส โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เยส โฮลดิ้ง จำกัด
162/88 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1910

225610057

บริษัท เจ ดับบลิว มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เจ ดับบลิว มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
57/60 หมู่ที่ 6 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110

1911

225610058

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ออฟ เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ออฟ เอ็กเช้นจ์
15(บูธA-K1) ถนนถลำง ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1912

225610060

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ บิลเลี่ยนแนร์ มันนี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ บิลเลี่ยนแนร์ มันนี่ เอ็กเชนจ์
681 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

1913

225610062

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นซอย มันนี่ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นซอย มันนี่ เซอร์วิส
31/28 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1914

225610064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พำร์ริช เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พำร์ริช เอ็กซ์เชนจ์
101/30 หมู่ที่ 1 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1915

225610066

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิลเลี่ยน เชนจ์ ภูเก็ต กรุ๊ป

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มิลเลี่ยน เชนจ์ ภูเก็ต กรุ๊ป
10 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1916

225610067

บริษัท มุกมงคล โกลด์ จำกัด

บริษัท มุกมงคล โกลด์ จำกัด
154/3 ถนนพังงำ ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1917

225610068

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แชล มันนี่เชนเจอร์ 2

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แชล มันนี่เชนเจอร์ 2
6/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1918

225610070

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ ซี เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ ซี เชนเจอร์
63/455 หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1919

225610072

บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด

อวำนี พลัส สมุย
53/5 หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งงำม
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1920

225610073

บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด

โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เกำะสมุย
219 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

1921

225610075

บริษัท วิสดอม อีลีแก้น เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด

บริษัท วิสดอม อีลีแก้น เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด
59/4 ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1922

225610076

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 24 ทรำนส์เฟอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด 24 ทรำนส์เฟอร์
159/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1923

225610077

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีมี โฮลดิ้งส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีมี โฮลดิ้งส์
85/1 ถนนประชำธิปัตย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110
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1924

225610079

นำงสำวซูไฮลำ สะมัน

ร้ำนด่ำนนอกเทเลคอม 2
90/1 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1925

225610084

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เบสท์ เรท มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เบสท์ เรท มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
103 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

1926

225610085

บริษัท เกำะยำวใหญ่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เกำะยำวใหญ่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
57/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกำะยำวใหญ่
อำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ

1927

225610086

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช นำงทอง มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะริช นำงทอง มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
98 หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1928

225610087

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์กู๊ด 999

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์กู๊ด 999
90/34 หมู่ที่ 5 ตำบลสำคู
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1929

225610090

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไวโอเล็ต มันนี่เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไวโอเล็ต มันนี่เอ็กซ์เชนจ์
52 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1930

225610091

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอน่ำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอน่ำ เอ็กซ์เชนจ์
52 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1931

225610092

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นวำย ลอว์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นวำย ลอว์
11/19 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1932

225610093

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีพี เอ็กเชนจ์ 1

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทีพี เอ็กเชนจ์ 1
17/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะเต่ำ
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1933

225610096

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 29

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 29
119/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1934

225610097

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 30

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 30
95 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1935

225610098

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 31

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 31
166/52 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1936

225610099

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 32

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 32
167/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1937

225610100

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 33

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีพี เช้นจ์ สมุย 33
252/24 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
หน ้า 144 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

1938

225610101

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์ 4

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์ 4
45/7 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1939

225610103

นำงสำวจรรจิรำ แซ่เต้ำ

มีแสง ทรำเวล แอนด์ ทัวร์
119/1 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบหำดเฉวง ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1940

225610104

นำงสำวประกำยวรรณ จงวิไลเกษม

โกลด์ ซุปเปอร์ริช มันนี เอ็กซ์เชนจ์ ทรำเวล แอนด์ ทัวร์
112/19 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1941

225610105

บริษัท ชะมวง เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ชะมวง เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
93 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

1942

225610106

นำงสำวสุณี กระจ่ำงวงศ์ไพศำล

โกลด์ แทรเวล
53 ถนนเสน่หำนุสรณ์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

1943

225620001

บริษัท จิรำกำนำ จำกัด

มัณดำวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
174 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

1944

225620002

บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด

พี พี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท
54 หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1945

225620003

บริษัท ริมเขำ2019 จำกัด

บริษัท ริมเขำ2019 จำกัด
70/4 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81210

1946

225620004

บริษัท มำย บีช กรุ๊ป จำกัด

โรงแรม มำยบีช รีสอร์ท ภูเก็ต
105 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1947

225620006

บริษัท เบสท์เรท มันนี่ จำกัด

บริษัท เบสท์เรท มันนี่ จำกัด
74,75 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1948

225620007

บริษัท เอสอำร์ที แพลตตินั่ม จำกัด

บริษัท เอสอำร์ที แพลตตินั่ม จำกัด
73/6 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1949

225620008

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อฑิติญำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อฑิติญำ เอ็กซ์เชนจ์
53 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1950

225620009

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ บี เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ บี เอ็กซ์เชนจ์ เซอร์วิส
91/22 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1951

225620010

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ โอ โปร เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ โอ โปร เอ็กซ์เช้นจ์
162 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
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1952

225620011

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ โอ ภูเก็ต มันนี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ โอ ภูเก็ต มันนี่
20 ถนนประชำนุเครำะห์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1953

225620012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ โอ ภูเก็ต มันนี่ เชนเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ โอ ภูเก็ต มันนี่ เชนเจอร์
48/26 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1954

225620013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทริค ออฟ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทริค ออฟ เอ็กซ์เชนจ์
44 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

1955

225620014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็ม เช็นเจอร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็ม เช็นเจอร์
97/83 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1956

225620015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบลส ยู

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เบลส ยู
248/3 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1957

225620018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล จี มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แอล จี มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
21/6 ถนนลำกูน ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1958

225620019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ 9

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ 9
57/9 หมู่ที่ 6 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1959

225620020

บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด

สันติบุรี เกำะสมุย
12/12 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

1960

225620021

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เลทส์ สมุย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เลทส์ สมุย
156/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1961

225620022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์ 5

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์ 5
7/8 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1962

225620023

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์ 6

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กเชนจ์ 6
16/3 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1963

