
No. BRANCH TELEPHONE ADDRESS

1 เซน็ทรลั รตันาธเิบศร์ 02-526-6067 68/100 หา้งเซน็ทรลัรตันาธเิบศน์ ชัน้ 1 หอ้ง 111 ม.8 ถ. รตันาธเิบศร ์ต. บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี 11000
2 บิก๊ซ ีแจง้วฒันะ 02-5735-860 96  หา้งบิก๊ซแีจง้วฒันะ ชัน้ 1 หอ้ง 102 ม. 1  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ จ.กรงุเทพ ฯ  10210
3 บิก๊ซ ีราษฎรบ์ูรณะ 02-873-1288 19 หา้งบิก๊ซรีาษฎรบ์ูรณะชัน้ 1  หอ้ง G27 ม. 9 ถ. ราฎรบ์ูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ กทม. 10140
4 โรบนิสนั นครศรฯี 075-317-439 89/201 หา้งโรบนิสนันครศรธีรรมราช ชัน้ 1 F ถ. พฒันาการคขูวาง อ. เมอืง จ. นครศรธีรรมราช
5 แฟรี ่กลางเมอืง ขอนแก่น 043-322-086 69/9 หา้งแฟรีก่ลางเมอืง ชัน้ 1 หอ้ง 0102 ถ. กลางเมอืง ต. ในเมอืง อ. เมอืงขอนแก่น จ. ขอนแก่น  40000
6 บิก๊ซ ี พระราม 2 02-895-7728 เลขที ่127 หา้งบิก๊ซธีนบุร-ีปากท่อ ชัน้ 1 ถ.พระรามที ่2 แขวงแสมด า  แขตบางขุนเทยีน  จ.กรงุเทพมหานคร  10150
7 บิก๊ซ ีเชยีงราย 053-746-517 184 หา้งบิก๊ซเีชยีงราย ชัน้ 1 หอ้ง 114/2 ม. 25 ต. รอบเวยีง อ. เมอืงเชยีงราย จ. เชยีงราย 57000
8 บิก๊ซ ีรามค าแหง 02-735-3678 643/7  หา้งคารฟู์รส์ุขาภบิาล 3 ชัน้ G  หอ้ง G .34  ถ.สุขาภบิาล 3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.  10240
9 บิก๊ซ ี เชยีงใหม ่2 053-850-711 94 หา้งบิก๊ซ ีเชยีงใหม ่2 ชัน้ 2 หอ้ง 27,36 หมู ่4 ถ. เชยีงใหม ่- ล าปาง ต. หนองป่าครัง่ อ. เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50000
10 บิก๊เจยีง หนองคาย 042-464-581 304 หา้งบิก๊เจยีงหนองคาย ชัน้ 1 ม.  10 ถ. มติรภาพ ต. โพธิช์ยั อ. เมอืง จ. หนองคาย  43000
11 บิก๊ซ ี แจง้วฒันะ2 02-962-6139 112 หา้งบิก๊ซ ีแจง้วฒันะ 2 ชัน้ 1 หอ้ง 19  ม.5  ถ. แจง้วฒันะ  ต. ปากเกรด็ อ. ปากเกรด็  จ. นนทบุร ี 11120
12 บิก๊ซ ีรามอนิทรา 02-971-7576 59 หา้งบิก๊ซ ีรามอนิทรา ชัน้ 2 หอ้ง 28  ม. 4 ถ. รามอนิทรา กม. 2.5  แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กทม.  10220
13 เดอะมอลลโ์คราช 1 044-288-250 1242/2  หา้งเดอะมอลลโ์คราช ชัน้ 1 หอ้ง 1F-07 A  ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา  30000
14 บิก๊ซ ีหาดใหญ่ 074-427-738 111/19 หา้งบิก๊ซหีาดใหญ่ ชัน้ 1 หอ้ง 111 ม.4 ต. คลองแห  อ.เมอืงหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
15 บิก๊ซ ีสมทุรปราการ 02-388-2492 498/1 หา้งบิก๊ซสีมทุราปราการชัน้ 1 หอ้ง 122 ถ.สุขุมวทิ  ต.ปากน ้า  อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10280
16 บิก๊ซ ีหวัหมาก 02-718-7421 177  หา้งบิก๊ซหีวัหมาก ชัน้ 2 หอ้ง 206 ถ.รามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 10240
17 บิก๊ซ ีล าปาง 054-352-641 65 หา้งบิก๊ซลี าปางชัน้ 1 หอ้ง 107/1 ถ.ไฮเวย์ล าปาง-งาว  ต.สบตุ๋ย  อ.เมอืงล าปาง  จ.ล าปาง 52100
18 บิก๊ซ ีอุบล 045-284-538 92 หา้งบิก๊ซอุีบลราชธาน ี ชัน้ 1  ซ.ธรรมวถิ ี4  ถ.ธรรมวถิ ี  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงอุบลราชธาน ีจ.อุบลราชธาน ี34000
19 บิก๊ซ ีรชัดา 02-245-5786 125 หา้งบิก๊ซรีชัดา ชัน้ 1 หอ้ง 5,6  รชัดาภเิษก  ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10320
20 บิก๊ซ ีดอนเมอืง 02-973-7177 1 หา้งบิก๊ซดีอนเมอืง ชัน้ 1  หอ้ง 002/1 ซอยพหลโยธนิ  50 ถ. พหลโยธนิ  แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กทม. 10220
21 บิก๊ซ ี บางบอน 02-898-2240 19/164 หา้งบิก๊ซ ีบางบอน ชัน้ 1 หอ้ง12,13 หมู ่6  แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.  10150
22 บิก๊ซ ี บางปะกอก 02-872-1191 278 หา้งบิก๊ซบีางปะกอกชัน้ 2 หอ้ง F 2/7 ม. 1 ถ.สุขสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ กทม. 10140
23 บิก๊ซ ีภูเกต็ 076-249-366 72 หา้งบิก๊ซภีูเกต็ชัน้ G หอ้งG 21 ม.5 ต.วชิติ อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเกต็ 83000
24 บิก๊ซ ีบางนา 02-744-3474 111 หา้งบิก๊ซบีางนาชัน้ 1 หอ้ง 122 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 10260
25 บิก๊ซ ี อ่อนนุช 02-311-1215 114 หา้งบิก๊ซอ่ีอนนุช ชัน้ 1 หอ้ง K 11  ถ. สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา จ. กทม.  10110
26 บิก๊ซดีาวคะนอง 02-876-2342 1050 หา้งบิก๊ซดีาวคะนองชัน้ 1  หอ้ง 114 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ  แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกทม. 10600
27 บิก๊ซ ีตวิานนท์ 02-968-6253 9/9 หา้งบิก๊ซตีวิานนท ์ ชัน้ 1  หอ้ง 111 ม. 5  ถ. ตวิานนท ์ ต. ตลาดขวญั  อ.เมอืงนนทบุร ีจ. นนทบุร ี11000
28 เซน็ทรลั พระราม 2 02-872-4299 128 หา้งเซน็ทรลัพลาซาพระราม 2 ชัน้ 1  หอ้ง 130/1 ม. 6 ถ. พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กทม.10150
29 เดอะมอลล ์บางกะปิ 2 02-363-3077 3522  หา้งเดอะมอลล-์บางกะปิ ชัน้ 1  แผนกเทคโฮม  ถ. ลาดพรา้ว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กทม.  10310
30 บิก๊ซ ี พทัยาใต้ 038-374-828 565/41  หา้งบิก๊ซพีทัยาใต ้ชัน้ 1  หอ้ง 107 ม. 10  ต. หนองปรอื อ. บางละมงุ จ. ชลบุร ี 20150
31 บิก๊ซ ี นครสวรรค์ 056-331-972 320/10  หา้งบิก๊ซนีครสวรรค ์ชัน้ 2 หอ้ง 216 ถ. สวรรคว์ถิ ี ต. ปากน ้าโพ  อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์60000
32 โลตสั จนัทบุรี 039-303-385 25/4 หา้งโลตสัจนัทบุร ีชัน้  1 ถ. พระยาตรงั  ต. วดัใหม ่ อ.เมอืง  จ. จนัทบุร ี 22000
33 บิก๊ซ ีลาดพรา้ว  2 02-983-7356 669 หา้งบิก๊ซลีาดพรา้ว 2 ชัน้ G หอ้ง C 7 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.ฯ 10900
34 โลตสั แพร่ 054-621-573 55/4 หา้งโลตสัแพร ่ชัน้ 1 ม. 1 ต.ทุ่งกวาว  อ.เมอืง จ. แพร ่54000
35 โลตสั ราชบุรี 032-350-364 8/4 หา้งโลตสัราชบุร ีชัน้ 1 ถ.คทาธร  ต.หน้าเมอืง  อ.เมอืง  จ.ราชบุร ี 70000
36 บิก๊ซ ีสะพานควาย 02-616-7317 618/1 หา้งบิก๊ซสีะพานควาย ชัน้ 1 หอ้ง 115 พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
37 บิก๊ซ ี พทัยา 2 038-415-044    333 หา้งบิก๊ซพีทัยา 2  ชัน้จ ี หอ้ง เค 1/2  ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี20150
38 โลตสั ปทุมธานี 02-978-1150 21/49  หา้งโลตสัปทุมธาน ีชัน้ 1 ถนนปทุม-สามโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง ปทุมธาน ี12000
39 บิก๊ซ ีฉะเชงิเทรา 038-517-498 9/1 หา้งบิก๊ซ ีฉะเชงิเทรา ชัน้ 1 หอ้ง 111 ถ. ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต. หน้าเมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ. ฉะเชงิเทรา 24000
40 โลตสั จรญัสนทิวงศ์ 02-434-7140 244 หา้งโลตสัจรญัสนทิวงศ ์ชัน้ 1 ถ.จรญัสนทิวงศ ์ ต.บางพลดั  อ.บางพลดั  กทม. 10700
41 โลตสั สุรนิทร์ 044-531-963 19 หา้งโลตสัสุรนิทร ์ชัน้ 1  ถ.หลกัเมอืง  ต. ในเมอืง  อ. เมอืงสุรนิทร ์จ. สุรนิทร ์ 32000
42 บิก๊ซ ี เพชรเกษม 2 02-807-5184 29/1 หา้งบิก๊ซเีพชรเกษม 2  ชัน้ 1  ม. 11 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.  10160
43 โลตสั สกลนคร 042-731-136 243 หา้งโลตสัสกลนคร ชัน้ 1 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชงิชุม อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000
44 บิก๊ซ ีปัตตานี 073-313-960 301 หา้งบิก๊ซ ีปัตตาน ีชัน้ 1 หอ้ง 107 ม. 4 ต.รสูะมแิล อ.เมอืงปัตตาน ีปัตตาน ี94000
