ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

1

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล บำงนำ

เซ็นทรัลซิตี้ บำงนำ ชั้น 5 (ฝั่ง E-Center) เลขที่ 1091
ถ.บำงนำ-ตรำด เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

2

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ลำดพร้ำว

ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลลำดพร้ำว ชั้น 2 เลขที่ 1693 ห้องเลขที่ 221
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ลำดพร้ำว สำขำ 2

ห้ำงเซ็นทรัลลำดพร้ำว ชั้น 3 (โซนพลำซ่ำ ใกล้ Shop Nike)
เลขที่ 1693 ห้อง 308-308-1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

4

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล อีสท์ วิลล์

Central East Ville โซน พลำซ่ำ Out door ชั้น 2 เลขที่ 69,69/1,
69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ
10230

5

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ปิน่ เกล้ำ

7/478-480 เซ็นทรัล ปิน่ เกล้ำ ชั้น 4 ถนน บรมรำชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพ 10700

6

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล พระรำม 2

เซ็นทรัล พระรำม 2 ชั้น 2 (โซน IT ติดกับ nokia care) เลขที่ 128
หมู่ 6 ถ.พระรำม 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

7

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล พระรำม 3

เซ็นทรัล พระรำม 3 ชั้น 3 (โซนพลำซ่ำ ชั้น 3 หน้ำลิฟท์แก้ว)
ถ.สำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

8

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล พระรำม 9

เซ็นทรัล พระรำม 9 ชั้น 4 (โซนฝั่งโรบินสัน) เลขที่ 421 - 423 ถ.
พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320

9

ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะมอลล์ บำงแค

เดอะมอลล์ บำงแค ชั้น 2 (F19ฝั่งพลำซ่ำ ใกล้กับทำงเข้ำลำนจอดรถ
2A) เลขที่ 275 ถ.เพชรเกษม บำงแค กรุงเทพฯ 10160

10 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะมอลล์ บำงกะปิ

เดอะมอลล์ บำงกะปิ ชั้น 3 ห้อง F5 - F9 (ฝั่งพลำซ่ำ ชั้น 3 ใกล้ฟู้ด
พลำซ่ำ) เลขที่ 3522 ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

11 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะมอลล์ ท่ำพระ

เดอะมอลล์ ท่ำพระ ชั้น 3 (ใกล้ทำงเข้ำลำนจอดรถชั้น 3A)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

12 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเทอร์มินอล ทเวนตี้ -วัน สำขำ 1

ศูนย์กำรค้ำ Terminal 21 ชั้น 6 (โซน IT หน้ำโรงภำพยนตร์ SFF
CINEMA) ห้องเลขที่ SH-6-025 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนำ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

13 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำแฟชั่นไอร์แลนด์

ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 (โซน IT) ห้องเลขที่ 3020-3021
ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ

14 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำแฟล็กชิป เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ เช็นทรัลโดม ชั้น 4 โซน C (อยู่หน้ำลิฟท์แก้ว ชั้นเดียวกับ
Powerbuy) ห้อง C 413 - 414 ถ.รำชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

15 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำแฟล็กชิป สโตว์ แอท เซ็นทรัล
เอ็มบำสซี

เซ็นทรัล เอ็มบำสซี ชั้น 4 (ติดกับธนำคำรกรุงเทพ) เลขที่ 1031
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

16 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน บำงรัก

เลขที่ 1522 ห้ำงโรบินสัน บำงรัก ชั้น 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

17 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำจำมจุรีสแควร์

อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น G ห้องเลขที่ 132 เลขที่ 319 ถนนพญำไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

18 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำซีคอน บำงแค

ศูนย์กำรค้ำซีคอน บำงแค ชั้น 3 เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม
แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

19 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำซีคอนสแควร์

ศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ เลขที่ 55 ห้องเลขที่ 1013 ชั้น G Zone
โรบินสัน ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250

20 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำพรอมำนำด

ศูนย์กำรค้ำพรอมำนำด ชั้น 3 (ติดกับธนำคำรกรุงไทย)
587,589,589/7-9 ถนน รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุงเทพฯ 10230

21 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำมำบุญครอง

ศูนย์กำรค้ำมำบุญครอง (MBK) ชั้น 4 (โซน C ติดกับธนำคำร
กรุงเทพ) เลขที่ 444 ถ.พญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

22 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำสยำมพำรำกอน

เลขที่ 991/1 ห้อง 408-412 ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชั้น 4
(โซน Sou+E18th) ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

23 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำอำคำรเอไอเอส 1

อำคำรเอไอเอส 1 ด้ำนหน้ำชั้นลอย (ติดโชว์รูมเบนซ์ ตรงข้ำมตำรวจ
ตะเวนชำยแดน) 414 อำคำรอินทัชทำว์เวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสำม
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

24 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำอำคำรเอไอเอส 2

1291/1 อำคำรเอไอเอส 2 ชั้น 2 (อยู่ตรงข้ำม สน.บำงซือ่ )
ถ.พหลโยธิน ซอย 9 สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพฯ 10400

25 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ปิน่ เกล้ำ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ปืน่ เกล้ำ (ชั้น 3 ตรงข้ำมลิฟแก้ว) เลขที่ 7/421
หมู่ 1 ห้อง 344-345 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบำงกอก
น้อย กรุงเทพฯ 10700

26 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะ สตรีท รัชดำ

เลขที่ 139 The Street รัชดำ ชั้น 3 ห้อง 368 ถ.รัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

27 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส สุขำภิบำล 3

เลขที่ 101,101/1 ศูนย์กำรค้ำโลตัส สุขำภิบำล 3 ชั้น 1 ห้อง PG506
ถ.รำมคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510

28 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส ช็อป สำขำอำคำร พหลโยธินเพลส ชั้น 21

408/93-95 ชั้น 21 อำคำรพหลโยธิเพลส (ตรงข้ำมตำรวจตระเวน
ชำยแดน) ถนนพหลโยธิน สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ 10400

29 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส เซเรเนด ช็อป สำขำเซ็นทรัลชิดลม

1027 อำคำรเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 5 ( ติด Power Buy ) ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

30 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส เซเรเนด ช็อป สำขำสยำมพำรำกอน

991 สยำม พำรำกอน ห้อง 439D ชั้น 4 ถนนพระรำม 1 ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

31 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส เซเรเนด ช็อป สำขำเอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท

อำคำร Helix Quartier (เฮลิกส์ควอเทียร์) หรืออำคำร A ชั้น 3
เลขที่ 693,695 ถ.สุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

32 ภำคกลำง

เพชรบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน เพชรบุรี

เลขที่ 162 หมูท่ ี่ 1 ห้ำงโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 ห้อง RR-205
ต.สมอพลือ อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี 76150

33 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เอไอเอส เซเรเนด ช็อป สำขำพำรำไดซ์ พำร์ค

ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์พำร์ค เลขที่ 61 ห้องเลขที่ 2C053 ชั้น 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10330

34 ภำคกลำง

เพชรบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี เพชรบุรี

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี เพชรบุรี เลขที่ 130 หมูท่ ี่ 1 ห้อง GCR146
ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

35 ภำคกลำง

กำญจนบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน กำญจนบุรี

เลขที่ 110 หมู่ 9 ห้ำงโรบินสัน กำญจนบุรี ห้อง 220 ต.ปำกแพรก
อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000

36 ภำคกลำง

นครปฐม

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ศำลำยำ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ศำลำยำ ชั้น 2 (ข้ำงศูนย์บริกำรซัมซุง)
เลขที่ 99/19,99/20 หมู่ 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
73210

37 ภำคกลำง

นครปฐม

เอไอเอส ช็อป สำขำเอ็มยู มอลล์

มหำวิทยำลัยมหิดล ชั้น 1 อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ เลขที่ 99/19,
99/20 หมูท่ ี่2 ตำบลบำงเตย อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
73210

38 ภำคกลำง

นครปฐม

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี นครปฐม

ศูนย์กำรค้ำ บิก๊ ซี นครปฐม ชั้น 1 เลขที่ 754 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

39 ภำคกลำง

นครปฐม

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ศำลำยำ ชั้น 2

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ศำลำยำ ชั้น 2 (ข้ำงศูนย์บริกำรหัวเว่ย)
เลขที่ 99/19,99/20 หมูท่ ี่ 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
73210

40 ภำคกลำง

นครปฐม

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส นครปฐม

ศูนย์กำรค้ำโลตัส นครปฐม เลขที่ 1048 ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม
ต.สนำมจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

41 ภำคกลำง

นครปฐม

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี อ้อมใหญ่

เลขที่ 17/17 หมูท่ ี่ 8 ห้ำงบิก๊ ซี อ้อมใหญ่ ชั้น 2 ต.อ้อมใหญ่
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160

42 ภำคกลำง

นนทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล เวสต์เกต

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 ฝั่ง เซ็นทรัล เลขที่
199,199/1,199/2 หมู่ 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

43 ภำคกลำง

นนทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โซนพลำซ่ำ ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 2
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ด นนทบุรี 11120

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

44 ภำคกลำง

นนทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ รัตนำธิเบศร์ ทำวน์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 (โซน
TOP ติดกับ Banana IT) เลขที่ 68/100 หมู่ 8 ต.บำงกะสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 10120

45 ภำคกลำง

นนทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน

ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน ชั้น 5 Zone IT Mall ถ.งำมวงศ์
วำน บำงเขน นนทบุรี 11000

46 ภำคกลำง

นนทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน ศรีสมำน

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ศรีสมำน ชั้น 1F เลขที่ 99 ม.1 ต.บ้ำนใหม่
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

47 ภำคกลำง

นนทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซีเอ็กซ์ตร้ำ บำงใหญ่

เลขที่ 9/9 หมูท่ ี่ 11 บิก๊ ซีเอ็กซ์ตร้ำ บำงใหญ่ ชั้น 2 ห้อง 2CR207
ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

48 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต สำขำ 2

ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต ชั้น 2 (โซนโรบินสัน) เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน
ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130

49 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต

ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต ชั้น GF (ฝั่งบันไดทำงเข้ำโรบินสัน ใกล้
ลำนจอดรถ) เลขที่ 161 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญญ
บุรี ปทุมธำนี 12130

50 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้ำ ลำลูกกำคลอง 4

เลขที่ 3/83 หมูท่ ี่ 7 ห้ำง Big C Extra ลำลูกกำ คลอง 4 ชั้น 1 ห้อง
CGR113 ถ.ลำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

51 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี ปทุมธำนี

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ปทุมธำนี เลขที่ 41/10 หมูท่ ี่ 3 ต.บ้ำนฉำง อ.เมือง
ปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

52 ภำคกลำง

ประจวบคีรีขันธ์

เอไอเอส ช็อป สำขำบลูพอร์ต หัวหิน

ศูนย์กำรค้ำบลูพอร์ต หัวหิน ชั้น 3 (ฝั่งลิฟท์แก้ว โซนเครื่องเล่นเด็ก)
เลขที่ 8/89 ซ.หมูบ่ ้ำนหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110

53 ภำคกลำง

ประจวบคีรีขันธ์

เอไอเอส ช็อป สำขำหัวหิน มำร์เก็ต วิลเลจ

เลขที่ 234/1 ศูนย์กำรค้ำหัวหิน มำร์เก็ต วิลเลจ ห้อง A320, A322
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

54 ภำคกลำง

พระนครศรีอยุธยำ

เอไอเอส ช็อป สำขำอยุธยำ ซิตี้ ปำร์ค

อยุธยำ ซิตี้ ปำร์ค ชั้น 1 (โซน อยุธยำ ซิตี้ปำร์ค ตรงข้ำมกับ
McDonald) เลขที่ 126 หมู่ 3 ถ. สำยเอเชีย ต.สวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

55 ภำคกลำง

พระนครศรีอยุธยำ

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส เสนำ อยุธยำ

เลขที่ 49 หมูท่ ี่ 1 ศูนย์กำรค้ำโลตัส เสนำ อยุธยำ ต.บำงนมโค
อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110

56 ภำคกลำง
57 ภำคกลำง

รำชบุรี
รำชบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโพธำรำม จ.รำชบุรี
เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน รำชบุรี

เลขที่ 44/7 ถ.เทศบำล 2 ต.โพธำรำม อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120
เลขที่ 265 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน รำชบุรี ชั้น 2 ห้อง RI-204
ต.หน้ำเมือง อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 70000

58 ภำคกลำง

รำชบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส บ้ำนโป่ง

เลขที่ 110 หมูท่ ี่ 5 ศูนย์กำรค้ำโลตัส บ้ำนโป่ง ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง
จ.รำชบุรี 70110

59 ภำคกลำง

ลพบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน ลพบุรี

เลขที่ 555/5 หมูท่ ี่ 4 ห้ำงโรบินสัน ลพบุรี ชั้น 2 ห้อง 211 ต.กกโก
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

60 ภำคกลำง
61 ภำคกลำง

ลพบุรี
สมุทรปรำกำร

เอไอเอส ช็อป สำขำพัฒนำนิคม ลพบุรี
เอไอเอส ช็อป สำขำเมกำ บำงนำ

เลขที่ 9/2 หมูท่ ี่ 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15220
ศูนย์กำรค้ำเมกำ บำงนำ เลขที่ 39 หมูท่ ี่ 6 ห้ำงเมกำ บำงนำ ชั้น 2
ห้อง 2432,2434 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