225620024

นำยธีระพงษ์ เกื้อสกุล

อีคิวโฮเทล
161/26 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1964

225620025

บริษัท ชัวร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ชัวร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
44 ถนนประชำธิปัตย์ ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1965

225620026

บริษัท มำสเตอร์โกลด์ เยำวรำช จำกัด

บริษัท มำสเตอร์โกลด์ เยำวรำช จำกัด
86/7 หมู่ที่ 10 ตำบลเขำรูปช้ำง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000
หน ้า 146 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

1966

225620027

บริษัท สมอทอง หำดใหญ่ จำกัด

บริษัท สมอทอง หำดใหญ่ จำกัด
258 ถนนสำมชัย ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

1967

225620030

นำยรุสดี สำมะอำลี

นำยรุสดี สำมะอำลี
89 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 28 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

1968

225620031

นำยอนุรักษ์ แซ่หลี

นำยอนุรักษ์ แซ่หลี
398/30 ถนนสุขยำงค์ ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

1969

225620032

บริษัท วินเนอร์ 2019 จำกัด

บริษัท วินเนอร์ 2019 จำกัด
74 ถนนมหำรำช ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1970

225620033

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 9

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ เชนจ์ 9
32/19 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

1971

225620034

นำงสำวเสำวรส วงษ์อรุณ

บุหลัน ลันตำ
198 หมู่ที่ 2 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1972

225620035

บริษัท เขำหลักเมอร์ลิน จำกัด

โรงแรมเขำหลักเมอร์ลิน รีสอร์ท
7/7 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82210

1973

225620036

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำสำมสำมสำม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำสำมสำมสำม
7/10 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ

1974

225620037

บริษัท ธำรำภูรี จำกัด

โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต
322 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1975

225620039

บริษัท ภูลิตำ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ภูลิตำ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
151/29 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

1976

225620041

บริษัท อชิรำ ริช จำกัด

บริษัท อชิรำ ริช จำกัด
54/108 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

1977

225620042

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทูเอฟ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทูเอฟ เอ็กซ์เชนจ์
51/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1978

225620044

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นแอล ออพเพอทูนิที เซ็นเตอร์ เอ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นแอล ออพเพอทูนิที เซ็นเตอร์ เอ
132/2 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1979

225620045

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเทพธำนี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเทพธำนี
105 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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1980

225620046

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอเค มันนี่ 1

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอเค มันนี่ 1
104/5 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1981

225620047

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอเค เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โอเค เอ็กซ์เชนจ์
13/11/5 หมูู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1982

225620048

บริษัท กู๊ด เรต เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท กู๊ด เรต เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
123/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1983

225620049

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โฟกัส บี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โฟกัส บี.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
3/115 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

1984

225620051

นำงสำวสุภำพร ไพรมย์

เอสซี2 ท่องเที่ยว
8/34 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

1985

225620052

นำงเศรษฐินี ขัติโต

เศรษฐินี เซอร์วิส
17 หมู่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 12 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

1986

225620053

นำงสำวจั๊ฟฟำนี่ แนวชล

นำงสำวจั๊ฟฟำนี่ แนวชล
383/8 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

1987

225620054

บริษัท ลันตำ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โรงแรม ลยำนะรีสอร์ทแอนด์สปำ
272 หมู่ที่ 3 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

1988

225620055

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีไพศำล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มีไพศำล
525 หมู่ที่ 2 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่

1989

225620056

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มัยซูน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มัยซูน
246 หมู่ที่ 2 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่

1990

225620058

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำสี่สี่สี่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นำสี่สี่สี่
48/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ

1991

225620059

บริษัท เซำท์เทิร์น สตำร์ โฮเทล จำกัด

โรงแรม รำมำดำ พลำซ่ำ เจ้ำฟ้ำ
88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้ำฟ้ำตะวันตก ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1992

225620060

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สำขำ 00001
100/28 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1993

225620061

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สำขำ 00002
228 ถนนกะรน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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1994

225620063

บริษัท เอ.พี. มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท เอ.พี. มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
174 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

1995

225620066

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค-พลัส เคอเร้นซี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค-พลัส เคอเร้นซี่ เอ็กซ์เช้นจ์
184/22 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1996

225620067

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วุ่นหนู มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วุ่นหนู มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
238 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

1997

225620068

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กซ์เชนจ์ 7

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กซ์เชนจ์ 7
15/16 หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะช้ำง
อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 23170

1998

225620069

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กซ์เชนจ์ 8

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำร์ แอนด์ เอ็น เอ็กซ์เชนจ์ 8
85/21 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

1999

225620071

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 8

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 8
21 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2000

225620072

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทูเอฟ เอ็กซ์เชนจ์ 11

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทูเอฟ เอ็กซ์เชนจ์ 11
71/18 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2001

225620073

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย วอเตอร์ แอนด์ พูลส์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย วอเตอร์ แอนด์ พูลส์
132/17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2002

225620074

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 9

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 9
162/84 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2003

225620075

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 10

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 10
60/32 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2004

225620076

นำงสำวพรศรี มะลิวัลย์

มำเชอร์แลนด์ เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ ทัวร์
13/6 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2005

225620077

นำยกิจกำร สังข์เดช

แบล็คแพ็คเกอร์ ทรำเวล เอเจนซี่
130/34 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนใต้
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2006

225620078

บริษัท เอ็กโซเช้นจ์ จำกัด

บริษัท เอ็กโซเช้นจ์ จำกัด
164 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

2007

225620079

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำง จู แลกเงิน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟำง จู แลกเงิน
7 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ตำบลหำดใหญ่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
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2008

225620080

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไฮริช 888 ทรำนส์เฟอร์ แอนด์ ทรำเวล

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไฮริช 888 ทรำนส์เฟอร์ แอนด์ ทรำเวล
156/1 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

2009

225620081

นำงสำวบัลกิส แซมำ

นำงสำวบัลกิส แซมำ
154 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

2010

225620082

นำงสำวปิยวรรณ แก้วจันทร์

Exchange Money Night
555/18 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 20 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

2011

225620083

นำงสำวสะลุมี กำหนุง

นำงสำวสะลุมี กำหนุง
119/1 หมู่ที่ 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

2012

225620084

บริษัท เดอะวัน โกลด์ ทองดี3 เยำวรำช จำกัด

บริษัท เดอะวัน โกลด์ ทองดี3 เยำวรำช จำกัด
1/72 ถนนสตูลธำนี ตำบลพิมำน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