45 เสรมิไทย มหาสารคาม 043-723-715 103 อาคารเสรมิไทยพลาซ่า ชัน้ 1 ถ.รมิคลองสมถวลิ ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
46 โลตสั พระราม 1 02-612-6720 831 หา้งโลตสัพระราม 1 ชัน้ 1 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม. 10330
47 บิก๊ซ ีสุรนิทร์ 044-535-092 8 หา้งบิก๊ซสีุรนิทร ์ชัน้ 1 หอง้ 109 ถ.หลกัเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์32000
48 บิก๊ซ ีอุดร 042-323-643 415 หา้งบิก๊ซอุีดรธาน ีชัน้ 1 หอ้ง 108 ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อุดรธาน ี41000
49 บิก๊ซ ีขอนแก่น 043-325-465 290/1 หา้งบิก๊ซขีอนแก่น ชัน้ 1 หอ้ง 113-114/1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
50 บิก๊ซ ีออ้มใหญ่ 02-420-8310 17/17 หา้งบิก๊ซอีอ้มใหญ่ ชัน้ 1 หอ้ง 113 หมูท่ี ่8 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
51 บิก๊ซ ีเพชรเกษม 02-421-4768 1759  หา้งบิก๊ซเีพชรเกษม ถ.เพชรเกษม  แขวงหลกัสอง  เขตบางแค  กรงุเทพมหานคร  10160
52 โลตสั ชยัภูมิ 044-838-182 171 หา้งโลตสัชยัภูม ิถนนสนามบนิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชยัภูม ิ36000
53 โลตสั วงัหนิ 02-942-6213 4/84-85 หา้งโลตสัวงัหนิ ชัน้ 1 ม.14 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
54 บิก๊ซ ี ฉะเชงิเทรา2 038-536-005 28/73 หา้งบิก๊ซ ีฉะเชงิเทรา 2 ชัน้ 1 ยูนติเอฟ 1/13 เอ ถ.ศรโีสธรตดัใหม ่ต.หน้าเมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000
55 เซยีร ์ รงัสติ 02-992-6783 99 หา้งเซยีรร์งัสติ ชัน้ใตด้นิ  ม.8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา ปทุมธาน ี12130
56 ฟิวเจอร ์ชัน้1 02-958-0295 94 หา้งฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ชัน้ 1 เอฟ หอ้ง 19 บ ีถนนพหลโยธนิ แขวงประชาธปัิตย์ เขตธญับุร ีปทุมธาน ี12130
57 บิก๊ซ ีเพชรบุรี 032-454-553 130 หา้งบิก๊ซเีพชรบุร ีชัน้ 1 ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบุร ีจ.เพชรบุร ี76000
58 โลตสั บางพลี 02-325-1091 99/27 หา้งโลตสับางพล ีชัน้ 1 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีสมทุรปราการ 10540
59 บิก๊ซ ีสกลนคร 042-731-376 1594/16 หา้งบิก๊ซสีกลนคร ชัน้ 1 ถ.รอบเมอืง ต.ธาตุเชงิชุม อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000
60 ไอทสีแควร์ 02-576-0383 333/100 อาคารหลกัสีพ่ลาซ่าชัน้ จ ีหอ้ง จ ี19 ถนนแจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กทม. 10210
61 บิก๊ซ ีอสิรภาพ 02-890-7128 2 หา้งบิก๊ซอีสิรภาพ ชัน้ 1  ถ.ศรปีราชญ์ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ีกทม. 10600
62 บิก๊ซ ี รตันาธเิบศร ์2 02-950-4849 68/777 หา้งบิก๊ซรีตันาธเิบศร ์2 ชัน้ 1 ยูนติเอฟ 1/19  หมูท่ี ่8 ถ.รตันาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000
63 โลตสัสุรนิทร ์พลาซ่า 044-538-064 101 หา้งโลตสัสุรนิทรพ์ลาซา ถ.หนองดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์32000
64 โคลเิซีย่ม ยะลา 073-213-321 505 อาคารศนูย์การคา้โคลเิซีย่มซนีเีพลก็ซ-์ยะลา ถนนสโิรรส ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา ยะลา 95000
65 อยุธยาพารค์ 035-213-948 126 ศนูย์การคา้อยุธยาพารค์ ชัน้ จ ีหอ้ง จ-ี93 ถนนสายเอเชยี ต าบลคลองสวนพล ูอ าเภอพระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา 13000
66 โลตสั หวัหนิ 032-526-190 234/1 หา้งโลตสัหวัหนิ ถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110
67 โลตสั สตัหบี 038-739-267 179 หา้งโลตสัสตัหบี หมู ่2 ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี ชลบุร ี20180

สาขา Mister Donut 
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สาขา Mister Donut 

68 บิก๊ซ ีพระราม 4 02-661-5794 2929 หา้งบิก๊ซพีระราม 4 ชัน้ 1 ยูนติ FD 1  ถ.พระราม 4  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพฯ  10110
69 บิก๊ซ ี ราชบุร ี 032-332-636 534 หา้งบิก๊ซ ีราชบุร ีชัน้ 1 หมู ่1 ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอเมอืงราชบุร ีราชบุร ี70000
70 บิก๊ซ ีแพร่ 054-625-101 600 หา้งบิก๊ซแีพร ่ชัน้ 1 หมู ่9 ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร ่แพร ่54000
71 พนัธท์พิย์ งามวงศว์าน 02-953-5331 69/21 อาคารพนัธท์พิย์พลาซ่า งามวงศว์าน ชัน้ 1 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีนนทบุร ี10110
72 บิก๊ซ ีโคราช 044-295-007 118  หา้งบิก๊ซโีคราช ชัน้ 1 หอ้ง 101-2  ถ. มติรภาพ - หนองคาย ต. ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ. นครราชสมีา 30000
73 โลตสั บา้นฟ้า 02-987-8422 75 หา้งโลตสั บา้นฟ้าปิยรมย์ หมู ่5 ถ.ล าลกูกา ต.บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธาน ี12150
74 บิก๊ซ ีล าลกูกา 02-152-7191 10 หา้งบิก๊ซลี าลกูกาชัน้ 1 หอ้ง 116 หมู ่12 ถ.ล าลกูกา ต. บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธาน ี12150
75 เซน็ทรลั วงศส์ว่าง 02-586-0389 888 หา้งเซน็ทรลัวงศส์ว่าง ชัน้ 1 หอ้งเลขที ่บ ี105 ถ.พบิูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กทม.10800
76 บิก๊ซ ี สุวนิทวงศ์ 02-906-4486 123 หา้งบิก๊ซสีุวนิทวงศ ์ชัน้ 2 หอ้งที ่เค 2/2 หมู ่16 ถ.สุวนิทวงศ ์แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกทม. 10510
77 บิก๊ซ ีปราจนีบุรี 037-215-801 630/1 หา้งบิก๊ซปีราจนีบุร ีชัน้ 1 หอ้งเลขที ่110 ถ.ราษฎรด าร ิต.หน้าเมอืง อ.เมอืงปราจนีบุร ีจ.ปราจนีบุร ี25000
78 โรบนิสนั ศรรีาชา 038-770-588 90/1 หา้งโรบนิสนัศรรีาชา ชัน้ บเีอฟ หอ้ง บ-ี11 ถ.สุขุมวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20110
79 โลตสั สว่างแดนดนิ สกลนคร 042-737-752 501 หา้งโลตสั สว่างแดนดนิ หมู ่2 ต.สว่างแดนดนิ อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 47110
80 โลตสั สามพราน 034-223-189 20/10 หา้งโลตสั สามพราน หมู ่1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
81 บิก๊ซ ี ชลบุร ี2 038-387-937 15/17 หา้งบิก๊ซชีลบุร ี2 หอ้งเอฟ 1/8 ม.3 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี20000
82 โลตสั นวนคร 02-909-7188 98/103 หา้งโลตสันวนคร ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120
83 แพลทนิัม่  222/1265 เดอะแพลทนีมัแฟชัน่มอลล ์ชัน้ใตด้นิ ถ.เพชรบุร ีแขวง ถนนเพชรบุร ีเขตราชเทว ีกทม.10400
84 บิก๊ซ ี ล าพนู 053-575-547 200 หา้งบิก๊ซลี าพนู ชัน้ 1 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000
85 บิก๊ซ ีชลบุรี 038-192-249 49/1 หา้งบิก๊ซชีลบุร ีหมู ่3 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี20000
86 โลตสั ฝาง 053-383-001 577 หา้งโลตสัฝาง ชัน้ 1 หมู ่5 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่50110
87 บิก๊ซ ี สมยุ 077-960-783 129/19 หา้งบิก๊ซสีมยุ หมู ่1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธ์าน ี84320
88 โลตสั มกุดาหาร 042-631-545 35 หา้งโลตสัมกุดาหาร ชัน้ 1 ถ. ชยางกูร ข.  ต. มกุดาหาร อ. เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000
89 บิก๊ซ ีหางดงเขยีงใหม่ 053-447-851 433/4 หา้งบิก๊ซหีางดง หมู ่7 ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000
