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BRANCH
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
บิก๊ ซี แจ้งวัฒนะ
บิก๊ ซี ราษฎร์บูรณะ
โรบินสัน นครศรีฯ
แฟรี่ กลางเมือง ขอนแก่น
บิก๊ ซี พระราม 2
บิก๊ ซี เชียงราย
บิก๊ ซี รามคาแหง
บิก๊ ซี เชียงใหม่ 2
บิก๊ เจียง หนองคาย
บิก๊ ซี แจ้งวัฒนะ2
บิก๊ ซี รามอินทรา
เดอะมอลล์โคราช 1
บิก๊ ซี หาดใหญ่
บิก๊ ซี สมุทรปราการ
บิก๊ ซี หัวหมาก
บิก๊ ซี ลาปาง
บิก๊ ซี อุบล
บิก๊ ซี รัชดา
บิก๊ ซี ดอนเมือง
บิก๊ ซี บางบอน
บิก๊ ซี บางปะกอก
บิก๊ ซี ภูเก็ต
บิก๊ ซี บางนา
บิก๊ ซี อ่อนนุช
บิก๊ ซีดาวคะนอง
บิก๊ ซี ติวานนท์
เซ็นทรัล พระราม 2
เดอะมอลล์ บางกะปิ 2
บิก๊ ซี พัทยาใต้
บิก๊ ซี นครสวรรค์
โลตัส จันทบุร ี
บิก๊ ซี ลาดพร้าว 2
โลตัส แพร่
โลตัส ราชบุร ี
บิก๊ ซี สะพานควาย
บิก๊ ซี พัทยา 2
โลตัส ปทุมธานี
บิก๊ ซี ฉะเชิงเทรา
โลตัส จรัญสนิทวงศ์
โลตัส สุรนิ ทร์
บิก๊ ซี เพชรเกษม 2
โลตัส สกลนคร
บิก๊ ซี ปั ตตานี
เสริมไทย มหาสารคาม
โลตัส พระราม 1
บิก๊ ซี สุรนิ ทร์
บิก๊ ซี อุดร
บิก๊ ซี ขอนแก่น
บิก๊ ซี อ้อมใหญ่
บิก๊ ซี เพชรเกษม
โลตัส ชัยภูม ิ
โลตัส วังหิน
บิก๊ ซี ฉะเชิงเทรา2
เซียร์ รังสิต
ฟิ วเจอร์ ชัน้ 1
บิก๊ ซี เพชรบุร ี
โลตัส บางพลี
บิก๊ ซี สกลนคร
ไอทีสแควร์
บิก๊ ซี อิสรภาพ
บิก๊ ซี รัตนาธิเบศร์ 2
โลตัสสุรนิ ทร์ พลาซ่า
โคลิเซีย่ ม ยะลา
อยุธยาพาร์ค
โลตัส หัวหิน
โลตัส สัตหีบ

TELEPHONE
02-526-6067
02-5735-860
02-873-1288
075-317-439
043-322-086
02-895-7728
053-746-517
02-735-3678
053-850-711
042-464-581
02-962-6139
02-971-7576
044-288-250
074-427-738
02-388-2492
02-718-7421
054-352-641
045-284-538
02-245-5786
02-973-7177
02-898-2240
02-872-1191
076-249-366
02-744-3474
02-311-1215
02-876-2342
02-968-6253
02-872-4299
02-363-3077
038-374-828
056-331-972
039-303-385
02-983-7356
054-621-573
032-350-364
02-616-7317
038-415-044
02-978-1150
038-517-498
02-434-7140
044-531-963
02-807-5184
042-731-136
073-313-960
043-723-715
02-612-6720
044-535-092
042-323-643
043-325-465
02-420-8310
02-421-4768
044-838-182
02-942-6213
038-536-005
02-992-6783
02-958-0295
032-454-553
02-325-1091
042-731-376
02-576-0383
02-890-7128
02-950-4849
044-538-064
073-213-321
035-213-948
032-526-190
038-739-267

ADDRESS
68/100 ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ ชัน้ 1 ห้อง 111 ม.8 ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000
96 ห้างบิก๊ ซีแจ้งวัฒนะ ชัน้ 1 ห้อง 102 ม. 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพ ฯ 10210
19 ห้างบิก๊ ซีราษฎร์บูรณะชัน้ 1 ห้อง G27 ม. 9 ถ. ราฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
89/201 ห้างโรบินสันนครศรีธรรมราช ชัน้ 1 F ถ. พัฒนาการคูขวาง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
69/9 ห้างแฟรีก่ ลางเมือง ชัน้ 1 ห้อง 0102 ถ. กลางเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
เลขที่ 127 ห้างบิก๊ ซีธนบุร-ี ปากท่อ ชัน้ 1 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดา แขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
184 ห้างบิก๊ ซีเชียงราย ชัน้ 1 ห้อง 114/2 ม. 25 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000
643/7 ห้างคาร์ฟูรส์ ุขาภิบาล 3 ชัน้ G ห้อง G .34 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
94 ห้างบิก๊ ซี เชียงใหม่ 2 ชัน้ 2 ห้อง 27,36 หมู่ 4 ถ. เชียงใหม่ - ลาปาง ต. หนองป่ าครัง่ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
304 ห้างบิก๊ เจียงหนองคาย ชัน้ 1 ม. 10 ถ. มิตรภาพ ต. โพธิชั์ ย อ. เมือง จ. หนองคาย 43000
112 ห้างบิก๊ ซี แจ้งวัฒนะ 2 ชัน้ 1 ห้อง 19 ม.5 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุร ี 11120
59 ห้างบิก๊ ซี รามอินทรา ชัน้ 2 ห้อง 28 ม. 4 ถ. รามอินทรา กม. 2.5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
1242/2 ห้างเดอะมอลล์โคราช ชัน้ 1 ห้อง 1F-07 A ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
111/19 ห้างบิก๊ ซีหาดใหญ่ ชัน้ 1 ห้อง 111 ม.4 ต. คลองแห อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
498/1 ห้างบิก๊ ซีสมุทราปราการชัน้ 1 ห้อง 122 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
177 ห้างบิก๊ ซีหวั หมาก ชัน้ 2 ห้อง 206 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
65 ห้างบิก๊ ซีลาปางชัน้ 1 ห้อง 107/1 ถ.ไฮเวย์ลาปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง 52100
92 ห้างบิก๊ ซีอุบลราชธานี ชัน้ 1 ซ.ธรรมวิถี 4 ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
125 ห้างบิก๊ ซีรชั ดา ชัน้ 1 ห้อง 5,6 รัชดาภิเษก ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320
1 ห้างบิก๊ ซีดอนเมือง ชัน้ 1 ห้อง 002/1 ซอยพหลโยธิน 50 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
19/164 ห้างบิก๊ ซี บางบอน ชัน้ 1 ห้อง12,13 หมู่ 6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
278 ห้างบิก๊ ซีบางปะกอกชัน้ 2 ห้อง F 2/7 ม. 1 ถ.สุขสวัสดิ ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
72 ห้างบิก๊ ซีภูเก็ตชัน้ G ห้องG 21 ม.5 ต.วิชติ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
111 ห้างบิก๊ ซีบางนาชัน้ 1 ห้อง 122 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
114 ห้างบิก๊ ซีอ่อนนุช ชัน้ 1 ห้อง K 11 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จ. กทม. 10110
1050 ห้างบิก๊ ซีดาวคะนองชัน้ 1 ห้อง 114 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กทม. 10600
9/9 ห้างบิก๊ ซีตวิ านนท์ ชัน้ 1 ห้อง 111 ม. 5 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุร ี จ. นนทบุร ี 11000
128 ห้างเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชัน้ 1 ห้อง 130/1 ม. 6 ถ. พระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
3522 ห้างเดอะมอลล์-บางกะปิ ชัน้ 1 แผนกเทคโฮม ถ. ลาดพร้าว แขวงคลองจั ่น เขตบางกะปิ กทม. 10310
565/41 ห้างบิก๊ ซีพทั ยาใต้ ชัน้ 1 ห้อง 107 ม. 10 ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุร ี 20150
320/10 ห้างบิก๊ ซีนครสวรรค์ ชัน้ 2 ห้อง 216 ถ. สวรรค์วถิ ี ต. ปากน้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
25/4 ห้างโลตัสจันทบุร ี ชัน้ 1 ถ. พระยาตรัง ต. วัดใหม่ อ.เมือง จ. จันทบุร ี 22000
669 ห้างบิก๊ ซีลาดพร้าว 2 ชัน้ G ห้อง C 7 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.ฯ 10900
55/4 ห้างโลตัสแพร่ ชัน้ 1 ม. 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ. แพร่ 54000
8/4 ห้างโลตัสราชบุร ี ชัน้ 1 ถ.คทาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุร ี 70000
618/1 ห้างบิก๊ ซีสะพานควาย ชัน้ 1 ห้อง 115 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
333 ห้างบิก๊ ซีพทั ยา 2 ชันจี
้ ห้อง เค 1/2 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 20150
21/49 ห้างโลตัสปทุมธานี ชัน้ 1 ถนนปทุม-สามโคก ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง ปทุมธานี 12000