2013

225620085

บริษัท อันดำ บีช รีสอร์ท จำกัด

เซ็นทำรำ อ่ำวนำง บีช รีสอร์ท และ สปำ กระบี่
981 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

2014

225620086

บริษัท ไร่เลย์ แลกเปลี่ยนเงินตรำ จำกัด

บริษัท ไร่เลย์ แลกเปลี่ยนเงินตรำ จำกัด
69 หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

2015

225620087

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีแอล ลันตำ อินเตอร์เช็นจ์ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีแอล ลันตำ อินเตอร์เช็นจ์ พลัส
238/4 หมู่ที่ 1 ตำบลศำลำด่ำน
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 81150

2016

225620088

บริษัท คิค แอส ทัวร์ จำกัด

บริษัท คิค แอส ทัวร์ จำกัด
67/232 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

2017

225620089

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โค-ซี เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โค-ซี เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์
33/11 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ 82140

2018

225620090

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิ เอต

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดิ เอต
67/221 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

2019

225620091

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โน ลิมิต เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โน ลิมิต เอ็กซ์เชนจ์
67/173 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

2020

225620092

บริษัท ยี่ ชุน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ยี่ ชุน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
999/9 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

2021

225620093

บริษัท สยำม เพำเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท สยำม เพำเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
69/26 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110
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2022

225620094

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 5

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 5
20 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกำะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

2023

225620095

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเทม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 6
275 ถนนปฏัก ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

2024

225620096

บริษัท ณ. นิมมำน จำกัด

โรงแรม เอำท์ริกเกอร์ เกำะสมุย บีช รีสอร์ท
63/182 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

2025

225620097

นำยสรรชัย คำเอี่ยม

สมุย กู๊ดวิว ทรำเวล
26/4 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ำงทอง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

2026

225620098

นำงสำวนวลจันทร์ สีป่ำหญ้ำ

นำงสำวนวลจันทร์ สีป่ำหญ้ำ
125 หมู่ที่ 7 ถนนตันรัตนำกร 1 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

2027

225620099

บริษัท อำดัม มันนี่ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อำดัม มันนี่ เซอร์วิส จำกัด
6 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

2028

225620100

นำยบูคอรี เจ๊ะโซ๊ะ

นำยบูคอรี เจ๊ะโซ๊ะ
441/23 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 96110

2029

225630001

บริษัท ดีเอ็ม แลกเปลี่ยนเงินตรำ จำกัด

บริษัท ดีเอ็ม แลกเปลี่ยนเงินตรำ จำกัด
6 หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

2030

225630002

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทร เบย์ (2003)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ต้นไทร เบย์ (2003)
18/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำวนำง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

2031

225630003

บริษัท โอเชียน วิง จำกัด

โรงแรม เมอเวนพิค มิธ โฮเทล ภูเก็ต
27/9 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2032

225630004

บริษัท โอเชี่ยน 11 ภูเก็ต จำกัด

บริษัท โอเชี่ยน 11 ภูเก็ต จำกัด
96/84-85 หมู่ที่ 1 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

2033

225630005

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ บิลเลี่ยนแนร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ บิลเลี่ยนแนร์
237/6 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2034

225630006

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรม มีเลีย เกำะสมุย, ไทยแลนด์
83 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

2035

225630007

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 12

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 12
38/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320
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2036

225630008

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 14

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 14
106/43 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2037

225630009

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 15

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 15
127 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

2038

225630010

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 16

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอย เอ็กซ์เชนจ์ 16
209/1 อำคำร ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ Temp215
หมูที่ 2 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2039

225630011

นำยเฉลิมเกียรติ คงทอง

คงทอง ทรำเวลแอนด์ทัวร์
96/19 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84330

2040

225630012

บริษัท ซีมัวร์ มำรีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ซีมัวร์ มำรีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29/24 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยำง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000

2041

225630013

นำยถิระธกรณ์ มโนคุณำนันทน์

นำยถิระธกรณ์ มโนคุณำนันทน์
5/16 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 5 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

2042

225630014

นำงสำวชำมิน อำคำน

นำงสำวชำมิน อำคำน
13 ถนนชื่นมรรคำ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

2043

225630015

บริษัท วินเนอร์ 2020 จำกัด

บริษัท วินเนอร์ 2020 จำกัด
55 ถนนมหำรำช ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

2044

225630016

บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด

โรงแรม โฟร์พ้อยท์ส บำย เชอรำตัน ภูเก็ต ป่ำตอง บีช รีสอร์ท
198/8-9 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2045

225630017

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว8

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว8
141/2 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

2046

225630018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 7

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไอเต็ม มันนี่ เอ็กเช้น 7
1/30 หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

2047

225630020

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ24.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ24.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
39 หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งงำม
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140

2048

225630021

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ25.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีเจ25.เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์
98/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้ำเมือง
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84140
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2049

225630022

นำงอุไรทิพย์ ศรีทองกุล

โกลด์ซุปเปอร์ริชเคอร์เรนซีเอ็กซ์เชนจ์ทรำเวลแอนด์ทัวร์
99/124 หมู่ที่ 1 ตำบลเกำะพะงัน
อำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84280

2050

225630023

นำยอำรีย์ จำหลง

เอส แอล มันนีย์เอกซ์เจน
147/29 ถนนปำดังเบซำร์ ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90120

2051

225630024

บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด

โรงแรม ฮิลตัน กำร์เด้น อินน์ ภูเก็ต บำงเทำ
111 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

2052

225630025

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท หม่ำมี๊ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด สำขำที่ 00004
9 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต

2053

225630026

บริษัท วิสดอม โอทีซี จำกัด

OTC EXCHANGE
5/13 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2054

225630027

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พูนพัฒ ป่ำตอง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พูนพัฒ ป่ำตอง
9/34 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

2055

225630028

บริษัท ชิน อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท ชิน อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
19/9 หมู่ที่ 5 ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2056

225630029

บริษัท รวงข้ำวเงินตรำ จำกัด

บริษัท รวงข้ำวเงินตรำ จำกัด
54/2 หมู่ที่ 2 ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส

2057

225630031

บริษัท อันดำมัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

โรงแรม บันยันทรี กระบี่
279 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180