90 บิก๊ซ ีบุรรีมัย์ 044-110-216 150 หา้งบิก๊ซบุีรรีมัย์ หมูท่ี ่7 ต.อสิาณ อ.เมอืงบุรรีมัย์ จ.บุรรีมัย์ 31000
91 บิก๊ซ ีพระราม 2 2 02-895-9427 189/1 หา้งบิก๊ซ ีพระราม 2  2  หอ้ง เอฟ 1/2 หมูท่ี ่6  ถ.พระรามที ่2  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กทม.10150
92 โลตสั แมจ่นั 053-660-694 245 หา้งโลตสัแมจ่นั หมู4่ ต.แมจ่นั อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย 57110
93 โลตสั ปราจนีบุรี 037-414-775 228 หา้งโลตสัปราจนีบุร ีหมู ่10 ต.ท่าตูม อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบุร ี25140
94 บิก๊ซ ีรงัสติ คลอง3 02-592-2917 99 หา้งบิก๊ซรีงัสติ คลอง 3 หอ้งเอฟ 1/6 หมู ่3  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120
95 ยูเนี่ยนมอลล์ 02-512-5075 54 ศนูย์การคา้ยูเนี่ยนมอลล ์ชัน้ 2  ซอยลาดพรา้ว 1 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900
96 บิก๊ซ ีอยุธยา 035-747-094 80 หา้งบิก๊ซอียุธยา หมู ่2 ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13160
97 บิก๊ซ ีหนองจอก 02-9857-824 34 หา้งบิก๊ซหีนองจอก หอ้ง ยูนติ F 1/5 หมูท่ี ่1 ถ.เลยีบวาร ีแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.  10530
98 ฟิวเจอร ์พลาซ่า รงัสติ ชัน้3 02-958-0289 94 หา้งฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ชัน้ 3  หอ้งเลขที ่PLZ.3.KI0071B  ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธญับุร ีปทุมธาน ี12130
99 บิก๊ซ ีชยัภูมิ 044-051-024 99 หา้งบิก๊ซชียัภูม ิหมู ่1 ต.บุ่งคลา้ อ.เมอืงชยัภูม ิจ.ชยัภูม ิ36000
100 บิก๊ซ ี บา้นโป่ง 032-202-074 58 หา้งบิก๊ซบีา้นโป่ง หมู ่5 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร ี70110
101 บิก๊ซ ีเพชรบูรณ์ 056-744-280 เลขที ่939 หา้งบิก๊ซเีพชรบูรณ์ หมู ่2 ต.สะเตยีง อ.เมอืงเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
102 บิก๊ซ ีกระบี่ 075-810-513 349 หา้งบิก๊ซกีระบี ่หมู ่11 ต.กระบีน้่อย อ.เมอืงกระบี ่ จ.กระบี ่81000
103 โลตสั แมส่าย 053-646-283 156 หา้งโลตสัแมส่าย ชัน้ 1  หมู ่5 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย เชยีงราย 57130
104 บิก๊ซ ีนวนคร 02-520-4451 98/196 หา้งบิก๊ซนีวนคร หมู ่13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120
105 บิก๊ซ ีรงัสติ คลอง 6 02-577-4578 158/17 หา้งบิก๊ซ ีรงัสติ คลอง 6 หมู ่4 ต.รงัสติ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี12110
106 บิก๊ซ ีสระแกว้ 037-220-861 352  หา้งบิก๊ซสีระแกว้  ถ.สุวรรณศร  ต.สระแกว้  อ.เมอืงสระแกว้  จ.สระแกว้  27000
107 บิก๊ซ ียโสธร 045-725-244 323  หมู ่2  ต.ส าราญ  อ.เมอืงยโสธร  จ.ยโสธร  35000
108 บิก๊ซ ีมหาสารคาม 043-995-632 238/1-3  หมู ่11  ต.เกิ้ง  อ.เมอืงมหาสารคราม  จ.มหาสารคราม 44000
109 บิก๊ซ ีวารนิช าราบ อุบล 045-854-074 322  หมู ่8  ต.แสนสุข  อ.วารนิช าราบ  จ.อุบลราชธาน ี 34190
110 โคลเีซีย่มสุราษฎรธ์านี 077-210-319 ศนูย์การคา้โคลเีซีย่มสุราษฎรธ์าน ี เลขที ่ 321  ถ.หน้าเมอืง  ต.ตลาด  อ.เมอืงสุราษฎรธ์าน ี จ.สุราษฎรธ์าน ี 8400
111 โลตสั รตันาธเิบศร์ 02-950-8714 37/112 หา้งโลตสัรตันาธเิบศร ์ชัน้ 1 หมูท่ี ่8 ถ.รตันาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000
112 บิก๊ซ ี รงัสติ 2 02-995-0791 70/1 หา้งบิก๊ซรีงัสติ 2 ชัน้ 1  หมู ่15  ถ. พหลโยธนิ ต. คคูต อ. ล าลกูกา จ. ปทุมธาน ี 12130
113 เซน็ทรลั ชลบุรี 038-053-731 55/88-89 หา้งเซน็ทรลัพลาซ่า ชลบุร ีหอ้งเลขที ่OP 105 ชัน้ 1 หมู ่1 ต.เสมด็ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี20000
114 บิก๊ซ ีศรสีะเกษ 045-634-287 หา้งบิก๊ซศีรสีะเกษ  เลขที ่ 29/49 ม. 11 ต. หญา้ปลอ้ง อ.เมอืงศรสีะเกษ  จ. ศรสีะเกษ  33000
115 โอเชีย่น ชุมพร 077-512-237 188/181 หา้งโอเชีย่นชุมพร ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 86000
116 โฮมเวลิค์ ราชพฤกษ์ 02-101-5352 111 หา้งโฮมเวริค์ ราชพฤกษ์ ชัน้ 1 ต.มหาสวสัดิ ์อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130
117 บิก๊ซ ี คลอง 4 02-563-3229 3/83 หา้งคารฟู์รล์ าลกูกา คลอง 4 หอ้งเลขที ่K1/1 หมู ่7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธาน ี12150
118 บิก๊ซ ี ลพบุร ี2 036-780-720 หอ้งเลขที ่ เค 1/2 เลขที ่ 319  ม. 2 ต. ท่าศาลา  อ. เมอืงลพบุร ี จ. ลพบุร ี 15000
119 เซน็ทรลัพระราม 2 ชัน้ 2 02-872-4388 หอ้งเลขที ่K/66  เลขที ่ 128  ม. 6  ถ. พระรามที ่2 แขวง แสมด า  เขต บางขุนเทยีน จ. กรงุเทพมหานคร  10150
120 ศนูย์ราชการ แจง้วฒันะ 02-143-8762 120 ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิหมู ่3 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210
121 โรบนิสนั ราชบุร ี1 032-310-951 265 หา้งโรบนิสนัราชบุร ีชัน้ G หอ้ง G 55-56 ถ. ศรสีุรยิวงศ ์ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ราชบุร ี 70000
122 เซน็ทรลัแจง้วฒันะ  ชัน้ 5 02-835-3142 99 เซน็ทรลัพลาซาแจง้วฒันะ หอ้งเลขที ่OP-506 ชัน้ 5 หมู ่2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120
123 เซน็ทรลั ขอนแก่น 043-288-426 หา้งเซน็ทรลัขอนแก่น  หอ้งเลขที ่ G25  ชัน้  G  เลขที ่ 99  ถ. ศรจีนัทร ์ ต. ในเมอืง  อ.เมอืงขอนแก่น  จ ขอนแก่น  40000
124 บิก๊ซ ี ชุมพร 077-658-886 หา้งคารฟู์รช์ุมพร  หอ้งเลขที ่ K1/8  เลขที ่ 195  ม. 3  ต.วงัไผ่  อ.เมอืงชุมพร  จ. ชุมพร  86000
125 เดอะมอลลท์่าพระ 02-477-7390 หา้งเดอะมอลลท์่าพระ  แผนกเทคโฮม  เลขที ่ 99  ถ.รชัดาภเิษก  (ท่าพระตากสนิ)  แขวงบุคคโล  เขตธนบุร ี จ.กรงุเทพมหานคร  10600  
126 แฟชัน่ไอสแ์ลนด์ ชัน้ 1 02-947-5150 5/5 หา้งแฟชัน่ไอซแ์ลนด์ชัน้ 1 เอฟ ชัน้ 1 F หอ้ง K 105 ม. 7 ถ. รามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม. 10240
127 โรงพยาบาลเวชธานี 02-370-1959 อาคารโรงพยาบาลเวชธาน ี เลขที ่1  ซ.ลาดพรา้ว 11 (ทพิย์มณ)ี  แขวง คลองจัน่  เขต บางกะปิ  จ. กรงุเทพมหานคร   10240
128 แฮปป้ีพลาซ่า พจิติร 056-613-568 หา้งแฮปป้ีหลาซ่าพจิติร  เลขที ่ 39/119  ถ.สระหลวง  ต.ในเมอืง อ. เมอืงพจิติร  จ.พจิติร  66000
129 เดอะมอลลท์่าพระชัน้ 4 02-477-9546 99 หา้งเดอะมอลลท์่าพระ ชัน้ 4 ซ.ท่าพระ 30 ถนนรชัดา แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกทม 10600
130 แมก็ซ ์แวล ูพฒันาการ 02-320-1161 หอ้งเลขที ่8 เลขที ่2559 ถ. พฒันาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง  จ. กรงุเทพมหานคร 10250
131 โรบนิสนั จนัทบุรี 039-303-448 22/107 หา้งโรบนิสนัจนัทบุรชี ัน้ BF หอ้ง G06 ม. 7 ต. จนัทนมิติ อ. เมอืง จ. จนัทบุร ี  22000
132 กาฬสนิธ ์พลาซ่า 043-812-600 หา้งกาฬสนิธุพ์ลาซ่า  เลขที ่ 4/14  ถ.ถนีานนท ์ ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000
133 บิก๊ซ ีพงังา 076-412-517 หา้งบิก๊ซพีงังา  เลขที ่ 297  ถ.เพชรเกษม  ต.ทา้ยชา้ง  อ.เมอืงพงังา  จ.พงังา  82000
134 บิก๊ซ ีอ านาจเจรญิ 045-270-477 หา้งบิก๊ซอี านาจเจรญิ  ม.7 ต.บุ่ง  อ.เมอืงอ านาจเจรญิ  จ.อ านาจเจรญิ   37000
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135 โลตสัเลย 042-844-521 หา้งโลตสัเลย  เลขที ่ 99  ม. 8  ต. นาอาน  อ.เมอืงเลย  จ.เลย  42000