9/1 ห้างบิก๊ ซี ฉะเชิงเทรา ชัน้ 1 ห้อง 111 ถ. ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต. หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000
244 ห้างโลตัสจรัญสนิทวงศ์ ชัน้ 1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด กทม. 10700
19 ห้างโลตัสสุรนิ ทร์ ชัน้ 1 ถ.หลักเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองสุรนิ ทร์ จ. สุรนิ ทร์ 32000
29/1 ห้างบิก๊ ซีเพชรเกษม 2 ชัน้ 1 ม. 11 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
243 ห้างโลตัสสกลนคร ชัน้ 1 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
301 ห้างบิก๊ ซี ปั ตตานี ชัน้ 1 ห้อง 107 ม. 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปั ตตานี ปั ตตานี 94000
103 อาคารเสริมไทยพลาซ่า ชัน้ 1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
831 ห้างโลตัสพระราม 1 ชัน้ 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
8 ห้างบิก๊ ซีสุรนิ ทร์ ชัน้ 1 หอ้ง 109 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 32000
415 ห้างบิก๊ ซีอุดรธานี ชัน้ 1 ห้อง 108 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
290/1 ห้างบิก๊ ซีขอนแก่น ชัน้ 1 ห้อง 113-114/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
17/17 ห้างบิก๊ ซีออ้ มใหญ่ ชัน้ 1 ห้อง 113 หมูท่ ่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
1759 ห้างบิก๊ ซีเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
171 ห้างโลตัสชัยภูม ิ ถนนสนามบิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง ชัยภูม ิ 36000
4/84-85 ห้างโลตัสวังหิน ชัน้ 1 ม.14 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
28/73 ห้างบิก๊ ซี ฉะเชิงเทรา 2 ชัน้ 1 ยูนติ เอฟ 1/13 เอ ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
99 ห้างเซียร์รงั สิต ชัน้ ใต้ดนิ ม.8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา ปทุมธานี 12130
94 ห้างฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต ชัน้ 1 เอฟ ห้อง 19 บี ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุร ี ปทุมธานี 12130
130 ห้างบิก๊ ซีเพชรบุร ี ชัน้ 1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุร ี จ.เพชรบุร ี 76000
99/27 ห้างโลตัสบางพลี ชัน้ 1 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
1594/16 ห้างบิก๊ ซีสกลนคร ชัน้ 1 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
333/100 อาคารหลักสีพ่ ลาซ่าชัน้ จี ห้อง จี 19 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
2 ห้างบิก๊ ซีอสิ รภาพ ชัน้ 1 ถ.ศรีปราชญ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี กทม. 10600
68/777 ห้างบิก๊ ซีรตั นาธิเบศร์ 2 ชัน้ 1 ยูนติ เอฟ 1/19 หมูท่ ่ี 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000
101 ห้างโลตัสสุรนิ ทร์พลาซา ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 32000
505 อาคารศูนย์การค้าโคลิเซีย่ มซีนเี พล็กซ์-ยะลา ถนนสิโรรส ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
126 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชัน้ จี ห้อง จี-93 ถนนสายเอเชีย ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
234/1 ห้างโลตัสหัวหิน ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
179 ห้างโลตัสสัตหีบ หมู่ 2 ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ ชลบุร ี 20180
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BRANCH
บิก๊ ซี พระราม 4
บิก๊ ซี ราชบุร ี
บิก๊ ซี แพร่
พันธ์ทพิ ย์ งามวงศ์วาน
บิก๊ ซี โคราช
โลตัส บ้านฟ้ า
บิก๊ ซี ลาลูกกา
เซ็นทรัล วงศ์สว่าง
บิก๊ ซี สุวนิ ทวงศ์
บิก๊ ซี ปราจีนบุร ี
โรบินสัน ศรีราชา
โลตัส สว่างแดนดิน สกลนคร
โลตัส สามพราน
บิก๊ ซี ชลบุร ี 2
โลตัส นวนคร
แพลทินั ่ม
บิก๊ ซี ลาพูน
บิก๊ ซี ชลบุร ี
โลตัส ฝาง
บิก๊ ซี สมุย
โลตัส มุกดาหาร
บิก๊ ซี หางดงเขียงใหม่
บิก๊ ซี บุรรี มั ย์
บิก๊ ซี พระราม 2 2
โลตัส แม่จนั
โลตัส ปราจีนบุร ี
บิก๊ ซี รังสิต คลอง3
ยูเนี่ยนมอลล์
บิก๊ ซี อยุธยา
บิก๊ ซี หนองจอก
ฟิ วเจอร์ พลาซ่า รังสิต ชัน3
้
บิก๊ ซี ชัยภูม ิ
บิก๊ ซี บ้านโป่ ง
บิก๊ ซี เพชรบูรณ์
บิก๊ ซี กระบี่
โลตัส แม่สาย
บิก๊ ซี นวนคร
บิก๊ ซี รังสิต คลอง 6
บิก๊ ซี สระแก้ว
บิก๊ ซี ยโสธร
บิก๊ ซี มหาสารคาม
บิก๊ ซี วารินชาราบ อุบล
โคลีเซีย่ มสุราษฎร์ธานี
โลตัส รัตนาธิเบศร์
บิก๊ ซี รังสิต 2
เซ็นทรัล ชลบุร ี
บิก๊ ซี ศรีสะเกษ
โอเชีย่ น ชุมพร
โฮมเวิลค์ ราชพฤกษ์
บิก๊ ซี คลอง 4
บิก๊ ซี ลพบุร ี 2
เซ็นทรัลพระราม 2 ชัน้ 2
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
โรบินสัน ราชบุร ี 1
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชัน้ 5
เซ็นทรัล ขอนแก่น
บิก๊ ซี ชุมพร
เดอะมอลล์ท่าพระ
แฟชั ่นไอส์แลนด์ ชัน้ 1
โรงพยาบาลเวชธานี
แฮปปี้ พลาซ่า พิจติ ร
เดอะมอลล์ท่าพระชัน้ 4
แม็กซ์ แวลู พัฒนาการ
โรบินสัน จันทบุร ี
กาฬสินธ์ พลาซ่า
บิก๊ ซี พังงา
บิก๊ ซี อานาจเจริญ

TELEPHONE
02-661-5794
032-332-636
054-625-101
02-953-5331
044-295-007
02-987-8422
02-152-7191
02-586-0389
02-906-4486
037-215-801
038-770-588
042-737-752
034-223-189
038-387-937
02-909-7188
053-575-547
038-192-249
053-383-001
077-960-783
042-631-545
053-447-851
044-110-216
02-895-9427
053-660-694
037-414-775
02-592-2917
02-512-5075
035-747-094
02-9857-824
02-958-0289
044-051-024
032-202-074
056-744-280
075-810-513
053-646-283
02-520-4451
02-577-4578
037-220-861
045-725-244
043-995-632
045-854-074
077-210-319
02-950-8714
02-995-0791
038-053-731
045-634-287
077-512-237
02-101-5352
02-563-3229
036-780-720
02-872-4388
02-143-8762
032-310-951
02-835-3142
043-288-426
077-658-886
02-477-7390
02-947-5150
02-370-1959
056-613-568
02-477-9546
02-320-1161
039-303-448
043-812-600
076-412-517
045-270-477

ADDRESS
2929 ห้างบิก๊ ซีพระราม 4 ชัน้ 1 ยูนติ FD 1 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
534 ห้างบิก๊ ซี ราชบุร ี ชัน้ 1 หมู่ 1 ตาบลโคกหม้อ อาเภอเมืองราชบุร ี ราชบุร ี 70000
600 ห้างบิก๊ ซีแพร่ ชัน้ 1 หมู่ 9 ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
69/21 อาคารพันธ์ทพิ ย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชัน้ 1 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 10110
118 ห้างบิก๊ ซีโคราช ชัน้ 1 ห้อง 101-2 ถ. มิตรภาพ - หนองคาย ต. ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000
75 ห้างโลตัส บ้านฟ้ าปิ ยรมย์ หมู่ 5 ถ.ลาลูกกา ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
10 ห้างบิก๊ ซีลาลูกกาชัน้ 1 ห้อง 116 หมู่ 12 ถ.ลาลูกกา ต. บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
888 ห้างเซ็นทรัลวงศ์สว่าง ชัน้ 1 ห้องเลขที่ บี 105 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กทม.10800
123 ห้างบิก๊ ซีสุวนิ ทวงศ์ ชัน้ 2 ห้องที่ เค 2/2 หมู่ 16 ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กทม. 10510
630/1 ห้างบิก๊ ซีปราจีนบุร ี ชัน้ 1 ห้องเลขที่ 110 ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุร ี จ.ปราจีนบุร ี 25000