62 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน สมุทรปรำกำร

โรบินสัน สมุทรปรำกำร (ชั้น 2 เหนือร้ำน Mc Donal) เลขที่ 789
หมูท่ ี่ 2 ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
10280

63 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เอไอเอส ช็อป สำขำแจส ศรีนครินทร์

เลขที่ 788 หมูท่ ี่ 5 โครงกำรแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ ชั้น 3
ห้อง B204 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
10270

64 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี บำงพลี

เลขที่ 89 หมูท่ ี่ 9 ห้ำงบิก๊ ซี บำงพลี ชั้น 2 ห้อง 2CR220/1 ถ.เทพำรักษ์
กม.13 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

65 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี สุขสวัสดิ์

เลขที่ 94 หมูท่ ี่ 18 ชั้น 2 ห้อง 218-219 ต.บำงพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปรำกำร 10130

66 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เอไอเอส ช็อป สำขำอิมพีเรียลเวิดล์ สำโรง ชั้น 4

เลขที่ 999 ศูนย์กำรค้ำอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง หมูท่ ี่ 1 ชั้น 4
ห้อง R104 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
10270

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

67 ภำคกลำง

สมุทรสำคร

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล มหำชัย

เลขที่ 98 หมู่ 4 ห้ำงเซ็นทรัล มหำชัย ชั้น 2 ห้อง 224 – 226 ต.นำดี
อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000

68 ภำคกลำง

สมุทรสำคร

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี มหำชัย

ห้ำงบิก๊ ซี มหำชัย เลขที่ 79 หมูท่ ี่ 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร
จ.สมุทรสำคร 74000

69 ภำคกลำง

สระบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน สระบุรี

ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สระบุรี ชั้น 2 ห้อง 209 เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 7
ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

70 ภำคกลำง

สุพรรณบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน สุพรรณบุรี

เลขที่ 449 หมูท่ ี่ 5 ห้ำงโรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 2 ห้อง 221
ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

71 ภำคกลำง

สุพรรณบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส สุพรรณบุรี

เลขที่ 293 หมูท่ ี่ 5 ศูนย์กำรค้ำโลตัส สุพรรณบุรี ชั้นที่ 1 ยูนิต
007-PG002 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนำท ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000

72 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3 (โซน IT ใกล้ทำงเข้ำห้ำง
Central ฝั่งตรงข้ำมกับ DTAC) เลขที่ 99,99/1,99/2 หมู่ 4 ต.ฟ้ำฮ่ำม
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

73 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เอไอเอส ช็อป สำขำเมญ่ำ เชียงใหม่

ศูนย์กำรค้ำ เมญ่ำ เชียงใหม่ ชั้น 3 (ข้ำงลิฟต์แก้ว) ห้องเลขที่ 313 เลขที่
55/55 ถ.นิมมำนเหมินทร์ ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50000

74 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เอไอเอส ช็อป สำขำ ถ.มณีนพรัตน์

เลขที่ 300/3-5 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50200

75 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส คำเทีย่ ง

เลขที่ 19 ห้ำงโลตัส คำเทีย่ ง ชั้น 2 ห้อง P2512 ถ.เชียงใหม่-ลำปำง
ต.ป่ำตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

76 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส ตลำดรวมโชค

ห้ำง Lotus ตลำดรวมโชค เลขที่ 6 หมูท่ ี่ 6 ห้อง 128-129 ต.ฟ้ำฮ่ำม
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

77 ภำคเหนือ

เชียงรำย

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย

ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงรำย ชั้น 1 (โซนมือถือ เยื้องกับร้ำน
Banana IT ตรงข้ำมกับ tureMove) เลขที่ 99/9 ห้องที่ 142
(RO_146) หมู่ 13 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงรำย จ. เชียงรำย 57000

78 ภำคเหนือ

เชียงรำย

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เชียงรำย (ชั้น 1 Digital Arena ตรงข้ำมแมค
โดนัลด์) เลขที่ 99/9 หมูท่ ี่ 13 ห้อง 133/1 ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงรำยจ.เชียงรำย 57000

79 ภำคเหนือ

แพร่

เอไอเอส ช็อป สำขำงบิก๊ ซี แพร่

เลขที่ 600 หมูท่ ี่ 9 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี แพร่ ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
54000

80 ภำคเหนือ

กำแพงเพชร

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน กำแพงเพชร

เลขที่ 651/1 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน กำแพงเพชร ถ.เจริญสุข
ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

81 ภำคเหนือ

ตำก

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน แม่สอด

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน แม่สอด เลขที่ 99/155 ห้ำงโรบินสัน แม่สอด ชั้น 2
ห้อง 213 ถ.สำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

82 ภำคเหนือ

นครสวรรค์

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะวอล์ค นครสวรรค์

ศูนย์กำรค้ำ The Walk ชั้น 1 (ติดกับร้ำนอำหำรฟูจิ) เลขที่ 914/17
หมูท่ ี่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

83 ภำคเหนือ

พิษณุโลก

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล พิษณุโลก

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 2 (ฝั่ง POWER BUY)
เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลำยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000

84 ภำคเหนือ

ลำปำง

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ลำปำง

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำปำง ชั้น 2 (โซน E Center ติดกับ Shop
Samsung) เลขที่ 319 ห้องที่ 213 ถนนไฮเวย์ ลำปำง-งำว ตำบล
สวนดอก อำเภอ เมืองลำปำง จังหวัด ลำปำง 52100

85 ภำคเหนือ

ลำพูน

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี ลำพูน

เลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ลำพูน ชั้น 1 ลำนกิจกรรม
ต.บ้ำนกลำง อ.เมืองลำพูน จ. ลำพูน51000

86 ภำคใต้

กระบี่

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส กระบี่

ศูนย์กำรค้ำโลตัส กระบี่ ชั้น 2 ห้อง P2014 เลขที่ 191 หมูท่ ี่ 12
ต.กระบีน่ ้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

87 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัลนครศรีธรรมรำช

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล นครศรีธรรมรำช ชั้น 2 (โซล IT ติดกับ ร้ำน
DAISO) ห้องเลขที่ 262 เลขที่ 8, 9/8 หมูท่ ี่ 7 ตำบลนำสำร
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

88 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน โอเชียน

ศูนย์กำรค้ำโรบินสันโอเชียน เลขที่ 89/111-112 ห้อง 3
ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช
จ.นครศรีธรรมรำช 80000

89 ภำคใต้

ภูเก็ต

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัลภูเก็ต

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 3 (ติด Food court) ห้องเลขที่
310A เลขที่ 74-75 หมูท่ ี่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000

90 ภำคใต้

ภูเก็ต

เอไอเอส ช็อป สำขำจังซีลอน ภูเก็ต

ศูนย์กำรค้ำจังซีลอน ชั้นที่ 3 (โซน IT ฝั่งริมกระจก ติดกับธนำคำร
TMB) เลขที่ 175 ถ.รำษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83150

91 ภำคใต้

ระนอง

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี ระนอง

เลขที่ 666/1 หมูท่ ี่ 4 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ระนอง ห้อง GCR117
ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

92 ภำคใต้

สงขลำ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล หำดใหญ่

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล หำดใหญ่ ชั้น 3 (โซน IT ติดฝั่งห้ำง
เซ็นทรัล) ห้องเลขที่ 352 เลขที่ 1518,1518/1,1518/2 ถ.กำญจนวนิช
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

93 ภำคใต้

สงขลำ

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี นำทวี

เลขที่ 194 หมูท่ ี่ 4 ห้ำงบิก๊ ซี นำทวี ชั้น G-IN ห้อง GCR103/2
ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160

94 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล สมุย

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล สำขำเกำะสมุย ชั้น 2 (ฝั่ง IT)
ห้องเลขที่ 257-258 เลขที่ 209,209/1 -209/2 หมู่ 2 ต. บ่อผุด
อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

95 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล สุรำษฎร์ธำนี

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี ชั้น 2 (โซน IT))
ห้องเลขที่ 203 เลขที่ 88 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี

96 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำสหไทย สุรำษฎร์ธำนี

Sahathai Garden Plaza สหไทย กำร์เด้น พลำซ่ำ ชั้น 3 (ด้ำนหน้ำ
โรงภำพยนต์เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์) เลขที่ 528/1 ห้อง 313 ถ.ตลำดใหม่
ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

97 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส สุรำษฏร์ธำนี

เลขที่ 9/1 หมู่ 3 ศูนย์กำรค้ำโลตัส สุรำษฎร์ธำนี ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขำมเตี้ย อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

98 ภำคตะวันออก

จันทบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน จันทบุรี

เลขที่ 22/107 หมูท่ ี่ 7 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน จันทบุรี ชั้น 1
ห้อง 109-110 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

99 ภำคตะวันออก

ฉะเชิงเทรำ

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน ฉะเชิงเทรำ

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ชั้น 2 (ฝั่ง Food Court) เลขที่ 910
ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง ต.หน้ำเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
จ.ฉะเชิงเทรำ 2400

100 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ชลบุรี

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี ชั้น 2 (โซนฝั่งพลำซ่ำ)
55/88-89;55/91 ห้อง 229-230 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000

101 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล พัทยำ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำ บีช ชั้น G (โซนฝั่งพลำซ่ำ ประตู
หน้ำหำด) ห้องเลขที่ 0105 - 0106 เลขที่ 333/99 หมู่ 9 ต. หนองปรือ
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี

102 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ

ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ ชั้น 2 (หน้ำลิฟท์ชั้น 2 ฝั่งแปซิฟิค
พำร์ค) ห้อง 219 - 223 เลขที่ 90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี 20110

103 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล มำรีนำ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล มำรีนำ เลขที่ 78/54 หมูท่ ี่ 9 ชั้น 2
ห้อง 225-226 ถ.พัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี
20150

104 ภำคตะวันออก

ปรำจีนบุรี

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน ปรำจีนบุรี

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน จังหวัดปรำจีนบุรี ชั้น 2 (ติดกับธนำคำรออมสิน)
ห้อง 216 เลขที่ 72 หมู่ 3 ตำบลบำงบริบูรณ์ อำเภอเมืองปรำจีนบุรี
จังหวัดปรำจีนบุรี 25000

105 ภำคตะวันออก

ระยอง

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ระยอง

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง ชั้น 2 (ใกล้ POWER BUY) เลขที่
99,99/1 ห้อง 221-223 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
21000

106 ภำคตะวันออก

ระยอง

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส บ้ำนฉำง

เลขที่ 66 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำโลตัส บ้ำนฉำง ต.พลำ อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง 21130

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

107 ภำคตะวันออก

ระยอง

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส ระยอง

เลขที่ 3 ศูนย์กำรค้ำโลตัส ระยอง ต.ท่ำประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21000

108 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล ขอนแก่น

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ขอนแก่น ชั้น 3 (ฝั่งโรบินสัน ตรงข้ำมร้ำน
หนังสือนำยอินทร์) เลขที่ 99 ห้องเลขที่ 325-326 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

109 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี บ้ำนไผ่ ขอนแก่น

เลขที่ 100 หมูท่ ี่ 6 ห้ำงบิก๊ ซี บ้ำนไผ่ ต.หัวหนอง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น
40110

110 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล นครรำชสีมำ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล นครรำชสีมำ อำคำร B ชั้น 2 เลขที่ 990, 998
ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000

111 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ

ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์โครำช ชั้น 3 (โซน IT ติดกับ True shop) ห้องที่
3F-10, 11B เลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

112 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ

ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ (ชั้น 2 ใกล้แบล็คแคนยอน)
ห้อง 2F-10A, 2F-10B เลขที่ 1242/2 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

113 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำเทอร์มินัล 21 นครรำชสีมำ

เลขที่ 99 ศูนย์กำรค้ำเทอร์มินัล 21 นครรำชสีมำ ชั้น 3 ห้อง L3005
ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ
30000

114 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส นครรำชสีมำ

เลขที่ 982 หมูท่ ี่ 1 ศูนย์กำรค้ำโลตัส นครรำชสีมำ (Lotus จอหอ)
ชั้น 2 ห้อง P204 ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ
30000

115 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส ปำกช่อง

ศูนย์กำรค้ำโลตัส ปำกช่อง เลขที่ 289/1 หมู่ 18 ชั้น 1 ห้อง PG002
ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130

116 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี โครำช

เลขที่ 103 ศูนย์กำค้ำบิก๊ ซี โครำช 2 ชั้น 1 ห้อง GCR109
ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

117 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกำฬ

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส บึงกำฬ

เลขที่ 461 หมูท่ ี่ 1 ศูนย์กำรค้ำโลตัส บึงกำฬ ต.บึงกำฬ
อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

118 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน บุรีรัมย์

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2 (ฝั่งเดียวกับโรงภำพยนต์ SF อยู่ติด
B2S) ห้อง 215 เลขที่ 125 หมูท่ ี่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

119 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหำสำรคำม

เอไอเอส ช็อป สำขำเสริมไทย มหำสำรคำม

ศูนย์กำรค้ำเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 (ติดธนำคำรกรุงเทพ)
ห้องเลขที่ R144 เลขที่ 76/1 - 7 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมือง
จ.มหำสำรคำม 44000

120 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดำหำร

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน มุกดำหำร

ศูนย์กำรค้ำโรบินสันมุกดำหำร ชั้น 2 (ตรงข้ำมโรงภำพยนต์เมเจอร์ ซินิ
เพล็กซ์) ห้องเลขที่ 216-217 เลขที่ 99/11 ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000