136 บิก๊ซ ีก าแพงเพชร 055-853-822 หา้งบิก๊ซกี าแพงเพชร  เลขที ่ 613/1  ถ.เจรญิสุข  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงก าแพงเพชร  จ.ก าแพงเพชร  62000
137 แหลมทอง ระยอง 1 038-611-898 หา้งแหลมทอง ระยอง  หอ้งเลขที ่ A043  ชัน้ 1  เลขที ่ 554  ถ.สุขุมวทิ  ต.เนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000
138 แหลมทอง ระยอง 2 038-023-783 หา้งแหลมทอง ระยอง  หอ้งเลขที ่2FC09  ชัน้ 2 เลขที ่ 554  ถ.สุขุมวทิ  ต.เนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000
139 เซน็เตอรว์นั 02-245-4099 หา้งเซน็เตอรว์นั  หอ้งเลขที ่ 1209  เลขที ่1  ซ.เลศิปัญญา  ถ.ราชวถิ ี แขวงพญาไท  เขตราชเทว ี จ.กรงุเทพมหานคร  10400
140 บิก๊ซ ีราชด าร ิ 02-250-4713 97/11 หา้งบิก๊ซรีาชด ารหิ ์ชัน้ 2 หอ้ง 213  ถ. ราชด ารหิ ์ แขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั กทม. 10330
141 โลตสั บางบวัทอง 02-920-7217 หา้งโลตสับางบวัทอง  เลขที ่ 222/240  หมูท่ี ่ 3  ต.  บางรกัพฒันา  อ. บางบวัทอง  จ.  นนทบุร ี 11110
142 ปตท.ตลิง่ชนั 02-448-6956 เลขที ่ 88/3  ตรอก/ซอย  บรมรชชนน ี 65  ต าบล/แขวง  ฉิมพล ี อ าเภอ/เขต  ตลิง่ขนั  จงัหวดั  กรงุเทพมหานคร  10170
143 บิก๊ซตีาก 055-892-340 หา้งบิก๊ซตีาก  หอ้งเลขที ่ GCR 125  เลขที ่ 18/3  ถ. พหลโยธนิ  ต. ระแหง อ. เมอืงตาก  จ. ตาก  63000
144 โลตสั ตราด 039-513-713 อาคารหา้งโลตสัตราด  เลขที ่ 1134  หมูท่ี ่1  ต. วงักระแจะ  อ. เมอืงตราด  จ. ตราด  23000
145 บิก๊ซ ีหลม่สกั 056-704-566 หา้งบิก๊ซหีลม่สกั  เลขที ่ 70  ถ.สามคัคชียั  ต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์  67110
146 โลตสั บงึกาฬ 042-491-867 เลขที ่ 461  หา้งโลตสับงึกาฬ  หมูท่ี ่1 ต.บงึกาฬ  อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  38000
147 โลตสัประชาอุทศิ 02-873-5335 หา้งโลตสัประชาอุทศิ  เลขที ่ 42  ถ.ประชาอุทศิ  แขวง ทุ่งคร ุ เขตทุ่งคร ุ จ.กรงุเทพมหานคร  10140
148 โลตสัตาก 055-893-363 หา้งโลตสัตาก  เลขที ่18  ถ.พหลโยธนิ ต.หนองหลวง  อ.เมอืงตาก  จ.ตาก  63000
149 เซน็ทรลัพษิณุโลก 055-338-564 หา้งเซน็ทรลัพษิณุโลก  หอ้งเลขที ่K312  ชัน้ที ่3  เลขที ่9/99  หมูท่ี ่5  ต.พลายชุมพล  อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก  65000
150 โลตสั ขอนแก่น 2 043-911-758 หา้งโลตสัขอนแก่น 2 เลขที ่709 หมูท่ี ่3 ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
151 บิก๊ซ ีบา้นบงึ 038-486-545 หา้งบิก๊ซบีา้นบงึ  เลขที ่ 181  ถ.บา้นบงึ-แกลง  ต.บา้นบงึ  อ.บา้นบงึ  จ.ชลบุร ี 20170
152 เซน็ทรลั พระราม 9 02-160-3872 หา้งเซน็ทรลัพระราม 9 หอ้งเลขที ่625 ชัน้ที ่6 เลขที ่9/8 ถ.พะราม 9 เขตหว้ยขวาง แขวงหว้ยขวาง จ.กรงุเทพมหานคร 10310
153 บิก๊ซจีนัทบุรี 039-436-450 หา้งบิก๊ซจีนัทบุร ี เชขที ่ 1012  ถ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด  อ.เมอืงจนัทบุร ี จ.จนัทบุร ี 22000
154 บิก๊ซ ีรตันาธเิบศร์ 02-921-2635 6 หา้งบิก๊ซรีตันาธเิบศรช์ ัน้ 1 หอ้ง GRB001  ม. 6 ถ. รตันาธเิบศร ์ต. เสาธงหนิ อ. บางใหญ่ จ. นนทบุร ี11140
155 โลตสั พุนพนิ 077-311-812 โลตสัพุนพนิ  เลขที ่300/5 ถ.ธราธบิด ี ต.ท่าขา้ม  อ.พุนพนิ  จ.สุราษฎรธ์าน ี 84130
156 โรบนิสนั สุพรรณบุรี 035-454-203 โรบนิสนัสุพรรณบุร ี หอ้งเลขที ่ 1F-B-119,120  ชัน้ 1F  เชขที ่ 449  ม. 5  อ.เมอืงสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72000
157 บางจาก 02-561-2599 ปั้มน ้ามนับางจาก-วภิาวดรีงัสติ  เชขที ่ 21/45  ถ.วภิาวดีรงัสติ  แขวง ตลาดบางแขน  เขต หลกัสี ่ จ.กรงุเทพมหานคร  10210
158 เซน็ทรลัอุดร ชัน้ 1 042-921-308 อาคารเซน็ทรลัพลาซ่าอุดรธาน ี หอ้งเลขที ่K104  ชัน้ที ่1  เลขที ่277/1-3,271/5  ถ.ประจกัษ์ศลิปาคม  ต.หมากแขง้  อ.เมอืงอุดรธาน ี จ.อุดรธาน ี 41000
159 เซน็ทรลัอุดร ชัน้ 4 042-921-309 หา้งเซน็ทรลัพลาซ่าอุดรธาน ี หอ้งเลขที ่ 404  ชัน้ 4  เลขที ่ 277/1-3,271/5  ถ.ประจกัษ์ศลิปาคม  ต.หมากแขง้  อ.เมอืงอุดรธาน ี จ.อุดรธาน ี 41000
160 ซติี้มอลล ์อุบล 045-316-516 หา้งซติี้ มอลล ์ อุบลราชธาน ี เลขที ่ 512/8  ถ.ชยางกูร  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงอุบลราชธาน ี จ.อุบลราชธาน ี 34000
161 ฟรายเดย์  อุตรดติถ์ 055-403-673 หา้งฟรายเดย์สรรพสนิคา้  เลขที ่ 172  ถ.บรมอาสน์  ต.ท่าอฐิ  อ.เมอืงอุตรดติถ์  จ.อุตรดติถ์  53000
162 บิก๊ซ ีสตูล 074-741-902 หา้งบิก๊ซสีตูล  เลขที ่ 959  หมูท่ี ่7  ต.คลองขุด  อ.เมอืงสตูล  จ.สตูล  91000
163 โลตสั วารนิช าราบ อุบล 045-324-4283 หา้งโลตสัวารนิช าราบ  เลขที ่ 55  หมูท่ี ่ 20  ต.แสนสุข  อ.วารนิช าราบ  จ.อุบลราชธาน ี 34190
164 บิก๊ซ ีมกุดาหาร 042-661-874 หา้งบิก๊ซมีกุดาหาร  เลขที ่ 77/11  ถ.ชยางกูร  ต.มกุดาหาร  อ.เมอืงมกุดาหาร  จ.มกุดาหาร  49000
165 เซน็ทรลั สุราษฎรธ์านี 077-489-883 หา้งเซน็ทรลัสุราษฎรธ์าน ี หอ้งเลขที ่ K102  ชัน้ที ่1  เลขที ่ 88  หมูท่ี ่ 10  ต.วดัประดู่  อ.เมอืงสุราษฎรธ์าน ี จ.สุราษฎรธ์าน ี 84000
166 โลตสั สะเดา 074-411-219 หา้งโลตสัสะเดา  เลขที ่ 45/8  ถ.กาญจนวณชิย์  ต.สะเดา  อ.สะเดา จ.สงขลา  90120
167 เซน็ทรลั ล าปาง 054-811-827 หา้งเซน็ทรลัล าปาง  หอ้งเลขที ่K302  ชัน้ที ่ 3  เลขที ่ 319  ถ.ไฮเวย-์ล าปาง-งาว  ต.สวนดอก  อ.เมอืงล าปาง  จ.ล าปาง  52100
168 บิก๊ซ ีนครสวรรค ์2 056-370-772 หา้งบิก๊ซนีครสวรรค ์2  เลขที ่ 610/9  หมูท่ี ่10  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืงนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์ 60000
169 โลตสั เสรมิไทยมหาสารคาม 043-970-790 หา้งเสรมิไทย มหาสารคาม  เลขที ่ 76/2  ถ.นครสวรรค ์ ต.ตลาด  อ.เมอืงมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม  44000
170 แหลมทอง  บางแสน 038-153-804 หา้งแหลมทอง บางแสน  หอ้งเลขที ่ 1FC03  ชัน้ที ่1  เลขที ่ 278/2  ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมอืงชลบุร ี จ.ชลบุร ี 20130
171 ตกึคอมศรรีาชา 038-773-515 อาคารตกึคอมศรรีาชา  หอ้งเลขที ่ GS01/1  ชัน้ที ่G  เลขที ่ 135/99  ถ.สุขุมวทิ  ต.ศรรีาชา  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุร ี 20110
172 โลตสั อุบล 045-284-373 492 หา้งโลตสัอุบลราชธาน ีชัน้1  ต.ในเมอืง  อ. เมอืง  จ.อุบลราชธาน ี34000
173 โลตสัพฒันาการ 02-106-2830 หา้งโลตสัพฒันาการ  เลขที ่ 2279  ถ.พฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จ.กรงุเทพมหานคร  10250
174 บิก๊ซ ีรอ้ยเอด็ 043-624738 หา้งบิก๊ซรีอ้ยเอด็  เลขที ่320  หมูท่ี ่10  ต.เหนอืเมอืง  อ.เมอืงรอ้ยเอด็  จ.รอ้ยเอด็  45000
175 โรบนิสนั กาญจนบุร ี 034-603-303 หา้งโรบนิสนักาญจนบุร ี หอ้งเลขที ่1F-B-120-121  ชัน้ที ่1F  เลขที ่ 110  ม.9  อ.เมอืงกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี 71000
176 เทอมนิอล 21 02-108-0694 ศนูย์การคา้เทอมนิอล 21 หอ้งเลขที ่KI-LG-403  ชัน้ที ่ LG  เลขที ่ 88  ซ.สุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถ.สุขุมวทิ  แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา จ.กรงุเทพมหานคร  10110
177 เซน็ทรลั อุบล 045-950-709 หา้งเซน็ทรลัอุบลราชธาน ี หอ้งเลขที ่ K107  ชัน้ที ่ 1  เลขที ่ 311  หมูท่ี ่ 7  ต. แจระแม  อ. เมอืงอุบลราชธาน ี จ. อุบลราชธาน ี 34000
178 บิก๊ซ ีหวัหนิ 032-827-245  บิก๊ซ ีหวัหนิ  เป็น หา้งบิก๊ซหีวัหนิ เลขที ่28/128 หมูบ่า้นเขาน้อย ต. หวัหนิ อ. หวัหนิ จ. ประจวบครีขีนัธ ์77110
