
รายชือ่รา้นคา้

Province ชือ่รา้น ทีอ่ยู่
Bangkok เจรญิชยัสปอรต์ 573/7 ขา้งโรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล ปาก

ซอยสามเสน 11 ถนนสามเสน แขวงวชริพ

ยาบาล เขตดสุติ

กรงุเทพมหานคร 10300

Bangkok หา้งดเีฮง เลขที ่336 ถนนตรมีติร แขวงตลาดนอ้ย 

เขตสมัพันธวงศ์

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok รา้น JOY เครือ่งเขยีน หนา้โรงเรยีนรัตนโกสนิทร ์ถนนพระราม2  

แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน

กรงุเทพมหานคร 10150

Bangkok บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด 93

อาคารเอเซยีเสรมิกจิ ชัน้ที ่3 เลขที ่49 

ซอยพพัิฒน ์ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบาง

รัก

กรงุเทพมหานคร 10500

Bangkok บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด 94

เลขที ่689 ศนูยก์ารคา้เอ็มควอเทยีร ์หอ้ง 

3B-01 ชัน้ 3 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน

เหนือ  เขตวัฒนา
Bangkok บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00009 เลขที ่944/1 หอ้งเลขที ่3 ย ู013 ชัน้ที ่3 

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน

กรงุเทพมหานคร 10330

Bangkok บรษัิท ธนบรุศีกึษา จ ากัด เลขที ่778-786 ถนนประชาธปิก แขวง

หรัิญรจู ีเขตธนบรุี

กรงุเทพมหานคร 10600

Bangkok เซน เซ สเตชัน่เนอรี่ เลขที ่71 ซอยพัฒนาการ 58 แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง

กรงุเทพมหานคร 10110

Bangkok 2บ.ีสเตชัน่เนอรี่ เลขที ่342 หมูท่ี ่1 ถนนออ่นนุช-

ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต

ลาดกระบัง

กรงุเทพมหานคร 10520

Bangkok ศนูยแ์สดงและจ าหน่ายผลงานศลิปกรรมและ

งานออกแบบ วทิยาลัยเพาะชา่ง

เลขที ่86 ถนนตรเีพชร แขวงวังบรูพาภริมย์

 เขตพระนคร

กรงุเทพมหานคร 10200

Bangkok บรษัิท เอเซยีเครือ่งเขยีน จ ากัด เลขที ่1347,1349 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง

กรงุเทพมหานคร 10400

Bangkok บรษัิท บ.ีท.ีอาร.์เครือ่งเขยีน จ ากัด เลขที ่103 ถนนวานชิ 1 แขวงจักรวรรด ิ

เขตสมัพันธวงศ์

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok บจก.บทีเูอส (สาขาเซ็นทรัลเฟสตวิัล อสีต์

วลิล)์

เลขที ่69,69/1,69/2 ถนนประดษิฐม์นูธรรม

 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว

กรงุเทพมหานคร 10230

Bangkok บจก.บทีเูอส (สาขาเซ็นทรัลลาดพรา้ว) 1691 อาคารหา้งเซ็นทรัลลาดพรา้ว ชัน้บ ี

ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร 10900



Bangkok บจก.บทีเูอส (สาขาเซ็นทรัลพระราม 2) เลขที ่160 อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล

พลาซาพระราม2 ชัน้4 ถนนพระรามที2่ 

แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน

กรงุเทพมหานคร 10150

Bangkok รา้นรบิบิน้บางบอน เลขที ่1/34-35 ถนนบางบอน แขวงบาง

บอน เขตบางบอน

กรงุเทพมหานคร 10150

Bangkok หา้งหุน้สว่นสามัญ ชยัวัฒนา เลขที ่44/63-65 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวง

วัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่

กรงุเทพมหานคร 10600

Bangkok หา้งหุน้สว่นสามัญ ชยัวัฒนา (คณะบคุคล) เลขที ่426-428 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่

เรอื เขตธนบรุี

กรงุเทพมหานคร 10600

Bangkok แกว้เจรญิ ศนูยเ์ครือ่งเขยีน เลขที ่310/379 หมูท่ี ่3 ถนนสรงประภา 

แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง

กรงุเทพมหานคร 10210

Bangkok บรษัิท กิง่ทองสเตชนัเนอรี ่จ ากัด เลขที ่1092 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย

กรงุเทพมหานคร 10110

Bangkok บรษัิท กจิชวาล กรุ๊ป จ ากัด เลขที ่231,233 ถนนชา่งอากาศอทุศิ 

แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง

กรงุเทพมหานคร 10210

Bangkok ศกึษาภัณฑพ์าณชิยล์าดพรา้ว สาขาที ่00007 เลขที ่2249 ถนนลาดพรา้ว แขวงสะพาน

สอง เขตวังทองหลาง

กรงุเทพมหานคร 10310

Bangkok หา้งหุน้สว่นจ ากัด น าตรงออฟฟิศออโตเมชัน่ เลขที ่96-98 ถนนผดงุดา้ว แขวงสมั