121 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดำหำร

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี มุกดำหำร

เลขที่ 77/11 ศูนย์กำรค้ำ Big C มุกดำหำร ชั้น 1 ห้อง CGR117
ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

122 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธร

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส ยโสธร

ศูนย์กำรค้ำโลตัส ยโสธร ชั้น 1 ห้อง 135 เลขที่ 437 หมูท่ ี่ 10
ต.สำรำญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

123 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด

เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน ร้อยเอ็ด

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2 (ตรงข้ำมร้ำน Banana IT)
ห้องเลขที่ 206 - 207 เลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
45000

124 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี ร้อยเอ็ด

เลขที่ 320 หมูท่ ี่ 10 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ร้อยเอ็ด ชั้น G-IN
ห้อง GCR116 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

125 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
126 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระแก้ว
สุรินทร์

เอไอเอส ช็อป สำขำงบิก๊ ซี อรัญประเทศ
เอไอเอส ช็อป สำขำโรบินสัน สุรินทร์

เลขที่ 189 หมูท่ ี่ 7 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน สุรินทร์ ชั้น 2 (โซนมือถือ) เลขที่ 338 หมู่ 16
ห้อง 208 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

127 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์

เอไอเอส ช็อป สำขำโลตัส ปรำสำท

ศูนย์กำรค้ำโลตัส ปรำสำท สุรินทร์ เลขที่ 68 ชั้น 2 ห้อง P2-008 2
ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

128 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองคำย

เอไอเอส ช็อป สำขำบิก๊ ซี หนองคำย

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี หนองคำย เลขที่ 89 หมูท่ ี่ 5 ชั้น 1 ห้อง RT 01
ต.โพธิช์ ัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

129 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล อุดรธำนี

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ อุดรธำนี ชั้น 2 (โซน IT)
เลขที่ 277/1-3,271/5 ถนนประจักษ์ศิลปำคม ต.หมำกแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธำนี 41000

130 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลรำชธำนี

เอไอเอส ช็อป สำขำเซ็นทรัล อุบลรำชธำนี

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ อุบลรำชธำนี ชั้น 2 (โซน IT) เลขที่ 311
ห้องเลขที่ 221หมูท่ ี่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000

131 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำ 505 เทเลคอม สำขำ อำคำร
เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์

อำคำรเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ เลขที่ 252/220 ถ.รัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

132 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเซลลูล่ำร์ โอ.เอ สำขำโลตัส ประชำชื่น เลขที่ 829 ถนน ประชำรำษฎร์ สำย 2 แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่
กรุงเทพฯ 10800

133 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเดอะพำสชั่น สำขำ อำคำรหลักสี่
พลำซ่ำ (IT-SQUARE) (ไอที สแควร์)

อำคำรหลักสี่พลำซ่ำ (ไอที สแควร์) ชั้น 1 ห้อง A24 เลขที่ 333
ซอย IT-SQUARE หมู่ 3-4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลำดบำงเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

134 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทเลทัช สำขำ สโมสรกรมกำรขนส่ง
ทำงบก

สโมสรกรมกำรขนส่งทำงบก เลขที่ 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

135 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเม็กกะตัน ฟอร์จูนทำวน์

เลขที่ 5 อำคำรฟอร์จูนทำวน์ ชั้น 2 ห้อง 2B19 ถ.รัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

136 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
ตึกอินเตอร์เชนจ์

ตึก Interchange ชั้น 2 เลขที่ 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

137 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด
เดอะมอลล์ รำมคำแหง

เลขที่ 1909 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ 3 รำมคำแหง ชั้น 2A ห้อง R15
ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

138 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด
โรบินสัน บำงรัก

เลขที่ 1522 ห้ำงโรบินสัน สำขำบำงรัก ชั้น 1 ห้อง 1F-B-05
ถ.เจริญกรุง เขตบำงรัก แขวงบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

139 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด
ดิเอ็มโพเรียม

เลขที่ 622 ศูนย์กำรค้ำดิเอ็มโพเรี่ยม ชั้น3 ห้อง 3H14 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

140 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำ บิก๊ ซี เลขที่ 2001 ศูนย์กำรค้ำ Big C หัวหมำก ชั้น G ห้อง G08
หัวหมำก
ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

141 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์ เทเลบิซ ลำดกระบัง

เลขที่ 2654/47 หมูบ่ ้ำนสุวรรณภูมิทำวน์ ถ.ลำดกระบัง
แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

142 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำไทยเทเลคอม (1994)
ซีคอนสแควร์ สำขำ 2 ชั้น G

ศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ ชั้น G ห้อง 1109 เลขที่ 904
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

143 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีจี ไวร์เลส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
เดอะมอลล์ บำงกะปิชั้น 2

ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงกะปิ ชั้น 2A ห้อง 2S-L4C เลขที่ 3522
ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

144 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำที.เค.อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น
เดอะมอลล์ บำงแค

เลขที่ 275 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงแค ชั้น 2 ห้อง SL11 หมู่ 1
ถ.เพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160

145 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น เซ็นทรัล
พระรำม 3

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พระรำม3 ชั้น 3 เลขที่ 79/127 ห้องที่ 305
ถ. สำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

146 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น เซ็นทรัล
รำมอินทรำ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล รำมอินทรำ ชั้น 3 ห้อง 309/1 เลขที่ 109/70
หมู่ 3 ถ.รำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220

147 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น แฟชั่นไอส์ ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 เลขที่ 2086 ถ.รำมอินทรำ
แลนด์
แขวงคันนำยำว เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10230

148 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น
เดอะมอลล์ ท่ำพระ

เลขที่ 99 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ชั้น 2 (ติดบันไดเลื่อน) ถ.รัชดำภิเษก
(ตำกสิน-ท่ำพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

149 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำศุภกมลสุข ดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ

อำคำรดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น G ถ.พำหุรัด แขวงวังบูรพำภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

150 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทรีจี สำขำบิก๊ ซี แจ้งวัฒนะ

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซีแจ้งวัฒนะ เลขที่ 96/24 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

151 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทรีจี สำขำบิก๊ ซี วงศ์สว่ำง

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี วงศ์สว่ำง ชั้น 2 ห้อง A เลขที่ 888 ถ.พิบูลสงครำม
แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรุงเทพฯ 10800

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

152 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเฟิสท์ เทเลคอม สำขำบิก๊ ซีเอ็กซ์ตร้ำ
พระรำม 4

เลขที่ 2929 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี พระรำม 4 ถ.พระรำม4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

153 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเฟิสท์ เทเลคอม สำขำบิก๊ ซีเอ็กซ์ตร้ำ
ลำดพร้ำว

เลขที่ 699 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ลำดพร้ำว ถนน ลำดพร้ำว
แขวง ลำดยำว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

154 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเฟิสท์ เทเลคอม สำขำโลตัส เลียบ
ทำงด่วนเอกมัย -รำมอินทรำ

เลขที่ 14/2 หมูท่ ี่ 8 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขต
ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

155 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ.ที.คอมมูนิเคชั่น สำขำโลตัส
สุขำภิบำล 1

ศูนย์กำรค้ำโลตัส สำขำสุขำภิบำล 1 เลขที่ 629 หมูท่ ี่ 10 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10240

156 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแกรมมี่ อะโกร สำขำบิก๊ ซี
เพชรเกษม

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี เพชรเกษม ห้อง 16-20 เลขที่ 29/1 หมู่ 11
ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

157 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำ บิก๊ ซี ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี สำขำสุวินทวงศ์ ห้อง 18-19-20 เลขที่ 123 หมู่ 16
เอ็กซ์ตร้ำ สุวินทวงศ์
ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

158 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำ บิก๊ ซี เลขที่ 125 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี สำขำ รัชดำภิเษก ชั้น 1 ห้อง 10
รัชดำ
ถ.รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

159 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำ
เซ็นทรัล พระรำม 9

เลขที่ 9/9 ห้ำงเซ็นทรัล พระรำม 9 ชั้น B ถ.พระรำม9 แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

160 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำ ห้ำง
อิมพีเรียล ลำดพร้ำว

ศูนย์กำรค่ำอิมพีเรียล ลำดพร้ำว ชั้น 3 เลขที่ 2539
ซ.ลำดพร้ำว 81-83 ถ.ลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง
กรุงเทพฯ 10310

161 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์ เทเลบิซ สำขำบิก๊ ซี
สุขำภิบำล 3

เลขที่ 103 Big C สุขำภิบำล 3 ห้อง GCR 110 ถ.รำมคำแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

162 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์ เทเลบิซ สำขำบิก๊ ซี
หนองจอก

เลขที่ 34 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี หนองจอก ชั้น 2 หมู่ 1 ถ.เลียบวำรี
แขวงกระทุม่ รำย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

163 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์ เทเลบิซ สำขำ
หนองจอก

เลขที่ 46 ศูนย์กำรค้ำLotus หนองจอก ถ.เชื่อมสัมพันธ์
แขวงกระทุม่ รำย เขตนองจอก กรุงเทพฯ 10520

164 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก สำขำโลตัส เลขที่ 909 หมูท่ ี่ 3 ห้ำงเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ชั้น G (ข้ำง ธนำคำร
พิษณุโลก
กรุงเทพ) ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000

165 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำไทยเทเลคอม (1994) สำขำพำรำไดซ์ ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์ พำร์ค ชั้น 2 ห้อง 2A004 เลขที่ 12/90
พำร์ค
หมูท่ ี่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250

166 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำไทยเทเลคอม (1994) สำขำซีคอนส
แควร์ ชั้น 2

167 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีจี ไวร์เลส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สำขำ ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ ชั้น 3 เลขที่ 3522 ถ.ลำดพร้ำว
เดอะมอลล์ บำงกะปิชั้น 3
แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

168 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีนิท เทเลโปรดักส์ สำขำโลตัส วังหิน ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส วังหิน ชั้น 1 ห้อง 6 เลขที่ 4/92 หมู่ 14
ถ.สุขำภิบำล-บำงกะปิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ
10230

169 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีนิท เทเลโปรดักส์ สำขำเดอะ คริสตัล The Crytal Phase 2 (ด้ำนหน้ำ B2S Shop) เลขที่ 105
ถ.เอกมัย-รำมอินทรำ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพ
10230

170 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีนิท เทเลโปรดักส์ สำขำ
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร

อำคำรศูนย์ประชุมศูนย์รำชกำร อำคำร B ห้อง BM-1-095
เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

171 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดีดี โฟน สำขำบิก๊ ซี รำชดำริ

เลขที่ 89/36 ศูนย์กำรค้ำ Big C รำชดำริ ชั้น 3 ห้อง R-306 ถ.รำช
ดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

172 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดีดี โฟน สำขำเซ็นเตอร์วัน
อนุสำวรีย์ชัย

เลขที่ 1 ศูนย์กำรค้ำ Center One อนุสำวรีย์ ชั้น1 ห้อง 1014-1015
ซ.เลิศปัญญำ ถ.รำชวิถี แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

173 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดีดี โฟน สำขำเซ็นจูรี่ มูฟวี่ พลำซ่ำ

เลขที่ 15 ชั้น 3 ห้อง 307 ถ.พญำไท แขวงพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ห้อง 2004 เลขที่ 904 หมูท่ ี่ 6
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

174 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดีดี โฟน สำขำ บำงลำพู

เลขที่ 9 ถ.สิบสำมห้ำง แขวงตลำดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

175 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดีดี โฟน สำขำ ศูนย์กำรค้ำสุพรีม
คอมเพล็กซ์ สำมเสน

เลขที่ 1024 ศูนย์กำรค้ำ Supreme Complex (สุพรีม คอมเพล็กซ์)
สำมเสน ถ.สำมเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพฯ
10300

176 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำที.เค.อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น สำขำบิก๊ ซี ศูนย์กำรค้ำ Big C พระรำม 2 ถ.พระรำม2 เลขที่ 56 แขวง แสมดำ
พระรำม 2
เขต บำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

177 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำที.เค.อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น
สำขำซีคอน บำงแค ชั้น 2

เลขที่ 607 ศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ บำงแค ชั้น 2 ใกล้บันไดเลื่อน
ถ.เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ ภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

178 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำออลซีซนั่ ถ.วิทยุ

เลขที่ 87 CRC Tower All Seasons Place ชั้น 3 ห้อง 333 และ
ห้อง 339B ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

179 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำเซ็นทรัล บำงนำ 1

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลบำงนำ ชั้น 5 ห้อง 509 ถ.บำงนำ-ตรำด
แขวงบำงนำ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

180 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำเซ็นทรัล บำงนำ 2

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลบำงนำ ชั้น 5 ห้อง 529 เลขที่ 1090 หมู่ 2
ถ.บำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

181 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำเซ็นทรัล พระรำม 2

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พระรำม 2 ชั้น 2 ห้อง 225 เลขที่ 12816
ถ.พระรำม2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

182 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำโลตัส สุขุมวิท 50

เลขที่ 1710 Lotus สำขำสุขุมวิท 50 (โลตัส อ่อนนุช) ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

183 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำโลตัส หลักสี่

เลขที่ 559 ศูนย์กำรค้ำโลตัส สำขำหลักสี่ ชั้น 2 หมู6่ ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10200

184 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็ม โฮม 2017 สำขำโลตัส บำงกะปิ

เลขที่ 3109 ห้ำงเทสโก้ โลตัส บำงกะปิ ห้อง 038 PG 544
ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

