
No. Store Name (Thai) Address (TH)

1 บ๊ิกซี-วงศส์วา่ง เลขท่ี 888 ถนนพิบลูสงคราม  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800

2 บ๊ิกซี-แจง้วฒันะ เลขท่ี 96  หมูท่ี่ 1  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ  10210

3 บ๊ิกซี-JBO ราษฎรบ์รูณะ เลขท่ี 201  ถนนราษฎรบ์รูณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140

4 บ๊ิกซี-รงัสิต เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย ์ อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  12130

5 บ๊ิกซี-พทัยา 1 (เหนือ) เลขท่ี 78/12 หมูท่ี่ 9  ถนนพทัยาสาย 2  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  20150

6 บ๊ิกซี-นครปฐม เลขท่ี 754 ถนนเพชรเกษม  ต าบลหว้ยจรเข ้ อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 73000

7 บ๊ิกซี-บางพลี เลขท่ี 89  หมูท่ี่ 9 ถนนเทพารกัษ์กิโลเมตร 13 ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540

8 บ๊ิกซี-อุดรธานี เลขท่ี 415  หมูท่ี่ 3   ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี  41000

9 บ๊ิกซี-ขอนแก่น เลขท่ี 290/1 หมู ่17 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น  จงัหวดั ขอนแก่น 40000

10 บ๊ิกซี-โคราช เลขท่ี 118  ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000

11 บ๊ิกซี-สุราษฎรธ์านี เลขท่ี 130 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง  ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  84000

12 บ๊ิกซี-พิษณุโลก เลขท่ี 939 ถนน พิชยัสงคราม ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

13 บ๊ิกซี-รตันาธิเบศร์ เลขท่ี 6  หมูท่ี่ 6  ต าบลเสาธงหิน  อ าเภอบางใหญ่  จงัหวดันนทบุรี  11140

14 บ๊ิกซี-ระยอง เลขท่ี 15/11  ถนนบางนา-ตราด  ต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง  21000

15 บ๊ิกซี-พระราม 2 เลขท่ี 127 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

16 บ๊ิกซี-ล าปาง เลขท่ี 65 ถนนไฮเวยล์ าปาง-งาว ต าบลสบตุ๋ย  อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง  52100

17 บ๊ิกซี-ลพบุรี เลขท่ี 2  หมูท่ี่ 1  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  15000

18 บ๊ิกซี-เพชรบุรี เลขท่ี 130 หมูท่ี่ 1  ต าบลตน้มะม่วง  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี 76000

19 บ๊ิกซี-หาดใหญ่ เลขท่ี 111/19 หมูท่ี่ 4 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110

20 บ๊ิกซี-หวัหมาก เลขท่ี 177 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

21 บ๊ิกซี-สมุทรปราการ เลขท่ี 498/1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270

22 บ๊ิกซี-อุบลราชธานี เลขท่ี 92 ซอยธรรมวถีิ 4  ถนนธรรมวถีิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000

23 บ๊ิกซี-ดอนเมือง เลขท่ี 1 ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

24 บ๊ิกซี-แฟชัน่ไอซ์แลนด์ เลขท่ี 593 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230

25 บ๊ิกซี-สุขสวสัด์ิ เลขท่ี 94 หมูท่ี่ 18  ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130

สาขา Big C



No. Store Name (Thai) Address (TH)

สาขา Big C

26 บ๊ิกซี-ภเูก็ต เลขท่ี 72 หมูท่ี่ 5 ต าบลวชิิต อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000

27 บ๊ิกซี-บางนา เลขท่ี 611 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260       

28 บ๊ิกซี-ลาดพรา้ว เลขท่ี 2539 ถนนลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

29 บ๊ิกซี-ดาวคะนอง เลขท่ี 1050 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

30 บ๊ิกซี-ติวานนท์ เลขท่ี 9/9 หมูท่ี่ 5 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000

31 บ๊ิกซี-พทัยา 2 (ใต)้ (JBO station) เลขท่ี 565/41 หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150

32 บ๊ิกซี-นครสวรรค์ เลขท่ี 320/10 ถนนสวรรคว์ถีิ ต าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์60000

33 บ๊ิกซี-สะพานควาย เลขท่ี 618/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

34 บ๊ิกซี-ฉะเชิงเทรา เลขท่ี 9/1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000

35 บ๊ิกซี-ส าโรง เลขท่ี 999 หมูท่ี่ 1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270

36 บ๊ิกซี-ปัตตานี เลขท่ี 301 หมูท่ี่ 4 ต าบลรสูะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 94000

37 บ๊ิกซี-สุรินทร์ เลขท่ี 8 ถนนหลักเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร ์32000

38 บ๊ิกซี-ออ้มใหญ่ เลขท่ี 17/17 หมูท่ี่ 8 ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73160

39 บ๊ิกซี-เชียงใหม่ เลขท่ี 208  หมูท่ี่ 3  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 50000

40 บ๊ิกซี-เพชรเกษม เลขท่ี 1759 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

41 บ๊ิกซี-สุขาภิบาล 3 เลขท่ี 103 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

42 บ๊ิกซี-เอกมยั เลขท่ี 78 ซอยสุขุมวทิ 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

43 บ๊ิกซี-สกลนคร เลขท่ี 1594/16 ถนนรอบเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000

44 บ๊ิกซี-เชียงราย เลขท่ี 184 หมูท่ี่ 25  ต าบลรอบเวยีง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  57000

45 บ๊ิกซี-แพร่ เลขท่ี 600 หมูท่ี่ 9 ต าบลนาจกัร อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 54000

46 บ๊ิกซี-ราชบุรี เลขท่ี 534 หมูท่ี่ 1 ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000

47 บ๊ิกซี-ล าลูกกา เลขท่ี 10 หมูท่ี่ 12 ต าบลบึงค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150

48 บ๊ิกซี-ปราจนีบุรี เลขท่ี 630/1 ถนนราษฎรด าริ ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองปราจนีบุรีจงัหวดัปราจนีบุรี 25000

49 บ๊ิกซี-ล าพนู เลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 51000

50 บ๊ิกซี-สมุย เลขท่ี 129/19 หมูท่ี่ 1 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 84320
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51 บ๊ิกซี-ชลบุรี 1 เลขท่ี 49/1 หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000

52 บ๊ิกซี-บุรีรมัย์ เลขท่ี 150 หมูท่ี่ 7 ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรมัย ์จงัหวดับุรีรมัย ์31000

53 บ๊ิกซี-หางดง เลขท่ี 433/4-5 หมูท่ี่ 7 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000

54 บ๊ิกซี-JBO อยุธยา (JBO station) เลขท่ี 80 หมูท่ี่ 2 ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13160

55 บ๊ิกซี-สุโขทยั เลขท่ี 68 หมูท่ี่ 2 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 64000

56 บ๊ิกซี-บา้นโป่ง เลขท่ี 58 หมูท่ี่ 5 ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 70110

57 บ๊ิกซี-ชยัภมูิ เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 1 ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ 36000