179 บิก๊ซ ีอ่างทอง 035-851-267 อาคารบิก๊ซอ่ีางทอง  เลขที ่ 24  ถ. โพธิพ์ระยา-ห่าเรอื  ต. โพสะ  อ. เมอืงอ่างทอง  จ. อ่างทอง  14000
180 SC พลาซ่า สายใตใ้หม ่จุด 2 02-422-4421 สถานขีนส่งกรงุเทพ  หอ้งเลขที ่ GRD01  ชัน้ที ่ G  เลขที ่ 24/6  หมูท่ี ่8  ถ. บรมราชชนน ี แขวงฉิมพล ี เขตตลิง่ชนั  จ.กรงุเทพมหานคร  10170
181 โรบนิสนั สกลนคร 042-971-759 หา้งโรบนิสนัสกลนคร  ชัน้ 1F  เลขที ่ 88/8  ถ.นติโย  ต.ธาตุเชงิชุม  อ.เมอืงสกลนคร  จ.สกลนคร  47000
182 ทอ็ปส ์แอรพ์อรต์ 053-456-790 2 หา้งทอ็ปสแ์อรพ์อรท์ ชัน้ G ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่
183 โลตสั  สมทุรสงคราม 034-711-553 99 หา้งโลตสั สมทุรสงคราม ชัน้ 1 หมุ ่2 ถนนทางเขา้เมอืง ต.บางแกว้ อ.เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000
184 รพ.ภูมพิล 02-974-9680 อาคาร คุม้เกลา้ฯ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช  ชัน้ที ่1  เลขที ่ 171  หมูท่ี ่2  แขวง คลองถนน  เขต  สายไหม  จ.กรงุเทพมหานคร  10220
185 บิก๊ซ ีเมอืงสมทุรสงคราม 034-770-799 2/19 หา้งบิก๊ซ ีสมทุรสงคราม ม.1 ต.บางอกว้ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 75000
186 บิก๊ซ ีกาฬสนิธุ์ 043-810-469 อาคาร หา้งบิก๊ซกีาฬสนิธุ ์ ชัน้ G  เลขที ่ 101/2-3  ถ.ถนีานนท ์ ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000
187 โลตสัรวมโชค 053-243-242 หา้งโลตสัรวมโชค  เลขที ่6 หมูท่ี ่6  ต. ฟ้าฮ่าม  อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่ 50000
188 บิก๊ซ ีสุพรรณบุรี 053-494-903 หา้งบิก๊ซสีุพรรณบุร ี เลขที ่ 140/20  ถ.มาลยัแมน  ต.รัว้ใหญ่  อ.เมอืง  จ.สุพรรณบุร ี 72000
189 โลตสั ระนอง 077-826-216 หา้งโลตสัระนอง  เลขที ่ 25/15  หมูท่ี ่1  ต.บางริน้  อ.เมอืง  จ.ระนอง  85000
190 โลตสั เวยีงสระ 077-257-150 หา้งโลตสัเวยีงสระ  เลขที ่ 222  หมูท่ี ่1  ต.เวยีงสระ  อ.เวยีงสระ  จ.สุราษฏรธ์าน ี 84190
191 เซน็ทรลั บางนา 02-361-0585 หา้งเซน็ทรลับางนา  หอ้งเลขที ่ K507  ชัน้ที ่5 เลขที ่ 587  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  จ.กรงุเทพมหานคร  10260 
192 เซน็ทรลัเชยีงใหม2่ 053-288-915 หา้งเซน็ทรลั เฟสตวิลั เชยีงใหม ่ หอ้งเลขที ่ K207 ชัน้ที ่2  เลขที ่99,99/1,99/2  หมูท่ี ่4  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่ 50000
193 โลตสั ล าปาง 054-317-996 222 หา้งโลตสัล าปาง ชัน้ 1 ถนนไฮเวย-์ล าปาง-งาว ต.พระบาท อ. เมอืงล าปาง  จ. ล าปาง 52220
194 โรบนิสนั สระบุรี 036-351-433 หา้งโรบนิสนัสระบุร ี ชัน้ที ่1F  เลขที ่ 99  หมูท่ี ่7  ต.ตลิง่ชนั  อ.เมอืง  จ.สระบุร ี 18000
195 สหไทย พลาซ่า นครศรธีรรมราช 075-312-045 อาคารสหไทยพลาซ่า นครศรธีรรมราช  หอ้งเลขที ่F1-K2  ชัน้ที ่1  เลขที ่ 1392  ถ.ศรปีราชญ์  ต.ท่าวงั  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมราช  8000
196 โลตสั ชยันาท 056-426-842 364/25 หา้งโลตสัชยันาท ชัน้ 1  ถนนทางหลวง 340  ต. บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000
197 บิก๊ซ ี ศรนีครนิทร์ 02-758-7534 หา้งบิก๊ซศีรนีครนิทร ์ เลขที ่ 425  หมูท่ี ่5  ถ. ศรนีรนิทร ์ ต. ส าโรงเหนอื  อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10270
198 โลตสั สงขลา 074-307-931  หา้งโลตสัสงขลา  เลขที ่64  หมูท่ี ่2  ต.เขารปูชา้ง  อ.เมอืง  จ.สงขลา  90000
199 โรบนิสนั สุรนิทร์ 044-042-722  หา้งโรบนิสนัสุรนิทร ์ ชัน้ที ่1F  เลขที ่ 338  หมูท่ี ่ 16  ต.สลกัได  อ.เมอืง  จ.สุรนิทร ์ 32000
200 เซน็ทรลั เฟสตวิลั หาดใหญ่ 074 -339-968 หา้งเซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ่  หอ้งเลขที ่ K402  ชัน้ที ่ 4  เลขที ่ 1518,1518/1-2  ถ.กาญจนวณชิย์  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
201 โรบนิสนับางรกั 02-233-1985 หา้งโรบนิสนับางรกั  ชัน้ที ่ BF  เลขที ่ 1522  ถ.เจรญิกรงุ  แขวงบางรกั  เขตบางรกั  จ.กรงุเทพมหานคร  10500
202 เม-ญ่า เชยีงใหม่ 052-081-512 เม-ญ่า ไลฟ์สไตล ์ชอปป้ิง เซน็เตอรเ์ชยีงใหม ่ หอ้งเลขที ่ K-B04  ชัน้ที ่ B1  เลขที ่ 55,55/5  หมูท่ี ่5  ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่ 50300
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203 บิก๊ซ ีพษิณุโลก 055-221-174 939 หา้งบิก๊ซพีษิณุโลก ชัน้ 1 หอ้ง 111 ถนนพชิยัสงคราม ต. ในเมอืง อ. เมอืง จ. พษิณุโลก  65000
204 โลตสัหลม่สกั 056-704-350 393 ม.4 ต.วดัป่า  อ.หลม่สกั  จ.เพชรบูรณ์  67110
205 โลตสั เดอะวอลค์ นครสวรรค์ 056-382-253 หา้งโลตสั เดอะวอลค์ นครสวรรค ์ เลขที ่ 914/17  หมูท่ี ่ 10  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืงนครสารรค ์ จ.นครสวรรค ์ 60000
206 โลตสั นครพนม 042-523-148 335/2 หา้งโลตสันครพนม ชัน้ 1 ถ.นติโย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 48000
207 ตลาดมนีบุรี 02-540-1189  เลขที ่ 521/7  หมูท่ี ่ 18  ถ. สหีบุรานกจิ  แขวง มนีบุร ี เขตมนีบุร ี จ.กรงุเทพมหานคร  10510
208 บิก๊ซ ีกาญจนบุรี 034-602-849 หา้งบิก๊ซกีาญจนบุร ี เลขที ่ 786/8  ถ. แสงชตูเหนอื  ต.ท่ามะขาม  อ.เมอืงกาญจนบุร ี จ.กาญจบุร ี 71000  
209 ทวกีจิ บุรรีมัย์ 044-601-151 หา้งทวกีจิซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ หอ้งเลขที ่ F3-F4  เลขที ่ 274  หมูท่ี ่ 8  ต. อสิาณ  อ.เมอืงบุรรีมัย์  จ.บุรรีมัย์  31000
210 ซุเปอร ์นราธวิาส 073-511-200 หา้งซุปเปอรน์ราธวิาส  เลขที ่ 24/2  ถ.จ ารญูนรา  ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส  96000
211 บิก๊ซ ีนครพนม 042-532-797 หา้งบิก๊ซนีครพนม  เลขที ่ 9/2  ซ.รว่มมติร  ถ.นติโย  ต.หนองญาต ิ อ.เมอืงนครพนม  จ.นครพนม  48000
212 บิก๊ซ ีกลัปพฤกษ์ 02-417-2087 หา้งบิก๊ซกีลัปพฤกษ์ เลขที ่ 25  ถ.กลัปพฤกษ์  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  จ.กรงุเทพมหานคร  10150
213 บิก๊ซ ีศรมีหาโพธิ ์ 037-278-719 บิก๊ซศีรมีหาโพธ ิ เลขที ่ 618  หมูท่ี ่ 7  ต.ท่าตูม  อ.ศรมีหาโพธ ิ จ.ปราจนีบุร ี 25140
214 โลตสั นครนายก 037-316-735 หา้งโลตสันครนายก  เลขที ่ข1-150  ถ.บา้นใหญ่  ต.นครนายก  อ.เมอืงนครนายก  จ.นครนายก  26000
215 เซน็ทรลัพลาซา ศาลายา 02-429-6978 หา้งเซน็ทรลัพลาซา ศาลายา  หอ้งเลขที ่K102  ชัน้ที ่1  เลขที ่ 99/19-20  หมูท่ี ่2 ต.บางเตย  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210
216 โลตสั จะนะ สงขลา 074-207-234 อาคารหา้งโลตสัจะนะ  เลขที ่ 157/4  หมูท่ี ่5 ต.บา้นนา  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130
217 โลตสั บางใหญ่ 02-459-2205 90 หา้งโลตสั บางใหญ่ ชัน้ 1 ม. 5 ต. บางคเูวยีง  อ. บางกรวย  จ. นนทบุร ี11130
218 โรบนิสนัฉะเชงิเทรา 038-564-201 อาคารหา้งโรบนิสนัฉะเชงิเทรา  ชัน้ที ่1F  เลขที ่ 910   ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง  ต.หน้าเมอืง  อ.เมอืงฉะเชงิเทรา  จ.ฉะเชงิเทรา  24000
219 โลตสั บางเลน นครปฐม 034-234-429 อาคารหา้งโลตสับางเลน  เลขที ่ 188  หมูท่ี ่ 6  ต.บางเลน  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  73130
220 โรบนิสนั รอ้ยเอด็ 043-540-919 อาคารหา้งโรบนิสนัรอ้ยเอด็  ชัน้ที ่ 1F  เลขที ่ 137  หมูท่ี ่ 3  ต.ดงลาน  อ.เมอืงรอ้ยเอด็  จ.รอ้ยเอด็  45000