185 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีที เทเลคอม เซอร์วิส สำขำบิก๊ ซี
เอ็กซ์ตร้ำ ประชำอุทิศ 90

เลขที่ 142-142/3 หมู่ 6 ห้ำงบิก๊ ซี ประชำอุทิศ 90 แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ
กรุงเทพฯ 10140

186 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ดิสตริบิวชั่น

เลขที่ 381/8-10 ชั้น 1-5 ห้อง 8-10 ซ.พระรำมเก้ำ 58 (ซ.7เสรี7)
ถ.พระรำมเก้ำ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

187 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำสำยฟ้ำ เทเลคอม สำขำโลตัส
พระรำม 4

เลขที่ 3330 ห้ำง Lotus พระรำม 4 ชั้น 2 ถ.พระรำม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10250

188 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น สำขำบิก๊ ซี
ดำวคะนอง

เลขที่ 1050 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี สำขำดำวคะนอง ห้อง GCR-131
ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 16000

189 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น สำขำ
เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 ห้อง KC402 เลขที่ 999/9
ถ.พระรำม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

190 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น สำขำ
ฟู้ดแลนด์ รัชดำ -สุขุมวิท

เลขที่ 48 อำคำรคอรั่ม ชั้น 1 ซ.16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

191 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น สำขำ
ฟิวเจอร์มำร์ท พระรำม 3 / ทรี ออน ธรี

เลขที่ 295 ห้ำงฟิวเจอร์มำร์ท พระรำม 3 / ทรี ออน ธรี ชั้น LG (ชั้นใต้
ดิน) เลขที่ LK4/3 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม
กรุงเทพ 10120

192 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น สำขำโลตัส
พระรำม 1 เจริญผล

เลขที่ 831 ห้ำงสรรพสินค้ำ Lotus พระรำม 1 ชั้น 3 บริเวณพื้นทีข่ ึ้น
ทำงลงบันไดเลื่อน ถนนพระรำม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

193 ภำคกลำง

กรุงเทพฯ

เทเลวิซ ช็อป สำขำมหำนครคอมมิวนิเคชั่น สำขำ
สีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ห้อง 430 ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

194 ภำคกลำง

กำญจนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเค แอล โมบำยเซนเตอร์ สำขำ
อ.ท่ำม่วง

เลขที่ 1075/42 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110

195 ภำคกลำง

นครนำยก

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำโลตัส
นครนำยก

เลขที่ ข1-150 ห้ำงเทสโก้ โลตัส จ.นครนำยก ถ.บ้ำนใหญ่
ต.นครนำยก อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 26000

196 ภำคกลำง

นครนำยก

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำนครนำยก เลขที่ 8/4349 ถ.พำณิชย์เจริญ ต.นครนำยก อ.เมืองนครนำยก
จ.นครนำยก 26000

197 ภำคกลำง

นครปฐม

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอส แอนด์ เอ็น โซเซียล เน็ทเวิร์ค
สำขำโลตัส สำมพรำน

ห้ำง Lotus อ.สำมพรำน ชั้น 2 เลขที่ 20/10 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

198 ภำคกลำง

นครปฐม

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค สำขำโลตัส
ศำลำยำ

ศูนย์กำรค้ำโลตัส ศำลำยำ ล็อค 131 ชั้น G เลขที่ 99/14 หมู่ 1
ต.บำงเตย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210

199 ภำคกลำง

นครปฐม

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค สำขำโลตัส อ. ศูนย์กำรค้ำโลตัส กำแพงแสน เลขที่ 9/2 ม.7 ต.ทุง่ กระพังโหม
กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

200 ภำคกลำง

นครปฐม

เทเลวิซ ช็อป สำขำนครชัยศรี เทเลคอม สำขำ อ.นครชัย เลขที่ 68/2 หมูท่ ี่ 2 ต.ท่ำตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ศรี

201 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด เดอะมอลล์ เลขที่ 30/39-50 หมู่ 2 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน ชั้น 2
งำมวงศ์วำน
ห้อง 2A-L7A B ถ.งำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

202 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำทรีจี สำขำบิก๊ ซี บำงใหญ่

BIG C บำงใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 105 เลขที่ 6 หมู่ 6
ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

203 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทคนิคโมบำย สำขำ เมืองทองธำนี

เลขที่ 101/101/1 เมืองทองธำนี ห้อง PW6/41 โครงกำร Popular
Walk ถ.ป้อปปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

204 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ.อำร์.ณิช สำขำบิก๊ ซี ติวำนนท์

เลขที่ 9/9 หมูท่ ี่ 5 ห้ำง Big C สำขำติวำนนท์ ชั้น 1 ห้อง 114
ถ.ประชำรำษฎร์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

205 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำบิก๊ ซี
เอ็กซ์ตร้ำ แจ้งวัฒนะ

ศูนย์กำรค้ำ Big C Extra แจ้งวัฒนะ ชั้น 1 ห้อง 27/141 เลขที่ 112
หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

206 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำที.เค.อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น สำขำ
โลตัส บำงใหญ่

เลขที่ 90 เทสโก้ โลตัส บำงใหญ่ (โลตัส ตั้งอยู่ในห้ำงพลัสมอลล์
หมูท่ ี่ 5 ถนนกำญจนำภิเษก ตำบลบำงคูเวียง อำเภอบำงกรวย
จ.นนทบุรี 11130

207 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น สำขำ
โลตัส รัตนำธิเบศร์

ศูนย์กำรค้ำโลตัส สำขำรัตนำธิเบศร์ ชั้น 1(ติดกับ ร้ำน MK)
ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

208 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด สำขำ
เซ็นทรัลเวสต์เกต บำงใหญ่

เลขที่ 220 หมูท่ ี่ 6 ห้ำงเซ็นทรัล เวสต์เกต บำงใหญ่ ชั้น 2 ต.เสำธงหิน
อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

209 ภำคกลำง

นนทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีที ไวร์เลส สำขำห้ำงเซ็นทรัล
รัตนำธิเบศร์

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลรัตนำธิเบศร์ เลขที่ 68/100 หมูท่ ี่ 8
ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

210 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเซลลูล่ำร์ โอ.เอ ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต เลขที่ 94 ซอย ห้องที่ พีแอลแซด.2.เอสเอชพี010 ถนน พหลโยธิน
ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ครังสิต ชั้น 2 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธำนี 12130

211 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแกรมมี่ อะโกร สำขำโลตัส
ลำลูกกำ

ศูนย์กำรค้ำ Lotus ลำลูกกำ Mobile Zone เลขที่ 75 หมู่ 5
ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

212 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด
สำขำเซียร์รังสิต

ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
12130

213 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีที ไวร์เลส สำขำบิก๊ ซี รังสิต 2

ศูนย์กำรค้ำ Big C รังสิต เลขที่ 70/1 หมู่ 15 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

214 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีที ไวร์เลส สำขำโลตัส ลำลูกกำคลอง ศูนย์กำรค้ำ Lotus ลำลูกกำ คลอง 2 เลขที่ 20/68 หมู่ 18 ต.คูคต
2
อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130

215 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนวพร เคเบิล้ ทีวี สำขำโลตัส นวนคร เลขที่ 98/103 ศูนย์กำรค้ำโลตัส นวนคร หมู่ 13 ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

216 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทคนิคโมบำย สำขำบิก๊ ซี คลอง 6

เลขที่ 158/17 หมูท่ ี่ 4 ศูนย์กำรค้ำ Big C คลอง 6
ถ.รังสิต-นครนำยก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110

217 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนวพร เคเบิล้ ทีวี สำขำโลตัส
คลองหลวง

ศูนย์กำรค้ำ Lotus คลองหลวง เลขที่ 101 หมูท่ ี่ 8 ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

218 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำปทุมธำนีกำรสื่อสำร สำขำโลตัส
ปทุมธำนี

เลขที่ 21/49 ศูนย์กำรค้ำ Lotus ปทุมธำนี ถ.ปทุมสำมโคก
ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

219 ภำคกลำง

ปทุมธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำสื่อสำรยี่สิบสี่ชั่วโมง สำขำ สนญ.
ต.คลองหนึง่

เลขที่ 32/569 หมู่ 9 ตลำดไท ถ.พหลโยธิน (ขวำมือวงเวียนอำคำร
พำณิชย์ร้ำนทอง) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

220 ภำคกลำง

ประจวบคีรีขันธ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำกอบทรัพย์มอเตอร์ท่ำยำง สำขำโลตัส ศูนย์กำรค้ำโลตัส ปรำณบุรี เลขที่ 706 หมู7่ ถ.เพรชเกษม ต.เขำน้อย
อ.ปรำณบุรี
อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

221 ภำคกลำง

ประจวบคีรีขันธ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำกอบทรัพย์มอเตอร์ท่ำยำง สำขำ
อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 67/21 -22 ถ.พิทักษ์ชำติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

222 ภำคกลำง

พระนครศรีอยุธยำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำโลตัส โรจนะ

เลขที่ 101 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำ Lotus โรจนะ ต.สำมเรือน
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

223 ภำคกลำง

พระนครศรีอยุธยำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำอยุธยำ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
สำขำบิก๊ ซี บำงปะอิน

เลขที่ 80 หมูท่ ี่ 2 ศูนย์กำรค้ำ Big C บำงปะอิน ต.บ้ำนกรวด
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160

224 ภำคกลำง

พระนครศรีอยุธยำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำอยุธยำ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
สำขำโลตัส อยุธยำ

เลขที่ 126 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส อยุธยำ ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

225 ภำคกลำง

พระนครศรีอยุธยำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำอยุธยำ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
สำขำ ห้ำงอยุธยำ ซิตี้พำร์ค

เลขที่ 126 ศูนย์กำรค้ำอยุธยำ ซิตี้พำร์ค หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

226 ภำคกลำง

รำชบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำดำเนิน-บำงคนที โซเชียล เน็ตเวิร์ค
สำขำ อ.ดำเนินสะดวก

เลขที่ 277/5 หมู8่ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130

227 ภำคกลำง

ลพบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอร์ทัช เทเลคอม สำขำบิก๊ ซี ลพบุรี

เลขที่ 2 หมูท่ ี่ 2 ศูนย์กำรค้ำ Big C ลพบุรี ชั้น 2 ห้อง CR210 บริเวณ
บันไดเลื่อน ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

228 ภำคกลำง

ลพบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอร์ทัช เทเลคอม สำขำ อ.เมืองลพบุรี เลขที่ 40/5 ซ.ศรีสุริโยทัย 1 ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

229 ภำคกลำง

ลพบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอร์ทัช เทเลคอม สำขำ อ.ชัยบำดำล เลขที่ 1/25 ถ.สำยท่ำมะนำว ต.ลำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี
15130

230 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำแกรมมี่ อะโกร บิก๊ ซี ศรีนครินทร์

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ศรีนครินทร์ ห้อง 5-6-7 เลขที่ 425 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270

231 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น โลตัส
บำงนำตรำด

เลขที่ 14/9 ศูนย์กำรค้ำโลตัส บำงนำ ชั้น 2 (ติดกับ Customer
Service Lotus) ถ.บำงนำ - ตรำด ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร 10540

232 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำแกรมมี่ อะโกร สำขำบิก๊ ซี ปำกน้ำ

ศูนย์กำรค้ำ Big C สำขำปำกน้ำ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท เลขที่ 489/1
ต.ปำกน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270

233 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำแกรมมี่ อะโกร สำขำโลตัส บำงปู

ศูนย์กำรค้ำ Lotus บำงปู เลขที่ 2502 หมู่ 3 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280

234 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำไทยเทเลคอม (1994) สำขำเมกำ
บำงนำ

ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ ชั้น 2 ห้อง 2462 เลขที่ 38,38/1-3,39
หมูท่ ี่ 6 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
10540

235 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำที คอนเน็คท์ สำขำโลตัส ซิตี้
พำร์คบำงพลี

ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส ซิตี้ พำร์ค บำงพลี เลขที่ 249 หมู่ 1
ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540

236 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำที คอนเน็คท์ สำขำ ตลำดเคหะบำงพลี ตลำดเคหะบำงพลี เลขที่ 4/479 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง
กิง่ อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540

237 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำที คอนเน็คท์ สำขำ อ.บำงบ่อ

เลขที่ 339/24 หมูท่ ี่ 1 อำคำร 339 อพำร์ทเมนต์ ชั้นล่ำง
(ติดกับตลำดเสริมสุข) ห้องที่ 3 ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร
10560

238 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำโลตัส ศรีนครินทร์ชั้น 2

เลขที่ 9 หมูท่ ี่ 6 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 2
ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270

239 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
สำขำ Market Village สุวรรณภูมิ

เลขที่ 99/28 มำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 2 ห้อง R252
ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

240 ภำคกลำง

สมุทรปรำกำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำสำยฟ้ำ เทเลคอม
สำขำอิมพีเรียลสำโรง

เลขที่ 999 ศูนย์กำรค้ำำอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้นใต้ดิน ห้อง CB17
หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270

241 ภำคกลำง

สมุทรสงครำม

เทเลวิซ ช็อป สำขำ ส แม่กลองสื่อสำร สำขำอัมพวำ

เลขที่ 51 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวำ อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม
75110

242 ภำคกลำง

สมุทรสำคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทอร์โมเทค

เลขที่ 923/55 อำคำรเอทีทำวเวอร์ ถ.เอกชัย ต.มหำชัย อ.เมือง
สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

243 ภำคกลำง

สมุทรสำคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทอร์โมเทค สำขำโลตัส สมุทรสำคร