90/1 ห้างโรบินสันศรีราชา ชัน้ บีเอฟ ห้อง บี-11 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 20110
501 ห้างโลตัส สว่างแดนดิน หมู่ 2 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
20/10 ห้างโลตัส สามพราน หมู่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
15/17 ห้างบิก๊ ซีชลบุร ี 2 ห้องเอฟ 1/8 ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี 20000
98/103 ห้างโลตัสนวนคร ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
222/1265 เดอะแพลทีนมั แฟชั ่นมอลล์ ชัน้ ใต้ดนิ ถ.เพชรบุร ี แขวง ถนนเพชรบุร ี เขตราชเทวี กทม.10400
200 ห้างบิก๊ ซีลาพูน ชัน้ 1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
49/1 ห้างบิก๊ ซีชลบุร ี หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี 20000
577 ห้างโลตัสฝาง ชัน้ 1 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
129/19 ห้างบิก๊ ซีสมุย หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
35 ห้างโลตัสมุกดาหาร ชัน้ 1 ถ. ชยางกูร ข. ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
433/4 ห้างบิก๊ ซีหางดง หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
150 ห้างบิก๊ ซีบุรรี มั ย์ หมูท่ ่ี 7 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 31000
189/1 ห้างบิก๊ ซี พระราม 2 2 ห้อง เอฟ 1/2 หมูท่ ่ี 6 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
245 ห้างโลตัสแม่จนั หมู4่ ต.แม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110
228 ห้างโลตัสปราจีนบุร ี หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุร ี 25140
99 ห้างบิก๊ ซีรงั สิต คลอง 3 ห้องเอฟ 1/6 หมู่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
54 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ชัน้ 2 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
80 ห้างบิก๊ ซีอยุธยา หมู่ 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
34 ห้างบิก๊ ซีหนองจอก ห้อง ยูนติ F 1/5 หมูท่ ่ี 1 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
94 ห้างฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต ชัน้ 3 ห้องเลขที่ PLZ.3.KI0071B ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี ปทุมธานี 12130
99 ห้างบิก๊ ซีชยั ภูม ิ หมู่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ 36000
58 ห้างบิก๊ ซีบา้ นโป่ ง หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุร ี 70110
เลขที่ 939 ห้างบิก๊ ซีเพชรบูรณ์ หมู่ 2 ต.สะเตียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
349 ห้างบิก๊ ซีกระบี่ หมู่ 11 ต.กระบีน่ ้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
156 ห้างโลตัสแม่สาย ชัน้ 1 หมู่ 5 ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย เชียงราย 57130
98/196 ห้างบิก๊ ซีนวนคร หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
158/17 ห้างบิก๊ ซี รังสิต คลอง 6 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12110
352 ห้างบิก๊ ซีสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
323 หมู่ 2 ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
238/1-3 หมู่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคราม จ.มหาสารคราม 44000
322 หมู่ 8 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ศูนย์การค้าโคลีเซีย่ มสุราษฎร์ธานี เลขที่ 321 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 8400
37/112 ห้างโลตัสรัตนาธิเบศร์ ชัน้ 1 หมูท่ ่ี 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000
70/1 ห้างบิก๊ ซีรงั สิต 2 ชัน้ 1 หมู่ 15 ถ. พหลโยธิน ต. คูคต อ. ลาลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
55/88-89 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุร ี ห้องเลขที่ OP 105 ชัน้ 1 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี 20000
ห้างบิก๊ ซีศรีสะเกษ เลขที่ 29/49 ม. 11 ต. หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000
188/181 ห้างโอเชีย่ นชุมพร ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
111 ห้างโฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์ ชัน้ 1 ต.มหาสวัสดิ ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี 11130
3/83 ห้างคาร์ฟูรล์ าลูกกา คลอง 4 ห้องเลขที่ K1/1 หมู่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ห้องเลขที่ เค 1/2 เลขที่ 319 ม. 2 ต. ท่าศาลา อ. เมืองลพบุร ี จ. ลพบุร ี 15000
ห้องเลขที่ K/66 เลขที่ 128 ม. 6 ถ. พระรามที่ 2 แขวง แสมดา เขต บางขุนเทียน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
265 ห้างโรบินสันราชบุร ี ชัน้ G ห้อง G 55-56 ถ. ศรีสุรยิ วงศ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุร ี 70000
99 เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ OP-506 ชัน้ 5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น ห้องเลขที่ G25 ชัน้ G เลขที่ 99 ถ. ศรีจนั ทร์ ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ ขอนแก่น 40000
ห้างคาร์ฟูรช์ ุมพร ห้องเลขที่ K1/8 เลขที่ 195 ม. 3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ แผนกเทคโฮม เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
5/5 ห้างแฟชั ่นไอซ์แลนด์ชนั ้ 1 เอฟ ชัน้ 1 F ห้อง K 105 ม. 7 ถ. รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10240
อาคารโรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 11 (ทิพย์มณี) แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 10240
ห้างแฮปปี้ หลาซ่าพิจติ ร เลขที่ 39/119 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ. เมืองพิจติ ร จ.พิจติ ร 66000
99 ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ ชัน้ 4 ซ.ท่าพระ 30 ถนนรัชดา แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กทม 10600
ห้องเลขที่ 8 เลขที่ 2559 ถ. พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จ. กรุงเทพมหานคร 10250
22/107 ห้างโรบินสันจันทบุรชี นั ้ BF ห้อง G06 ม. 7 ต. จันทนิมติ อ. เมือง จ. จันทบุร ี 22000
ห้างกาฬสินธุพ์ ลาซ่า เลขที่ 4/14 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ห้างบิก๊ ซีพงั งา เลขที่ 297 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ห้างบิก๊ ซีอานาจเจริญ ม.7 ต.บุ่ง อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ 37000
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BRANCH
โลตัสเลย
บิก๊ ซี กาแพงเพชร
แหลมทอง ระยอง 1
แหลมทอง ระยอง 2
เซ็นเตอร์วนั
บิก๊ ซี ราชดาริ
โลตัส บางบัวทอง
ปตท.ตลิง่ ชัน
บิก๊ ซีตาก
โลตัส ตราด
บิก๊ ซี หล่มสัก
โลตัส บึงกาฬ
โลตัสประชาอุทศิ
โลตัสตาก
เซ็นทรัลพิษณุโลก
โลตัส ขอนแก่น 2
บิก๊ ซี บ้านบึง
เซ็นทรัล พระราม 9
บิก๊ ซีจนั ทบุร ี
บิก๊ ซี รัตนาธิเบศร์
โลตัส พุนพิน
โรบินสัน สุพรรณบุร ี
บางจาก
เซ็นทรัลอุดร ชัน้ 1
เซ็นทรัลอุดร ชัน้ 4
ซิต้มี อลล์ อุบล
ฟรายเดย์ อุตรดิตถ์
บิก๊ ซี สตูล
โลตัส วารินชาราบ อุบล
บิก๊ ซี มุกดาหาร
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