221 โรบนิสนั สมทุรปราการ 02-174-2746 อาคารหา้งโรบนิสนัสมทุรปราการ  ชัน้ที ่ 1F  เลขที ่ 789  หมูท่ี ่ 2  ต.ทา้ยบา้นใหม ่ อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10280
222 โรบนิสนั ปราจนีบุรี 037-454-705   อาคารโรบนิสนัปราจนีบุร ี หอ้งเลขที ่ 130-131  ชัน้ที ่ 1F  เลขที ่ 72  หมูท่ี ่ 3  ต.บางบรบิูรณ์  อ.เมอืงปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี 25000
223 โลตสั น่าน 054-743-177 320 หา้งโลตสัน่าน ชัน้ 1 หมูท่ี ่4  ต.ดู่ใต ้ อ.เมอืงน่าน  จ.น่าน  55000
224 โรบนิสนั มกุดาหาร 042-672-454 หา้งโรบนิสนัมกุดาหาร  หอ้งเลขที ่ 122  ชัน้ที ่ 1F  เลขที ่ 99/11  ถ.ชยางกูร  ต.มกุดาหาร  อ.เมอืงมกุดาหาร  จ.มกุดาหาร  49000
225 อศัวรรณ 2 หนองคาย 042-464-223 อาคารอศัวรรณ 2 เลขที ่ 88/8  หมูท่ี ่5 ต.โพธิช์ยั  อ.เมอืง จ.หนองคาย  43000
226 บิก๊ซ ีน่าน 054-711-156 หา้งบิก๊ซน่ีาน  เลขที ่ 708  หมูท่ี ่4  ต.ไชยสถาน  อ.เมอืงน่าน  จ.น่าน  55000
227 เซน็ทรลัพลาซ่า ระยอง 033-013-202 หา้งเซน็ทรลัพลาซ่าระยอง  หอ้งเลขที ่ K104  ชัน้ที ่ 1  เลขที ่ 99,99/1  ถ.บางนา-ตราด  ต.เขงิเนนิ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000
228 โลตสั สงัขะ สุรนิทร์ 044-571-618 หา้งโลตสัสงัขะสุรนิทร ์ เลขที ่ 260 หมูท่ี ่1 ต.สงัขะ อ.สงัขะ  จ.สุรนิทร ์ 32150
229 เซน็ทรลั เวสต์เกต 02-102-7881  หา้งเซน็ทรลัเวสต์เกต  ข ัน้ที ่1  เลขที ่ 199,199/1,199/2  หมูท่ี ่6  ต.เสาธงหนิ  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุร ี 11140
230 โรบนิสนั บุรรีมัย์ 044-600-724 หา้งโรบนิสนับุรรีมัย์  หอ้งเลขที ่ 132/1  ชัน้ที ่ 1F  เลขที ่ 125  หมุท่ี ่ 6  อ.เมอืงบุรรีมัย์  จ.บุรรีมัย์  31000
231 โลตสั ปราสาท สุรนิทร์ 044-060-134 หา้งโลตสัปราสาท สุรนิทร ์ เลขที ่ 68  หมูท่ี ่2  ต.กงัแอน  อ.ปราสาท  จ.สุรนิทร ์ 32140
232 บิก๊ซ ีระยอง 038-616315 หา้งบิก๊ซรีะยอง  เลขที ่ 15/11  ถ.บางนา-ตราด  ต.เชงิเนนิ  อ.เมอืง  จ.ระยอง  21000
233 โรบนิสนั ศรสีมาน 02-501-5784 หา้งโรบนิสนัศรสีมาน  ชัน้ 1F  เลขที ่ 99  ม.1  ต.บา้นใหม ่ อ.ปากเกรด็  จ.นนทบุร ี 11120
234 โรบนิสนั แมส่อด 055-530-393 หา้งโรบนิสนัแมส่อด  เลขที ่ 99/115  ถ.สายเอเซยี  ต.แมส่อด  อ.แมส่อด  จ.ตาก  63110
235 เซน็ทรลั ป่ินเกลา้  ชัน้ 3 02-884-8403 หา้งเซน็ทรลั ป่ินเกลา้ ชัน้ที ่3 เลขที ่ 7/222  ถ. บรมราชชนน ี แขวงอรณุอมรนิทร ์ เขตบางกอกน้อย  จ. กรงุเทพมหานคร  10700
236 บิก๊ซ ีกระนวน ขอนแก่น 043-251-181 หา้งบิก๊ซกีระนวน เลขที ่559 หมูท่ี ่10 ต. หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
237 โลตสัท่าตูม สุรนิทร์ 044-591323  หา้งโลตสัท่าตูม  เลขที ่ 631 หมูท่ี ่7 อ.ท่าตูม  จ.สุรนิทร ์ 32120
238 บิก๊ซลีพบุรี 036-615-843 หา้งบิก๊ซลีพบุร ี เลขที ่ 2  หมูท่ี ่1  ต.ท่าศาลา  อ.เมอืงลพบุร ี จ.ลพบุร ี 15000
239 บิก๊ซ ีบางพลี 02-750-6570 89 หา้งบิก๊ซบีางพล ีชัน้ 1 หอ้ง เอ-06  ถ.เทพารกัษ์ กม.13  ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540
240 บิก๊ซ ีระนอง 077-880-174 หา้งบิก๊ซรีะนอง  เลขที ่ 666/1  หมูท่ี ่4  ต.บางนอน  อ.เมอืงระนอง  จ.ระนอง  85000
241 โลตสั จตุัรสั ชยัภูมิ 044-851-147 5 หมู ่1 ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตุัรสั, ชยัภูม ิ36130
242 เซน็ทรลันครศรธีรรมราช 075-395-751 อาคารเซน็ทรลัพลาซ่านครศรธีรรมราช  หอ้งเลขที ่K206 ชัน้ที ่2 เลขที ่8.9/8 หมูท่ี ่7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช  80000
243 อศัวรรณ โพนพสิยั หนองคาย 042-472-882 อาคารหา้งอศัวรรณโพนพสิยั  หอ้งเลขที ่1-04 ชัน้ที ่1 เลขที ่89 หมูท่ี ่16 ต.จุมพล อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย  43120
244 โลตสั บงึสามพนั 056-732-578 หา้งโลตสับงึสามพนั เลขท ี86/5 ม.3  ต.ซบัเสมอทอด  อ.บงึสามพนั  จ.เพชรบูรณ์  67160
245 โลตสั แกง้ครอ้ ชยัภูมิ 044-882-948 หา้งโลตสัแกง้ครอ้ เลขที ่ 319 หมู2่  ต.หนองไผ่  อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูม ิ36150
246 โลตสั ตาคลี 056-373-674 อาคารหา้งโลตส้ตาคล ี เลขที ่239 หมูท่ี ่1 ต.ตาคล ีอ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ 60140
247 บิก๊ซ ีนาทวี 074-373-771 อาคารบิก๊ซนีาทว ี ชัน้ที ่1  เลขที ่194  หมูท่ี ่4  ต.นาทว ี อ.นาทว ี จ.สงขลา  90160
248 โลตสั โชคชยั โคราช 044-491-112 โลตสั โชคชยั 351 หมูท่ี ่12 ต าบล โชคชยั อ าเภอ โชคชยั จงัหวดั นครราชสมีา 30190
249 โลตสั พมิาย โคราช 044-928-043 หา้งโลตสั พมิาย เลขที ่85 หมูท่ี ่14 ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา 30110
250 โลตสั ท่าบ่อ หนองคาย 042-431-365 โลตสั ท่าบ่อ 899 หมูท่ี ่1 ท่าบ่อ ท่อบ่อ หนองคาย 43110
251 บิก๊ซ ีบา้นไผ่ ขอนแก่น 043-274-441 อาคารบิก๊ซบีา้นไผ่  เลขที ่100  หมูท่ี ่6  ต.หวัหนอง  อ.บา้นไผ่  จ.ขอนแก่น  40110
252 เทอมลินอล 21 โคราช 044-498-534 อาคารศนูย์การคา้เทอมนิอล 21 โคราช  หอ้งเลขที ่KI2001 ชัน้ที ่2 เลขที ่99  ถ.มติรภาพ-หนองคาย  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000
253 โรบนิสนั ลพบุรี 0 อาคารหา้งโรบนิสนัลพบุร ี หอ้งเลขที ่134 ชัน้ที ่1F เลขที ่555/5  หมูท่ี ่4  ต.กกโก  อ.เมอืง  จ.ลพบุร ี 15000
254 โลตสั นคิมพฒันา 038-637-308 อาคารหา้งโลตสันคิมพฒันา  เลขที ่28 หมูท่ี ่2  ต.นคิมพฒันา  อ.นคิมพฒันา  จ.ระยอง  21180
255 โลตสั จอหอ โคราช 044-370-157 อาคารหา้งโลตสัจอหอ  เลขที ่982  หมูท่ี ่1  ต.บา้นเกาะ  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000
256 เซน็ทรลัภูเกต็ 076-307-011 74-75 หา้งเซน็ทรลัภูเกต็ ชัน้ 1 หอ้งเอฟเอฟ 08 ม.5 ต.วชิติ อ.เมอืงภูเกต็ ภูเกต็ 83000
257 บิก๊ซ ีสุขสวสัดิ ์ 02-464-4189 94 หา้งบิก๊ซสีุขสวสัดิช์ ัน้ 1 หอ้ง 130-131  ม. 18 ต.บางพึง่ อ. พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130
258 บิก๊ซ ี บางใหญ่ 02-903-0008 9/9 หา้งบิก๊ซบีางใหญ่ชัน้ 1  หมูท่ี ่11 ถ. ตลิง่ชนั-สุพรรณบุร ีต.บางรกัพฒันา อ. บางบวัทอง จ. นนทบุร ี 11110
259 เซน็ทรลัพทัยามารนีา 038-110-681 78/54-56 หา้งเซน็ทรลั พทัยา หอ้งเลขที ่K129  ชัน้ 1  หมูท่ี ่9 ถนนพทัยา สาย 2
260 แอรพ์อรต์ พลาซ่า เฟส 2 053-201-847 2 หา้งเซน็ทรลัแอรพ์อรท์เชยีงใหม ่ชัน้ G หอ้ง 128  ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่ 50000
261 โรบนิสนั เพชรบุรี 032-491-801 162 หา้งโรบนิสนั เพชรบุร ีหมูท่ี ่1 ต าบลสมอพลอื อ าเภอบา้นลาด เพชรบุร ี76150
262 โลตสั นางรอง บุรรีมัย์ 044-632-387 904/7 หา้งโลตสั นางรอง บุรรีมัย์ ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์ 31110
263 บิก๊ซ ีโคราช 2 044-375-946 103 หา้งบิก๊ซ ีโคราช 2  ถนนปักธงชยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
264 บิก๊ซปีทุมธาน ี 0 41/10 หา้งบิก๊ซ ีปทุมธาน ี หมูท่ี ่3  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธาน ีจงัหวดัปทุมธาน ี12000
265 โลตสั หนองฉาง อุทยั 0 405 หา้งโลตสั หนองฉาง หมูท่ี ่5  ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธาน ี 61110
266 ฮารเ์บอร ์มอลล์ 038-493657 4/222 ศนูย์การคา้ฮารเ์บอร ์มอลล ์หอ้งเลขที ่GFC06 ชัน้ จ ีหมูท่ี ่10 ถนนสุขุมวทิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20230