เลขที่ 99/8 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส สมุทรสำคร ชั้น 1 ห้อง 127
หมู่ 8 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

244 ภำคกลำง

สมุทรสำคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทอร์โมเทค สำขำ กระทุม่ แบน
สมุทรสำคร

เลขที่ 179/54 ถ.สุคนธวิท ต.กระทุม่ แบน อ.เมืองสมุทรสำคร
จ.สมุทรสำคร 74110

245 ภำคกลำง

สมุทรสำคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทอร์โมเทค สำขำแลนด์มำร์ค มหำชัย ศูนย์กำรค้ำแลนด์มำร์ค มหำชัย เลขที่ 13, 359/12-13 ถ.นิคมรถไฟ
ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

246 ภำคกลำง

สระบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค คอม กรุ๊ป สำขำโลตัส สระบุรี เลขที่ 91/3 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส สระบุรี ชั้น 1 Mobile Zone
ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

247 ภำคกลำง

สระบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค คอม กรุ๊ป สำขำโรบินสัน
อ. เมืองสระบุรี

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน อ.เมืองสระบุรี เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี 18000

248 ภำคกลำง

สระบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค คอม กรุ๊ป สำขำหนองแค

เลขที่ 103/20-22 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140

249 ภำคกลำง

สระบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำดรีม เทเลคอม สำขำ ห้ำงทวีกิจคอม
เพล็กซ์

เลขที่ 57/5 ศูนย์กำรค้ำทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 ถ.สุดบรรทัด
ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

250 ภำคกลำง

สระบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำพรรณไพฑูรย์ คอมมูนิเคชั่น สำขำ
ห้ำงทวีกิจคอมเพล็กซ์

ศูนย์กำรค้ำทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 เลขที่ 57/5 ถ.สุดบรรทัด
ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

251 ภำคกลำง

สิงห์บุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำศักดำคอมมิวนิเคชั่น สำขำ สนญ.
ต.ต้นโพธิ์

เลขที่ 76/12 หมู่ 5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

252 ภำคกลำง

สุพรรณบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ.ดี.เทเลคอม สำขำ สนญ.
ถ.มำลัยแมน

เลขที่ 546-548 ถ.มำลัยแมน ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000

253 ภำคกลำง

สุพรรณบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็น เอส คอมมูน สำขำบิก๊ ซี
สุพรรณบุรี

เลขที่ 140/20 ศูนย์กำรค้ำ Big C สุพรรณบุรี ถ.มำลัยแมน
ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

254 ภำคกลำง

สุพรรณบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็น เอส คอมมูน สำขำโรบินสัน
สุพรรณบุรี

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน สุพรรณบุรี (ใกล้บันไดเลื่อน) ชั้น 2 ห้อง IT
1-1-4 ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

255 ภำคกลำง

สุพรรณบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็น เอส คอมมูน สำขำ อูท่ อง
สุพรรณบุรี

เลขที่ 821/13 หมู่ 6 ถ.มำลัยแมน ต.อูท่ อง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
72160

256 ภำคกลำง

อ่ำงทอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอร์ทัช เทเลคอม สำขำ สนญ.
อ.เมืองอ่ำงทอง

เลขที่ 8/8 ถ.อ่ำงทอง สิงห์บุรี ต.ตลำดหลวง อ.เมืองอ่ำงทอง
จ.อ่ำงทอง 14000

257 ภำคกลำง

อ่ำงทอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำพี.ที.ไวร์เลส 555 สำขำบิก๊ ซี อ่ำงทอง เลขที่ 24 ศูนย์กำรค้ำ Big C อ่ำงทอง ถ.โพธิพ
์ ระยำ-ท่ำเรือ ต.โพสะ
อ.เมืองอ่ำงทอง จ.อ่ำงทอง 14000

258 ภำคกลำง
259 ภำคเหนือ

เพชรบุรี
เชียงใหม่

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็ม.ดี. โฟนช็อป สำขำ ชะอำ
เทเลวิซ ช็อป สำขำเวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส
สำขำบิก๊ ซี หำงดงเชียงใหม่

เลขที่ 499/50 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เลขที่ 433/4 หมูท่ ี่ 7 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000

260 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม่วังสื่อสำร แอนด์ ซัพพลำย
สำขำบิก๊ ซี ดอนจัน่

ศูนย์กำรค้ำ Big C ดอนจัน่ ชั้น 2 ห้องที่ 6 เลขที่ 208 หมูท่ ี่ 3
ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

261 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม่วังสื่อสำร แอนด์ ซัพพลำย สำขำ
โลตัส หำงดง

ศูนย์กำรค้ำเทสโก้โลตัส สำขำหำงดง เลขที่ 132 หมู่ 1
ถ.เชียงใหม่-หำงดง ต.ป่ำแดด อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50100

262 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม่วังสื่อสำร แอนด์ ซัพพลำย สำขำ
(พรอมเมนำดำ

ศูนย์กำรค้ำ Promenada ห้อง L2-041 เลขที่ 192 หมู่ 2 ต.ท่ำศำลำ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

263 ภำคเหนือ
264 ภำคเหนือ

เชียงใหม่
เชียงใหม่

เทเลวิซ ช็อป สำขำนิยมพำนิช สำขำ สนญ. ถ.มหิดล
เทเลวิซ ช็อป สำขำเชียงดำวไมตรีพำณิชย์ สำขำโลตัส
อ.ฝำง

เลขที่ 62 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เลขที่ 577 ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.ฝำง ถ.เชียงใหม่-ฝำง ต.เวียง
อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

265 ภำคเหนือ

เชียงใหม่

เทเลวิซ ช็อป สำขำโมบำย ช็อป สำขำ บิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้ำ
เชียงใหม่

หจก.โมบำย ช็อป สำขำ ศูนย์กำรค้ำ Big C Extra เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 4
ถ.เชียงใหม่-ลำปำง ต.หนองป่ำครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

266 ภำคเหนือ

เชียงรำย

เทเลวิซ ช็อป สำขำฟิวเจอร์เวิร์ล สำขำแม่สำย จ.เชียงรำย หจก.ฟิวเจอร์เวิร์ล (ประเทศไทย) สำขำแม่สำย เลขที่ 22 หมูท่ ี่ 10
ต.แม่สำย อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

267 ภำคเหนือ

เชียงรำย

เทเลวิซ ช็อป สำขำโมบำย ช็อป สำขำ บิก๊ ซี เชียงรำย

268 ภำคเหนือ

เพชรบูรณ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำพงษ์เพชรโฟน สำขำโลตัส เพชรบูรณ์ เลขที่ 929 หมู่ 2 ศูนย์กำรค้ำ Lotus เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

269 ภำคเหนือ

แพร่

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์ ออโต ซิสเท็ม สำขำ สนญ. เลขที่ 21-21/1 ถ.เหมืองหิต ซ. 1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ถ.เหมืองหิต

270 ภำคเหนือ

แม่ฮ่องสอน

เทเลวิซ ช็อป สำขำแม่ฮ่องสอน สื่อสำร สำขำ สนญ.
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

หจก.โมบำย ช็อป ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี เชียงรำย เลขที่ 184 หมูท่ ี่ 25 ศูนย์
กำรค้ำบิก๊ ซี เชียงรำย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

เลขที่ 39 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

271 ภำคเหนือ

กำแพงเพชร

เทเลวิซ ช็อป สำขำนครสวรรค์ เจ.เอ็ม.บี. สำขำบิก๊ ซี
อ.เมืองกำแพงเพชร

ศูนย์กำรค้ำ Big C อ.เมืองกำแพงเพชร เลขที่ 613/1 ต.ในเมือง
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

272 ภำคเหนือ

กำแพงเพชร

เทเลวิซ ช็อป สำขำศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น สำขำ
กำแพงเพชร

โรงแรมเพชร 169,171 ถ.บำรุงรำษฎร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

273 ภำคเหนือ

ชัยนำท

เทเลวิซ ช็อป สำขำชัยนำทโฟน สำขำโลตัส อ.เมืองชัยนำท ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส อ.เมืองชัยนำท เลขที่ 364/25
ถ.ชัยนำท-สุพรรณฯ ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 17000

274 ภำคเหนือ

ชัยนำท

เทเลวิซ ช็อป สำขำชัยนำทโฟน สำขำ ถ.พรหมประเสริฐ เลขที่ 132/34 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนำท
จ.ชัยนำท 17000

275 ภำคเหนือ

ตำก

เทเลวิซ ช็อป สำขำประณำทกำรสื่อสำร สำขำบิก๊ ซี
จ.ตำก

ศูนย์กำรค้ำ Big C จ.ตำก เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง
ตำก จ.ตำก 63000

276 ภำคเหนือ
277 ภำคเหนือ

ตำก
นครสวรรค์

เทเลวิซ ช็อป สำขำพี.เค. กำรสื่อสำร สำขำ อ.แม่สอด
เทเลวิซ ช็อป สำขำซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) สำขำบิก๊ ซี นครสวรรค์ 2

เลขที่ 301/5 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
ศูนย์กำรค้ำ Big C นครสวรรค์ สำขำ 2 ชั้น 2 เลขที่ 209/1 หมู่ 10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

278 ภำคเหนือ

นครสวรรค์

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) สำขำโลตัส อ.เมืองนครสวรรค์

เลขที่ 124/12 ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.เมืองนครสวรรค์ หมู่ 10
ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

279 ภำคเหนือ

นครสวรรค์

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) สำขำเดอะวอล์ค นครสวรรค์

เลขที่ 914/7 ศูนย์กำรค้ำ Lotus The Walk หมู่ 10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

280 ภำคเหนือ

นครสวรรค์

เทเลวิซ ช็อป สำขำซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) สำขำวี สแควร์พลำซ่ำ

Big C นครสวรรรค์ เลขที่ 320/11 ชั้นใต้ดิน ห้อง B-05
ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

281 ภำคเหนือ

น่ำน

เทเลวิซ ช็อป สำขำณัฐพร สำขำ สนญ.
ถ.อนันตวรฤทธิเดช

เลขที่ 226-228 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน
55000

282 ภำคเหนือ

น่ำน

เทเลวิซ ช็อป สำขำไฮโฟน คอร์เปอเรชั่น สำขำบิก๊ ซี น่ำน เลขที่ 708 หมู่ 4 ศูนย์กำรค้ำ Big C น่ำน ต.ไชยสถำน อ.เมืองน่ำน
จ.น่ำน 55000

283 ภำคเหนือ
284 ภำคเหนือ

น่ำน
พะเยำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำณัฐพร สำขำโลตัส จ.น่ำน
เทเลวิซ ช็อป สำขำไฮโฟน คอร์เปอเรชั่น สำขำโลตัส อ.
เมืองพะเยำ

เลขที่ 320 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000
เลขที่ 669 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำโลตัส อ.เมืองพะเยำ ต.ท่ำวังทอง
อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000

285 ภำคเหนือ

พะเยำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำนอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม สำขำ
สนญ. ถ.รอบเวียงประตูกลอง

เลขที่ 8 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.รอบเวียง อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ
56000

286 ภำคเหนือ

พิจิตร

เทเลวิซ ช็อป สำขำนอร์ทเทิร์น โมบำย สำขำ ตะพำนหิน
พิจิตร

เลขที่ 83/3 ถ.ชุมสำย ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110

287 ภำคเหนือ

พิจิตร

เทเลวิซ ช็อป สำขำนอร์ทเทิร์น โมบำย สำขำ สนญ. ถ.
สระหลวง

เลขที่ 39/120-39/121 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000

288 ภำคเหนือ

พิจิตร

เทเลวิซ ช็อป สำขำนอร์ทเทิร์น โมบำย สำขำ ห้ำงโลตัส
พิจิตร

เลขที่ 122 หมูท่ ี่ 8 ศูนย์กำรค้ำโลตัส พิจิตร โซนไอที ต.ท่ำหลวง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

289 ภำคเหนือ

พิษณุโลก

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก สำขำบิก๊ ซี ศูนย์กำรค้ำ Big C พิษณุโลก เลขที่ 939 ถ.พิชัยสงครำม
จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

290 ภำคเหนือ

พิษณุโลก

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก
สำขำโลตัส ต.ท่ำทองอ.เมืองพิษณุโลก

291 ภำคเหนือ

ลำปำง

เทเลวิซ ช็อป สำขำนิยมพำนิชลำปำง สำขำบิก๊ ซี ลำปำง ศูนย์กำรค้ำ Big C สำขำลำปำง ชั้น G ห้อง 102/1 ถ. ไฮเวย์ลำปำงงำว ต.สบตุ๋ย อ. เมืองลำปำง จ.ลำปำง 52100

292 ภำคเหนือ

ลำปำง

เทเลวิซ ช็อป สำขำนิยมพำนิชลำปำง สำขำ
ถ.ฉัตรไชย จ.ลำปำง

293 ภำคเหนือ

สุโขทัย

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก สำขำบิก๊ ซี เลขที่ 68 หมูท่ ี่ 2 ศูนย์กำรค้ำ Big C จ.สุโขทัย ตรงข้ำม ธนำคำรไทย
จ.สุโขทัย
พำณิชย์ ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

294 ภำคเหนือ

สุโขทัย

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก สำขำบิก๊ ซี ศูนย์กำรค้ำ Big C สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110

295 ภำคเหนือ

สุโขทัย

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก
สำขำโลตัส จ.สุโขทัย

ศูนย์กำรค้ำ Lotus จ.สุโขทัย เลขที่ 136/28 ถ.จรดวิถีถ่อง
ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