พันธวงศ ์เขตสมัพันธวงศ์

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok หา้งหุน้สว่นจ ากัด ตัง้ยง่ฮั่วเฮง เลขที ่807,809 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ี

แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่

กรงุเทพมหานคร 10800

Bangkok บรษัิท เอ็ม มอรโ์รว ์จ ากัด เลขที ่88/369-370 ซอย 5/3 ถนน

กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค

กรงุเทพมหานคร 10160

Bangkok เอ็ม เครือ่งเขยีน เลขที ่14/2 ถนนบางขนุเทยีน เขตบางขนุ

เทยีน

กรงุเทพมหานคร 10150

Bangkok นานาภัณฑ์ เลขที ่102 ถนนมหาราช (หลังวัดมหาธาต)ุ

 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรงุเทพมหานคร 10200

Bangkok นวิชอ๊ป เลขที ่972,974 ซอยสขุสวัสดิ ์26 ถนนสขุ

สวัสดิ ์แขวงบางปะกอก แขวงราษฎรบ์รูณะ

กรงุเทพมหานคร 10140

Bangkok รา้น เพิม่พูล เลขที ่22-26 ซอยดอนกศุล ถนนเจรญิกรงุ

 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรงุเทพมหานคร 10120



Bangkok บรษัิท ภักด ีรเีทล จ ากัด เลขที ่944 อาคารมติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาว

เวอร ์ชัน้ที ่20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

 เขตปทมุวัน

กรงุเทพมหานคร 10330

Bangkok บรษัิท พเีอ็นพ ีสเตชัน่เนอรี ่จ ากัด เลขที ่794-796 ถนนทรงวาด แขวง

จักรวรรด ิเขตสมัพันธวงศ์

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok รัตนผลสเตชัน่เนอรี่ เลขที ่123 ถนนตรเีพชร แขวงวังบรูพา 

เขตพระนคร

กรงุเทพมหานคร 10200

Bangkok ส.พัฒนภัณฑ์ 36/191 ม.เมอืงเพชรวลิเลจ ซอย 5 ถนน

ทุง่มังกร แขวงฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั

กรงุเทพมหานคร 10170

Bangkok สหสนิ เลขที ่283 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค 

เขตบางแค

กรงุเทพมหานคร 10160

Bangkok พอใจ เครือ่งเขยีน เลขที ่544/162,163 ซอยวัดไผเ่งนิ แขวง

บางโคล ่เขตบางคอแหลม

กรงุเทพมหานคร 10120

Bangkok สยามมารเ์ก็ตติง้ B310 ชัน้3 เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์ปทมุวัน 

กรงุเทพมหานคร

10500

Bangkok สมบรูณ์เครือ่งเขยีน (คณุสภุาณี) 149-151 หมูบ่า้นเศรษฐกจิ ซ.อัสสมัชญั13

 ถ.เพชรเกษม  แขวงบางไผ ่เขตบางแค

กรงุเทพมหานคร 10160

Bangkok บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00000 เลขที ่131-133,135-137,139 ถนนตรเีพชร

 แขวงวังบรูพาภริมย ์เขตพระนคร

กรงุเทพมหานคร 10200

Bangkok บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00001 เลขที ่143-145 ถนนตรเีพชร แขวงวัง

บรูพาภริมย ์เขตพระนคร

กรงุเทพมหานคร 10200

Bangkok หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศรสีวุรรณ เวริค์เมท เลขที ่2/4-2/5 ถนนประชาชืน่ แขวงบาง

ซือ่ เขตบางซือ่

กรงุเทพมหานคร 10800

Bangkok บรษัิท ท.ีบ.ีเอส.เซ็นเตอร ์จ ากัด เลขที ่31,33,35,37 ถนนรามค าแหง แขวง

ราษฎรพั์ฒนา เขตสะพานสงู

กรงุเทพมหานคร 10240

Bangkok รา้นธัญญาภัณฑ์ เลขที ่2/6 ซอยบางแวก 32 แขวงบางแวก 

เขตภาษีเจรญิ

กรงุเทพมหานคร 10160

Bangkok บรษัิท เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากัด สาขาที ่6 (บาง

แค)

เลขที ่518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค

เหนือ เขตบางแค

กรงุเทพมหานคร 10160

Bangkok บรษัิท เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากัด สาขาที ่7 (บาง

กะปิ)

เลขที ่3522 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน

 เขตบางกะปิ

กรงุเทพมหานคร 10240

Bangkok บรษัิท ตงเอยีง จ ากัด เลขที ่355 หอ้งเลขที ่บ ี214 ถนนเจรญิ

เมอืง  แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน

กรงุเทพมหานคร 10330



Bangkok บรษัิท อดุมพานชิ สเตชัน่เนอรี ่จ ากัด เลขที ่262-264 ถนนนครสวรรค ์แขวงวัด

โสมนัส เขตป้อมปราบศัตรพู่าย

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok บรษัิท อดุมภัณฑศ์นูยเ์ครือ่งเขยีน จ ากัด เลขที ่503/3-4 ถนนประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง

กรงุเทพมหานคร 10310

Bangkok หา้งหุน้สว่นจ ากัด ยนูคิ ดับเบิล้เอ สเตชัน่เนอรี่ เลขที ่393/1-2 ถนนประชาราษฏรส์าย 1 

แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่

กรงุเทพมหานคร 10800

Bangkok วรจักรเครือ่งเขยีน 1967 เลขที ่295 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศริิ

นทร ์เขตป้อมปราบศัตรพู่าย

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok บรษัิท ยงเจรญิ จ ากัด 322 ถนนวานชิ 1  ส าเพ็ง แขวงจักรวรรด ิ

เขตสมัพันธวงศ์

กรงุเทพมหานคร 10100

Bangkok บรษัิท ยุย่เสยีง (1992) จ ากัด ส านักงานใหญ่ 12/101 การเคหะหลังที ่12 แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะปิ

กรงุเทพมหานคร 10240

 Ang Thong ไทยววิัฒน์ เลขที ่45,47 ถนนเทศบาล 2 ต าบลตลาด

หลวง อ าเภอเมอืงอา่งทอง

จังหวัดอา่งทอง 14000

 Phetchaburi รา้นศกึษาภัณฑ ์เพชรบรุี เลขที ่89 ถนนราชด าเนนิ ต าบลคลอง

กระแชง อ าเภอเมอืง

จังหวัดเพชรบรุ ี76000

 Samut Sakhon บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00003 เลขที ่33/178 หมูท่ี ่10 ต าบลออ้มนอ้ย 

อ าเภอกระทุม่แบน

จังหวัดสมทุรสาคร 74130

 Saraburi บรษัิท ยนิดเีครือ่งเขยีน จ ากัด เลขที ่36-42 ถนนเศรษฐสมัพันธ ์ต าบล

หนองแค อ าเภอหนองแค

จังหวัดสระบรุ ี18140

 Saraburi ยง่ฮวดพลาซา่ เลขที ่43 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองสรวง 

อ าเภอวหิารแดง

จังหวัดสระบรุ ี18150

Bueng Kan บรษัิท พ.ีเอ็ม. กรุ๊ป บงึกาฬ จ ากัด เลขที ่108 หมูท่ี ่8 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ

จังหวัดบงึกาฬ 38000

Buriram เจ เจ.ซพัพลาย เลขที ่542 หมูท่ี ่3 ถนนอ านวยกจิ ต าบล

ประโคนชยั อ าเภอประโคนชยั

จังหวัดบรุรัีมย ์31140

Buriram หา้งหุน้สว่นจ ากัด โฟกัสเอ็ดดเูคชัน่ เลขที ่37/10-12 ถนนธานี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงบรุรัีมย์

จังหวัดบรุรัีมย ์31000

Chainat รา้นกลว้ยไม ้ เลขที ่20,22 ถนนวงษ์โต ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยันาท

จังหวัดชยันาท 17000

Chanthaburi โฆสติวทิยา เลขที ่60/8-10 ถนนอัมพวา ต าบลวัดใหม ่

อ าเภอเมอืงจันทบรุี

จังหวัดจันทบรุ ี22000

Chiang Mai หา้งหุน้สว่นจ ากัด ประนอมการคา้เชยีงใหม่ เลขที ่181 หมูท่ี ่7 ต าบลทรายมลู อ าเภอ

สนัก าแพง

จังหวัดเชยีงใหม ่50130



Chiang Mai หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศวิดล เชยีงใหม่ เลขที ่81 หมูท่ี ่14 ต าบลสเุทพ อ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่

จังหวัดเชยีงใหม ่50200

Chiang Mai บรษัิท เชยีงใหมส่มดุลานนา จ ากัด 

(ส านักงานใหญ)่

เลขที ่209/6 ถนนชา้งเผอืก ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

จังหวัดเชยีงใหม ่50300

Chiang Mai หา้งหุน้สว่นสามัญ เอ็ม ท ีศกึษาภัณฑ์ เลขที ่35/2 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม ่50300

Chiang Mai บรษัิท เพือ่นเรยีน สเตชัน่เนอรีเ่ชยีงใหม ่จ ากัด เลขที ่20/4 ถนนหมืน่ดา้มพรา้คต ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

จังหวัดเชยีงใหม ่50300

Chiang Rai รา้นชวีรัตน์วทิยา เลขที ่431/2 ถนนสขุสถติย ์ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงราย 57000

Chiang Rai รา้นนอ้งแกม้ เลขที ่109 หมูท่ี ่8 ต าบลแมส่าย อ าเภอ

แมส่าย

จังหวัดเชยีงราย 57000

Chiang Rai ปรัชญาเครือ่งเขยีน เลขที1่056/19 ถนนป่ินแกว้ ต าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงเชยีงราย

จังหวัดเชยีงราย 57140

Chonburi บจก.บทีเูอส (สาขาเซ็นทรัลพัทยา) 333/102หมูท่ี9่ ต าบลหนองปรอื อ าเภอ

บางละมงุ จังหวัดชลบรุ ี20260

Chonburi บจก.บทีเูอส (สาขาซพีเีอ็นศรรีาชา) เลขที ่8 ถนนสขุมุวทิ ต าบลศรรีาชา 

อ าเภอศรรีาชาจังหวัดชลบรุ ี20110

Chonburi บจก.บทีเูอส (สาขาโรบนิสนัชลบรุ ี) 55/90ชัน้ที3่หมู1่ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมอืง

ชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000

Chonburi หา้งหุน้สว่นจ ากัด ชลบรุ ีว.พานชิ 695/47-50 ถนนสรุชยั อ าเภอเมอืง

จังหวัดชลบรุ ี20000

Chonburi จอย จิ๊บ เครือ่งเขยีน เลขที ่209/116 หมูท่ี ่8 ต าบลทุง่สขุลา 

อ าเภอศรรีาชา

จังหวัดชลบรุ ี20230

Chonburi บรษัิท ศลิปบรรณ จ ากัด เลขที ่206/4-5 หมูท่ี ่9 ถนนพัทยากลาง 

ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ

จังหวัดชลบรุ ี20260

Chumphon อมรภัณฑ์ เลขที ่45 หมูท่ี ่5 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอสวี

จังหวัดชมุพร 86130

Kalasin บรษัิท สหไทยศกึษาภัณฑ ์กาฬสนิธุ ์จ ากัด เลขที ่44/4 ถนนอรรถเปศล ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

จังหวัดกาฬสนิธุ ์46000

Khon Kaen บรษัิท เจ เค ขอนแกน่ จ ากัด เลขที ่69/9 หา้งสรรพสนิคา้แฟรี ่พลาซา่ 

ถนนกลางเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่

จังหวัดขอนแกน่ 40000

Khon Kaen บรษัิท ศกึษาภัณฑข์อนแกน่ จ ากัด เลขที ่23 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงขอนแกน่

จังหวัดขอนแกน่ 40000

Khon Kaen ส.ปรญิญา เลขที ่6/11-12 ถนนหนา้เมอืง (สีแ่ยก 

ร.ส.พ.) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่  จังหวัดขอนแกน่ 40000



Khon Kaen เจ.เค.เครือ่งขยีน เลขที ่148/48 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงขอนแกน่

จังหวัดขอนแกน่ 40000

Khon Kaen บรษัิท เจ เค ขอนแกน่ จ ากัด (สาขาที ่00001) เลขที ่123 หมูท่ี ่16 ถนนมติรภาพ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่

จังหวัดขอนแกน่ 40002

Khon Kaen บรษัิท ขอนแกน่วทิยา จ ากัด เลขที ่62/221 ถนนกลางเมอืง ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่

จังหวัดขอนแกน่ 40000

Khon Kaen รา้นโคว้ซนิเฮง เลขที ่129 ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ

หนองสองหอ้ง

จังหวัดขอนแกน่ 40190

Khon Kaen หา้งหุน้สว่นจ ากัด บา้นไผศ่ริบิุ๊คสโตร ์(2004) เลขที ่360-362 หมูท่ี ่2 ถนนสขุาภบิาล 2 

ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ ่  จังหวัด

ขอนแกน่ 40110

Khon Kaen หา้งหุน้สว่นจ ากัด นัดพบเครือ่งเขยีน เลขที ่871/3 หมูท่ี ่12 ต าบลศลิา อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่

จังหวัดขอนแกน่ 40000

Khon Kaen พรอษุาเครือ่งเขยีน เลขที ่280/1 หมูท่ี ่3 ต าบลแวงใหญ ่

อ าเภอแวงใหญ่

จังหวัดขอนแกน่ 40330

Khon Kaen ชโิระ เครือ่งเขยีน เลขที ่203/2 หมูท่ี ่19 ถนนโคลัมโบ 

ต าบลศลิา อ าเภอเมอืงขอนแกน่  จังหวัด

ขอนแกน่ 40000

Khon Kaen บรษัิท วทิยาภัณฑ ์เมอรแ์ชนท ์จ ากัด เลขที ่200-202 หมู ่1 ต าบลหนองกงุ 

อ าเภอน ้าพอง

จังหวัดขอนแกน่ 40140

Krabi บรษัิท แหลมฉบังเครือ่งเขยีน (1995) จ ากัด เลขที ่15 ซอย 7 ถนนมหาราช ต าบล

ปากน ้า อ าเภอเมอืงกระบี่

จังหวัดกระบี ่81000

Krabi รา้นเครือ่งเขยีน เลขที ่163/4-5 ถนนมหาราช ต าบลปากน ้า

 อ าเภอเมอืงกระบี่

จังหวัดกระบี ่81000

Krabi หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทเีอ็นเอส กระบี่ เลขที ่15 ซอย 7 ถนนมหาราช ต าบล

ปากน ้า อ าเภอเมอืงกระบี่

จังหวัดกระบี ่81000

Krabi พที ูเซ็นเตอร์ เลขที ่170/55 ถนนศรตีรัง ต าบลกระบีใ่หญ่

 อ าเภอเมอืงกระบี่

จังหวัดกระบี ่81000

Lampang รัตนาพันธ์ เลขที ่11/28 ถนนทา่คราวนอ้ย ต าบล

สบตุย๋ อ าเภอเมอืงล าปาง

จังหวัดล าปาง 52100

Lamphun บรษัิท ศวิดล สเตชัน่เนอรี ่จ ากัด เลขที ่159/1 ถนนเจรญิราษฎร ์ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืง

จังหวัดล าพูน 51000

Loei หา้งหุน้สว่นจ ากัด ใจสดชืน่ เลขที ่146 ถนนเจรญิรัฐ ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืงเลย

จังหวัดเลย 42000

Maha Sarakham รา้นเบส แอน บาส เครือ่งเขยีน เลขที ่182 หมูท่ี ่10 ต าบลยางสสีรุาช 

อ าเภอยางสสีรุาช

จังหวัดมหาสารคาม 44210



Maha Sarakham รา้น แกว้ตาเครือ่งเขยีน เลขที ่474 ถนนนครสวรรค ์ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืง

จังหวัดมหาสารคาม 44000

Maha Sarakham เอ็น แอนด ์เอ็น เลขที ่464 หมูท่ี ่1 ถนนแจง้สนทิ 

ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื

จังหวัดมหาสารคาม 44130

Maha Sarakham รา้น ทรงสมัย เลขที ่728-729 หมุท่ี ่1 ถนนแจง้สนทิ 

ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื

จังหวัดมหาสารคาม 44130

Maha Sarakham บรษัิท สขุใจ สเตชัน่เนอรีส่ ์จ ากัด เลขที ่121 หมูท่ี ่16 ต าบลปะหลาน 

อ าเภอพยัคฆภมูพิสิยั จังหวัดมหาสารคาม

 44110

Mukdahan ยนิดพีาณชิย์ เลขที ่229 หมูท่ี6่ ถนนมกุดาหาร-กฉุิ

นารายณ์ ต าบลน ้าเทีย่ง อ าเภอค าชะอ ี

จังหวัดมกุดาหาร 49000

Mukdahan หา้งหุน้สว่น เพชรรวมสาสน์ มกุดาหาร จ ากัด เลขที ่112 ถนนเมอืงใหม ่ต าบลมกุดาหาร

 อ าเภอเมอืง

จังหวัดมกุดาหาร 49000

Nakhon Pathom บรษัิท ซที ูสเตชัน่ จ ากัด เลขที ่19/8-9 ถนนราชมรรคาใน ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

Nakhon Pathom ศริชิยัศกึษาภัณฑ์ 72/48-49 ถนนหลังพระ อ าเภอเมอืง

จังหวัดนครปฐม 73000

Nakhon Pathom รา้น ศริธินา เลขที ่46/5-6 หมูท่ี ่3 ต าบลบางกระเบา 

อ าเภอนครชยัศรี

จังหวัดนครปฐม 73120

Nakhon Pathom บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00016 เลขที ่33/3 หมูท่ี ่2 ต าบลยายชา อ าเภอ

สามพราน

จังหวัดนครปฐม 73110

Nakhon Pathom บรษัิท ไทยเสร ีบุ๊คส ์จ ากัด (สาขาที ่1) เลขที ่72/50-51 ถ.หลังพระ,21/20-22 

ตรอกหลังโรงพยาบาล ต าบลพระปฐม

เจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

Nakhon Phanom บรษัิท นวภัทร สเตชัน่เนอรี ่ จ ากัด เลขที ่7,9  ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม

จังหวัดนครพนม 48000

Nakhon Phanom นวิบุ๊คส์ เลขที ่317/2 ถนนเฟ่ืองนคร ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครพนม

จังหวัดนครพนม 48000

Nakhon 

Ratchasima

หา้งหุน้สว่นจ ากัด สริสิาสน์ อนิเตอรก์รุ๊ป เลขที ่1554/2 ถนนสรุนารายณ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

จังหวัดนครราชสมีา 30000

Nakhon 

Ratchasima

บรษัิท มังกรพานชิ 2020 จ ากัด เลขที ่372 หมูท่ี ่7 ต าบลสคีิว้ อ าเภอสคีิว้

จังหวัดนครราชสมีา 30140

Nakhon 

Ratchasima

บรษัิท เดอะมอลลร์าชสมีา จ ากัด ส านักงาน

ใหญ่

เลขที1่242/2 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา 30000

Nakhon 

Ratchasima

หา้งหุน้สว่นจ ากัด เจดิจา้ศกึษาภัณฑ ์(ฮกกี)่ เลขที ่99 หมูท่ี ่17 ต าบลในเมอืง อ าเภอพิ

มาย

จังหวัดนครราชสมีา 30110



Nakhon 

Ratchasima

รา้นหนังสอืสบายใจ เลขที ่611/1 ถนนมติรภาพ อ าเภอปากชอ่ง

จังหวัดนครราชสมีา 30130

Nakhon 

Ratchasima

ธนาคณู เลขที ่506 ถนนมติรภาพ ต าบลปากชอ่ง 

อ าเภอปากชอ่ง

จังหวัดนครราชสมีา 30130

Nakhon Sawan เดอะ คอรเ์นอร์ เลขที ่867/116 หมูท่ี ่9 ต าบลนครสวรรค์

ตก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค ์60000

Nakhon Sawan บรษัิท วถิเีทพสรรพสนิคา้ จ ากัด เลขที ่159,159/1 ถนนสวรรคว์ถิ ีต าบล