โลตัส สะเดา
เซ็นทรัล ลาปาง
บิก๊ ซี นครสวรรค์ 2
โลตัส เสริมไทยมหาสารคาม
แหลมทอง บางแสน
ตึกคอมศรีราชา
โลตัส อุบล
โลตัสพัฒนาการ
บิก๊ ซี ร้อยเอ็ด
โรบินสัน กาญจนบุร ี
เทอมินอล 21
เซ็นทรัล อุบล
บิก๊ ซี หัวหิน
บิก๊ ซี อ่างทอง
SC พลาซ่า สายใต้ใหม่ จุด 2
โรบินสัน สกลนคร
ท็อปส์ แอร์พอร์ต
โลตัส สมุทรสงคราม
รพ.ภูมพิ ล
บิก๊ ซี เมืองสมุทรสงคราม
บิก๊ ซี กาฬสินธุ์
โลตัสรวมโชค
บิก๊ ซี สุพรรณบุร ี
โลตัส ระนอง
โลตัส เวียงสระ
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัลเชียงใหม่2
โลตัส ลาปาง
โรบินสัน สระบุร ี
สหไทย พลาซ่า นครศรีธรรมราช
โลตัส ชัยนาท
บิก๊ ซี ศรีนครินทร์
โลตัส สงขลา
โรบินสัน สุรนิ ทร์
เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
โรบินสันบางรัก
เม-ญ่า เชียงใหม่

TELEPHONE
042-844-521
055-853-822
038-611-898
038-023-783
02-245-4099
02-250-4713
02-920-7217
02-448-6956
055-892-340
039-513-713
056-704-566
042-491-867
02-873-5335
055-893-363
055-338-564
043-911-758
038-486-545
02-160-3872
039-436-450
02-921-2635
077-311-812
035-454-203
02-561-2599
042-921-308
042-921-309
045-316-516
055-403-673
074-741-902
045-324-4283
042-661-874
077-489-883
074-411-219
054-811-827
056-370-772
043-970-790
038-153-804
038-773-515
045-284-373
02-106-2830
043-624738
034-603-303
02-108-0694
045-950-709
032-827-245
035-851-267
02-422-4421
042-971-759
053-456-790
034-711-553
02-974-9680
034-770-799
043-810-469
053-243-242
053-494-903
077-826-216
077-257-150
02-361-0585
053-288-915
054-317-996
036-351-433
075-312-045
056-426-842
02-758-7534
074-307-931
044-042-722
074 -339-968
02-233-1985
052-081-512

ADDRESS
ห้างโลตัสเลย เลขที่ 99 ม. 8 ต. นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
ห้างบิก๊ ซีกาแพงเพชร เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร 62000
ห้างแหลมทอง ระยอง ห้องเลขที่ A043 ชัน้ 1 เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ห้างแหลมทอง ระยอง ห้องเลขที่ 2FC09 ชัน้ 2 เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ห้างเซ็นเตอร์วนั ห้องเลขที่ 1209 เลขที่ 1 ซ.เลิศปั ญญา ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
97/11 ห้างบิก๊ ซีราชดาริห์ ชัน้ 2 ห้อง 213 ถ. ราชดาริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ห้างโลตัสบางบัวทอง เลขที่ 222/240 หมูท่ ่ี 3 ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุร ี 11110
เลขที่ 88/3 ตรอก/ซอย บรมรชชนนี 65 ตาบล/แขวง ฉิมพลี อาเภอ/เขต ตลิง่ ขัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
ห้างบิก๊ ซีตาก ห้องเลขที่ GCR 125 เลขที่ 18/3 ถ. พหลโยธิน ต. ระแหง อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000
อาคารห้างโลตัสตราด เลขที่ 1134 หมูท่ ่ี 1 ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
ห้างบิก๊ ซีหล่มสัก เลขที่ 70 ถ.สามัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เลขที่ 461 ห้างโลตัสบึงกาฬ หมูท่ ่ี 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
ห้างโลตัสประชาอุทศิ เลขที่ 42 ถ.ประชาอุทศิ แขวง ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
ห้างโลตัสตาก เลขที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ห้างเซ็นทรัลพิษณุโลก ห้องเลขที่ K312 ชันที
้ ่ 3 เลขที่ 9/99 หมูท่ ่ี 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ห้างโลตัสขอนแก่น 2 เลขที่ 709 หมูท่ ่ี 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ห้างบิก๊ ซีบา้ นบึง เลขที่ 181 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ี 20170
ห้างเซ็นทรัลพระราม 9 ห้องเลขที่ 625 ชันที
้ ่ 6 เลขที่ 9/8 ถ.พะราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
ห้างบิก๊ ซีจนั ทบุร ี เชขที่ 1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุร ี จ.จันทบุร ี 22000
6 ห้างบิก๊ ซีรตั นาธิเบศร์ชนั ้ 1 ห้อง GRB001 ม. 6 ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. เสาธงหิน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุร ี 11140
โลตัสพุนพิน เลขที่ 300/5 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรบินสันสุพรรณบุร ี ห้องเลขที่ 1F-B-119,120 ชัน้ 1F เชขที่ 449 ม. 5 อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72000
ปั ้มน้ามันบางจาก-วิภาวดีรงั สิต เชขที่ 21/45 ถ.วิภาวีดรังสิต แขวง ตลาดบางแขน เขต หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ห้องเลขที่ K104 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 277/1-3,271/5 ถ.ประจักษ์ศลิ ปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ห้องเลขที่ 404 ชัน้ 4 เลขที่ 277/1-3,271/5 ถ.ประจักษ์ศลิ ปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ห้างซิต้ี มอลล์ อุบลราชธานี เลขที่ 512/8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า เลขที่ 172 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
ห้างบิก๊ ซีสตูล เลขที่ 959 หมูท่ ่ี 7 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
ห้างโลตัสวารินชาราบ เลขที่ 55 หมูท่ ่ี 20 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ห้างบิก๊ ซีมกุ ดาหาร เลขที่ 77/11 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ห้องเลขที่ K102 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 88 หมูท่ ่ี 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ห้างโลตัสสะเดา เลขที่ 45/8 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
ห้างเซ็นทรัลลาปาง ห้องเลขที่ K302 ชันที
้ ่ 3 เลขที่ 319 ถ.ไฮเวย์-ลาปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง 52100
ห้างบิก๊ ซีนครสวรรค์ 2 เลขที่ 610/9 หมูท่ ่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ห้างเสริมไทย มหาสารคาม เลขที่ 76/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ห้างแหลมทอง บางแสน ห้องเลขที่ 1FC03 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 278/2 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี 20130
อาคารตึกคอมศรีราชา ห้องเลขที่ GS01/1 ชันที
้ ่ G เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 20110
492 ห้างโลตัสอุบลราชธานี ชัน้ 1 ต.ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ห้างโลตัสพัฒนาการ เลขที่ 2279 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
ห้างบิก๊ ซีรอ้ ยเอ็ด เลขที่ 320 หมูท่ ่ี 10 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ห้างโรบินสันกาญจนบุร ี ห้องเลขที่ 1F-B-120-121 ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 110 ม.9 อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี 71000
ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 ห้องเลขที่ KI-LG-403 ชันที
้ ่ LG เลขที่ 88 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ห้างเซ็นทรัลอุบลราชธานี ห้องเลขที่ K107 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 311 หมูท่ ่ี 7 ต. แจระแม อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