267 โลตสั กุฉินารายณ์(จ.กาฬสนิธุ)์ 0 605 หา้งโลตสั กุฉินารายณ์  หมูท่ี ่13  ต าบลบวัขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์46110
268 ทอ็ปสห์นองหาน 0 109 ทอ็ปส ์หนองหาน ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่11 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธาน ี 41130
269 เดอะมอลลโ์คราช 2 044-393-742 1242/2  หา้งเดอะมอลลโ์คราช ชัน้ 1 แผนกเทคโฮม  ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา  30000
270 บิก๊ซ ีสคีิว้ 0 307 หา้งบิก๊ซ ีสีค่ ิว้  หมูท่ี ่9 ต าบลสีค่ ิว้  อ าเภอสีค่ ิว้  จงัหวดันครราชสมีา 30140
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271 โลตสั ยโสธร 0 437 หา้งโลตสั ยโสธร  หมูท่ี ่10 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 35000
272 โลตสั ประโคนชยั บุรรีมัย์ 0 อาคาร หา้งโลตสัประโคนชยั  เลขที ่420  หมูท่ ี8 ต.ประโคนชยั  อ.ประโคนชยั  จ.บุรรีมัย์  31140
273 บิก๊ซ ีน ้ายนื อุบล 0 อาคาร หา้งบิก๊ซนี ้ายนื  เลขที ่ 199  หมูท่ี ่ 15  ต.สวีเิชยีร  อ.น ้ายนื  จ.อุบลราชธาน ี 34260
274 บิก๊ซ ีบา้นดุง 0 อาคาร หา้งบิก๊ซบีา้นดุง  เลขที ่ 500  หมุท่ี ่9  ถ.บรบิาลด าร ิ ต.ศรสีุทโธ  อ. บา้นดุง  จ.อุดรธาน ี 41190
275 โลตสั ปากช่อง โคราช 044-328-722 เลขที ่289  หมูท่ี ่18  ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 30130
276 เซน็ทรลัพลาซา นครราชสมีา 0 หา้งเซน็ทรลัพลา่ซ่านครราชสมีา หอ้งเลขที ่K208 ชัน้2 เลขที ่990-998 ถนนมติรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 3000
277 เซน็ทรลัพลาซา มหาชยั 0 98 ถนนพระรามที ่2 หมูท่ี ่4 ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร
278 เซน็จรูี ่สุขุมวทิ 0 2089 หา้งเซน็จรูี ่เดอะมวูี ่พลาซา สุขุมวทิ ชัน้ที ่2  ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10260
279 บิก๊ซ ี สุราษฎรธ์านี 077-224-912 หา้งบิก๊ซสีุราษฎรธ์าน ี เลขที ่ 130  ม. 1  ถ.เลีย่งเมอืง  ต.บางกุง้  อ.เมอืงสุราษฎรธ์าน ี จ.สุราษฎรธ์าน ี 84000
280 โลตสั ปักธงชยั 0 เลขที ่255 หา้งโลตสัปักธงชยั หมูท่ี1่0 ต าบลเมอืงปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 30150
281 โลตสั คลอง 7 02-957-2122 41/2 หา้งโลตสั รงัสติคลอง 7 ม.2 ต.ล าผกักูด อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี12110
282 โลตสั ด่านขุนทด 0 147 หา้งโลตสัด่านขุนทด หมู2่ ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสมีา 30120
283 บิก๊ซ ีด่านขุนทด 0 384 หา้งบิก๊ซด่ีานขุนทด หมูท่ี3่ ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสมีา 30210
284 โรบนิสนั ก าแพงเพชร 0 หา้งโรบนิสนัก าแพงเพชร เลขที ่651/1 ถ.เจรญิสุข ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000
285 บิก๊ซ ีท่าตะโก 0 หา้งบิก๊ซที่าตะโก เลขที ่989 หมูท่ี1่ ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์60160
286 บิก๊ซ ีสุโขทยั 055-620-813 68 หา้งบิก๊ซสีุโขทยั หมู ่2 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืงสุโขทยั จ.สุโขทยั 64000
287 บิก๊ซ ีวงัน ้าเยน็ 0 916 หา้งบิก๊ซ ีวงัน ้าเยน็ หมูท่ี ่1 ต าบลวงัน ้าเยน็ อ าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 27210
288 บิก๊ซ ีสุวรรณภูม ิขรอ้ยเอด็-ยโสธร 0 12  หา้งบิก๊ซ ีสุวรรณภูม ิ หมูท่ี ่5  ต าบลสระค ูอ าเภอสุวรรณภูม ิ จงัหวดัรอ้ยเอด็  45130
289 โลตสั ท่าหลวง 0 122  หา้งโลตสั ท่าหลวง  หมูท่ี ่8  ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร  66000
290 ทอ็ปส ์พจิติร 0 332 ทอ็ปส ์พจิติร หอ้งเลขที ่R1106 ชัน้ 1 หมูท่ี ่3 ต าบลคลองคะเชนทร ์อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 66000
291 บิก๊ซ ีวเิชยีรบุ์ร ี 02-635-7927 157  หา้งบิก๊ซ ีวเิชยีรบุร ี หมูท่ี ่4  ต าบลสระประดู่ อ าเภอวเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 67130
292 บิก๊ซ ีนครปฐม 034-213-122 754 หา้งบิก๊ซนีครปฐมชัน้ 2 หอ้ง 203,204 ถ. เพชรเกษม ต. หว้ยจรเข ้อ.เมอืงนครปฐม จ. นครปฐม  73000
293 ท๊อป พะเยา 0 500 ทอ็ปสพ์ะเยา หอ้งเลขที ่RI108-109 ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่12 ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000
294 บิก๊ซ ี หาดใหญ่ 2 074-469-192 677 หา้งบิก๊ซหีาดใหญ่ 2  ชัน้ 1 ยูนติเค 1/1  ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
295 เซน็ทรลัพระราม 3 จุด 2 02-673-6536 79 หา้งเซน็ทรลัพระราม 3 หอ้งเลขที ่C5-9 ชัน้ 5  ถนนสาธุประดษิฐ์ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กทม. 10120
296 โลตสั  ตระการพชืผล (อุบล) 0 363 หา้งโลตสัตระการพชืผล หมูท่ี ่4 ต าบลขุหล ุอ าเภอตระการพชืผล จ.อุบลราชธาน ี34130
297 เซน็ทรลั สลีม 02-635-7927 306 อาคารเซน็ทรลัสลีม หอ้งเลขที ่108 ชัน้ที ่1 ถ.สลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500
298 โลตสั โกสุมพสิยั 0 408 อาคารหา้งโลตสั โกสุมพสิยั หมูท่ี ่12 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44140
299 บิก๊ซ ีสตัหบี 0 88/18 หา้งบิก๊ซ ีสตัหบี หมูท่ี ่3 ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี20180
300 บิก๊ซ ีพงัโคน สกล 0 506  หา้งบิก๊ซ ีพงัโคน หมูท่ี ่8  ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร  47160
301 โลตสั โพนทอง - รอ้ยเอด็-กุฉินาราย 0 240  หา้งโลตสั โพนทอง หมูท่ี ่12  ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็  45110
302 โลตสั บา้นตาขุน 0 150  หา้งโลตสั บา้นตาขุน หมูท่ี ่3  ต าบลเขาวง อ าเภอบา้นตาขุน จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี 84230
303 โรบนิสนั  หาดใหญ่ 074-355-035 9 หา้งโรบนิสนัหาดใหญ่ ชัน้ 1F ถ.ธรรมนูญวถิ ีต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา   90110
304 ซคีอนสแควร์ 02-721-8686 55 หา้งซคีอนสแควร ์หอ้งเลขที ่FB3/18 ชัน้ที ่3 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250
305 อมิพเีรยีล ส าโรง จุด 1 02-183-0794 หา้งอมิพเีรยีลส าโรง  หอ้งเลขที ่ CO-I-1-004/1  ชัน้ที ่ 1  เลขที ่ 999  หมูท่ี ่1 ถ.  สุขุมวทิ  ต. ส าโรงเหนอื อ. เมอืงสมทุรปราการ  จ. สมทุรปราการ  10270
306 โลตสัอู่ทอง 0 931  หา้งโลตสั อู่ทอง หมูท่ี ่1 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี 72160
307 โลตสั สมเดจ็(จ.กาฬสนิธุ)์ 0 500  หา้งโลตสั สมเดจ็ หมูท่ี ่5 ต าบลสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 46150
308 โรบนิสนั ชลบุร ี 0 888 โรบนิสนั ชลบุร ี หมูท่ี ่3 ต าบลดอนหวัฬ่อ  อ าเภอเมอืงชลบุร ี จงัหวดัชลบุร ี 20000
309 โลตสับางกรวยไทรน้อย 0 888 หา้งโลตสั บางกรวย-ไทรน้อย หมูท่ี ่2 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ี11110
310 โลตสั พนสันคิม 0 140  หา้งโลตสั พนสันคิม หมูท่ี ่1 ต าบลกุฎโงง้ อ าเภอพนสันคิม ชลบุร ี20140
311 บิก๊ซ ีหนองบวั 0 554 หา้งบิก๊ซ ีหนองบวั หมูท่ี ่3 ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์60110
312 โลตสั พบิูลมงัสาหาร อุบล 0 29 หา้งโลตสั พบิูลมงัสาหาร  ถนนสถติย์นมิานการ  ต าบลพบิูล  อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธาน ี34110
313 บิก๊ซ ีพบิูลมงัสาหาร อุบล 045-441-985 41/9 หา้งบิก๊ซ ีพบิูลมงัสาหาร  ถนนสถติย์นมิานการ  ต าบลพบิูล  อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธาน ี34110