58 บ๊ิกซี-เพชรบรูณ์ เลขท่ี 939 หมูท่ี่ 2 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์จงัหวดัเพชรบรูณ ์67000

59 บ๊ิกซี-กระบ่ี เลขท่ี 349 หมูท่ี่ 11 ต าบลกระบ่ีนอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี 81000

60 บ๊ิกซี-JBO นวนคร เลขท่ี 98/196 หมูท่ี่ 13 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 12120

61 บ๊ิกซี-รงัสิตคลองหก เลขท่ี 158/17 หมูท่ี่ 4 ต าบลรงัสิต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110

62 บ๊ิกซี-ยโสธร เลขท่ี 323 หมูท่ี่ 2 ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 35000

63 บ๊ิกซี-สระแกว้ เลขท่ี 352 ถนนสุวรรณศร ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 27000

64 บ๊ิกซี-วารินช าราบ เลขท่ี 322 หมูท่ี่ 8 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190

65 บ๊ิกซี-มหาสารคาม เลขท่ี 238/1-3 หมูท่ี่ 11 ต าบลเก้ิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44000

66 บ๊ิกซี-ศรีสะเกษ เลขท่ี 29/49 หมูท่ี่ 11 ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

67 บ๊ิกซี-มหาชยั เลขท่ี 79 หมูท่ี่ 8 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000

68 บ๊ิกซี-อ านาจเจริญ เลขท่ี 477 หมูท่ี่ 7 ต าบลบุ่ง  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ  37000

69 บ๊ิกซี-แหลมทอง ระยอง เลขท่ี 554 ถนนสุขุมวทิ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000

70 บ๊ิกซี-ก าแพงเพชร เลขท่ี 613/1 ถนนเจริญสุข ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000

71 บ๊ิกซี-สุวนิทวงศ์ เลขท่ี 29  ถนนสุวนิทวงศ ์ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10510

72 บ๊ิกซี-Extra ลาดพรา้ว 2 เลขท่ี 669  ถนน  ลาดพรา้ว  แขวง จอมพล  เขต จตุจกัร  จงัหวดั กรุงเทพฯ  10900

73 บ๊ิกซี-ศรีนครินทร์ เลขท่ี 425 หมูท่ี่  5 ถนน ศรีนครินทร ์ ต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ  จงัหวดั  สมุทรปราการ  10270

74 บ๊ิกซี-หางดง 2 เลขท่ี 111,111/2-5 หมู ่5 ต าบล หางดง อ าเภอ หางดง จงัหวดั เชียงใหม่ 50230

75 บ๊ิกซี-Extra สุขาภิบาล 3 เลขท่ี  1245  ถนน รามค าแหง    แขวง หวัหมาก  เขต บางกะปิ  จงัหวดั กรุงเทพ ฯ 10240
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76 บ๊ิกซี-ฉะเชิงเทรา 2 เลขท่ี 28/73  ถนน  ศรีโสธรตัดใหม่  ต าบล  หนา้เมือง อ าเภอ  เมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดั ฉะเชิงเทรา   24000

77 บ๊ิกซี-รงัสิต คลอง 3 เลขท่ี 99 หมูท่ี่  3  ต าบล คลองสาม อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  12120

78 บ๊ิกซี-รงัสิต 2 เลขท่ี  70/1  หมู ่15   ถนน    พหลโยธิน   ต าบล คคูต อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12130

79 บ๊ิกซี-อิสรภาพ เลขท่ี 2  ถนน  อิสรภาพ  แขวง วดักลัยาณ ์ อ าเภอ ธนบุรี จงัหวดั   กรุงเทพฯ   10600

80 บ๊ิกซี-ร่มเกลา้ เลขท่ี 42,44 ถ.ร่มเกลา้ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จงัหวดั กรุงเทพฯ 10510

81 บ๊ิกซี-Extra เชียงใหม่ 2 เลขท่ี  94  หมู ่4   ถนน  เชียงใหม่ - ล าปาง ต าบล หนองป่าครัง่  อ าเภอ เมืองเชียงใหม่  จงัหวดั  เชียงใหม่ 50000

82 บ๊ิกซี-Extra ชลบุรี 2 เลขท่ี 15/17 หมูท่ี่ 3 ต าบล  หว้ยกะปิ  อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั  ชลบุรี    20000

83 บ๊ิกซี-Extra หาดใหญ่ 2 เลขท่ี 677 ถนน  เพชรเกษม ต าบล  หาดใหญ่ อ าเภอ  หาดใหญ่  จงัหวดั สงขลา   90110

84 บ๊ิกซี-Extra ภเูก็ต 2 เลขท่ี  201  ถนน ราษฎรอุ์ทิศ 200 ปี  ต าบล  ป่าตอง  อ าเภอ  กะทู ้ จงัหวดั   ภเูก็ต   83150

85 บ๊ิกซี-Extra รชัดาภิเษก เลขท่ี 125  ถนน รชัดาภิเษก แขวง ดินแดง  เขต ดินแดง  จงัหวดั   กรุงเทพฯ   10400

86 บ๊ิกซี-พระราม 2 เลขท่ี 282/2  ถนน พระรามท่ี 2 แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพฯ 10150

87 บ๊ิกซี-Extra เพชรเกษม 2 เลขท่ี 178 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

88 บ๊ิกซี-Extra รามอินทรา เลขท่ี 59  หมูท่ี่ 4  แขวง อนุสาวรีย ์  เขต บางเขน    จงัหวดั  กรุงเทพฯ 10220

89 บ๊ิกซี-Extra อ่อนนุช เลขท่ี 114 ซอย  สุขุมวทิ 77 (อ่อนนุช 1) แขวง  พระโขนงเหนือ  เขต วฒันา  จงัหวดั กรุงเทพฯ  10110

90 บ๊ิกซี-รตันาธิเบศร ์2 เลขท่ี 243 ถนน   รตันาธิเบศร ์  ต าบล บางกระสอ   อ าเภอ เมืองนนทบุรี   จงัหวดั  นนทบุรี  11000

91 บ๊ิกซี-หนองจอก เลขท่ี 34 หมูท่ี่ 1 ถนน เลียบวารี แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก จงัหวดั  กรุงเทพฯ  10530

92 บ๊ิกซี-บางปะกอก เลขท่ี 278 หมูท่ี่ 1 ถนน สุขสวสัด์ิ  แขวง บางปะกอก  เขต ราษฎรบ์รูณะ  จงัหวดั กรุงเทพฯ  10140

93 บ๊ิกซี-บางบอน เลขท่ี 371 ถนนเอกชยั แขวง บางบอน  เขต บางบอน  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  10150

94 บ๊ิกซี-อุดรธานี 2 เลขท่ี  204 หมูท่ี่ 2 ต าบล  นาดี   อ าเภอ  เมืองอุดรธานี  จงัหวดั  อุดรธานี 41000