ปากน ้าโพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์  

จังหวัดนครสวรรค ์60000

Nakhon Sawan หา้งหุน้สว่นจ ากัด วทิยาภัณฑ ์1974 เลขที ่109/6-7 ถนนมาตลุ ีต าบลปากน ้าโพ

 อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค ์60000

Narathiwat บรษัิท ปีนังเทรดดิง้ จ ากัด เลขที ่68 ถนนสรุยิะประดษิฐ ์ต าบลบาง

นาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส

จังหวัดนราธวิาส 96000

Nong Bua Lamphu หา้งหุน้สว่นจ ากัด เพือ่นเรยีนนากลาง (2555) เลขที ่327 หมู1่4 ถนนอดุร-เลย ต าบลนา

กลาง อ าเภอนากลาง

จังหวัดหนองบัวล าภ ู39170

Nong Bua Lamphu บรษัิท โปรเจคบุ๊คส ์จ ากัด เลขที ่290 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองบัว อ าเภอ

เมอืงหนองบัวล าภู

จังหวัดหนองบัวล าภ ู39000

Nong Khai รา้นอรณุเครือ่งเขยีน เลขที ่136 หมูท่ี ่2 ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงหนองคาย

จังหวัดหนองคาย 43000
Nonthaburi บรษัิท อมรนิทร ์บุ๊ค เซ็นเตอร ์จ ากัด 

(ส านักงานใหญ)่

เลขที ่108 หมูท่ี2่ ถนนบางกรวย-จงถนอม ต าบลมหาสวสัดิ ์
อ าเภอบางกรวย
จังหวดันนทบรุ ี11130

Nonthaburi บรษัิท ไอเทม บ็อกซ ์จ ากัด เลขที ่110/13-14 หมูท่ี ่2 ต าบลปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11130

Nonthaburi คณุศศฑร  มั่นคงดี เลขที ่99/38 หมูท่ี ่6 ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบรุ ี11140

Pathum Thani บรษัิท ดจีรงิศกึษาภัณฑ ์(รังสติ) จ ากัด 99-99/1 ถนนรังสติ-ปทมุธาน ีต าบล

ประชาธปัิตย ์อ าเภอธัญบรุี

จังหวัดปทมุธาน ี12130

Pathum Thani ศกึษาภัณฑป์ทมุธานี 49,51 ถนนรังสติ-ปทมุธาน ีต าบล

ประชาธปัิตย ์อ าเภอธัญบรุี

จังหวัดปทมุธาน ี12130

Pathum Thani สรีุง้ เลขที ่300/40 หมูท่ี ่13 ถนนพหลโยธนิ 

ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา

จังหวัดปทมุธาน ี12130

Pathum Thani หา้งหุน้สว่นจ ากัด ดนิสอแดง เลขที ่12/29 หมู ่19 ถนนพหลโยธนิ 

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง

จังหวัดปทมุธาน ี12120

Pathum Thani สรีุง้ (หอพักบัณฑติ) เลขที ่89/2 หมูท่ี ่7 ต าบลหลักหก อ าเภอ

เมอืงปทมุธานี

จังหวัดปทมุธาน ี12000



Pattani บรษัิท สริปัิตตาน ี(2015) จ ากัด เลขที ่69,71 ถนนอดุมวถิ ีต าบลอาเนาะร ู

อ าเภอเมอืงปัตตานี

จังหวัดปัตตาน ี94000

Pattani หา้งสเป็กซเ์ครือ่งเขยีน เลขที ่11,13,15 ถนนพพิธิ ต าบลอาเนาะร ู

อ าเภอเมอืง

จังหวัดปัตตาน ี94000

Pattani ตานีเครือ่งเขยีน เลขที ่1/22 ซอย 1 ถนนยะรัง ต าบลอา

เนาะร ูอ าเภอเมอืงปัตตานี

จังหวัดปัตตาน ี94000

Phang Nga บรษัิท พังงาพลาซา่ จ ากัด เลขที ่12 ถนนศริริาษฎร ์ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพังงา

จังหวัดพังงา 82000

Phichit รา้นมติตแ์ท ้ เลขที ่133-135 ถนนประธานเมอืง ต าบล

บางมลูนาก อ าเภอบางมลูนาก

จังหวัดพจิติร 66120

Phitsanulok หา้งหุน้สว่นจ ากัด ออฟฟิซมี เลขที ่316/19 ถนนสหีราชเดโชชยั ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก   จังหวัด

พษิณุโลก 65000

Phitsanulok หา้งหุน้สว่นจ ากัด พพี ีเวริค์เมท กรุ๊ป เลขที ่14/1 ถนนสงิหวัฒน ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

จังหวัดพษิณุโลก 65000

Phitsanulok รา้นสวัสดพีานชิ เลขที ่69 ถนนนเรศวร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง

จังหวัดพษิณุโลก 65000

Phitsanulok บรษัิท สวัสดพีานชิ สเตชัน่เนอรี ่จ ากัด เลขที ่287/1 ถนนพชิยัสงคราม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

จังหวัดพษิณุโลก 65000

Phra Nakhon Si 

Ayutthaya

บรษัิท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงงว่นจ๊ัว) จ ากัด เลขที ่11/59 ถนนจักรพรรดิ ์ต าบลประตชูยั

 อ าเภอพระนครศรอียธุยา

จังหวัดพระนครศรอียธุยา 13000

Phuket บรษัิท หา้แยก จฬุาภัณฑ ์จ ากัด เลขที ่16/3 , 16/6 หมูท่ี ่8 ต าบลฉลอง 

อ าเภอเมอืงภเูก็ต

จังหวัดภเูก็ต 83130

Phuket บรษัิท เกยีรตสินิธ ุสเตชัน่เนอรี ่จ ากัด เลขที ่151/15 ถนนปฎพัิทธิ ์ต าบลตลาด

เหนือ อ าเภอเมอืงภเูก็ต

จังหวัดภเูก็ต 83000

Prachinburi บรษัิท วันเนอร ์สเตชัน่เนอรี ่จ ากัด เลขที ่1334/78,1334/79 ถนนปราจนี

อนุสรณ์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบรุี

จังหวัดปราจนีบรุ ี25000

Prachinburi วทิยาภัณฑ์ 33-35 ถนนสวุรรณศร ต าบลกบนิทร ์

อ าเภอกบนิทรบ์รุี

จังหวัดปราจนีบรุ ี25110

Prachuap Khiri 

Khan

รา้นกจิทวทีรัพย์ เลขที ่386/10 หมูท่ี ่10 ต าบลทับสะแก 

อ าเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบครีขีันธ ์77130

Prachuap Khiri 

Khan

บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00018 เลขที ่234/1 อ.ศนูยก์ารคา้หัวหนิมารเ์ก็ต

วลิเลจ หอ้งเลขที ่เอส345 ชัน้ที ่3 ถนน

เพชรเกษม ต าบลหัวหนิ อ าเภอหัวหนิ

จังหวัดประจวบครีขีันธ ์7711



Prachuap Khiri 

Khan

บรษัิท ไอทโีซน บางสะพาน จ ากัด เลขที ่119 หมูท่ี ่5 ต าบลก าเนดินพคณุ 

อ าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบครีขีันธ ์77140

Prachuap Khiri 

Khan

บรษัิท ก.สหภัณฑ ์สเตชัน่เนอรี ่กรุ๊ป จ ากัด เลขที ่200/79 หมูท่ี ่2 ซอยรัฐบ ารงุ 5 ถนน

รัฐบ ารงุ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรุี

จังหวัดประจวบครีขีันธ ์77120

Prachuap Khiri 

Khan

รา้นโสภาเครือ่งเขยีน เลขที ่1/179 ซอยหมูบ่า้นเขานอ้ย ต าบล

หัวหนิ อ าเภอหัวหนิ

จังหวัดประจวบครีขีันธ ์77110

Ratchaburi มานาบ ิเซ็นเตอร์ เลขที ่197 หมูท่ี ่10 ต าบลสวนกลว้ย 

อ าเภอบา้นโป่ง

จังหวัดราชบรุ ี70000

Ratchaburi บษุบง เลขที ่1/20 ถนนสมบรูณ์กลุ ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุี

จังหวัดราชบรุ ี70000

Ratchaburi บรษัิท เอกธนอนันต ์จ ากัด 247,247/1-3 ถนนทรงพล ต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอบา้นโป่ง

จังหวัดราชบรุ ี70110

Rayong บรษัิท เอกวทิยา (2000) จ ากัด เลขที ่87/27-28 ถนนสขุมุวทิ ต าบลทา่

ประดู ่อ าเภอเมอืง

จังหวัดระยอง 21000

Rayong บรษัิท เอกวทิยา จ ากัด เลขที ่327/12 ถนนสขุมุวทิ ต าบลเนนิพระ

 อ าเภอเมอืงระยอง

จังหวัดระยอง 21000

Roi Et หจก.บัณฑติกรุ๊ป 97 ถ.สรุยิเดชบ ารงุ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืง

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000

Sakon Nakhon หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศรชียัศกึษาภัณฑส์กลนคร เลขที ่288 ถนนคเูมอืง ต าบลธาตเุชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

Samut Prakan หา้งหุน้สว่นจ ากัด นานาภัณฑป์ากน ้า เลขที ่1 ถนนนารายณ์ปราบศกึ ต าบล

ปากน ้า อ าเภอเมอืง

จังหวัดสมทุรปราการ 10270

Samut Prakan สริพัินธ์ เลขที ่890/19-24 หมูท่ี ่2 ถนนพุทธรักษา 

ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ

จังหวัดสมทุรปราการ 10280

Samut Prakan รา้นสโนวบ์อมบ์ เลขที ่80/229ก หมู ่5 หมูบ่า้นทพิวัล 1 

ซอย 39 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเมอืง

ใหม ่อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ

จังหวัดสมทุรปราการ 10270

Samut Prakan บจก.บทีเูอส (สาขาเมกะ บางนา) เลขที ่39 หอ้งเลขที ่2456 ชัน้ 2 หมูท่ี ่6 

ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

บางพล ี จังหวัดสมทุรปราการ 10540

Samut Sakhon สวัสดโีอสถ เลขที ่898/20 ถนนเศรษฐกจิ 1 ต าบล

มหาชยั อ าเภอเมอืง

จังหวัดสมทุรสาคร 74000



Samut Sakhon บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00005 เลขที ่33/62-70 หมูท่ี ่10 ต าบลออ้มนอ้ย 

อ าเภอกระทุม่แบน

จังหวัดสมทุรสาคร 74130

Samut Sakhon บรษัิท สมใจบซิกรุ๊ป จ ากัด สาขาที ่00006 เลขที ่98/2 หมูท่ี ่7 ต าบลออ้มนอ้ย 

อ าเภอกระทุม่แบน

จังหวัดสมทุรสาคร 74130

Samut Songkhram ศรสีวุรรณ เลขที ่517/48 ถนนศรจี าปา ต าบลแม่

กลอง อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

จังหวัดสมทุรสงคราม 75000

Singburi บรษัิท คลังวทิยาศกึษา จ ากัด เลขที ่77 หมู ่5 ถนนสงิหบ์รุ-ีบางระจัน 

ต าบลตน้โพธิ ์อ าเภอเมอืง

จังหวัดสงิหบ์รุ ี16000

Sisaket หา้งหุน้สว่นจ ากัด ไพศาลวทิยา 1492/1-3 ถนนขขุันธ ์ต าบลเมอืงใต ้

อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ

จังหวัดศรสีะเกษ 33000

Sisaket บรษัิท บอมเบยีรค์า้วัสด ุจ ากัด เลขที ่721/6-7 หมูท่ี ่6 ต าบลหว้ยเหนือ 

อ าเภอขขุันธ์

จังหวัดศรสีะเกษ 33140

Sisaket หา้งหุน้สว่นจ ากัด ไมตรจีติเซ็นเตอร์ เลขที ่179/1 หมูท่ี ่5 ถนนสนิประดษิฐ ์

ต าบลน ้าออ้ม  อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรสีะเกษ 33110

Songkhla โยฮัน นานาภัณฑ์ เลขที ่30 หมูท่ี ่2 ถนนสคุนธรักษ์ ต าบล

บา้นนา อ าเภอจะนะ

จังหวัดสงขลา 90130

Songkhla บรษัิท สมอทอง เอ็กซเ์พรส จ ากัด เลขที ่27/7 ถนนพลพชิยั ต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

Songkhla บรษัิท สยามนครนิทร ์จ ากัด เลขที ่488/88 ถนนเพชรเกษม ต าบล

หาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

Surat Thani กบเหลาดนิสอ เลขที ่248/93 หมูท่ี ่1 ถนนดอนนก ต าบล

มะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี

จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84000

Surat Thani รา้นวัฒนภัณฑ์ เลขที ่91 หมูท่ี1่ ถนนวชิติภักด ีต าบล

ตลาดไชยา อ าเภอไชยา

จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84110

Surin รา้นนารติะ เลขที ่55 ถนนภักดชีมุพล ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืง

จังหวัดสรุนิทร ์32000

Tak ปัณณวชิย์ เลขที ่4/66 ถนนมหาดไทยบ ารงุ ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมอืงตาก

จังหวัดตาก 63000

Trang บรษัิท มติรสาสน์ ตรังพาณชิย ์จ ากัด เลขที ่128 ถนนวเิศษกลุ ต าบลทับเทีย่ง 

อ าเภอเมอืงตรัง

จังหวัดตรัง 92000

Ubon Ratchathani หา้งหุน้สว่นจ ากัด ชวนชยัเดช เลขที ่992/1 ถนนประชา ต าบลเมอืงเดช 

อ าเภอเดชอดุม

จังหวัดอบุลราชธาน ี34160



Ubon Ratchathani กัญณภัทรเครือ่งเขยีน เลขที ่363/7 หมูท่ี ่3 ต าบลเมอืงศรไีค 

อ าเภอวารนิช าราบ

จังหวัดอบุลราชธาน ี34190

Udon Thani บรษัิท นวิงว่นแสงไทย 2003 จ ากัด เลขที ่88/8 หมูท่ี ่6 ซอยบา้นเดือ่ ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี

จังหวัดอดุรธาน ี41000

Uthai Thani ศกลวรรณ เลขที ่686/8 ถนนศรอีทัุย ต าบลอทัุยใหม ่

อ าเภอเมอืงอทัุยธานี

จังหวัดอทัุยธาน ี61000

Uthai Thani ศรอีทัุยเซ็นเตอร์ เลขที ่65 ถนนพระยาวฑิรูย ์ต าบลอทัุย

ใหม ่อ าเภอเมอืงอทัุยธานี

จังหวัดอทัุยธาน ี61000


