
# ชือ่รา้นคา้ เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปษณีย์

1 อาคารเอไอเอส 2 พญาไท กรงุเทพฯ 10400

2 แฟล็กชปิ เซ็นทรัลเวลิด์ ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

3 เซ็นทรัลซติีบ้างนา พระโขนง กรงุเทพฯ 10260

4 เซ็นทรัลป่ินเกลา้ บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

5 เดอะมอลล ์บางแค บางแค กรงุเทพฯ 10160

6 ฟิวเจอรป์ารค์รังสติ ธัญบรุี ปทมุธานี 12130

7 แฟชัน่ไอรแ์ลนด์ คันนายาว กรงุเทพฯ 10230

8 เซ็นทรัล แจง้วฒันะ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

9 เซ็นทรัลพระราม 3 ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

10 เซ็นทรัลพระราม 2 บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150

11 เซ็นทรัลชดิลม ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

12 เซ็นทรัลรัตนาธเิบศร์ เมอืง นนทบรุี 11000

13 เซ็นทรัลลาดพรา้ว จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

14 ซคีอนสแควร์ ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

15 เทอรม์นิอล 21 สาขา 1 วฒันา กรงุเทพฯ 10110

16 เมกา บางนา บางพลี สมทุรปราการ 10540

17 อาคารเอไอเอส 1 พญาไท กรงุเทพฯ 10400

18 เดอะมอลลท์า่พระ ธนบรุี กรงุเทพฯ 10600

19 เดอะมอลลง์ามวงศว์าน เมอืง นนทบรุี 11000

20 เซ็นทรัลพระราม 9 หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10320

21 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

22 เซ็นทรัลลาดพรา้ว เซเรเนด จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

23 ฟิวเจอร ์พารค์ รังสติ 2 ธัญบรุี ปทมุธานี 12130

24 หา้งโรบนิสัน สมทุรปราการ เมอืง สมทุรปราการ 10280

25 ซคีอน บางแค ภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160

26 เอ็มควอเทยีร ์สขุมุวทิ วฒันา กรงุเทพฯ 10110

27 เซ็นทรัล เวสตเ์กต บางใหญ่ นนทบรุี 11140

28 เซ็นทรัล อสีท ์วลิล์ ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230

29 เซ็นทรัล อสีท ์วลิล์ ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230

30 เซ็นทรัลป่ินเกลา้ เซเรเนด บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

31 เซ็นทรัล เวสตเ์กต เซเรเนด บางใหญ่ นนทบรุี 11140

32 เดอะมอลล ์บางกะปิ เซเรเนด บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240

33 ไอคอนสยาม คลองสาน กรงุเทพฯ 10600

34 เดอะมอลลง์ามวงศว์าน เมอืง นนทบรุี 11000

35 เซ็นทรัลพระราม 9 เซเรเนด หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10320

36 เซ็นทรัลพระราม 3 เซเรเนด ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

37 เซ็นทรัลซติีบ้างนาเซเรเนด พระโขนง กรงุเทพฯ 10260

38 แฟชัน่ไอรแ์ลนด ์เซเรเนด คันนายาว กรงุเทพฯ 10230

39 แฟล็กชปิ เซ็นทรัลเวลิด์ ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

40 เมกา บางนา เซเรเนด คลับ บางพลี สมทุรปราการ 10540
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41 สาขา เซ็นทรัล ชลบรุี เมอืงชลบรีี ชลบรุี 20000

42 สาขาเซ็นทรัล เฟสตวิลั ชม. เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000

43 สาขา เดอะวอลค์ นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

44 สาขา เดอะมอลล ์นครราชสมีา เมอืง นครราชสมีา 30000

45 สาขาเซ็นทรัล สรุาษฎรธ์านี เมอืง สรุาษฎรธ์านี 84000

46 สาขา เซ็นทรัล หาดใหญ่ เมอืง สงขลา 90110

47 สาขา เซเรเนด คลับ CT UDON เมอืง อดุรธรนี 41000

48 สาขา แปซฟิิคพารค์ ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี 20110

49 สาขา บิ๊กซ ีนครปฐม เมอืง นครปฐม 73000

50 สาขา เซ็นทรัล พษิณุโลก เมอืง พษิณุโลก 65000

51 สาขา เซ็นทรัล อบุลราชธานี เมอืง อบุลราชธานี 34000

52 สาขา อยธุยา ซติี ้ปารค์ พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

53 สาขา เซ็นทรัล ระยอง เมอืงระยอง ระยอง 21000

54 สาขา เซ็นทรัล ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

55 สาขา เซ็นทรัล ขอนแกน่ เมอืง ขอนแกน่ 40000

56 สาขา เซ็นทรัล นครศรฯี พระพรหม นครศรธีรรมราช 80000

57 สาขา เซ็นทรัล สมยุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320

58 สาขา เซ็นทรัล พัทยา บางละมงุ ชลบรุี 20150

59 สาขา โรบนิสัน สระบรุี เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000

60 สาขา เมญา่ เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000

61 สาขา โรบนิสัน สรุนิทร์ เมอืง สรุนิทร์ 32000

62 สาขา เซ็นทรัล ล าปาง เมอืงล าปาง ล าปาง 52100

63 สาขา เซ็นทรัล เชยีงราย เมอืงเชยีงราย เชยีงราย 57000

64 สาขา โรบนิสัน ฉะเชงิเทรา เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

65 สาขา เซ็นทรัล ศาลายา สามพราน นครปฐม 73210

66 สาขา โรบนิสัน รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000

67 สาขา โรบนิสัน ปราจนีบรุี เมอืงปราณจนีบรุี ปราจนีบรุี 25000

68 สาขา โรบนิสัน มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร 49000

69 สาขา โรบนิสัน บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 31000

70 สาขา ทัวรร์สิต ์อา่วนาง เมอืง กระบี่ 81000

71 สาขา ทัวรร์สิต ์เกาะพะงัน เกาะพะงัน สรุาษฎรธ์านี 84280

72 สาขา เซ็นทรัล นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

73 สาขา เซเรเนด คลับ CTระยอง เมอืงระยอง ระยอง 21000

74 สาขา เซเรเนด คลับ CTF CM เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000

75 สาขา เซเรเนด คลับ CTF HY เมอืง สงขลา 90110

76 สาขา เซเรเนด คลับ CT KK เมอืง ขอนแกน่ 40000

77 เซเรเนด คลับ เซ็นทรัล ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี 20110

78 เซ็นทรัลอยธุยา พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

79 เซเรเนด คลับ เซ็นทรัล อยธุยา พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000
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