95 บ๊ิกซี-Extra แจง้วฒันะ 2 เลขท่ี 112 หมูท่ี่ 5 ถนน   แจง้วฒันะ    ต าบล ปากเกร็ด   อ าเภอปากเกร็ด    จงัหวดั  นนทบุรี 11120

96 บ๊ิกซี-Extra บางใหญ่ เลขท่ี  9/9   หมูท่ี่  11   ถนน ตล่ิงชนั - สุพรรณบุรี   ต าบล บางรกัพฒันา  อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั  นนทบุรี   11110

97 บ๊ิกซี-Extra พทัยา 3 เลขท่ี 333  หมูท่ี่ 9 ถนน พทัยากลาง ต าบล  หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

98 บ๊ิกซี-Extra พระราม 4 เลขท่ี 2929  ถนน   พระราม 4   แขวง คลองตัน   เขต  คลองเตย   จงัหวดั  กรุงเทพฯ 10110

99 บ๊ิกซี-JBO ส าโรง เลขท่ี 1293 หมูท่ี่  4 ต าบล เทพารกัษ์ อ าเภอ  เมืองสมุทรปราการ  จงัหวดั   สมุทรปราการ  10270

100 บ๊ิกซี-ราชด าริ เลขท่ี 97/11  ถนนราชด าริห ์ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
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101 บ๊ิกซี-ตาก เลขท่ี 18/3 ถนนพหลโยธิน ต าบลระแหง อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 63000

102 บ๊ิกซี-บา้นบึง เลขท่ี 181 ถนน บา้นบึง-แกลง ต าบล บา้นบึง อ าเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20170

103 บ๊ิกซี-จนัทบุรี เลขท่ี 1012 ถนนท่าแฉลบ ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองจนัทบุรี จงัหวดั จนัทบุรี 22000

104 บ๊ิกซี-Extra เมกะ บางนา เลขท่ี 39 หมู ่6 ต าบล บางแกว้ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

105 บ๊ิกซี-เลย เลขท่ี 114 หมู ่9 ต าบล นาอาน อ าเภอ เมืองเลย จงัหวดั เลย 42000

106 บ๊ิกซี-สตูล เลขท่ี 959 หมู ่7 ต าบล คลองขุด อ าเภอ เมืองสตูล จงัหวดั สตูล 91000

107 บ๊ิกซี-มุกดาหาร เลขท่ี 77/11 ถนน ชยางกูร ต าบล มุกดาหาร อ าเภอ เมืองมุกดาหาร จงัหวดั มุกดาหาร 49000

108 บ๊ิกซี-ชลบุรี 3 เซ็นทรลั เลขท่ี 55/92 หมูท่ี่ 1 ต าบล เสม็ด  อ าเภอ เมืองชลบุรี  จงัหวดั  ชลบุรี 20000

109 บ๊ิกซี-Extra ล าลูกกา คลอง 4 เลขท่ี 3/83 หมูท่ี่ 7 ต าบล ลาดสวาย อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12150

110 บ๊ิกซี-ลพบุรี 2 เลขท่ี 319 หมูท่ี่ 2 ต าบล ท่าศาลา อ าเภอ เมืองลพบุรี จงัหวดั ลพบุรี 15000

111 บ๊ิกซี-นครสวรรค ์2 เลขท่ี 610/9 หมู ่10 ต าบล นครสวรรคต์ก อ าเภอ เมืองนครสวรรค ์จงัหวดั นครสวรรค ์60000

112 บ๊ิกซี-รอ้ยเอ็ด เลขท่ี 320 หมู ่10 ต าบล เหนือเมือง อ าเภอ เมืองรอ้ยเอ็ด จงัหวดั รอ้ยเอ็ด 45000

113 บ๊ิกซี-อ่างทอง เลขท่ี 24 ถนน โพธ์ิพระยา-ท่าเรือ ต าบล โพสะ อ าเภอ เมืองอ่างทอง จงัหวดั อ่างทอง 14000

114 บ๊ิกซี-ชุมพร เลขท่ี 195 หมู ่3 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร ชุมพร  86000

115 บ๊ิกซี-กาฬสินธุ์
เลขท่ี 101/2-3 ถนน ถีนานนท ์ต าบล กาฬสินธุ ์อ าเภอ เมืองกาฬสินธุ ์จงัหวดั กาฬสินธุ ์46000

116 บ๊ิกซี-สมุทรสงคราม เลขท่ี 2/19 หมู ่1 ต าบล บางแกว้ อ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม จงัหวดั สมุทรสงคราม 75000

117 บ๊ิกซี-สุพรรณบุรี เลขท่ี 140/20 ถนน มาลัยแมน ต าบล รั้วใหญ่ อ าเภอ เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั สุพรรณบุรี 72000

118 บ๊ิกซี-ตรงั เลขท่ี 102/2 ถนน รษัฎา ต าบล ทบัเท่ียง อ าเภอ เมืองตรงั จงัหวดั ตรงั  92000

119 บ๊ิกซี-กาญจนบุรี เลขท่ี 786/8 ถนน แสงชูโตเหนือ ต าบล ท่ามะขาม อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี จงัหวดั กาญจนบุรี  71000

120 บ๊ิกซี-นครพนม เลขท่ี 9/2 ซอย ร่วมมิตร ถนน นิตโย ต าบล หนองญาติ อ าเภอ เมืองนครพนม จงัหวดั นครพนม 48000

121 บ๊ิกซี-กลัปพฤกษ์ เลขท่ี 25 ถนน กลัปพฤกษ์  แขวง บางบอน  เขตบางบอน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

122 บ๊ิกซี-ศรีมหาโพธิ เลขท่ี 618 หมู ่7 ต าบล ท่าตูม อ าเภอ ศรีมหาโพธิ จงัหวดั ปราจนีบุรี  25140

123 บ๊ิกซี-น่าน เลขท่ี 708 หมู ่4 ต าบล ไชยสถาน อ าเภอ เมืองน่าน จงัหวดั น่าน 55000

124 บ๊ิกซี-กระนวน เลขท่ี 559 หมู ่10 ต าบล หนองโก อ าเภอ กระนวน จงัหวดั ขอนแก่น 40170

125 บ๊ิกซี-ระนอง เลขท่ี 666/1 หมู ่4 ต าบล บางนอน อ าเภอ เมืองระนอง จงัหวดั ระนอง 85000
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126 บ๊ิกซี-โพนพิสยั
เลขท่ี 89 หมู ่16 ต าบล จุมพล อ าเภอ โพนพิสยั จงัหวดั หนองคาย 43120

127 บ๊ิกซี-นาทวี เลขท่ี 194 หมู ่4 ต าบล นาทว ีอ าเภอ นาทว ีจงัหวดั สงขลา 90160

128 บ๊ิกซี-บา้นไผ่
เลขท่ี 100 หมู ่6 ต าบล หวัหนอง อ าเภอ บา้นไผ่ จงัหวดั ขอนแก่น 40110

129 บ๊ิกซี-หนองคาย
เลขท่ี 89 หมู ่5 ต าบล โพธ์ิชยั อ าเภอ เมืองหนองคาย จงัหวดั หนองคาย  43000