314 บิก๊ซ ีหนองกี่ 0 199  หา้งบิก๊ซ ีหนองกี ่ หมูท่ี ่2 ต าบลหนองกี ่อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย์ 31210
315 โลตสัโคกส าโรง 0 122/1  หา้งโลตสั โคกส าโรง  หมูท่ี ่4 ต าบลโคกส าโรง  อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุร ี 15120
316 Mega Bangna 02-105-1775 ศนูย์การคา้เมกา บางนา  หอ้งเลขที ่ 1666,1667  ชัน้ 1 เลขที ่ 39 ม. 6 ถ. บางนา-ตราด  แขวงบางแกว้  เขตบางพล ี จ.สมทุรปราการ  10540
317 ทเีคเอส รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 0 95  อาคารจอดรถและพืน้ทีพ่าณชิยกรรม หอ้งเลขที ่R.07 ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่8 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธาน ี12120
318 เทอมนิอล 21 พทัยา 0 777 ศนูย์การคา้เทอมนิอล 21 พทัยา หอ้งเลขที ่KI2065A ชัน้ที ่2 หมูท่ี ่6 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20150
319 เดอะมอลล ์บางแค 0 518 เดอะมอลล์บางแค ชัน้ G ถ.เพรชเกษม แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160
320 บิก๊ซ ีลาดยาว 0 99/19  หา้งบิก๊ซ ีลาดยาว  หมูท่ี ่6 ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์60150
321 ทอ็ปส ์สงิหบุ์รี 0 150 ทอ็ปส ์สงิหบุ์ร ีหอ้งเลขที ่RI133 ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่1  ต.บางมญั อ.เมอืง จ.สงิหบุ์ร ี16000
322 เกตเวย์ บางซื่อ 0 162/1-2, 168/10  ศนูย์การคา้เกตเวย์ แอท บางซื่อ หอ้งเลขที ่OP-G023 ชัน้ที ่G  ถนนประชาราษฏร ์2  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 108000
323 โลตสั อู่ตะเภา 0 26/62  หา้งโลตสั อู่ตะเภา หมูท่ี ่1 ต าบลพลตูาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี 20180
324 ไชยแสง สงิหบุ์รี 036-524-303 910 หา้งไชยแสงสงิหบุ์ร ีชัน้ 1  ถ.  ขุนสรรค ์ต.บางพุทรา อ.เมอืง จ.สงิหบุ์ร ี16000
325 กาดสวนแกว้ เชยีงใหม่ 053-894-383 21 หา้งกาดสวนแกว้  ชัน้ G หอ้ง 08  ถ. หว้ยแกว้ ต. สุเทพ อ. เมอืงเชยีงใหม ่ จ. เชยีงใหม ่50200
326 โลตสั มาบตาพุด 0 158/18  หา้งโลตสั มาบตาพุด ชัน้ 1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150
327 โลตสั บา้นผอื 0 194/3 หา้งโลตสับา้นผอื หมูท่ี1่0 ต าบลบา้นผอื  อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธาน ี 41160 
328 โรบนิสนั ชยัภูมิ 0 299/9  หา้งโรบนิสนั ชยัภูม ิ หมูท่ี ่6 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูม ิ 36000
329 บิก๊ซ ีเชยีงราย 2 0 58 บิก๊ซ ีเชยีงราย 2 ม.17 ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100
330 บิก๊ซ ีนครศรธีรรมราช 0 22  หา้งบิก๊ซ ีนครศรธีรรมราช  หมูท่ี ่5 ต าบลปากพนู อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
331 โลตสั พะเยา 054-410-143 669 หา้งโลตสัพะเยา ชัน้ 1 หมูท่ี ่3 ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา พะเยา 56000
332 เซน็ทรลั รามอนิทรา 02-552-5386 109/22  หา้งเซน็ทรลัรามอนิทรา ชัน้ G หอ้ง G 03 ม.  3  ถ. รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์  เขตบางเขน กทม.  10220
333 ท๊อป พล ขอนแก่น 0 6/11 ทอ็ปส ์พล ขอนแก่น หอ้งเลขที ่RT106-109 ชัน้ที ่1  ถนนมติรภาพ ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 40120
334 โลตส้ อ่างทอง 0 73  หา้งโลตสั อ่างทอง ถนนเลีย่งเมอืง 1 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง  14000
335 โลตสั บา้นสวน 0 57/37  หา้งโลตสั บา้นสวน หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี 20000
336 M Park  นครราชสมีา 0 21  โครงการ เอม็พารค์ ถนนชา้งเผอืก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
337 โลตสั  จอมทอง เชยีงใหม่ 0 100  หา้งโลตสั จอมทอง  หมูท่ี ่11  ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 50160
338 ไทวสัดุ บางนา 0 54 อาคารไทวสัดุ บางนา ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่13   ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540
339 คอสโม บาซาร ์เมอืงทอง 0 เลขที ่101-101/1 หอ้งเลขที ่L1-18,L1-19  ถนนป๊อปปลูา่ ต าบล บา้นใหม ่อ าเภอ ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120
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340 โลตสั ศรนีครนิทร์ 0 เลขที9่ หมูท่ี6่ หา้ง โลตสั ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270
341 ซคีอน บางแค 02-458-2657 อาคารซคีอนบางแค  หอ้งเลขที ่ FB2/04A ชัน้ที ่2  เลขที ่ 607  ถ.เพชรเกษม  แขวง บางหวา้  เขต ภาษเีจรญิ  จ.กรงุเทพมหานคร  10160
342 บิก๊ซมีหาชยั 034-442-874 หา้งบิก๊ซหีมาชยั  เลขที ่ 79  ม. 8  ต.ท่าทราย  อ.เมอืงสมทุรสาคร  จ.สมทุรสาคร  74000
343 โลตสั รงัสติ คลอง4 02-990-8151 90 หา้งโลตสัรงัสติ คลอง 4 ชัน้ 1 ถนนรงัสติ-นครนายก ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุร ีปทุมธาน ี12110
344 แฟชัน่ ไอสแ์ลนด์ จุด 2 0 587, 589, 589/7-9 หา้งแฟชัน่ไอสแ์ลนด์ หอ้งเลขที ่KIFK319 ชัน้ที ่3 ถนน-แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม. 10230
345 ปตท.บางนา-ตราด (กม.27) ขาเขา้ 0 340/1  หมูท่ี ่1  ถนนบางนา-ตราด  ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ  10560
346 เซน็ทรลั พทัยา บชี 038-043-550 333/99-100 อาคารเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี หอ้ง 046R ชัน้ G หมู ่9 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี20260
347 เซน็ทรลัลาดพรา้ว  FL.G 02-541-1921 หา้งเซน็ทรลั ลาดพรา้ว ชัน้ G เลขที ่1697  ถนน พหลโยธนิ  แขวง จตุจกัร เขต จตุจกัร  กทม. 10900
348 บิก๊ซ ีขอนแก่น 2 0 177  หา้งบิก๊ซขีอนแก่น 2  หมู ่9 ต.เมอืงเก่า  อ. เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น  40000
349 โรบนิสนั ตรงั 075-820-282 หา้งโรบนิสนัตรงั  1 F-B-112-112/1  ชัน้ 1F  เลขที ่ 138  ถ.พทัลงุ  ต.ทบัเทีย่ง  อ.เมอืงตรงั  จ.ตรงั  92000
350 รพ.วภิาวดี 0 1008 อาคาร Vi Plaza ชัน้ที ่1  ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900
351 บิก๊ซเีลย 042-845-764 หา้งบิก๊ซเีลย  เลขที ่ 114  หมูท่ี ่9  ต.นาอาน  อ.เมอืงเลย  จ.เลย  42000
352 ทนัตแพทยศาสตร ์มหดิล 0 6 คณะทนัตแพทย์ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษาฯ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรงุเทพมหานคร  10400
353 โรบนิสนั ลาดกระบงั 0 308/1 หา้งโรบนิสนั ลาดกระบงั ชัน้ที ่1F  ถนนลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 10520
354 บิก๊ซ ีไทรน้อย 0 1  หา้งบิก๊ซ ีไทรน้อย  หมูท่ี ่6 ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี 11150
355 บิก๊ซ ีปากช่อง 0 หา้งบิก๊ซปีากช่อง เลขที ่28 ถนนมติรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130 
356 บิก๊ซ ีเชยีงใหม่ 053-850-800 208 หา้งบิก๊ซเีชยีงใหม ่ชัน้ 1 หอ้ง GCR 022 ม.3  ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50000
357 เซน็ทรลัเชยีงราย 053-179-778 หา้งเซน็ทรลัเชยีงราย  หอ้งเลขที ่ K407  ชัน้ที ่1 เลขที ่ 99/9  หมูท่ี ่ 13  ต.  รอบเวยีง  อ. เมอืงเชยีงราย  จ. เชยีงราย  57000
358 เซน็จรูี่ 02-245-0250 15 หา้งเซน็จรูี ่มวู ี ่พลาซ่า ชัน้ 1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เชตราชเทว ีกทม. 10400