2058

225630032

บริษัท ซีรีน เขำหลัก จำกัด

แกรนด์เมอร์เคียว เขำหลัก บำงสัก
71 หมู่ที่ 7 ตำบลบำงม่วง
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82190

2059

225640001

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วันเดอร์ไลฟ์มำร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วันเดอร์ไลฟ์มำร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
280 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส

2060

225640003

นำยโอภำส ไลยโฆษิต

ร้ำน จ.พำณิชย์
5 ถนนฉำยำชวลิต ตำบลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 95110

2061

225640004

บริษัท บีบี ฟู๊ด รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

BB Money
16/19 ถนนสฤษดิ์วงศ์ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

2062

225640005

บริษัท ปริภัส ป่ำตอง จำกัด

โรงแรม ปริภัส ป่ำตอง รีสอร์ท
230 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทุ้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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2063

225640006

บริษัท ภำรีสำ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โรงแรม ภำรีสำ
49 หมู่ที่ 6 ถนนลำยิ-นำคำเล ตำบลกมลำ
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2064

225640007

บริษัท ภูเก็ตมำนำ จำกัด

โรงแรม มีเลีย ภูเก็ต ไม้ขำว
233 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขำว
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

2065

225640008

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
276 ถนนพระบำรมี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2066

225640009

บริษัท ควิก เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ควิก เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
119/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84320

2067

225640010

นำยสมศักดิ์ แซ่ลิ่ม

นำยสมศักดิ์ แซ่ลิ่ม
82 ถนนวงศ์ท่ำเรือ ตำบลปำดังเบซำร์
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90240

2068

225640011

นำงสำวซำเรำะห์ ดำโอ๊ะ

เอสอำร์มันนี่ เอ็กเซนจ์
59 ถนนวำมันอำนวย ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

2069

225650001

บริษัท ศรีชฎำ เขำหลัก จำกัด

Khaolak Money Exchange
5/9 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ 82220

2070

225650002

บริษัท ภูเก็ตเรียลเอสเตท เอเชีย จำกัด

บริษัท ภูเก็ตเรียลเอสเตท เอเชีย จำกัด
68 ถนนบำงลำ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2071

225650003

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีพี มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีพี มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
89/2 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2072

225650004

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วี ริช เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วี ริช เอ็กซ์เชนจ์
48/1 หมู่ที่ 7 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

2073

225650005

บริษัท เอเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด

เอเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ
12/12 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ 82210

2074

225650006

บริษัท เกำะมะพร้ำว ไอส์แลนด์ จำกัด

โรงแรม ไอส์แลนด์ เอสเคป บำย บุรำส่ำหรี
94/4 หมู่ที่ 6 ตำบลเกำะแก้ว
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

2075

225650007

บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่
888 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

2076

225650008

บริษัท ศรีสมนำม จำกัด

โรงแรม เดอะกี รีสอร์ท แอนด์ สปำ
152/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
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2077

225650009

บริษัท วำย พี เอฟ จำกัด

บริษัท วำย พี เอฟ จำกัด
92/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2078

225650010

บริษัท อีซี่ พลัส เอ็กเชนจ์ จำกัด

บริษัท อีซี่ พลัส เอ็กเชนจ์ จำกัด
190/2 ถนนผังเมืองสำย ก ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2079

225650011

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.ดับเบิ้ลยู.เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที.ดับเบิ้ลยู.เอ็กซ์เชนจ์
55 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2080

225650012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี เค มันนี่ พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี เค มันนี่ พลัส
10/37 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

2081

225650013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำกูน่ำทัวร์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำกูน่ำทัวร์
92/1 หมู่ที่ 1 ซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 83110

2082

225650014

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วัน อัลญำ แอนด์ วัน อลิน พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วัน อัลญำ แอนด์ วัน อลิน พลัส
91/22 Lot A-1 ถนนรำษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่ำตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

2083

225650015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศุภิสรำ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศุภิสรำ เอ็กซ์เชนจ์
15 หมู่ที่ 1 ตำบลรำไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

2084

225650016

บริษัท ซีเอฟซี เอ็กเชน จำกัด

บริษัท ซีเอฟซี เอ็กเชน จำกัด
162 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขำม
อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 90320

2085

225650017

บริษัท บลูสกำยเวลธ์ เอ็กเช้นจ์ จำกัด

บริษัท บลูสกำยเวลธ์ เอ็กเช้นจ์ จำกัด
124 ถนนเอเซีย18 ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

2086

225650018

นำยยูนัยดี อำรง

นำยยูนัยดี อำรง
40 ถนนอำรีฟมรรคำ ตำบลสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 96120

2087

325470316

บริษัท บ้ำนโบรำณ เชียงรำย จำกัด

โรงแรมอนันตรำ สำมเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้ำง แอนด์ รีสอร์ท
229 หมู่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 57150

2088

325470317

บริษัท ปรีดีประภำ จำกัด

โรงแรมอิมพีเรียลริเวอร์เฮ้ำส์ รีสอร์ท
482 หมู่ 4 ถนนแม่กก ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100

2089

325470322

บริษัท กำดสวนแก้ว 2545 จำกัด

โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว
21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2090

325470323

บริษัท เค.คอน เอ็นเตอร์ไพรส์(ลำนนำพำเลซ 2004) จำกัด

โรงแรมลำนนำพำเลซ 2004
184 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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2091

325470327

บริษัท เชียงใหม่พลำซ่ำ จำกัด

โรงแรมเชียงใหม่พลำซ่ำ
92 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2092

325470328

บริษัท เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จำกัด

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000
211 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2093

325470334

บริษัท ภัทรท่ำแพเชียงใหม่ จำกัด

โรงแรมอโมร่ำท่ำแพเชียงใหม่
22 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้ำงม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

2094

325470335

บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำกัด

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
502 หมู่ 1 ตำบลริมใต้
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

2095

325470337

บริษัท โรงแรมโชตนำ จำกัด

โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
183 ถนนช้ำงเผือก ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2096

325470341

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จำกัด

โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์
100 ถนนสำยเอเซีย ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110

2097

325470345

บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จำกัด

โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท -เชียงใหม่
338 หมู่ 4 ตำบลห้วยยำบ
อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน 51180

2098

325470348

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร้ำนสำกล เอส.เค

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ร้ำนสำกล เอส.เค
73/8 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2099