130 บ๊ิกซี-อรญัประเทศ
เลขท่ี 189 หมู ่7 ต าบล ป่าไร่ อ าเภอ อรญัประเทศ จงัหวดั สระแกว้ 27120

131 บ๊ิกซี-โคราช 2 เลขท่ี 103 ถนน ปักธงชยั ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

132 บ๊ิกซี-ปทุมธานี เลขท่ี 41/10 หมู ่3 ต าบล บา้นฉาง อ าเภอ เมืองปทุมธานี จงัหวดั ปทุมธานี 12000

133 บ๊ิกซี-น ้ายืน เลขท่ี 199 หมู ่15 ต าบล สีวเิชียร อ าเภอ น ้ายืน จงัหวดั อุบลราชธานี 34260

134 บ๊ิกซี-บา้นดุง เลขท่ี 500 หมู ่9 ถนน บริบาลด าริ ต าบล ศรีสุทโธ อ าเภอ บา้นดุง   จงัหวดั อุดรธานี 41190

135 บ๊ิกซี-ด่านขุนทด เลขท่ี 384 หมู ่3 ต าบล ด่านขุนทด อ าเภอ ด่านขุนทด จงัหวดั นครราชสีมา 30210

136 บ๊ิกซี-ท่าตะโก เลขท่ี 989 หมู ่1 ต าบล ท่าตะโก อ าเภอ ท่าตะโก จงัหวดั นครสวรรค ์60160

137 บ๊ิกซี-วงัน ้าเย็น เลขท่ี 916 หมู ่1 ต าบล วงัน ้าเย็น อ าเภอ วงัน ้าเย็น จงัหวดั สระแกว้ 27210

138 บ๊ิกซี-สุวรรณภมูิ (รอ้ยเอ็ด) เลขท่ี 12 หมู ่5 ต าบล สระค ูอ าเภอ สุวรรณภมูิ จงัหวดั รอ้ยเอ็ด 45130

139 บ๊ิกซี-วเิชียรบุรี เลขท่ี 157 หมู ่4 ต าบล สระประดู่ อ าเภอ วเิชียรบุรี จงัหวดั เพชรบรูณ ์67130

140 บ๊ิกซี-ค าตากลา้ เลขท่ี 296 หมู ่11 ต าบล ค าตากลา้ อ าเภอ ค าตากลา้ จงัหวดั สกลนคร 47250

141 บ๊ิกซี-พงัโคน เลขท่ี 506 หมู ่8 ต าบล พงัโคน อ าเภอ พงัโคน จงัหวดั สกลนคร 47160

142 บ๊ิกซี-สตัหีบ เลขท่ี 88/18 หมู ่3 ต าบล สตัหีบ อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20180

143 บ๊ิกซี หนองบวั
เลขท่ี 554 หมู ่3 ต าบล หนองกลับ อ าเภอ หนองบวั จงัหวดั นครสวรรค ์60110

144 บ๊ิกซี-หนองก่ี
เลขท่ี 199 หมู ่2 ต าบล หนองก่ี อ าเภอ หนองก่ี จงัหวดั บุรีรมัย ์31210

145 บ๊ิกซี-ลาดยาว เลขท่ี 99/19 หมู ่6 ต าบล ลาดยาว อ าเภอ ลาดยาว จงัหวดั นครสวรรค ์60150

146 บ๊ิกซี-นครศรีธรรมราช 2 เลขท่ี 22 หมู ่5 ต าบล ปากพนู อ าเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80000

147 บ๊ิกซี-เชียงราย 2 เลขท่ี 58 หมู ่17 ต าบล บา้นดู่ อ าเภอ เมืองเชียงราย จงัหวดั เชียงราย 57100

148 BMK พงังา เลขท่ี 295,297 ถนนเพชรเกษม ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000

149 BMK สระบุรี เลขท่ี 57/5 ถนนสุดบรรทดั ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000

150 BMK สุขาภิบาล 1 เลขท่ี 13/40 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
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151 BMK สวนหลวง เลขท่ี 314, 314/1-4, ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ประเวศ, กรุงเทพมหานคร

152 BMK หล่มสกั (เพชรบรูณ)์ เลขท่ี 70 ถนนสามคัคีชยั ต าบลหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ ์67110

153 BMK เทพกษัตรีย์ เลขท่ี 888 หมู ่2 ต าบล รษัฎา อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83000

154 BMK กมลา (ภเูก็ต) เลขท่ี 78/37 หมู ่3 ต าบล กมลา อ าเภอ กะทู ้จงัหวดั ภเูก็ต 83120

155 BMK ราชพฤกษ์ เลขท่ี 189 หมู ่2 ต าบล บางขุนกอง อ าเภอ บางกรวย จงัหวดั นนทบุรี 11130

156 BMK พิบลูมงัสาหาร เลขท่ี 41/9 ถนน สถิตยนิ์มานการ ต าบล พิบลู อ าเภอ พิบลูมงัสาหาร จงัหวดั อุบลราชธานี 34110

157 BMK ปลวกแดง เลขท่ี 888 หมู ่1 ต าบล ปลวกแดง อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

158 BMK ท่าเรือ (กาญจนบุรี) เลขท่ี 41/1 ถนน แสงชูโตใหม่ ต าบล ท่าเรือ อ าเภอ ท่ามะกา  จงัหวดั กาญจนบุรี 71130

159 BMK คูบ้อน เลขท่ี 47/1 ถนน คูบ้อน แขวง รามอินทรา เขต คนันายาว  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

160 BMK ประชาอุทิศ เลขท่ี 523-523/3 ถ.ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ  เขต ทุ่งครุ  จงัหวดั  กรุงเทพฯ

161 BMK บา้นเพ เลขท่ี 58/2 หมู ่3  ต าบล เพ อ าเภอ เมืองระยอง จงัหวดั ระยอง 21160

162 BMK ชะอ า เลขท่ี 493/59 ถนน เพชรเกษม(ชะอ า) ต าบล ชะอ า อ าเภอ ชะอ า จงัหวดั เพชรบุรี 76120

163 BMK หวัหิน เลขท่ี 28/128 ซอย หมูบ่า้นเขานอ้ย ต าบล หวัหิน อ าเภอ หวัหิน จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ ์77110

164 BMK ตาคลี (นครสวรรค)์ เลขท่ี 180 หมู ่1 ต าบล ตาคลี อ าเภอ ตาคลี จงัหวดั นครสวรรค ์60140

165 BMK เกาะพะงนั (สุราษฎรธ์านี)
เลขท่ี 112/42 หมู ่1 ต าบล เกาะพะงนั อ าเภอ เกาะพะงนั จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 8428