296 ภำคเหนือ

สุโขทัย

เทเลวิซ ช็อป สำขำโชคชัย (1991) สวรรคโลก
สำขำ สุโขทัย

เลขที่ 307-309 ถ.เจริญวิถีถ่อง ต.ธำนี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.เมืองพิษณุโลก เลขที่ 444 หมูท่ ี่ 6 ต.ท่ำทอง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

เลขที่ 359/17 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปำง จ.ลำปำง 52100

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

297 ภำคเหนือ

อุตรดิตถ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำไทยมำร์ท ออนไลน์ สำขำ อ.เมือง
อุตรดิตถ์

เลขที่ 82,84 ถ.สำรำญรื่น ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
53000

298 ภำคเหนือ

อุตรดิตถ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำไทยมำร์ท ออนไลน์ สำขำโลตัส
อุตรดิตถ์

เลขที่ 2 ศูนย์กำรค้ำโลตัส อุตรดิตถ์ ถ.ศรีชำววัง ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

299 ภำคเหนือ

อุทัยธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำธำนีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส
สำขำ สนญ. ถ.เติบศิริ

เลขที่ 13/2 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัย จ.อุทัยธำนี 61000

300 ภำคใต้
301 ภำคใต้

กระบี่
ชุมพร

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำ กระบี่
เทเลวิซ ช็อป สำขำเจริญกรุงชุมพร แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น สำขำ อ.ท่ำแซะ

เลขที่ 88/21-22 ถ.มหำรำช ต.ปำกน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
เลขที่ 252-252/1 หมูท่ ี่ 16 ถนนเพชรเกษม-ท่ำแซะ ตำบลท่ำแซะ
อำเภอท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140

302 ภำคใต้

ชุมพร

เทเลวิซ ช็อป สำขำเรืองวิศว์เทเลคอม สำขำโลตัส ชุมพร เลขที่ 176 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำโลตัส ชุมพร ชั้น 2 ห้อง 221 ต.วังไผ่
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

303 ภำคใต้

ชุมพร

เทเลวิซ ช็อป สำขำไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค ศูนย์กำรค้ำโอเชี่ยน ช็อปปิง้ มอลล์ เลขที่ 188/111 ถ.ศำลำแดง
สำขำ ห้ำโอเชี่ยน ช็อปปิง้ มอลล์
ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

304 ภำคใต้

ชุมพร

เทเลวิซ ช็อป สำขำโฟนนิโอ สำขำ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร

เลขที่ 236 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม-ท่ำแซะ ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร
86140

305 ภำคใต้

ชุมพร

เทเลวิซ ช็อป สำขำเรืองวิศว์เทเลคอม สำขำ อ.ละแม จ.
ชุมพร

เลขที่ 183/13 หมู่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

306 ภำคใต้

ชุมพร

เทเลวิซ ช็อป สำขำหลังสวนสื่อสำร สำขำ อ.หลังสวน จ. เลขที่ 7/5-6 หมูบ่ ้ำนอวยชัย 2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ชุมพร

307 ภำคใต้

ตรัง

เทเลวิซ ช็อป สำขำโรบินสัน อ. เมืองตรัง

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน จ.ตรัง เลขที่ 1 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง 92000

308 ภำคใต้
309 ภำคใต้

ตรัง
ตรัง

เทเลวิซ ช็อป สำขำซี.วำย.ไวร์เลส สำขำบิก๊ ซี ตรัง
เทเลวิซ ช็อป สำขำซี.วำย.ไวร์เลส สำขำโลตัส ตรัง

เลขที่ 102/2 ถ.รัษฎำ ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ศูนย์กำรค้ำ Lotus ตรัง เลขที่ 120/6 หมูท่ ี่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง 9200

310 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำโลตัส จันดี

เลขที่ 468 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำ Lotus จันดี ต.จันดี อ.ฉวำง
จ.นครศรีธรรมรำช 80250

311 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำโลตัส สิชล

เลขที่ 200/25 หมูท่ ี่ 1 ศูนย์กำรค้ำ Lotus สิชล ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมรำช 80120

312 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำโลตัส
อ.เมืองนครศรีธรรมรำช

ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.เมืองนครศรีธรรมรำช ชั้น 2 เลขที่ 15
ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช
จ.นครศรีธรรมรำช 80000

313 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำโลตัส
อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช

เลขที่ 144 หมู่ 2 ศูนย์กำรค้ำโลตัส ทุง่ สง ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมรำช 80110

314 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำ ข้ำงโรบินสัน
โอเชี่ยน นครศรีธรรมรำช

สำขำข้ำงศูนย์กำรค้ำโรบินสันโอเชี่ยน เลขที่ 89/111-112
ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช
จ.นครศรีธรรมรำช 80000

315 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำ ทุง่ สง
นครศรีธรรมรำช

เลขที่ 150/10 ถ.ทุง่ สง-ห้วยยอด ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมรำช 80110

316 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำ
นครศรีธรรมรำช

เลขที่ 30/285 หมู่ 4 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ปำกนคร อ.เมือง
นครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

317 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำสหไทย
นครศรีธรรมรำช

ศูนย์กำรค้ำสหไทย ชั้น 1 เลขที่ 1392 ถ.ศรีปรำชญ์ ต.ท่ำวัง
อ.เมืองนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช 80000

318 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำสหไทยพลำซ่ำ เลขที่ 389 หมูท่ ี่ 2 ศูนย์กำรค้ำสหไทยพลำซ่ำ ชั้น 3 ห้อง P3-23
ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

319 ภำคใต้
320 ภำคใต้

นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช

เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำ อ.ท่ำศำลำ
เทเลวิซ ช็อป สำขำปกรณ์และเพื่อน สำขำ อ.ปำกพนัง

เลขที่ 274/45-46 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
เลขที่ 37 ถ.ชำยน้ำ ต.ปำกพนังฝั่งตะวันออก อ.ปำกพนัง
จ.นครศรีธรรมรำช 80140

321 ภำคใต้

นรำธิวำส

เทเลวิซ ช็อป สำขำโปร เทเลคอม แอนด์ ไอ.ที. สำขำ อ.
เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส

เลขที่ 196-198 ถ.พิชิตบำรุง ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส
จ.นรำธิวำส 96000

322 ภำคใต้

นรำธิวำส

เทเลวิซ ช็อป สำขำโปรคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ(ไทย
แลนด์) สำขำ ถ.เจริญเขต

เลขที่ 2 ถ.เจริญเขต ซ. 1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส
96120

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

323 ภำคใต้

นรำธิวำส

เทเลวิซ ช็อป สำขำสำขำ ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.
นรำธิวำส

เลขที่ 153 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส จ.นรำธิวำส
96000

324 ภำคใต้

นรำธิวำส

เทเลวิซ ช็อป สำขำศิวะเทรดดิ้ง 2016 สำขำ ถ.สุริยะ
ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นรำธิวำส

153 ถนน สุริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค อ. เมืองนรำธิวำส จ. นรำธิวำส
96000

325 ภำคใต้

ปัตตำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำปัตตำนีคอมมูนิเกชั่น (1995) สำขำ
ถ.พิพิธ ต.อำเนำะรู

เลขที่ 95 ถ.พิพิธ ต.อำเนำะรู อ.เมืองปัตตำนี ปัตตำนี 94000

326 ภำคใต้

ปัตตำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำปัตตำนีคอมมูนิเกชั่น (1995) สำขำ
สนญ. ถ.หนองจิก

เลขที่ 128-130 ถ.หนองจิก (ตรงข้ำมวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี)
ต.สะบำรัง อ.เมืองปัตตำนี จ.ปัตตำนี 94000

327 ภำคใต้

ปัตตำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำสยำมภัณฑ์ เอส.อี.คอมเมอร์เชี่ยล
สำขำ สนญ. อ.โคกโพธิ์

เลขที่ 170/20 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตำนี
94120

328 ภำคใต้

ปัตตำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำสำยบุรี โมบำย ช็อป สำขำ สนญ.
อ.สำยบุรี

เลขที่ 114 ถ.สำยบุรี ต.ตะลุบัน อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 94110

329 ภำคใต้

พังงำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำวีอำร์พังงำเทเลคอม (2014)
สำขำ ห้ำงตะกัว่ ป่ำสแควร์

เลขที่ 2/33 ศูนย์กำรค้ำตะกัว่ ป่ำสแควร์ หมู่ 2 ต.บำงนำยสี
อ.ตะกัว่ ป่ำ จ.พังงำ 82110

330 ภำคใต้

พังงำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำวีอำร์พังงำเทเลคอม (2014)
สำขำ อ.เมืองพังงำ

เลขที่ 186/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมืองพังงำ จ.พังงำ 82000

331 ภำคใต้

พัทลุง

เทเลวิซ ช็อป สำขำดำรงค์ศิริสวัสดิ์ สำขำ ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด

เลขที่ 235 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส แม่ขรี หมู่ 10 ต.โคกสัก
อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง 93140

332 ภำคใต้

พัทลุง

เทเลวิซ ช็อป สำขำแสงไทยโมบำย ช๊อป โลตัส
จ.พัทลุง

ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส พัทลุง เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.เขำเจียก อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง 93000

333 ภำคใต้

พัทลุง

เทเลวิซ ช็อป สำขำพัทลุงไพศำลเนรมิตร
สำขำ ถ.รำเมศวร์

เลขที่ 558,560,562,564 ถ.รำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง 93000

334 ภำคใต้

ภูเก็ต

เทเลวิซ ช็อป สำขำ888 ฟอร์จูน สำขำโลตัส ฉลอง

ศูนย์กำรค้ำ Lotus ฉลอง หมูท่ ี่ 7 เลขที่ 21/10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000

335 ภำคใต้

ภูเก็ต

เทเลวิซ ช็อป สำขำ888 ฟอร์จูน สำขำโลตัส อ.ถลำง

เลขที่ 303 หมูท่ ี่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง จ.ภูเก็ต
83110

336 ภำคใต้

ภูเก็ต

เทเลวิซ ช็อป สำขำซิลค์ เทเลคอม สำขำบิก๊ ซี ภูเก็ต

ศูนย์กำรค้ำ Big C ภูเก็ต ชั้น 1B ห้อง101/5 เลขที่ 72 หมู่ 5
ถ.บำยพำส ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

337 ภำคใต้

ภูเก็ต

เทเลวิซ ช็อป สำขำซิลค์ เทเลคอม สำขำเซ็นทรัล ภูเก็ต

ศูนย์กำรค้ำสรรพสินค้ำเซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง IT-01
เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

338 ภำคใต้

ภูเก็ต

เทเลวิซ ช็อป สำขำซิลค์ เทเลคอม สำขำโลตัส ภูเก็ต

ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต เลขที่ 104 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ร.9 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

339 ภำคใต้

ภูเก็ต

เทเลวิซ ช็อป สำขำซิลค์ เทเลคอม สำขำโรบินสัน โบนัส
พลำซ่ำ

เลขที่ 23-25-27 ถ.อ๋องซิมผ่ำย ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000

340 ภำคใต้

ยะลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำหำดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์
สำขำ ต.สะเตง จ.ยะลำ

เลขที่ 45 ถ.อำคำรสงเครำะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

341 ภำคใต้

ยะลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำหำดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์
สำขำ เบตง ยะลำ

เลขที่ 9 ถ.สุขยำงค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ 95110

342 ภำคใต้

ยะลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำหำดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์
สำขำ สนญ. ถ.จงรักษ์

เลขที่ 45-47 ถ.จงรักษ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000

343 ภำคใต้

ระนอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์โมบำยระนอง
สำขำโลตัส ระนอง

เลขที่ 25/15 หมู่ 1 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส ระนอง ต.บำงริ้น
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

344 ภำคใต้

ระนอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์โมบำยระนอง
สำขำ สนญ. ต.เขำนิเวศน์

เลขที่ 208/5 ถ.ท่ำเมือง ต.เขำนิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

345 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำโลตัส
อ.จะนะ

เลขที่ 157/4 หมูท่ ี่ 5 ศูนย์กำรค้ำ Lotus จะนะ ชั้น 1 ห้อง 111
ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130

346 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำบิก๊ ซี
เอ็กซ์ตร้ำ หำดใหญ่

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้ำ หำดใหญ่ ชั้น 2 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

347 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำบิก๊ ซี
หำดใหญ่

ศูนย์กำรค้ำ Big C หำดใหญ่ ชั้น 2 เลขที่ 111/19 หมู4่
ถ.ลพบุรีรำเมศวร ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

348 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำเซ็นทรัล ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล หำดใหญ่ ห้อง 314 ชั้น 3 เลขที่ 1518
เฟสติวัล หำดใหญ่
ถ.กำญจนวณิชย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

349 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำโลตัส
เอ็กซ์ตร้ำ

ศูนย์กำรค้ำโลตัส เอ็กตร้ำ สงขลำ เลขที่ 64 หมูท่ ี่ 2 ถ.กำญจนวนิช
ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000

350 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำโลตัส
หำดใหญ่

ศูนย์กำรค้ำ Lotus หำดใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 1142 ถ.กำญจนวำนิช
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

351 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำโลตัส
หำดใหญ่ 2

เลขที่ 1318 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

352 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำโลตัส อ. ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.สะเดำ เลขที่ 45/8 ถ.กำญจนวณิชย์ ต.สะเดำ
สะเดำ
อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