325480057

บริษัท เชียงใหม่รีเวอร์ไซด์พลำซ่ำโฮเต็ล จำกัด

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
318/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2100

325480060

บริษัท โรงแรมดำรำเทวี จำกัด

โรงแรมแมนดำริน โอเรียนเต็ล ดำรำเทวี เชียงใหม่
51/4 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่ำศำลำ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2101

325480183

บริษัท เชียงรำยหล่อตระกูล 2005 จำกัด

โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล
24 ถนนเชียงใหม่-ลำปำง ตำบลช้ำงเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

2102

325480184

บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จำกัด

โรงแรมดวงตะวัน
132 ถนนลอยเครำะห์ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2103

325480189

บริษัท ไทยลำนนำฟำร์มผึ้งเชียงใหม่ จำกัด

บริษัท ไทยลำนนำฟำร์มผึ้งเชียงใหม่ จำกัด
92/9 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2104

325480191

บริษัท สินพัฒ จำกัด

บริษัท สินพัฒ จำกัด
291/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพำงคำ
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130
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2105

325480194

บริษัท ท็อปแลนด์ พลำซ่ำ จำกัด

โรงแรมท็อปแลนด์
68/33 ถนนเอกำทศรฐ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

2106

325490035

บริษัท เอรำวัณ พี.ยู.ซี จำกัด

บริษัท เอรำวัณ พี.ยู.ซี จำกัด
211/14-15 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2107

325490106

บริษัท เดอะ รอยัล สวีท โฮเทล จำกัด

โรงแรมสตำร์ เชียงใหม่
36 ถนนลอยเครำะห์ ซอย 4 ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2108

325490107

บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด

โรงแรม อนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
123-123/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2109

325490108

บริษัท เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ทส์ แอนด์ สปำส์ จำกัด

โรงแรมเดอะเลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปำส์
124/15 หมู่ที่ 21 ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000

2110

325500047

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
153 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2111

325500049

บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปำ รีสอร์ท จำกัด

โรงแรม รติล้ำนนำ ริเวอร์ไซด์ สปำ รีสอร์ท เชียงใหม่
33 ถนนช้ำงคลำน ตำบลป่ำแดด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2112

325500050

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะกิจกำรค้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะกิจกำรค้ำ
12 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2113

325500105

บริษัท แชงกรี-ลำ โฮเต็ล จำกัด (มหำชน)

โรงแรมแชงกรี-ลำ เชียงใหม่
89/8 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2114

325500110

บริษัท บ้ำนโบรำณ เชียงรำย จำกัด

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เต้นท์แค้มป์โกลเด้นไตรแองเกิ้ล
499 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 57150

2115

325500111

บริษัท เซเว่น เลดี้ส์ จำกัด

บริษัท เซเว่น เลดี้ส์ จำกัด
3 หมู่ 7 ตำบลแม่สำย
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130

2116

325510066

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แลกเงิน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แลกเงิน
11/1 ถนนอำรักษ์ ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2117

325510067

บริษัท รวีวรรณ ธนสมบัติ จำกัด

บริษัท รวีวรรณ ธนสมบัติ จำกัด
21 ซอย 2 รำชมรรคำ ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2118

325510146

บริษัท สุริวงศ์ รอยัล สวีท โฮเทล จำกัด

โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่
110 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
หน ้า 157 / 168

7/12/2022

ื่ และสถานทีต
รายชอ
่ ัง้ บุคคลรับอนุญาต

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญำต

ชื่อนิติบุคคล

สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง

2119

325510147

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนเรท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนเรท
34/4 ถนนลอยเครำะห์ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2120

325510150

บริษัท เดอะ เรนทรี โฮเท็ล จำกัด

โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรำยรีสอร์ท
221/2 หมู่ที่ 20 ถนนแควหวำย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000

2121

325510151

บริษัท ซีทีกรุ๊ป โบรคเกอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ซีทีกรุ๊ป โบรคเกอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
131/6 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทรำย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000

2122

325520067

บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด

โรงแรม สุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ท
999 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

2123

325530064

บริษัท จรัสกำรค้ำ เชียงใหม่ จำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จรัสกำรค้ำ เชียงใหม่
131/5 ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2124

325530098

บริษัท บ้ำนริมเวียง จำกัด

โรงแรมเดอะริม
51/2 ถนนอำรักษ์ ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2125

325530100

บริษัท ยู.เค.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยู.เค.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
18 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำสำยลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

2126

325540055

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เคอเรนซี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เคอเรนซี่ เอ็กซ์เช้นจ์
128 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2127

325540086

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรมดุสิตดีทู
100 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2128

325540154

บริษัท วงศ์พันเลิศ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท วงศ์พันเลิศ โฮลดิ้ง จำกัด
2 ซอย 1 (ถนนหน้ำวัดเกต) ถนนหน้ำวัดเกต
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2129

325550064

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอ็กซ์เชนจ์
51 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2130

325550065

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริชเคอร์เรนซี่ เทรดดิ้ง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริชเคอร์เรนซี่ เทรดดิ้ง
25/4 ถนนรำชวิถี ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2131

325560067

บริษัท เจ อำร์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจ อำร์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
170 ถนนพระปกเกล้ำ ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2132

325560115

บริษัท ไทยสกุลลำนนำ จำกัด

บริษัท ไทยสกุลลำนนำ จำกัด
17,19 ถนนรำชดำเนิน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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2133

325560116

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์ริช

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์ริช
114-116 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2134

325560183

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ พรอสเพอริที่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ พรอสเพอริที่
16/17 ถนนสำยเอเซีย ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110

2135

325560184

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เวลธิ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เวลธิ
211 หมู่ที่ 18 ถนนประสพสุข ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

2136

325570003

นำยธันวำ เหลี่ยมพันธุ์

นำยธันวำ เหลี่ยมพันธุ์
789 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 57140

2137

325570004

นำงสำวสุรำงค์ภิมล จงสถิตย์กุล

จันทรำ เจมส์
92 หมู่ที่ 3 ถนนริมโขง ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 57150

2138

325570005

นำยอนรรฆ ประกำยวิเชียร

ทรูแคร์
193 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพำงคำ
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130

2139

325570007

นำยวุฒกิ ร ซ้อนกลิ่นสกุล

ห้ำงทองเยำวรำชเชียงของ
102/1 หมู่ที่ 12 ถนนสำยกลำง ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 57140