166 BMK สายไหม เลขท่ี 89-89/3 หมู ่3 แขวง สายไหม เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพฯ 10220

167 BMK เคหะร่มเกลา้ เลขท่ี 8/1-3 ถ.เคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 10520

168 BMK สุขาภิบาล 5 เลขท่ี 98,98/1-3 หมูท่ี่ 4 แขวง ออเงิน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพฯ 10220

169 BMK หทยัราษฎร์ เลขท่ี 8/1-3 ถ.เลียบคลองสอง บางชนั คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

170 BMK เชียงคาน (เลย) เลขท่ี 9 หมู ่6 ต าบล เชียงคาน อ าเภอ เชียงคาน จงัหวดั เลย  42110

171 BMK ตะพานหิน (พิจติร) เลขท่ี 145 ถนน ชมฐีระเวช ต าบล ตะพานหิน อ าเภอ ตะพานหิน จงัหวดั พิจติร  66110

172 BMK ตระการพืชผล (อุบล) เลขท่ี 454 หมู ่4 ต าบล ขุหลุ อ าเภอ ตระการพืชผล จงัหวดั อุบลราชธานี  34130

173 BMK สิชล (นครศรีธรรมราช) เลขท่ี 205/3 หมู ่1 ต าบล สิชล อ าเภอ สิชล จงัหวดั นครศรีธรรมราช  80120

174 BMK ราษีไศล (ศรีสะเกษ) เลขท่ี 266 หมู ่2 ต าบล เมืองคง อ าเภอ ราษีไศล จงัหวดั ศรีสะเกษ  33160

175 BMK ปราสาท (สุรินทร)์ เลขท่ี 612 หมู ่2 ต าบล กงัแอน อ าเภอ ปราสาท จงัหวดั สุรินทร ์ 32140
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176 BMK ระโนด (สงขลา) เลขท่ี 476/34 หมู ่4 ต าบล ระโนด อ าเภอ ระโนด จงัหวดั สงขลา  90140

177 BMK สวรรคโลก (สุโขทยั) เลขท่ี 56 หมู ่3 ต าบล ย่านยาว อ าเภอ สวรรคโลก จงัหวดั สุโขทยั  64110

178 BMK โกสุมพิสยั เลขท่ี 89 หมู ่23 ต าบล หวัขวาง อ าเภอ โกสุมพิสยั จงัหวดั มหาสารคาม 44140

179 BMK กุฉินารายณ์ เลขท่ี 244 หมู ่2 ต าบล บวัขาว อ าเภอ กุฉินารายณ ์จงัหวดั กาฬสินธุ ์ 46110

180 BMK ตะกัว่ป่า เลขท่ี 2/33 หมู ่2 ต าบล บางนายสี อ าเภอ ตะกัว่ป่า จงัหวดั พงังา 82110

181 BMK เสลภมูิ เลขท่ี 144 หมู ่11 ต าบล ขวญัเมือง อ าเภอ เสลภมูิ จงัหวดั รอ้ยเอ็ด 45120

182 BMK บางมลูนาก เลขท่ี 62/27 หมู ่9 ต าบล หอไกร อ าเภอ บางมลูนาก จงัหวดั พิจติร 66120

183 BMK บา้นตาขุน เลขท่ี 35/3 หมู ่3 ต าบล เขาวง อ าเภอ บา้นตาขุน จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84230

184 BMK ประโคนชยั (บุรีรมัย)์ เลขท่ี 235 หมู ่6 ต าบล ประโคนชยั อ าเภอ ประโคนชยั จงัหวดั บุรีรมัย ์31140

185 BMK สีคิ้ ว เลขท่ี 307 หมู ่9 ต าบล สีคิ้ ว อ าเภอ สีคิ้ ว จงัหวดั นครราชสีมา 30140

186 BMK บรบือ เลขท่ี 149/1 หมู ่1 ต าบล บรบือ อ าเภอ บรบือ จงัหวดั มหาสารคาม 44130

187 BMK วเิศษชยัชาญ เลขท่ี 387 หมู ่7 ต าบล ศาลเจา้โรงทอง อ าเภอ วเิศษชยัชาญ จงัหวดั อ่างทอง 14110

188 BMK นาป่า (โฮมโปร อมตะนคร) เลขท่ี 108 หมู ่12 ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000

189 BMK ปาล์มไอสแ์ลนด์ (สมุทรปราการ) เลขท่ี 1010/51 หมู ่3 ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270

190 BMK โนนสงู เลขท่ี 98 ถนนโนนสงู-มิตรภาพ ต าบลโนนสงู อ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา 30160

191 BMK น ้าโสม เลขท่ี 194 หมู ่8 ต าบลนางวั อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 41210

192 BMK ภเูวยีง เลขท่ี 446 หมู ่4 ต าบล ภเูวยีง อ าเภอ ภเูวยีง จงัหวดั ขอนแก่น 40150

193 BMK โซ่พิสยั เลขท่ี 232 หมู ่3 ต าบล โซ่ อ าเภอ โซ่พิสยั  จงัหวดั บึงกาฬ 38170

194 BMK หนองม่วง
เลขท่ี 85/17 หมู ่6 ต าบล หนองม่วง อ าเภอ หนองม่วง จงัหวดั ลพบุรี 15170

195 BMK ชุมพวง เลขท่ี 266 หมู ่1 ต าบล ชุมพวง อ าเภอ ชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา 30270

196 BMK บ าเหน็จณรงค์ เลขท่ี 454 หมู ่10 ต าบล บา้นเพชร อ าเภอ บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั ชยัภมูิ 36160

197 BMK พุทธมณฑลสาย 5 เลขท่ี 49/6 หมุ ่13 ต าบล ไร่ขิง อ าเภอ สามพราน จงัหวดั นครปฐม 73210

198 BMK หว้ยแถลง เลขท่ี 158 หมู ่6 ต าบล หว้ยแถลง อ าเภอ หว้ยแถลง จงัหวดั นครราชสีมา 30240

199 BMK ประทาย เลขท่ี 123 หมู ่16 ต าบล ประทาย อ าเภอ ประทาย จงัหวดั นครราชสีมา 30180

200 BMK-พนัทา้ยนรสิงห์ เลขท่ี 9/12 หมู ่5 ต าบล พนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 74000
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201 BMK-เกาะชา้ง เลขท่ี 13/56 หมู ่4 ต าบล เกาะชา้ง อ าเภอ เกาะชา้ง จงัหวดั ตราด 23170

202 BMK-วดัลาดปลาดุก เลขท่ี 92/30 หมู ่6 ต าบล บางรกัพฒันา อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110

203 BMK-สมเด็จ เลขท่ี 440 หมู ่5 ต าบล สมเด็จ อ าเภอ สมเด็จ จงัหวดั กาฬสินธุ ์46150

204 BMK ปักธงชยั เลขท่ี 338 หมู ่12 ต าบล เมืองปัก อ าเภอ ปักธงชยั จงัหวดั นครราชสีมา 30150

205 BMK วงัสะพุง (เลย) เลขท่ี 281 หมู ่2 ถนน ศรีสงคราม ต าบล ศรีสงคราม อ าเภอ วงัสะพุง จงัหวดั เลย 42130

206 BMK พนัธุทิ์พย ์เชียงใหม่ เลขท่ี 152/1 หอ้งเลขท่ี 101 ชั้น 1 ถนน ชา้งคลาน ต าบล ชา้งคลาน อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50100