บิก๊ ซี หัวหิน เป็ น ห้างบิก๊ ซีหวั หิน เลขที่ 28/128 หมูบ่ า้ นเขาน้อย ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
อาคารบิก๊ ซีอ่างทอง เลขที่ 24 ถ. โพธิพระยา-ห่
าเรือ ต. โพสะ อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 14000
์
สถานีขนส่งกรุงเทพ ห้องเลขที่ GRD01 ชันที
้ ่ G เลขที่ 24/6 หมูท่ ่ี 8 ถ. บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
ห้างโรบินสันสกลนคร ชัน้ 1F เลขที่ 88/8 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
2 ห้างท็อปส์แอร์พอร์ท ชัน้ G ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
99 ห้างโลตัส สมุทรสงคราม ชัน้ 1 หมุ่ 2 ถนนทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
อาคาร คุม้ เกล้าฯ โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 171 หมูท่ ่ี 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
2/19 ห้างบิก๊ ซี สมุทรสงคราม ม.1 ต.บางอก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อาคาร ห้างบิก๊ ซีกาฬสินธุ์ ชัน้ G เลขที่ 101/2-3 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ห้างโลตัสรวมโชค เลขที่ 6 หมูท่ ่ี 6 ต. ฟ้ าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
ห้างบิก๊ ซีสุพรรณบุร ี เลขที่ 140/20 ถ.มาลัยแมน ต.รัวใหญ่
้
อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี 72000
ห้างโลตัสระนอง เลขที่ 25/15 หมูท่ ่ี 1 ต.บางริน้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ห้างโลตัสเวียงสระ เลขที่ 222 หมูท่ ่ี 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190
ห้างเซ็นทรัลบางนา ห้องเลขที่ K507 ชันที
้ ่ 5 เลขที่ 587 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
ห้างเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ ห้องเลขที่ K207 ชันที
้ ่ 2 เลขที่ 99,99/1,99/2 หมูท่ ่ี 4 ต.ฟ้ าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
222 ห้างโลตัสลาปาง ชัน้ 1 ถนนไฮเวย์-ลาปาง-งาว ต.พระบาท อ. เมืองลาปาง จ. ลาปาง 52220
ห้างโรบินสันสระบุร ี ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 99 หมูท่ ่ี 7 ต.ตลิง่ ชัน อ.เมือง จ.สระบุร ี 18000
อาคารสหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช ห้องเลขที่ F1-K2 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 1392 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000
364/25 ห้างโลตัสชัยนาท ชัน้ 1 ถนนทางหลวง 340 ต. บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ห้างบิก๊ ซีศรีนครินทร์ เลขที่ 425 หมูท่ ่ี 5 ถ. ศรีนรินทร์ ต. สาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ห้างโลตัสสงขลา เลขที่ 64 หมูท่ ่ี 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ห้างโรบินสันสุรนิ ทร์ ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 338 หมูท่ ่ี 16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
ห้างเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ห้องเลขที่ K402 ชันที
้ ่ 4 เลขที่ 1518,1518/1-2 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ห้างโรบินสันบางรัก ชันที
้ ่ BF เลขที่ 1522 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
เม-ญ่า ไลฟ์ สไตล์ ชอปปิ้ ง เซ็นเตอร์เชียงใหม่ ห้องเลขที่ K-B04 ชันที
้ ่ B1 เลขที่ 55,55/5 หมูท่ ่ี 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
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BRANCH
บิก๊ ซี พิษณุโลก
โลตัสหล่มสัก
โลตัส เดอะวอล์ค นครสวรรค์
โลตัส นครพนม
ตลาดมีนบุร ี
บิก๊ ซี กาญจนบุร ี
ทวีกจิ บุรรี มั ย์
ซุเปอร์ นราธิวาส
บิก๊ ซี นครพนม
บิก๊ ซี กัลปพฤกษ์
บิก๊ ซี ศรีมหาโพธิ ์
โลตัส นครนายก
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
โลตัส จะนะ สงขลา
โลตัส บางใหญ่
โรบินสันฉะเชิงเทรา
โลตัส บางเลน นครปฐม
โรบินสัน ร้อยเอ็ด
โรบินสัน สมุทรปราการ
โรบินสัน ปราจีนบุร ี
โลตัส น่าน
โรบินสัน มุกดาหาร
อัศวรรณ 2 หนองคาย
บิก๊ ซี น่าน
เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
โลตัส สังขะ สุรนิ ทร์
เซ็นทรัล เวสต์เกต
โรบินสัน บุรรี มั ย์
โลตัส ปราสาท สุรนิ ทร์
บิก๊ ซี ระยอง
โรบินสัน ศรีสมาน
โรบินสัน แม่สอด
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า ชัน้ 3
บิก๊ ซี กระนวน ขอนแก่น
โลตัสท่าตูม สุรนิ ทร์
บิก๊ ซีลพบุร ี
บิก๊ ซี บางพลี
บิก๊ ซี ระนอง
โลตัส จัตุรสั ชัยภูม ิ
เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช
อัศวรรณ โพนพิสยั หนองคาย
โลตัส บึงสามพัน
โลตัส แก้งคร้อ ชัยภูม ิ
โลตัส ตาคลี
บิก๊ ซี นาทวี
โลตัส โชคชัย โคราช
โลตัส พิมาย โคราช
โลตัส ท่าบ่อ หนองคาย
บิก๊ ซี บ้านไผ่ ขอนแก่น
เทอมิลนอล 21 โคราช
โรบินสัน ลพบุร ี
โลตัส นิคมพัฒนา
โลตัส จอหอ โคราช
เซ็นทรัลภูเก็ต
บิก๊ ซี สุขสวัสดิ ์
บิก๊ ซี บางใหญ่
เซ็นทรัลพัทยามารีนา
แอร์พอร์ต พลาซ่า เฟส 2
โรบินสัน เพชรบุร ี
โลตัส นางรอง บุรรี มั ย์
บิก๊ ซี โคราช 2
บิก๊ ซีปทุมธานี
โลตัส หนองฉาง อุทยั
ฮาร์เบอร์ มอลล์
โลตัส กุฉินารายณ์(จ.กาฬสินธุ)์
ท็อปส์หนองหาน
เดอะมอลล์โคราช 2
บิก๊ ซี สีคว้ิ

TELEPHONE
055-221-174
056-704-350
056-382-253
042-523-148
02-540-1189
034-602-849
044-601-151
073-511-200
042-532-797
02-417-2087
037-278-719
037-316-735
02-429-6978
074-207-234
02-459-2205
038-564-201
034-234-429
043-540-919
02-174-2746
037-454-705
054-743-177
042-672-454
042-464-223
054-711-156
033-013-202
044-571-618
02-102-7881
044-600-724
044-060-134
038-616315
02-501-5784
055-530-393
02-884-8403
043-251-181
044-591323
036-615-843
02-750-6570
077-880-174
044-851-147
075-395-751
042-472-882
056-732-578
044-882-948
056-373-674
074-373-771
044-491-112
044-928-043
042-431-365
043-274-441
044-498-534
0
038-637-308
044-370-157
076-307-011
02-464-4189
02-903-0008
038-110-681
053-201-847
032-491-801
044-632-387
044-375-946
0
0
038-493657
0
0
044-393-742
0

ADDRESS
939 ห้างบิก๊ ซีพษิ ณุโลก ชัน้ 1 ห้อง 111 ถนนพิชยั สงคราม ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
393 ม.4 ต.วัดป่ า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ห้างโลตัส เดอะวอล์ค นครสวรรค์ เลขที่ 914/17 หมูท่ ่ี 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสารรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
335/2 ห้างโลตัสนครพนม ชัน้ 1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
เลขที่ 521/7 หมูท่ ่ี 18 ถ. สีหบุรานกิจ แขวง มีนบุร ี เขตมีนบุร ี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
ห้างบิก๊ ซีกาญจนบุร ี เลขที่ 786/8 ถ. แสงชูตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจบุร ี 71000
ห้างทวีกจิ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ F3-F4 เลขที่ 274 หมูท่ ่ี 8 ต. อิสาณ อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 31000
ห้างซุปเปอร์นราธิวาส เลขที่ 24/2 ถ.จารูญนรา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ห้างบิก๊ ซีนครพนม เลขที่ 9/2 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ห้างบิก๊ ซีกลั ปพฤกษ์ เลขที่ 25 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