353 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่
สำขำโรบินสัน หำดใหญ่สงขลำ

354 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำ ด่ำนนอก เลขที่ 1 ถ.บ้ำนไทย-จังโหลน ต.สำนักขำม อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90320
อ.สะเดำ จ.สงขลำ

355 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่
สำขำ ถ.วชิรำ

เลขที่ 113/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000

356 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่
สำขำ สนญ. ถ.ศุภสำรรังสรรค์

เลขที่ 369 , 371 ถ.ศุภสำรรังสรรค์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
90110

357 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำ
ห้ำงสรรพสินค้ำ ลีกำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่

ศูนย์กำรค้ำสรรพสินค้ำ ลีกำร์เดนส์ พลำซ่ำ หำดใหญ่ ชั้น G
เลขที่ 29 ถ.ประชำธิปัตย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

358 ภำคใต้

สงขลำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำบุญชัยธุรกิจหำดใหญ่ สำขำ
อ.สะเดำ

เลขที่ 38 ถ.ปำดังเบซำร์ ต.สะเดำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120

359 ภำคใต้
360 ภำคใต้

สตูล
สตูล

เทเลวิซ ช็อป สำขำซี.วำย.ไวร์เลส สำขำ อ.ละงู
เลขที่ 870 หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
เทเลวิซ ช็อป สำขำสตูลเทเลคอม สำขำบิก๊ ซี อ.เมืองสตูล ศูนย์กำรค้ำ Big C อ.เมืองสตูล เลขที่ 959 หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง
สตูล จ.สตูล 91000

361 ภำคใต้
362 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ จี เอ็ม เทเลคอม สำขำ อ.พุนพิน
เทเลวิซ ช็อป สำขำกุลกรเอือ้ สำขำโลตัส อ.ไชยำ

เลขที่ 11 ถ.ธรำธิบดี ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130
เลขที่ 97 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส ไชยำ ต.เวียง อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์
ธำนี 84110

363 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำเซ็นทรัล
สุรำษฎร์ธำนี

เลขที่ 88 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี
84000

364 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำบิก๊ ซี
สุรำษฎร์ธำนี

ศูนย์กำรค้ำสรรพสินค้ำ บิก๊ ซี ห้อง B28 เลขที่ 130 หมู่ 1
ถ.เลี่ยงเมือง ต.บำงกุง้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

365 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำโลตัส เกำะสมุย

ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส เกำะสมุย ห้องเลขที่ PO5PG004
เลขที่ 1/7 หมูท่ ี่ 6 ถ.รอบเกำะ ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี
84320

366 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำโลตัส ละไม

เลขที่ 131/12 หมูท่ ี่ 14 ศูนย์กำรค้ำ Lotus ละไม ต.มะเร็ด อ.เกำะสมุย
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310

367 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำโลตัส อ.เวียงสระ

ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.เวียงสระ เลขที่ 222 ม.1 ถ.เพชรเกษม 41
ต.บ้ำนส้อง อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190

368 ภำคใต้

สุรำษฎร์ธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำนนทศรณ์ สำขำ ถ.ดอนนก
อ.เมือง

เลขที่ 60/12 ถ.ดอนนก ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี
84000

369 ภำคตะวันออก

จันทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็มทีซี 2014 สำขำโรบินสัน จันทบุรี

เลขที่ 22/107 หมูท่ ี่7 (ศูนย์กำรค้ำสรรพสิค้ำโรบินสัน จันทบุรี)
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

370 ภำคตะวันออก
371 ภำคตะวันออก

จันทบุรี
จันทบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็มทีซี 2014 สำขำ อ.ขลุง
เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็มทีซี 2014 สำขำ อ.นำยำยอำม

เลขที่ 72 ถ.เทศบำลสำย 5 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เลขที่ 85/9 หมูท่ ี่ 1 ตำบล นำยำยอำม อำเภอ นำยำยอำม จ.จันทบุรี
22160

372 ภำคตะวันออก

ฉะเชิงเทรำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดิ ออล โฟน สำขำบิก๊ ซี ฉะเชิงเทรำ

ศูนย์กำรค้ำ Big C ฉะเชิงทรำ ห้อง 105 เลขที่ 9/6
ถ.ฉะเชิงทรำ-บำงปะกง ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
24000

373 ภำคตะวันออก

ฉะเชิงเทรำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำดิ ออล โฟน สำขำโรบินสัน ฉะเชิงเทรำ เลขที่ 910 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ฉะเชิงเทรำ ถ.ฉะเชิงทรำ-บำงปะกง
ต.หน้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

ศูนย์กำรค้ำโรบินสันหำดใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 9 ถ.ธรรมนูญวิถี
ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 จ.สงขลำ 90110

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

374 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำบิก๊ ซี ชลบุรี

Big C ชลบุรี ชั้น 2 เลขที่ 49/1 หมูท่ ี่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

375 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำบิก๊ ซี พัทยำใต้

ศูนย์กำรค้ำ Big C พัทยำใต้ ชั้น 2 เลขที่ 565/41 หมูท่ ี่ 10
ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

376 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำบิก๊ ซี พัทยำกลำง

ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี พัทยำกลำง ห้อง F2/13 เลขที่ 333 หมู่ 9 ต.หนอง
ปรือ
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

377 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำฟอรั่ม จ.ชลบุรี

เลขที่ 870/52 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปลำสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000

378 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำฮำร์เบอร์มอลล์

เลขที่ 4/222 ศูนย์กำรค้ำ Harbor Mall หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุง่ สุขลำ
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

379 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำโฮมโปร อมตะนคร

ศูนย์กำรค้ำ Home Pro อมตะนคร ถ.สุขประยูร ต.นำป่ำ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

380 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำโลตัส ต.บ่อวิน

เลขที่ 117/46 หมู่ 3 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส สำขำบ่อวิน ต.บ่อวิน
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

381 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำ(โลตัส นิคม
อุตสำหกรรมอมตะนคร

ศูนย์กำรค้ำ Lotus นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/75
หมูท่ ี่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

382 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำโลตัส พัทยำเหนือ

โลตัสพัทยำเหนือ เลขที่ 221/19 หมู่ 5 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150

383 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำโลตัส สัตหีบ

เลขที่ 179 หมู่ 2 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส สัตหีบ ชั้น 2 ห้อง P2012
ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

384 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำโรบินสัน ศรีรำชำ

ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ศรีรำชำ โซน แปซิฟิกพลำซ่ำ ชั้น 2 ห้อง 239
เลขที่ 90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110

385 ภำคตะวันออก

ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำ ห้ำงแหลมทองบำง
แสน

ศูนย์กำรค้ำแหลมทอง สำขำบำงแสน ชั้น 3 ห้อง 3R002
เลขที่ 278/2 ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000

386 ภำคตะวันออก
387 ภำคตะวันออก

ชลบุรี
ชลบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำ อ.บ้ำนบึง
เทเลวิซ ช็อป สำขำเอสพี โฟน สำขำ อ.พนัสนิคม

เลขที่ 10 ถ.บวรสถิตย์ ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170
เลขที่ 216-218 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

388 ภำคตะวันออก

ตรำด

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็มทีซี 2014 สำขำ จ.ตรำด

เลขที่ 34-36 ถนน สุขุมวิท (ตรงข้ำมตรำดสรรพสินค้ำ) ต.บำงพระ
อ.เมืองตรำด จ.ตรำด 23000

389 ภำคตะวันออก
390 ภำคตะวันออก

ตรำด
ปรำจีนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็มทีซี 2014 สำขำ อ.เขำสมิง
เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำโลตัส
อ.เมืองปรำจีนบุรี

เลขที่ 114/24 หมูท่ ี่ 9 ต.แสนตุ้ง อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23150
เลขที่ 15/1 ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.เมืองปรำจีนบุรี หมู่ 4
ต.บำงบริบูรณ์ อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

391 ภำคตะวันออก

ปรำจีนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำโลตัส
อ.กบินทร์บุรี

เลขที่ 899 ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.กบินทร์บุรี หมู่ 8 ต.เมืองเก่ำ
อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

392 ภำคตะวันออก

ปรำจีนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำ
ต.หนองกี่

เลขที่ 379/311-2 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110

393 ภำคตะวันออก

ปรำจีนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำ สนญ.
ถ.รำษฎรดำริ

เลขที่ 147/2 ถ.รำษฎรดำริ ต.หน้ำเมือง อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี
25000

394 ภำคตะวันออก

ปรำจีนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค. คอมมูนิเคชั่น จำกัด สำขำโร เลขที่ 72 หมูท่ ี่ 3 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ปรำจีนบุรี ต.บำงบริบูรณ์
บินสัน ปรำจีนบุรี
อ.เมืองปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี 25000

395 ภำคตะวันออก

ปรำจีนบุรี

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค. คอมมูนิเคชั่น จำกัด สำขำบิก๊ ศูนย์กำรค้ำ Big C ศรีมหำโพธิ ต.ท่ำตูม อ. ศรีมหำโพธิ จ. ปรำจีนบุรี
ซี อ.ศรีมหำโพธิ
25140

396 ภำคตะวันออก

ระยอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำกฤตพร 1993 สำขำบิก๊ ซี ระยอง

ศูนย์กำรค้ำ Big C ระยอง ชั้น 1 ห้อง 111/1 เลขที่ 15/11
ถ. บำงนำ-ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

397 ภำคตะวันออก

ระยอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำกฤตพร 1993 สำขำซีเค พลำซ่ำ

ศูนย์กำรค้ำ CK Plaza ชั้น 2 ห้อง MOB5 เลขที่ 114 หมู่ 1
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

398 ภำคตะวันออก

ระยอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำกฤตพร 1993 สำขำ ห้ำงแหลมทอง

ศูนย์กำรค้ำแหลมทอง ชั้น 1 ห้อง IR2-013 เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

399 ภำคตะวันออก

ระยอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำกฤตพร 1993 สำขำ อ.แกลง ระยอง ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.แกลง เลขที่ 279/1 ถ.สุขุมวิท ต.ทำงเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110

400 ภำคตะวันออก

ระยอง

เทเลวิซ ช็อป สำขำกฤตพร 1993 สำขำเซ็นทรัล ระยอง

เลขที่ 99,99/1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 ห้อง 253
ถ.บำงนำ-ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

401 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์เซ็นเตอร์ สำขำบิก๊ ซี
อ.เมืองเลย

ศูนย์กำรค้ำ Big C อ.เมืองเลย เลขที่ 114 หมูท่ ี่ 9 ต.นำอำน
อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

402 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

เทเลวิซ ช็อป สำขำแอดวำนซ์เซ็นเตอร์ สำขำ สนญ. ถ.
เอือ้ อำรีย์

8-8/1 ถ.เอือ้ อำรีย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000

403 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำฬสินธุ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สำขำบิก๊ ซี
กำฬสินธุ์

ศูนย์กำรค้ำ Big C กำฬสินธุ์ เลขที่ 101/2-3 ต.กำฬสินธุ์ อ.เมือง
กำฬสินธุ์
จ.กำฬสินธุ์ 46000

404 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำฬสินธุ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สำขำโลตัส
กำฬสินธุ์

ศูนย์กำรค้ำ Lotus กำฬสินธุ์ เลขที่ 99/11 ถ.บำยพำสสงเปลือย
ต.กำฬสินธุ์ อ.เมืองกำฬสินธุ์ จ.กำฬสินธุ์ 46000

405 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำฬสินธุ์

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สำขำ
กำฬสินธุ์

เลขที่ 22/12-13 ถ.ถีนำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำฬสินธุ์ จ.กำฬสินธุ์
46000

406 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์เทเลคอม สำขำบิก๊ ซี ขอนแก่น เลขที่ 290/1 ม.17 ศูนย์กำรค้ำ Big C สำขำขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 108
ถ. มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

407 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์เทเลคอม สำขำ ถ.หน้ำเมือง
ขอนแก่น

เลขที่ 680/19-20 ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000

408 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์เทเลคอม สำขำ สนญ. ถ.
กลำงเมือง

เลขที่ 87/23 ถ.กลำงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000

409 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์เทเลคอม สำขำเซ็นทรัล
ขอนแก่น

เลขที่ 99 ศูนย์กำรค้ำสรรพสินค้ำเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 3 ห้อง 333
ถ.ศรีจ. ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

410 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
411 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น
ขอนแก่น

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์เทเลคอม สำขำ อ.ชุมแพ
เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์เทเลคอม สำขำโลตัส
ขอนแก่น 2

เลขที่ 86/2 หมูท่ ี่1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เลขที่ 709 ศูนย์กำรค้ำ Lotus ขอนแก่น 2 หมูท่ ี่ 3 ถ.มิตรภำพ ต.ศิรำ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

412 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเจริญเทเลคอมชัยภูมิ สำขำบิก๊ ซี
ชัยภูมิ

ศูนย์กำรค้ำ Big C ชัยภูมิ เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.บุง่ คล้ำ อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000

413 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเจริญเทเลคอมชัยภูมิ สำขำโลตัส
ชัยภูมิ

เลขที่ 171 ศูนย์กำรค้ำ Lotus ชัยภูมิ ชั้น 2 ห้อง 053P2023
ถ.สนำมบิน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

414 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเจริญเทเลคอมชัยภูมิ สำขำ สนญ.
ถ.หฤทัย