207 BMK โชคชยั 4
อาคาร C-101 เลขท่ี 139/27-28 ซอย ลาดพรา้ว 53 (โชคชยั4) แขวง สะพานสอง เขต วงัทองหลาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

10310

208 BMK เกตเวย ์บางโพ (บางซ่ือ)
อาคาร ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์แอท บางซ่ือ หอ้งเลขท่ี G001 ชั้น G

เลขท่ี 162/1-2,168/10 ถนน ประชาราษฎร ์2 แขวง บางซ่ือเขต บางซ่ือ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10800

209 MBC อุดมสุข เลขท่ี 215/1, 217 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

210 MBC ชินเขต เลขท่ี 31/19-20 หมูท่ี่ 6 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

211 MBC นิคมบางพลี เลขท่ี 4/575 - 577 หมูท่ี่ 16 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10540

212 MBC แฉลม้นิมิตร เลขท่ี 1/1 ถนนแฉลม้นิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

213 MBC พฒันาการ 20 เลขท่ี 79/1 ซอยพฒันาการ 20 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

214 MBC พระป่ิน 3 เลขท่ี 66/13-15 หมู ่15 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี  11140

215 MBC ลาซาล 24 เลขท่ี 492, 492/1-2 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

216 MBC ท่าอิฐ เลขท่ี 100/8-10 หมูท่ี่ 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000

217 MBC รงัสิตคลอง 2 เลขท่ี 555/1 ถนนรงัสิต-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130

218 MBC หมูบ่า้นสหกรณ์ เลขท่ี 1807-9 หมูท่ี่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

219 MBC ศาลายา มหิดล เลขท่ี 88/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170

220 MBC ดอนหวาย เลขท่ี 89/21 หมูท่ี่ 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110

221 MBC ตลาดกรุงธน เลขท่ี 110/1 ถนนราชวถีิ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

222 MBC ประชาชื่น 12 เลขท่ี 332 หมู ่6 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 10210

223 MBC หมูบ่า้นทิพยพ์ิมาน เลขท่ี 55/176-178 หมูท่ี่ 3 ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110

224 MBC เฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 44 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

225 MBC หมูบ่า้นบวัทอง เลขท่ี 113/17-18 หมูท่ี่ 10 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110

226 MBC เสรีไทย 41 เลขท่ี 48/863 หมูท่ี่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
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227 MBC วดัหนามแดง เลขท่ี 18/158-160 หมูท่ี่ 2  ต าบลบางแกว้  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540

228 MBC เอ้ืออาทรวดักู ้ เลขท่ี 219/38 หมูท่ี่ 3  ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120

229 MBC นิมิตรใหม่ เลขท่ี 57/5,57/7,57/9 หมู ่1 ซอยนิมิตรใหม9่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10510

230 MBC สุขาภิบาล 2 เลขท่ี 69/8 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

231 MBC ซอยหนองใหญ่ (มัง่มี ซิต้ี) เลขท่ี 1311/1 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160

232 MBC ตลาดสุชาติ เลขท่ี 109/1-4 หมู ่1 ต าบล ล าผักกูด อ าเภอ ธญับุรี จงัหวดั ปทุมธานี 12110

233 MBC ซอยเปียรน์นท์ เลขท่ี 98/1-3 หมู ่3 ต าบลคคูต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130

234 MBC รตันโกสินทร ์200 เลขท่ี 1,3 ซอยรงัสิต-ปทุมธานี12 ต าบล ประชาธิปัตย ์อ าเภอ ธญับุรี  จงัหวดั ปทุมธานี 12130

235 MBC หลวงแพ่ง5 เลขท่ี 199/2 ถนน หลวงแพ่ง แขวง ขุมทอง เขต ลาดกระบงั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10520

236 MBC เพชรเกษม 81 เลขท่ี 150/1 ถนน มาเจริญ แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

237 MBC หลวงแพ่ง1 เลขท่ี 545/12-16 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520

238 MBC ตลาดเพชรอารี เลขท่ี 890 หมู ่2 ต าบล แพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

239 MBC ตลาดบางขนัธ์ เลขท่ี 91/48-50 หมู ่8 , ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี 12120

240 MBC ตลาดออเงิน เลขท่ี 111 หมู ่3 , แขวง ออเงิน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

241 MBC พึง่มี 17 เลขท่ี 415 ซอย สุขุมวทิ 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260

242 MBC อ่อนนุช 17 เลขท่ี 231 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

243 MBC คลองพยอม เลขท่ี 108,147/11 หมู ่5 ต าบล พยอม อ าเภอ วงันอ้ย จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13170

244 MBC แบร่ิง 34 เลขท่ี 5555 หมู ่10 ต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10270

245 MBC ซอยศรีสมิตร เลขท่ี 2416/59-61 หมู ่7 ต าบล เทพารกัษ์ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270

246 MBC เอ้ืออาทรลาดกระบงั 2 เลขท่ี 396/2 ถนนประชาพฒันา แขวง ทบัยาว เขต ลาดกระบงั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10520

247 MBC วดันาวง เลขท่ี 373/81-82 ถนนนาวงประชาพฒันา แขวง สีกนั เขต ดอนเมือง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10210

248 MBC ซาฟารีเวลิด์ เลขท่ี 371 ถนนเลียบคลองสอง แขวง บางชนั เขตคลองสามวา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

249 MBC แหลมฟ้าผ่า เลขท่ี 181/4 หมู ่1 ต าบล แหลมฟ้าผ่า อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290

250 MBC โรงไฟฟ้าบางปะกง เลขท่ี 7/13 หมู ่6 ต าบล ท่าขา้ม อ าเภอ บางปะกง จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24130

251 MBC เอ้ืออาทร คลอง 1 เลขท่ี 53 ถนนรงัสิต-คคูต ต าบล ประชาธิปัตย ์อ าเภอ ธญับุรี จงัหวดั ปทุมธานี 12130

252 MBC วชัรพล เลขท่ี 16/4 ถนน วชัรพล แขวง คลองถนน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

253 MBC หมูบ่า้นซ่ือตรง เลขท่ี 52/5 หมู ่11 ต าบล ลาดสวาย อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12150

254 MBC เอ้ืออาทร บางเขน เลขท่ี 560/18 ถนน เพิม่สิน แขวง คลองถนน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220
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255 MBC ดอนขุนวงั เลขท่ี 47/106-108 หมู ่6 ต าบล ดอนหวัฬอ่ อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

256 MBC นิคมนวนคร เลขท่ี 10/74 หมู ่19 ถนน ไทยธานี ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี 12120

257 MBC ตลาดแอรพ์อรต์พลาซ่า เลขท่ี 88/99 หมู ่7 ต าบล บางโฉลง อ าเภอ บางพลี  จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