บิก๊ ซีศรีมหาโพธิ เลขที่ 618 หมูท่ ่ี 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุร ี 25140
ห้างโลตัสนครนายก เลขที่ ข1-150 ถ.บ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ห้างเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ห้องเลขที่ K102 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 99/19-20 หมูท่ ่ี 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
อาคารห้างโลตัสจะนะ เลขที่ 157/4 หมูท่ ่ี 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
90 ห้างโลตัส บางใหญ่ ชัน้ 1 ม. 5 ต. บางคูเวียง อ. บางกรวย จ. นนทบุร ี 11130
อาคารห้างโรบินสันฉะเชิงเทรา ชัน้ ที่ 1F เลขที่ 910 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
อาคารห้างโลตัสบางเลน เลขที่ 188 หมูท่ ่ี 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
อาคารห้างโรบินสันร้อยเอ็ด ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 137 หมูท่ ่ี 3 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
อาคารห้างโรบินสันสมุทรปราการ ชัน้ ที่ 1F เลขที่ 789 หมูท่ ่ี 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
อาคารโรบินสันปราจีนบุร ี ห้องเลขที่ 130-131 ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 72 หมูท่ ่ี 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุร ี จ.ปราจีนบุร ี 25000
320 ห้างโลตัสน่าน ชัน้ 1 หมูท่ ่ี 4 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
ห้างโรบินสันมุกดาหาร ห้องเลขที่ 122 ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 99/11 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
อาคารอัศวรรณ 2 เลขที่ 88/8 หมูท่ ่ี 5 ต.โพธิชั์ ย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ห้างบิก๊ ซีน่าน เลขที่ 708 หมูท่ ่ี 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ห้องเลขที่ K104 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 99,99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เขิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ห้างโลตัสสังขะสุรนิ ทร์ เลขที่ 260 หมูท่ ่ี 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 32150
ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ขันที
้ ่ 1 เลขที่ 199,199/1,199/2 หมูท่ ่ี 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี 11140
ห้างโรบินสันบุรรี มั ย์ ห้องเลขที่ 132/1 ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 125 หมุท่ ่ี 6 อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 31000
ห้างโลตัสปราสาท สุรนิ ทร์ เลขที่ 68 หมูท่ ่ี 2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 32140
ห้างบิก๊ ซีระยอง เลขที่ 15/11 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ห้างโรบินสันศรีสมาน ชัน้ 1F เลขที่ 99 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
ห้างโรบินสันแม่สอด เลขที่ 99/115 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้างเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า ชันที
้ ่ 3 เลขที่ 7/222 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จ. กรุงเทพมหานคร 10700
ห้างบิก๊ ซีกระนวน เลขที่ 559 หมูท่ ่ี 10 ต. หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
ห้างโลตัสท่าตูม เลขที่ 631 หมูท่ ่ี 7 อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 32120
ห้างบิก๊ ซีลพบุร ี เลขที่ 2 หมูท่ ่ี 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุร ี จ.ลพบุร ี 15000
89 ห้างบิก๊ ซีบางพลี ชัน้ 1 ห้อง เอ-06 ถ.เทพารักษ์ กม.13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ห้างบิก๊ ซีระนอง เลขที่ 666/1 หมูท่ ่ี 4 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
5 หมู่ 1 ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรสั , ชัยภูม ิ 36130
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช ห้องเลขที่ K206 ชันที
้ ่ 2 เลขที่ 8.9/8 หมูท่ ่ี 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
อาคารห้างอัศวรรณโพนพิสยั ห้องเลขที่ 1-04 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 89 หมูท่ ่ี 16 ต.จุมพล อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 43120
ห้างโลตัสบึงสามพัน เลขที 86/5 ม.3 ต.ซับเสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
ห้างโลตัสแก้งคร้อ เลขที่ 319 หมู2่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ 36150
อาคารห้างโลต้สตาคลี เลขที่ 239 หมูท่ ่ี 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
อาคารบิก๊ ซีนาทวี ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 194 หมูท่ ่ี 4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โลตัส โชคชัย 351 หมูท่ ่ี 12 ตาบล โชคชัย อาเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 30190
ห้างโลตัส พิมาย เลขที่ 85 หมูท่ ่ี 14 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
โลตัส ท่าบ่อ 899 หมูท่ ่ี 1 ท่าบ่อ ท่อบ่อ หนองคาย 43110
อาคารบิก๊ ซีบา้ นไผ่ เลขที่ 100 หมูท่ ่ี 6 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ห้องเลขที่ KI2001 ชันที
้ ่ 2 เลขที่ 99 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
อาคารห้างโรบินสันลพบุร ี ห้องเลขที่ 134 ชันที
้ ่ 1F เลขที่ 555/5 หมูท่ ่ี 4 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุร ี 15000
อาคารห้างโลตัสนิคมพัฒนา เลขที่ 28 หมูท่ ่ี 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
อาคารห้างโลตัสจอหอ เลขที่ 982 หมูท่ ่ี 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
74-75 ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ชัน้ 1 ห้องเอฟเอฟ 08 ม.5 ต.วิชติ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
94 ห้างบิก๊ ซีสุขสวัสดิ ์ชัน้ 1 ห้อง 130-131 ม. 18 ต.บางพึง่ อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
9/9 ห้างบิก๊ ซีบางใหญ่ชนั ้ 1 หมูท่ ่ี 11 ถ. ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุร ี ต.บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุร ี 11110
78/54-56 ห้างเซ็นทรัล พัทยา ห้องเลขที่ K129 ชัน้ 1 หมูท่ ่ี 9 ถนนพัทยา สาย 2
2 ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ทเชียงใหม่ ชัน้ G ห้อง 128 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
162 ห้างโรบินสัน เพชรบุร ี หมูท่ ่ี 1 ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด เพชรบุร ี 76150
904/7 ห้างโลตัส นางรอง บุรรี มั ย์ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31110
103 ห้างบิก๊ ซี โคราช 2 ถนนปั กธงชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
41/10 ห้างบิก๊ ซี ปทุมธานี หมูท่ ่ี 3 ตาบลบ้านฉาง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
405 ห้างโลตัส หนองฉาง หมูท่ ่ี 5 ตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี 61110