เลขที่ 336/118-119 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
36000

415 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม

เทเลวิซ ช็อป สำขำพูนเพิ่ม 888 สำขำ สนญ. ถ.บำรุง
เมือง

เลขที่ 159/2 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
48000

416 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทพนิมิต โครำช สำขำห้ำงโลตัส ด่ำน เลขที่ 147 หมูท่ ี่ 2 ศูนย์กำรค้ำ Lotus ด่ำนขุนทด ต.ด่ำนขุนทด
ขุนทด จ.นครรำชสีมำ)
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 30210

417 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำโครำชเทเลคอมไวร์เลส สำขำบิก๊ ซี
นครรำชสีมำ

ศูนย์กำรค้ำ Big C นครรำชสีมำ ชั้น G ห้อง 101 เลขที่ 118
ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ
จ.นครรำชสีมำ 30000

418 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำโครำชเทเลคอมไวร์เลส สำขำโลตัส
นครรำชสีมำ

ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส นครรำชสีมำ ชั้น G เลขที่ 729/5
ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

419 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำโครำชเทเลคอมไวร์เลส สำขำโลตัส
สำขำ 2

ศูนย์กำรค้ำ Lotus สำขำ 2 เลขที่ 223 หมู่ 1 ถ.รำชสีมำ-โชคชัย
ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 30000

420 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครรำชสีมำ

เทเลวิซ ช็อป สำขำโครำชเทเลคอมไวร์เลส สำขำ สนญ. เลขที่ 177/2-3 ถ.มหำรำช ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ
ถ.มหำรำช
จ.นครรำชสีมำ 30000

421 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์

เทเลวิซ ช็อป สำขำห้ำงโลตัส สตึก

เลขที่ 333 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส สตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
31150

422 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอส.พี.ไวร์เลส สำขำ ถ.สุนทรเทพ
บุรีรัมย์

เลขที่ 106-112 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
31000

423 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
424 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอส.พี.ไวร์เลส สำขำ สนญ. ถ.จิระ
เทเลวิซ ช็อป สำขำเอส.พี.ไวร์เลส สำขำโลตัส สตึก

เลขที่ 448/19-20 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ศูนย์กำรค้ำโลตัส สตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

425 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอส.พี.ไวร์เลส สำขำ อ.นำงรอง

เลขที่ 443 ศูนย์กำรค้ำโลตัส นำงรอง ชั้นที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

426 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอส.พี.ไวร์เลส สำขำ อ.หนองกี่

เลขที่ 52/2 หมูท่ ี่ 2 ถนนสี่สิงหำ ต.ทุง่ กระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
31210

427 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหำสำรคำม

เทเลวิซ ช็อป สำขำสำรคำมเทเลคอม สำขำ สนญ.
ถ.ผังเมืองบัญชำ

เลขที่ 38-38/1 ถ.ผังเมืองบัญชำ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม
จ.มหำสำรคำม 44000

428 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหำสำรคำม

เทเลวิซ ช็อป สำขำสำรคำมเทเลคอม สำขำ ห้ำงเสริม
ไทยซินิเพล็ค

เลขที่ 76/1-7 ศูนย์กำรค้ำเสริมไทยซินิเพล็ค ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด
อ.เมืองมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม 44000

429 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดำหำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำมุกดำคอมเซอร์วิส สำขำโรบินสัน
มุกดำหำร

เลขที่ 99/11 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน มุกดำหำร ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร
อ.เมืองมุกดำหำร จ.มุกดำหำร 49000

430 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดำหำร

เทเลวิซ ช็อป สำขำมุกดำคอมเซอร์วิส สำขำ สนญ
ถ.วิวิธสุรกำร

เลขที่ 89 ถ.วิวิธสุรกำร ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000

431 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธร

เทเลวิซ ช็อป สำขำพี เอ็น พี เทเลคอม สำขำบิก๊ ซี ยโสธร ศูนย์กำรค้ำ Big C ยโสธร เลขที่ 323 หมู่ 3 ต.สำรำญ อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร 35000

432 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด

เทเลวิซ ช็อป สำขำคัลเลอร์ คอมมูนิเคชั่น สำขำ สนญ. อ. เลขที่ 436 หมู่ 1 ถ.ปัทมำนนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เกษตรวิสัย
45150

433 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สำขำ ร้อยเอ็ด เลขที่ 46/4-8 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
45000

434 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยเอ็ด

เทเลวิซ ช็อป สำขำธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น
สำขำโรบินสัน ร้อยเอ็ด

เลขที่ 137 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ร้อยเอ็ด หมู่ 3 ต.ดงลำน อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

435 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทเลคอม เค.ที. สำขำ กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ

เลขที่ 91-92 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองหญ้ำลำด
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

436 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

เทเลวิซ ช็อป สำขำสไมล์ (2009) สำขำบิก๊ ซี ศรีสะเกษ

ศูนย์กำรค้ำ Big C ศรีสะเกษ เลขที่ 29/49 หมู่ 11 ต.หญ้ำปล้อง
อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

437 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

เทเลวิซ ช็อป สำขำสไมล์ (2009) สำขำ สนญ.
ถ.กวงเฮง

เลขที่ 794-795 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
33000

438 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

เทเลวิซ ช็อป สำขำสิริธนำปิโตรเลี่ยม สำขำ อ.ขุขันธ์

เลขที่ 212/1-3 หมูท่ ี่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140

439 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำสกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์
สำขำโรบินสัน สกลนคร

เลขที่ 86/8 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน สกลนคร ถ.นิตโย ต.ธำตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

440 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำสกลนคร โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์
สำขำ พังโคน สกลนคร

เลขที่ 67/7 หมู่ 9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

441 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

เทเลวิซ ช็อป สำขำสกลนคร โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์
สำขำ สนญ. ถ.สุขเกษม

เลขที่ 1748/4 ถ.สุขเกษม ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
47000

442 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระแก้ว

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค. คอมมูนิเคชั่น จำกัด สำขำบิก๊ เลขที่ 352 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี ซูเปอร์สโตร์ ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
ซี จ.สระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

443 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระแก้ว

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำโลตัส
อ.อรัญประเทศ

444 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระแก้ว

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำ จ.สระแก้ว เลขที่ 97 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

445 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระแก้ว

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำ ห้ำงบิก๊ ซี เลขที่ 916 หมูท่ ี่ 1 ศูนย์กำรค้ำบิก๊ ซี วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น
วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

446 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สระแก้ว

เทเลวิซ ช็อป สำขำไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น สำขำ
อ.อรัญประเทศ

เลขที่ 4/27 ถ. สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
27120

447 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์

เทเลวิซ ช็อป สำขำกรธวัช เทเลคอม สำขำ สนญ.
อ.รัตนบุรี

เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

448 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์

เทเลวิซ ช็อป สำขำสุรินทร์เทเลคอม สำขำ สนญ.
ถ.หนองดุม

เลขที่ 119-121 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

449 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองคำย

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สำขำ ศูนย์กำรค้ำสรรพสินค้ำ บิก๊ เจียง (ติดกับโลตัสหนองคำย
ห้ำงบิก๊ เจียง หนองคำย
อัศวรรณ 1) ห้อง P4-1 เลขที่ 304 หมู่ 10 ถ.มิตรภำพ (สะพำนทอง)
ต.โพธิช์ ัย อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย 43000

เลขที่ 559 หมูท่ ี่ 1 ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ ชั้น 2
ล็อค 7 ต.บ้ำนใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

ลำดับ

ภำค

จังหวัด

สำขำ

ที่อยู่

450 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวลำภู

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สำขำ ศูนย์กำรค้ำ Lotus จ.หนองบัวลำภู เลขที่ 36 หมูท่ ี่ 2 ศูนย์กำรค้ำ
โลตัส จ.หนองบัวลำภู
Lotus หนองบัวลำภู (โซนพื้นทีบ่ ริกำร) ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู
จ.หนองบัวลำภู 39000

451 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวลำภู

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
สำขำ หนองบัวลำภู

เลขที่ 53/7-8 ถ.โพธิช์ ัย ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู
จ.หนองบัวลำภู 39000

452 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนำจเจริญ

เทเลวิซ ช็อป สำขำอำนำจเจริญไวเลส สำขำบิก๊ ซี
อำนำจเจริญ

เลขที่ 447 หมูท่ ี่ 7 ศูนย์กำรค้ำ Big C อำนำจเจริญ ถ.ชยำงกูร
ต.บุง่ อ.เมืองอำนำจเจริญ จ.อำนำจเจริญ 37000

453 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สำขำ ศูนย์กำรค้ำเทสโก้ โลตัส อุดรธำนี 2 เลขที่ 118 หมูท่ ี่ 2 ต.นำดี
โลตัส อุดรธำนี 2
อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

454 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
สำขำบิก๊ ซี อุดรธำนี

455 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สำขำ ศูนย์กำรค้ำสรรพสินค้ำโรบินสัน อุดรธำนี ชั้น 1 เลขที่ 227/3
โรบินสัน จ.อุดรธำนี
ถ.ประจักษ์ ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

456 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเอ็งจุง่ ฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สำขำ เลขที่ 12/3-4 ถ.พำนพร้ำว ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
สนญ. ถ.พำนพร้ำว

457 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลรำชธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทเลวิซ ดีเยี่ยม สำขำบิก๊ ซี น้ำยืน
จ.อุบลรำชธำนี

ศูนย์กำรค้ำ Big C น้ำยืน เลขที่ 199 หมูท่ ี่ 15 ชั้น 1 ห้อง GCR122
ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34260

458 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลรำชธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทเลวิซ ดีเยี่ยม สำขำบิก๊ ซี
อุบลรำชธำนี

เลขที่ 92 ศูนย์กำรค้ำ Big C อุบลรำชธำนี ชั้น 2 ห้อง 2CR114
ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

459 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลรำชธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทเลวิซ ดีเยี่ยม สำขำโลตัส
อ.เมืองอุบลรำชธำนี

เลขที่ 492 ศูนย์กำรค้ำ Lotus อ.เมืองอุบลรำชธำนี ถ.ชยำงกูร
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 34000

460 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลรำชธำนี

เทเลวิซ ช็อป สำขำเทเลวิซ ดีเยี่ยม สำขำ(โลตัส
อ.วำรินชำรำบ

เลขที่ 55 ศูนย์กำรค้ำ โลตัส อ.วำรินชำรำบ หมูท่ ี่ 20 ต.แสนสุข
อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190
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กรุงเทพฯ
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กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
กำแพงเพชร
เชียงรำย

ไอสตูดิโอ สำขำ แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2
ไอบีท สำขำ เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน ชั้น 3
ไอบีท สำขำ พันธุท์ ิพย์ พลำซ่ำ ประตูน้ำ ชั้น 3
ไอบีท สำขำ เดอะ พรอมำนำด รำมอินทรำ ชั้น 1
ไอบีท สำขำ เทอมินอล21 อโศก ชั้น 1
ไอบีท สำขำ เจ อเวนิว ชั้น 1
ไอสตูดิโอ สำขำ สยำมพำรำกอน ชั้น 3
ไอสตูดิโอ สำขำ เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 4
ไอสตูดิโอ สำขำ สีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 3
ไอสตูดิโอ สำขำ เซ็นทรัลพระรำม 3 ชั้น 2
ไอบีท สำขำ เซอร์เคิล รำชพฤกษ์ ชั้น 1
ไอบีท สำขำ ออล ซีซนั่ ชั้น 1
ไอบีท สำขำ ปำร์ค เวนเจอร์ ชั้น 2
ไอบีท สำขำ อินท์ อินเตอร์เซค ชั้น 1
ไอบีท สำขำ เสนำเฟส ชั้น 1
ไอบีท สำขำ เดอะ ซีน ชั้น 1
ไอสตูดิโอ สำขำ เซ็นทรัลเอ็มบำสซี ชั้น 3
ไอบีท สำขำ ไอที มอลล์ ฟอร์จูน ชั้น 4
ไอบีท สำขำ เอสพลำนำด รัชดำ ชั้น 2
ไอสตูดิโอ สำขำไอที มอลล์ ฟอร์จูน ชั้น 3
ไอบีท สำขำ เกตเวย์ เอกมัย ชั้น 1
ไอสตูดิโอ สำขำ ซีคอนสแควร์ ชั้น G
ไอสตูดิโอ สำขำ เซ็นทรัลพระรำม 9 ชั้น 4
ไอสตูดิโอ สำขำ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
ไอบีท สำขำ เซ็นทรัลมหำชัย ชั้น 2
ไอบีท สำขำ โลตัสมหำชัย 2
ไอบีท สำขำ โรบินสัน กำแพงเพชร ชั้น 2
ไอบีท สำขำ เซ็นทรัลเชียงรำย ชั้น 1
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ภำคกลำง
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ภำคกลำง
ภำคเหนือ

ศูนย์กำรค้ำ Big C สำขำอุดรธำนี ชั้น 1 ห้อง 107 เลขที่ 415 หมูท่ ี่ 3
ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 41000

ลำดับ
489
490
491
492

ภำค
ภำคใต้
ภำคตะวันออก
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
ตรัง
ระยอง
นครรำชสีมำ
อุดรธำนี

สำขำ
ไอบีท สำขำ โรบินสัน ตรัง ชั้น 2
ไอบีท สำขำ เซ็นทรัลระยอง ชั้น 2
ไอบีท สำขำ เทอมินอล21 โครำช ชั้น 1
ไอบีท สำขำ ยูดี ทำวน์ ชั้น 1

ที่อยู่