258 MBC โรงพยาบาลเปาโล เลขท่ี 227/20 หมู ่5 ต าบล บางเมือง อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10270

259 MBC เคหะธานี 4 เลขท่ี 197/2 ถนน ราษฎรพ์ฒันา แขวง สะพานสงู เขต สะพานสงู จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

260 MBC ตลาดน าไทย เลขท่ี 99/25 หมู ่5 ต าบล บางพลีนอ้ย อ าเภอ บางบ่อ จงัหวดั สมุทรปราการ 10560

261 MBC เคหะรามอินทรา เลขท่ี 307 ถนน สุเหร่าคลองหน่ึง แขวง บางชนั เขต คลองสามวา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

262 MBC เพชรสยาม3 เลขท่ี 122/5 ถนน บางบอน 3 แขวง หลักสอง เขต บางแค จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

263 MBC วงัหิน เลขท่ี 12/8 หมุ ่11 แขวง ลาดพรา้ว เขต ลาดพรา้ว จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

264 MBC สุคนธสวสัด์ิ เลขท่ี 3 ถนน สุคนธสวสัด์ิ แขวง ลาดพรา้ว เขต ลาดพรา้ว จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

265 MBC  BCP  สุขาภิบาล 1(2) เลขท่ี 661/1 ถนน นวมินทร ์แขวง นวมินทร ์เขต บึงกุ่ม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

266 MBC  BCP  เจริญกรุงตัดใหม่ เลขท่ี 3609/9 ซอย นอกเขต แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10120

267 MBC วดัวงัหิน เลขท่ี 24/155 หมุ ่1 ต าบล สุรศกัด์ิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

268 MBC พหลโยธิน52 เลขท่ี 497/1,497/3 ซอย พหลโยธิน52 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

269 MBC  BCP  พฒันาการ เลขท่ี 1348 ถนน พฒันาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

270 MBC  BCP  พระราม 3(3) เลขท่ี 493/1 ถนน พระรามท่ี3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10120

271 MBC หมูบ่า้นมณีแกว้ เลขท่ี 132 หมู ่1 ต าบล เหมือง อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20130

272 MBC ตลาดเกษตรรวมใจ เลขท่ี 888/30 หมู ่2 ต าบล ทุ่งสุขลา อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

273 MBC นิคมบางปู เลขท่ี 548/3 หมู ่6  ต าบล แพรกษา อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ  จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

274 MBC ลาดพรา้ว107 เลขท่ี 334/11-13 ซอย ลาดพรา้ว107(ดีสมโชค) แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

275 MBC แฟมิล่ีแลนด์ เลขท่ี 9/102 หมู ่12 ต าบล นาป่า อ าเภอ เมืองชลบุรี  จงัหวดั ชลบุรี 20000

276 MBC บางกระด่ี เลขท่ี 49 ถนน บางกระด่ี แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

277 MBC เสือใหญ่อุทิศ เลขท่ี 15/276 ซอย เสือใหญ่อุทิศ แขวง จนัทรเกษม เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10900

278 MBC ตลาดพิมลราช เลขท่ี 163/21 หมูท่ี่ 1 ต าบล พิมลราช อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110

279 MBC โชคชยั4 ซอย31 เลขท่ี 189,191,193 ถนน โชคชยั4 แขวง ลาดพรา้ว เขต ลาดพรา้ว จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

280 MBC บางทราย เลขท่ี 90/2 หมู ่4 ต าบล บางทราย อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

281 MBC เอ้ืออาทร รามอินทรา เลขท่ี 18/99-101 ซอยคูบ้อน27 แยก35 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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282 MBC แยกมาบโป่ง
เลขท่ี 55/2 หมู ่6 ต าบล มาบโป่ง อ าเภอ พานทอง จงัหวดั ชลบุรี 20160

283 MBC หมูบ่า้นศรีเพชร
เลขท่ี 1015/7-9 หมู ่7 ซอย เพชรเกษม106 แขวง หนองคา้งพลู เขต หนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

284 MBC หมูบ่า้นพระป่ิน5 เลขท่ี 889,891 ซอย เอกชยั109 แขวง บางบอน เขต บางบอน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

285 MBC ตลาดส่ีขวา เลขท่ี 268/3-5 หมู ่7 ต าบล ล าตาเสา อ าเภอ วงันอ้ย จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13170

286 MBC ซอยเอกชยั 99/1
เลขท่ี 1117/1 ถนนเอกชยั แขวง บางบอน เขต บางบอน  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

287 MBC พหลโยธิน 54 เลขท่ี 33/15 ซอย พหลโยธิน 54/1แยก4(วดัเกาะ) แขวง คลองถนน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

288 MBC ตลาดวงันอ้ยเมืองใหม่ เลขท่ี 14 หมู ่7 ตรอก อาคารพาณิชย ์ต าบล ล าไทร อ าเภอ วงันอ้ย จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13170

289 MBC ท่าเรือ เลขท่ี 1/14 ถนน ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต าบล ท่าเรือ อ าเภอ ท่าเรือ จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13130

290 MBC สยาม คนัทรี คลับ
เลขท่ี 244/163 หมู ่6 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

291 MBC ลาดพรา้ว 80 เลขท่ี 39/1-3 ซอย ลาดพรา้ว 80 แยก 22 แขวง วงัทองหลาง เขต วงัทองหลาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310

292 MBC ประชาอุทิศ 90 เลขท่ี 463 หมู ่2 ซอย ประชาอุทิศ 90 ต าบล บา้นคลองสวน อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290

293 MBC  BCP  พหลโยธิน กม.38 เลขท่ี 54/4 หมู ่6 ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง  จงัหวดั ปทุมธานี 12120

294 MBC  BCP  สุขุมวทิ 99 เลขท่ี 2999/1 ถนน สุขุมวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10260

295 MBC เอ้ืออาทรสุวรรณภมูิ เลขท่ี 20/29 หมู ่7 ต าบล บางโฉลง อ าเภอ บางพลี  จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

296 MBC เกา้กิโล เลขท่ี 41/121 หมู ่3 ต าบล สุรศกัด์ิ อ าเภอ ศรีราชา  จงัหวดั ชลบุรี 20110

297 MBC  BCP  ประดิษฐม์นูธรรม เลขท่ี 182 ถนน ประดิษฐม์นูธรรม แขวง วงัทองหลาง เขต วงัทองหลาง  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310

298 MBC แฟมิล่ีทาวน์ เลขท่ี 89/1 หมู ่1 ต าบล นาป่า อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

299 MBC เอ้ืออาทรเศรษฐกิจ 3 เลขท่ี 22/36-38 หมู ่4 ต าบล นาดี อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร  จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

300 MBC ตลาดพงษ์เอ่ียม เลขท่ี 1/3 หมู ่6 ต าบล บางโฉลง อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

301 MBC ตลาดศิริพนม เลขท่ี 1249/2 หมู ่1 ต าบล พนมสารคาม อ าเภอ พนมสารคาม จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24120