4/222 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ ห้องเลขที่ GFC06 ชัน้ จี หมูท่ ่ี 10 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20230
605 ห้างโลตัส กุฉินารายณ์ หมูท่ ่ี 13 ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
109 ท็อปส์ หนองหาน ชันที
้ ่ 1 หมูท่ ่ี 11 ตาบลหนองหาน อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
1242/2 ห้างเดอะมอลล์โคราช ชัน้ 1 แผนกเทคโฮม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
307 ห้างบิก๊ ซี สีค่ ว้ิ หมูท่ ่ี 9 ตาบลสีค่ ว้ิ อาเภอสีค่ ว้ิ จังหวัดนครราชสีมา 30140
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BRANCH
โลตัส ยโสธร
โลตัส ประโคนชัย บุรรี มั ย์
บิก๊ ซี น้ายืน อุบล
บิก๊ ซี บ้านดุง
โลตัส ปากช่อง โคราช
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
เซ็นจูร่ี สุขุมวิท
บิก๊ ซี สุราษฎร์ธานี
โลตัส ปั กธงชัย
โลตัส คลอง 7
โลตัส ด่านขุนทด
บิก๊ ซี ด่านขุนทด
โรบินสัน กาแพงเพชร
บิก๊ ซี ท่าตะโก
บิก๊ ซี สุโขทัย
บิก๊ ซี วังน้าเย็น
บิก๊ ซี สุวรรณภูม ิ ขร้อยเอ็ด-ยโสธร
โลตัส ท่าหลวง
ท็อปส์ พิจติ ร
บิก๊ ซี วิเชียร์บุร ี
บิก๊ ซี นครปฐม
ท๊อป พะเยา
บิก๊ ซี หาดใหญ่ 2
เซ็นทรัลพระราม 3 จุด 2
โลตัส ตระการพืชผล (อุบล)
เซ็นทรัล สีลม
โลตัส โกสุมพิสยั
บิก๊ ซี สัตหีบ
บิก๊ ซี พังโคน สกล
โลตัส โพนทอง - ร้อยเอ็ด-กุฉินาราย
โลตัส บ้านตาขุน
โรบินสัน หาดใหญ่
ซีคอนสแควร์
อิมพีเรียล สาโรง จุด 1
โลตัสอู่ทอง
โลตัส สมเด็จ(จ.กาฬสินธุ)์
โรบินสัน ชลบุร ี
โลตัสบางกรวยไทรน้อย
โลตัส พนัสนิคม
บิก๊ ซี หนองบัว
โลตัส พิบูลมังสาหาร อุบล
บิก๊ ซี พิบูลมังสาหาร อุบล
บิก๊ ซี หนองกี่
โลตัสโคกสาโรง
Mega Bangna
ทีเคเอส รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เทอมินอล 21 พัทยา
เดอะมอลล์ บางแค
บิก๊ ซี ลาดยาว
ท็อปส์ สิงห์บุร ี
เกตเวย์ บางซื่อ
โลตัส อู่ตะเภา
ไชยแสง สิงห์บุร ี
กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
โลตัส มาบตาพุด
โลตัส บ้านผือ
โรบินสัน ชัยภูม ิ
บิก๊ ซี เชียงราย 2
บิก๊ ซี นครศรีธรรมราช
โลตัส พะเยา
เซ็นทรัล รามอินทรา
ท๊อป พล ขอนแก่น
โลต้ส อ่างทอง
โลตัส บ้านสวน
M Park นครราชสีมา
โลตัส จอมทอง เชียงใหม่
ไทวัสดุ บางนา
คอสโม บาซาร์ เมืองทอง

TELEPHONE
0
0
0
0
044-328-722
0
0
0
077-224-912
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0
0
0
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0
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02-635-7927
034-213-122
0
074-469-192
02-673-6536
0
02-635-7927
0
0
0
0
0
074-355-035
02-721-8686
02-183-0794
0
0
0
0
0
0
0
045-441-985
0
0
02-105-1775
0
0
0
0
0
0
0
036-524-303
053-894-383
0
0
0
0
0
054-410-143
02-552-5386
0
0
0
0
0
0
0

ADDRESS
437 ห้างโลตัส ยโสธร หมูท่ ่ี 10 ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
อาคาร ห้างโลตัสประโคนชัย เลขที่ 420 หมูท่ ี 8 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรรี มั ย์ 31140
อาคาร ห้างบิก๊ ซีน้ายืน เลขที่ 199 หมูท่ ่ี 15 ต.สีวเิ ชียร อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี 34260
อาคาร ห้างบิก๊ ซีบา้ นดุง เลขที่ 500 หมุท่ ่ี 9 ถ.บริบาลดาริ ต.ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
เลขที่ 289 หมูท่ ่ี 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ห้างเซ็นทรัลพล่าซ่านครราชสีมา ห้องเลขที่ K208 ชัน2
้ เลขที่ 990-998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000
98 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ ่ี 4 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
2089 ห้างเซ็นจูร่ี เดอะมูว่ี พลาซา สุขุมวิท ชันที
้ ่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
ห้างบิก๊ ซีสุราษฎร์ธานี เลขที่ 130 ม. 1 ถ.เลีย่ งเมือง ต.บางกุง้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เลขที่ 255 ห้างโลตัสปั กธงชัย หมูท่ 1่ี 0 ตาบลเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
41/2 ห้างโลตัส รังสิตคลอง 7 ม.2 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12110
147 ห้างโลตัสด่านขุนทด หมู2่ ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30120
384 ห้างบิก๊ ซีด่านขุนทด หมูท่ 3่ี ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ห้างโรบินสันกาแพงเพชร เลขที่ 651/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
ห้างบิก๊ ซีท่าตะโก เลขที่ 989 หมูท่ 1่ี ตาบลท่าตะโก อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
68 ห้างบิก๊ ซีสุโขทัย หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
916 ห้างบิก๊ ซี วังน้าเย็น หมูท่ ่ี 1 ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
12 ห้างบิก๊ ซี สุวรรณภูม ิ หมูท่ ่ี 5 ตาบลสระคู อาเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
122 ห้างโลตัส ท่าหลวง หมูท่ ่ี 8 ตาบลท่าหลวง อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 66000
332 ท็อปส์ พิจติ ร ห้องเลขที่ R1106 ชัน้ 1 หมูท่ ่ี 3 ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 66000
157 ห้างบิก๊ ซี วิเชียรบุร ี หมูท่ ่ี 4 ตาบลสระประดู่ อาเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
754 ห้างบิก๊ ซีนครปฐมชัน้ 2 ห้อง 203,204 ถ. เพชรเกษม ต. ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000
500 ท็อปส์พะเยา ห้องเลขที่ RI108-109 ชันที
้ ่ 1 หมูท่ ่ี 12 ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
677 ห้างบิก๊ ซีหาดใหญ่ 2 ชัน้ 1 ยูนติ เค 1/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
79 ห้างเซ็นทรัลพระราม 3 ห้องเลขที่ C5-9 ชัน้ 5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
363 ห้างโลตัสตระการพืชผล หมูท่ ่ี 4 ตาบลขุหลุ อาเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
306 อาคารเซ็นทรัลสีลม ห้องเลขที่ 108 ชันที
้ ่ 1 ถ.สีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กทม.10500
408 อาคารห้างโลตัส โกสุมพิสยั หมูท่ ่ี 12 ตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 44140
88/18 ห้างบิก๊ ซี สัตหีบ หมูท่ ่ี 3 ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี 20180
506 ห้างบิก๊ ซี พังโคน หมูท่ ่ี 8 ตาบลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
240 ห้างโลตัส โพนทอง หมูท่ ่ี 12 ตาบลสระนกแก้ว อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
150 ห้างโลตัส บ้านตาขุน หมูท่ ่ี 3 ตาบลเขาวง อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
9 ห้างโรบินสันหาดใหญ่ ชัน้ 1F ถ.ธรรมนูญวิถี ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
55 ห้างซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ FB3/18 ชันที
้ ่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ห้างอิมพีเรียลสาโรง ห้องเลขที่ CO-I-1-004/1 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 999 หมูท่ ่ี 1 ถ. สุขุมวิท ต. สาโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
931 ห้างโลตัส อู่ทอง หมูท่ ่ี 1 ตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี 72160