2140

325570147

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
108 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2141

325570149

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พิกุลพันธ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พิกุลพันธ์
89/2 ห้องเลขที่ จี 103 ถนนช้ำงคลำน
ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2142

325570150

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.ซูปเปอร์มันนี

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.ซูปเปอร์มันนี
1/3 ถนนรำชวิถี ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2143

325570151

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (19) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (19) จำกัด
46/7 ซอยศรีเวียง ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

2144

325570152

นำยชัชวำลย์ จีนำนุพันธ์

นำยชัชวำลย์ จีนำนุพันธ์
16/2 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 57150

2145

325570247

บริษัท ทีเอสเคเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ทีเอสเคเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
162/4 ถนนพระปกเกล้ำ ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2146

325570248

บริษัท วีระพันธ์-ซัพพลำยเออร์ จำกัด

บริษัท วีระพันธ์-ซัพพลำยเออร์ จำกัด
8/1 หมู่ที่ 4 ถนนโชตนำ ตำบลเวียง
อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
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2147

325570249

นำงสำวปำนชีวัน วงค์ใส่

ร้ำนหยีซิน
18 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สำย
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130

2148

325570302

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ เอ็กซ์เชนจ์
145 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2149

325580001

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอรริชสมำทเชียงใหม่ กำรแลกเงิน

ซุปเปอรริชสมำทเชียงใหม่ กำรแลกเงิน
2-6 อำคำรโรงแรม โฮเทล เอ็ม เชียงใหม่ ชั้นที่ 1 Area 3
ถนนรำชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

2150

325580004

บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำร Club House หมูู่บ้ำนใหม่ริมคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

2151

325580005

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล.ที แอนด์ เอ็น เชียงใหม่

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล.ที แอนด์ เอ็น เชียงใหม่
1,1/1 ถนนพระปกเกล้ำ ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2152

325580006

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสต์ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสต์ เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์
89/2 ห้องเลขที่ ไอ 105 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2153

325580007

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์ เอ็กซ์เชนจ์
14 ซอย 4 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2154

325580009

บริษัท ไทยลำนนำ นครพิงค์ จำกัด

บริษัท ไทยลำนนำ นครพิงค์ จำกัด
54,56 ถนนกำแพงดิน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2155

325580010

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
ล็อคที่ k6 เลขที่ 45 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2156

325580011

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พิกุลพันธ์กำรค้ำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พิกุลพันธ์กำรค้ำ
149/27-28 ห้องเลขที่ จี 1010 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2157

325580012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัตศกรน์ (2015)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัตศกรน์ (2015)
75-75/1 ซอยสุขุมวิท 3/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

2158

325580013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ ลำนนำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ ลำนนำ
49 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2159

325580016

บริษัท สุขสถิตย์ดี จำกัด

โรงแรมเชียงรำย
519 ถนนสุขสถิตย์ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000

2160

325580018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินมันนี่เอ็กซ์เช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินมันนี่เอ็กซ์เช้นจ์
145/4 ถนนรำชดำเนิน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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2161

325590002

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัตศกรน์ (1999)

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พัตศกรน์ (1999)
105 ชั้น 1 โซนเอ ถนนลอยเครำะห์ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2162

325590003

บริษัท ริชชี่ ริช เอ็กเชน จำกัด

บริษัท ริชชี่ ริช เอ็กเชน จำกัด
139/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงใต้
อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

2163

325590005

บริษัท ลัดดำ มันนี่ เชนเจอร์ จำกัด

บริษัท ลัดดำ มันนี่ เชนเจอร์ จำกัด
84-85 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สำย
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130

2164

325590006

นำงฐิติรัตน์ เรวรรณ์

บ้ำนฝ้ำย
108 หมู่ที่ 8 ถนนสำยกลำง ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 57140

2165

325590012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วริทธิ์ มันนี่ เอ็กเช้นจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วริทธิ์ มันนี่ เอ็กเช้นจ์
99 ถนนรำชภำคินัย ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2166

325590015

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภำคินเอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภำคินเอ็กซ์เชนจ์
152/1ศูนย์กำรค้ำพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 111/2 ถนนช้ำงคลำน
ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2167

325590016

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมำยล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เชนจ์
149/24,149/27-28 ห้องเลขที่ AB007 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2168

325590017

บริษัท อำร์ เจ เจ 888 จำกัด

โรงแรม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
6 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100

2169

325590018

บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด

เอ็ม เซฟ
1/73,1/74 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่ำครั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

2170

325590019

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จี เอ๊กซเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จี เอ๊กซเชนจ์
10/1 ถนนลอยเครำะห์ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2171

325590022

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช ลำปำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช ลำปำง
151 ถนนบุญวำทย์ ตำบลสวนดอก
อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง 52100

2172

325600002

บริษัท ทีเอสเค มันนี่เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ทีเอสเค มันนี่เอ็กซ์เชนจ์
98 ถนนรำชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2173

325600004

บริษัท มิสเตอร์ ปีแอร์ มันนี่ เอกซ์เชนจ์ จำกัด

มิสเตอร์ ปีแอร์ มันนี่ เอกซ์เชนจ์
119/2 ถนนท่ำแพ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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2174

325600005

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
28/4 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
151 ถนนพระปกเกล้ำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2175

325600006

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 1988

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ 1988
25/1 ถนนพระปกเกล้ำ ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2176

325600008

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ สิริพัฒนพงษ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ สิริพัฒนพงษ์
869/31 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

2177

325600009

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (168) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (168) จำกัด
จุดแลกเปลี่ยนสินค้ำ ณ จุดผ่ำนแดนสะพำนมิตรภำพ ไทย – เมียนมำ แห่งที่ 2
แม่สำย
จุดแลกเปลี่ยนสินค้ำ ณ จุดผ่ำนแดนสะพำนมิตรภำพ ไทย – เมียนมำ แห่งที่ 2
แม่สำย

2178

325600010

บริษัท อุ่ยอุทัย เชียงของ จำกัด

บริษัท อุ่ยอุทัย เชียงของ จำกัด
355/2 หมู่ที่ 3 ถนนสำยกลำง ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 57140

2179

325600011

บริษัท เอ็มที เซอร์วิส 2528 จำกัด

MT Service 2528
252, 252/1 เลขที่ABP 110 ชั้น 1 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเชียงใหม่
แอร์พ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2180