500 ห้างโลตัส สมเด็จ หมูท่ ่ี 5 ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
888 โรบินสัน ชลบุร ี หมูท่ ่ี 3 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000
888 ห้างโลตัส บางกรวย-ไทรน้อย หมูท่ ่ี 2 ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 11110
140 ห้างโลตัส พนัสนิคม หมูท่ ่ี 1 ตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม ชลบุร ี 20140
554 ห้างบิก๊ ซี หนองบัว หมูท่ ่ี 3 ตาบลหนองกลับ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
29 ห้างโลตัส พิบูลมังสาหาร ถนนสถิตย์นมิ านการ ตาบลพิบูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
41/9 ห้างบิก๊ ซี พิบูลมังสาหาร ถนนสถิตย์นมิ านการ ตาบลพิบูล อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
199 ห้างบิก๊ ซี หนองกี่ หมูท่ ่ี 2 ตาบลหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์ 31210
122/1 ห้างโลตัส โคกสาโรง หมูท่ ่ี 4 ตาบลโคกสาโรง อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุร ี 15120
ศูนย์การค้าเมกา บางนา ห้องเลขที่ 1666,1667 ชัน้ 1 เลขที่ 39 ม. 6 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
95 อาคารจอดรถและพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม ห้องเลขที่ R.07 ชันที
้ ่ 1 หมูท่ ่ี 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
777 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา ห้องเลขที่ KI2065A ชันที
้ ่ 2 หมูท่ ่ี 6 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 20150
518 เดอะมอล์ลบางแค ชัน้ G ถ.เพรชเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
99/19 ห้างบิก๊ ซี ลาดยาว หมูท่ ่ี 6 ตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
150 ท็อปส์ สิงห์บุร ี ห้องเลขที่ RI133 ชันที
้ ่ 1 หมูท่ ่ี 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี 16000
162/1-2, 168/10 ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ ห้องเลขที่ OP-G023 ชันที
้ ่ G ถนนประชาราษฏร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 108000
26/62 ห้างโลตัส อู่ตะเภา หมูท่ ่ี 1 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี 20180
910 ห้างไชยแสงสิงห์บุร ี ชัน้ 1 ถ. ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี 16000
21 ห้างกาดสวนแก้ว ชัน้ G ห้อง 08 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
158/18 ห้างโลตัส มาบตาพุด ชัน้ 1 ถนนสุขุมวิท ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
194/3 ห้างโลตัสบ้านผือ หมูท่ 1่ี 0 ตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
299/9 ห้างโรบินสัน ชัยภูม ิ หมูท่ ่ี 6 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ 36000
58 บิก๊ ซี เชียงราย 2 ม.17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
22 ห้างบิก๊ ซี นครศรีธรรมราช หมูท่ ่ี 5 ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
669 ห้างโลตัสพะเยา ชัน้ 1 หมูท่ ่ี 3 ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
109/22 ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ชัน้ G ห้อง G 03 ม. 3 ถ. รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
6/11 ท็อปส์ พล ขอนแก่น ห้องเลขที่ RT106-109 ชันที
้ ่ 1 ถนนมิตรภาพ ตาบลเมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
73 ห้างโลตัส อ่างทอง ถนนเลีย่ งเมือง 1 ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
57/37 ห้างโลตัส บ้านสวน หมูท่ ่ี 6 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000
21 โครงการ เอ็มพาร์ค ถนนช้างเผือก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
100 ห้างโลตัส จอมทอง หมูท่ ่ี 11 ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
54 อาคารไทวัสดุ บางนา ชันที
้ ่ 1 หมูท่ ่ี 13 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ 101-101/1 ห้องเลขที่ L1-18,L1-19 ถนนป๊ อปปูลา่ ตาบล บ้านใหม่ อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120

สาขา Mister Donut
No.
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

BRANCH
โลตัส ศรีนครินทร์
ซีคอน บางแค
บิก๊ ซีมหาชัย
โลตัส รังสิต คลอง4
แฟชั ่น ไอส์แลนด์ จุด 2
ปตท.บางนา-ตราด (กม.27) ขาเข้า
เซ็นทรัล พัทยา บีช
เซ็นทรัลลาดพร้าว FL.G
บิก๊ ซี ขอนแก่น 2
โรบินสัน ตรัง
รพ.วิภาวดี
บิก๊ ซีเลย
ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
โรบินสัน ลาดกระบัง
บิก๊ ซี ไทรน้อย
บิก๊ ซี ปากช่อง
บิก๊ ซี เชียงใหม่
เซ็นทรัลเชียงราย
เซ็นจูร่ี

TELEPHONE
0
02-458-2657
034-442-874
02-990-8151
0
0
038-043-550
02-541-1921
0
075-820-282
0
042-845-764
0
0
0
0
053-850-800
053-179-778
02-245-0250

ADDRESS
เลขที9่ หมูท่ 6่ี ห้าง โลตัส ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
อาคารซีคอนบางแค ห้องเลขที่ FB2/04A ชันที
้ ่ 2 เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
ห้างบิก๊ ซีหมาชัย เลขที่ 79 ม. 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
90 ห้างโลตัสรังสิต คลอง 4 ชัน้ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลบึงยีโ่ ถ อาเภอธัญบุร ี ปทุมธานี 12110
587, 589, 589/7-9 ห้างแฟชั ่นไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ KIFK319 ชันที
้ ่ 3 ถนน-แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
340/1 หมูท่ ่ี 1 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
333/99-100 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ห้อง 046R ชัน้ G หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 20260
ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ G เลขที่ 1697 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจกั ร เขต จตุจกั ร กทม. 10900
177 ห้างบิก๊ ซีขอนแก่น 2 หมู่ 9 ต.เมืองเก่า อ. เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ห้างโรบินสันตรัง 1 F-B-112-112/1 ชัน้ 1F เลขที่ 138 ถ.พัทลุง ต.ทับเทีย่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
1008 อาคาร Vi Plaza ชันที
้ ่ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ห้างบิก๊ ซีเลย เลขที่ 114 หมูท่ ่ี 9 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
6 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
308/1 ห้างโรบินสัน ลาดกระบัง ชันที
้ ่ 1F ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
1 ห้างบิก๊ ซี ไทรน้อย หมูท่ ่ี 6 ตาบลไทรน้อย อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี 11150
ห้างบิก๊ ซีปากช่อง เลขที่ 28 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
208 ห้างบิก๊ ซีเชียงใหม่ ชัน้ 1 ห้อง GCR 022 ม.3 ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
ห้างเซ็นทรัลเชียงราย ห้องเลขที่ K407 ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 99/9 หมูท่ ่ี 13 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000
15 ห้างเซ็นจูร่ี มูว่ี พลาซ่า ชัน้ 1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เชตราชเทวี กทม. 10400