325600012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย เบส เอ็กซ์เชนจ์

ไทยเบส เอ็กซ์เชนจ์
61 ถนนรำชภำคินัย ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2181

325600013

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเช้นจ์ พลัส พลัส

Exchange Plus+
6/1 ถนนสำมล้ำน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2182

325600015

บริษัท เทอร์ร่ำ ซีเอ็ม จำกัด

เทอร์ร่ำ
66 ถนนลอยเครำะห์ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2183

325600018

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เชียงแสน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช เชียงแสน
157/8 หมู่ที่ 2 ถนนริมโขง ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 57150

2184

325600019

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (28) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (28) จำกัด
40/10 ถนนสุชำดำ ตำบลปำกน้ำโพ
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

2185

325600020

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (36) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (36) จำกัด
78/5 ถนนเอกำทศรฐ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

2186

325610001

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ เชียงใหม่ จำกัด

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ เชียงใหม่ จำกัด
80/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลำง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
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2187

325610003

บริษัท เมโทร ฟอเร็กซ์ จำกัด

Metro Forex Co.,Ltd.
63/56 ถนนอำรักษ์ ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2188

325610004

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินเอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วินเอ็กซ์เชนจ์
152/1 ศูนย์กำรค้ำพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ชั้น 1 ห้องเลขที่ OP2 ถนนช้ำงคลำน ตำบ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2189

325610006

บริษัท ตันบุญ จำกัด

โรงแรมยูนิมมำนเชียงใหม่
1 ถนนนิมมำนเหมินทร์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2190

325610007

บริษัท ยูโรเซีย ทรำเวิล จำกัด

โรงแรมฟูรำม่ำเชียงใหม่
54 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้ำงเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2191

325610011

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ เชียงรำย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ เชียงรำย
870/6-8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

2192

325610013

บริษัท ดิ แอสเซท ไพร์ม จำกัด

โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บำยกะตะธำนี
1129 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

2193

325620001

บริษัท วีวอลดีโฟ จำกัด

WEWALLDIFO EXCHANGE
99 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2194

325620003

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
92/13 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย

2195

325620004

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ 59 จำกัด

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ 59 จำกัด
134/1 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงแสน-แม่สำย ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย

2196

325620006

บริษัท รันนี่ เคอเรนซี จำกัด

บริษัท รันนี่ เคอเรนซี จำกัด
99/55 ถนนสำยเอเซีย ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

2197

325620007

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมำน วัน จำกัด

โรงแรม โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมำน เจอร์นีย์ฮับ
7/77 หมู่ที่ 2 ตำบลช้ำงเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

2198

325620008

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ 15 จำกัด

JIN EXCHANGE
58 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้ำนดู่
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

2199

325620009

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ 95 จำกัด

JIN EXCHANGE
252 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 57140
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2200

325620010

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ 915 จำกัด

JIN EXCHANGE
415-416 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพำงคำ
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130

2201

325620011

บริษัท จิน เอ็กซ์เช้นจ์ 951 จำกัด

JIN EXCHANGE
869/165 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57000

2202

325620012

บริษัท ซินคิม มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

เอสเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
427-428 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพำงคำ
อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 57130

2203

325620013

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (2) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (2) จำกัด
695/6 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110

2204

325630002

บริษัท ห้ำงทองเจริญสิน 2 จำกัด

บริษัท ห้ำงทองเจริญสิน 2 จำกัด
85/2 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 57140

2205

325630003

บริษัท นิมมำน มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

Nimman money exchange
165 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
-

2206

325630004

บริษัท แม่สอดมำสสำจ แอนด์ คอฟฟี่บำร์ จำกัด

บริษัท แม่สอดมำสสำจ แอนด์ คอฟฟี่บำร์ จำกัด
99/121 ถนนสำยเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110
-

2207

325630005

บริษัท บอมเบย์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บอมเบย์ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
188/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110

2208

325640001

บริษัท สตำร์ดรำก้อน 789 จำกัด

บริษัท สตำร์ดรำก้อน 789 จำกัด
494 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำอ้อดอนชัย
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57000

2209

325650001

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปัณณ์เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปัณณ์เอ็กซ์เชนจ์
271 , 273 ถ.ท่ำแพ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2210

325650002

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด

โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ ,ประเทศไทย
46,48 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

2211

425470349

บริษัท ขอนแก่นเจริญทำวเวอร์ จำกัด

โรงแรมเจริญธำนี ปริ๊นเซส
260 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2212

425470350

บริษัท โฆษะโฮลดิ้ง จำกัด

โรงแรมโฆษะ
250-252 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2213

425470351

บริษัท โรงแรมรำชำออคิด จำกัด

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำออคิด
9/9 ถนนประชำสำรำญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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2214

425470353

บริษัท สีมำธำนี จำกัด

โรงแรมสีมำธำนี
2112/2 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

2215

425470354

บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โรงแรมเลยพำเลซ
167/4 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย

2216

425480070

บริษัท พรทิพย์ 2005 จำกัด

ร้ำนพรทิพย์
302 หมู่5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย

2217

425480195

บริษัท นิวไทยฮวดเทเลคอม จำกัด

บริษัท นิวไทยฮวดเทเลคอม จำกัด
378, 380-382 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2218

425480196

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงทองทองสวย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ห้ำงทองทองสวย (สำขำ 5)
304 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภำพ ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000

2219

425520068

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

โรงแรมเซ็นทำรำและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์
277/1-3, 271/5 ถนนประจักษ์ศิลปำคม ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2220

425530101

บริษัท ไทยวำรี ซุปเปอร์ริช ขอนแก่น จำกัด

บริษัท ไทยวำรี ซุปเปอร์ริช ขอนแก่น จำกัด
249 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2221

425540122

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
1/1-2 ถนนทหำร ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2222

425550067

บริษัท ยูนิเวอซัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวอซัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
146-149 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

2223

425560070

บริษัท ไทยวำรี ซุปเปอร์ริช (กลำงเมือง) จำกัด

บริษัท ไทยวำรี ซุปเปอร์ริช (กลำงเมือง) จำกัด
62/47 ถนนกลำงเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

2224

425560185

บริษัท เอ็งน่ำเฮง จำกัด

บริษัท เอ็งน่ำเฮง จำกัด
166-168 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2225

425560260

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (นครพนม) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (นครพนม) จำกัด
133/11-12 ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

2226

425570250

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทำเลทองธุรกิจ

DEEJING EXCHANGE
371 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลำด
อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000

2227

425570251

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (44) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (44) จำกัด
89/11 ถนนวิวิธสุรกำร ตำบลมุกดำหำร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร 49000
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2228

425570252

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (40) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (40) จำกัด
260/1-2 อำคำรมินิมอลล์ โรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

2229

425580001

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เอ็กซ์เชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เอ็กซ์เชนจ์
307/12 ถนนประจักษ์ศิลปำคม ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2230

425580004

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
68/24 ณ ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

2231

425580005

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (45) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (45) จำกัด
99/9 ห้องเลขที่ H26 ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2232

425580007

บริษัท สบำยดี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท สบำยดี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
128 หมู่ที่ 8 ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000

2233

425580008

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ (หนองคำย) จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ (หนองคำย) จำกัด
304 โครงกำรอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1. ห้อง 1B-47 หมู่ที่ 10
ถนนมิตรภำพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย

2234

425590002

บริษัท นำพำทัวร์ ซุปเปอร์ริช จำกัด

บริษัท นำพำทัวร์ ซุปเปอร์ริช จำกัด
99 อำคำรศูนย์กำรค้ำเทอมินอล 21 โครำช ชั้นที่ LG พื้นที่หมำยเลข LG 030
ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

2235

425590003

บริษัท ดี พำวเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ดี พำวเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
117/9 หมู่ที่ 3 ทำงเข้ำสถำนีรถไฟ ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย

2236

425590005

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ (01) จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ (01) จำกัด
224 ณ ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี ล็อก C1 หมู่ที่ 1 ซอยบ้ำนนำดี
ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

2237

425600001

บริษัท นำพำทัวร์ ซุปเปอร์ริช จำกัด

บริษัท นำพำทัวร์ ซุปเปอร์ริช จำกัด
1242/2 ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ อำคำรศูนย์กำรค้ำบริเวณชั้นที่ B
หมำยเลข BZ-1 และ BZ-2 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ

2238

425600002

บริษัท ห้ำงเพชรทองคูลินจิว จำกัด

บริษัท ห้ำงเพชรทองคูลินจิว จำกัด
94 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2239

425600003

บริษัท ห้ำงทองกวงเชียงล้ง จำกัด

บริษัท ห้ำงทองกวงเชียงล้ง จำกัด
178 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2240

425600004

บริษัท ห้ำงทองหทัยภัทร จำกัด

บริษัท ห้ำงทองหทัยภัทร จำกัด
379 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000
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2241

425600005

บริษัท ห้ำงทองตรำดำวชัยรัตน์ (เจ๊เปิ้ล) จำกัด

บริษัท ห้ำงทองตรำดำวชัยรัตน์ (เจ๊เปิ้ล) จำกัด
389 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2242

425600006

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรทองวรภัทร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรทองวรภัทร
396/2 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000

2243

425600007

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซีแคท เอ็กซ์เชนจ์

ซีแคท เอ็กซ์เชนจ์
148 หมู่ที่ 3 ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000

2244

425600008

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ (มุกดำหำร) จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ (มุกดำหำร) จำกัด
297 ณ ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี ล็อก C19 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

2245

425600009

บริษัท เคจีเอ็มอี จำกัด

บริษัท เคจีเอ็มอี จำกัด
390 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

2246

425600010

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (42) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (42) จำกัด
990, 998 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ นครรำชสีมำ ห้องเลขที่ 355/2 ชั้นที่ 3
ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

2247

425600011

บริษัท จินเซ่งเฮง จำกัด

ห้ำงเพชรทองจินเซ่งเฮง
362 ถนนโพศรี ตำบลหมำกแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

2248

425600012

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช มันนี่ เวลตี้

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ริช มันนี่ เวลตี้
1167/18 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย

2249

425600014

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (34) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (34) จำกัด
1242/2 ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่
RMU-212,213 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

2250

425610002

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (54) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (54) จำกัด
99 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซำ ขอนแก่น ชั้นที่ G ห้องเลขที่ G17
ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2251

425610003

บริษัท บิลเลี่ยน บิลเลี่ยน จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยน บิลเลี่ยน จำกัด
191 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2252

425610004

บริษัท สินสมบูรณ์สุข จำกัด

บริษัท สินสมบูรณ์สุข จำกัด
250/1 อำคำรตึกคอม ขอนแก่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ SW06 ถนนศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2253

425610005

บริษัท เคทีพีแอล จำกัด

บริษัท เคทีพีแอล จำกัด
644/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย
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2254

425610007

บริษัท ซุปเปอร์ริชสีส้ม 2018 จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ริชสีส้ม 2018 จำกัด
277/1 ถนนประจักษ์ศิลปำคม ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมือง
จังหวุดอุดรธำนี 41000

2255

425610008

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (52) จำกัด

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (52) จำกัด
311 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี พื้นที่เลขที่ K214 ชั้นที่ 2
หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

2256

425610011

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แกรนด์ มันนี่ เอ็กเชนจ์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แกรนด์ มันนี่ เอ็กเชนจ์
221/2 ห้องเลขที่ B6 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกอมเกำะ
อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย

2257

425610012

บริษัท นำพำทัวร์ ซุปเปอร์ริช จำกัด

บริษัท นำพำทัวร์ ซุปเปอร์ริช จำกัด
11/16 ซอยเลี่ยงเมือง 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

2258

425620001

บริษัท มีทรัพย์ 289 จำกัด

บริษัท มีทรัพย์ 289 จำกัด
44/31 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดำหำร
อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

2259

425640001

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (07)
45/5 อำคำรศูนย์กำรค้ำยูดีทำวน์ ห้องเลขที่ TH02 ถนนทองใหญ่
ตำบลหมำกแข้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 41000

2260

425640002

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (08)
2/9 ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ตำบลตลำด
อำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

2261

425650001

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (02)
278 ล็อก A หมู่ที่ 7 ตำบลสลักได
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2262

425650002

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (03)
33/2 ถนนเพลินจิตต์ ตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

2263

425650003

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ช้ำงไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (04)
430/4-5 หมู่ที่ 1 ถนนรำษฎรธุรกิจ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2264

425650004

บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ไคลดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ไคลดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
301/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมีชัย
อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
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