302 MBC อ่างศิลา เลขท่ี 23/11-13 หมู ่3 ต าบล เสม็ด อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

303 MBC ตลาดใหม่นาเกลือ เลขท่ี 298/130-132 หมู ่5 ต าบล นาเกลือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

304 MBC ซอยโพธ์ิแกว้ เลขท่ี 34 ถนน โพธ์ิแกว้ แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

305 MBC เนินพลับหวาน เลขท่ี 21/179 หมู ่5 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150
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306 MBC หทยัราษฎร ์25 เลขท่ี 133/3-5 ถนน หทยัราษฎร ์แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

307 MBC เฉลิมพระเกียรติ 65 เลขท่ี 95/5 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวง ดอกไม ้เขต ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

308 MBC ซอยเพชรบา้นสวน เลขท่ี 22/185 หมู ่2 ต าบล บา้นสวน อ าเภอ เมืองชลบุรี  จงัหวดั ชลบุรี 20000

309 MBC คานหาม เลขท่ี 7/51,7/80 หมู ่4 ต าบล คานหาม อ าเภอ อุทยั จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13210

310 MBC เสนา เลขท่ี 310/2/3 ถนน วไิลเสนา(ก) ต าบล เสนา อ าเภอ เสนา จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13110

311 MBC เดอะทรี
99/99-4 หมูท่ี่ 7 ต าบล บางควูดั อ าเภอ เมืองปทุมธานี จงัหวดั ปทุมธานี 12000

312 MBC ศรีมหาโพธ์ิ เลขท่ี 218/4 หมู ่4 ต าบล ศรีมหาโพธิ อ าเภอ ศรีมหาโพธิ จงัหวดั ปราจนีบุรี 25140

313 MBC วภิาวดี 64 เลขท่ี 201/119-120 ซอย วภิาวดีรงัสิต 64 (มหานคร) แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักส่ี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10210

314 MBC ซอยอุดมเดช เลขท่ี 102/550 หมู ่3 ต าบล บางเมืองใหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10270

315 MBC หนองคลา้ใหม่ เลขท่ี 69/20 หมู ่1 ต าบล บึง อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

316 MBC ตลาดแพนเวย์ เลขท่ี 384 หมู ่5 ต าบล นนทรี อ าเภอ กบินทรบุ์รี จงัหวดั ปราจนีบุรี 25110

317 MBC ตลาดเกษตรพฒันา เลขท่ี 160/14-15 หมู ่1 ต าบล ดีลัง อ าเภอ พฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 15220

318 MBC บา้นฟ้า รงัสิตคลอง 4 เลขท่ี 67/19 หมู ่3 ต าบล บึงยีโ่ถ อ าเภอ ธญับุรี จงัหวดั ปทุมธานี 12130

319 MBC ตลาดอุดมกิตต์ 2 เลขท่ี 259/67 หมู ่11 ต าบล หนองขาม อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

320 MBC พุทธสาคร เลขท่ี 111/23 หมู ่5 ต าบล แคราย อ าเภอ กระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74110

321 MBC  BCP  บรมฯ กม.15 เลขท่ี 68/24 หมู ่12 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทววีฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10170

322 MBC แยกนิคมเกตเวย์ เลขท่ี 821 หมู ่9 ต าบล หวัส าโรง อ าเภอ แปลงยาว จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24190

323 MBC อินทราวาส เลขท่ี 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวง บางระมาด เขต ตล่ิงชนั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10170

324 MBC เคหะสระบุรี เลขท่ี 789/632 ถนนพหลโยธิน ต าบล ปากเพรียว อ าเภอ เมืองสระบุรี จงัหวดั สระบุรี 18000

325 MBC ตลาดอุดมสุข เลขท่ี 379/203-205 หมู ่10 ต าบล หนองก่ี อ าเภอ กบินทรบุ์รี จงัหวดั ปราจนีบุรี 25110

326 MBC ตลาดโรงสี เลขท่ี 83/3 หมู ่2 ต าบล บางสมคัร อ าเภอ บางปะกง  จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 2418

327 MBC ซอยอยูว่ทิยา เลขท่ี 216 ถนนอยูว่ทิยา แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10530

328 MBC  BCP  บางละมุง เลขท่ี 182/24 หมู ่2 ต าบล บางละมุง อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

329 MBC  BCP  เคหะบางพลี เลขท่ี 98/4 หมู ่1 ต าบล บางเสาธง อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

330 MBC ตลาดคุณตาพลอย เลขท่ี 287/2 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝัง่เหนือ แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

331 MBC วดัไทรมา้ เลขท่ี 73/6 หมู ่3 ซอย บางรกันอ้ย-ไทรมา้ ถนน รตันาธิเบศร ์ต าบล บางรกันอ้ย อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000
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332 MBC ถนนชยัพรวถีิ เลขท่ี 54/1 หมู ่11 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

333 MBC เคหะคลองจัน่ เลขท่ี 1 ซอย 59 (การเคหะฯ) แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

334 MBC ตลาดลาดหลุมแกว้ เลขท่ี 2/19 หมู ่4 ต าบล ระแหง อ าเภอ ลาดหลุมแกว้ จงัหวดั ปทุมธานี 12140

335 MBC ตลาดจอมพล เลขท่ี 140 หมู ่4 ต าบล คุง้ลาน อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

336 MBC ตลาดโคกกระถิน เลขท่ี 51/4 หมู ่8 ต าบล หว้ยขมิ้ น อ าเภอ หนองแค จงัหวดั สระบุรี 18230

337 MBC ฉลองกรุง 53 เลขท่ี 217 ถนน เลียบคลองล ากอไผ่ แขวง ล าปลาทิว เขต ลาดกระบงั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10520

338 MBC ตลาดลานทราย เลขท่ี 129/15 หมู ่7 ต าบล บางจาก อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130

339 MBC ต าบลลาดใหญ่ เลขท่ี 90/47 หมู ่3 ต าบล ลาดใหญ่ อ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม จงัหวดั สมุทรสงคราม 75000

340 MBC วดับวัโรย เลขท่ี 55/36-38 หมู ่3 ต าบล บางเสาธง อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

341 MBC หมูบ่า้นสินธิวาธานี เลขท่ี 125/94-96 หมู ่2 ต าบล สามเรือน อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

342 MBC ตลาดคลอง 16 เลขท่ี 18/203-204 หมู ่18 ถนน เทศบาล ต าบล ดอนฉิมพลี อ าเภอ บางน ้าเปร้ียว จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24170

343 MBC นาพรา้ว เลขท่ี 88/3 หมู ่5 ต าบล สุรศกัด์ิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

344 MBC แสนภดูาษ เลขท่ี 33/2 หมู ่3 ต าบล แสนภดูาษ อ าเภอ บา้นโพธ์ิ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24140

345 MBC  BCP  เพชรเกษม กม.61
เลขท่ี 272/3 หมู ่2 ต าบล ล าพยา อ าเภอ เมืองนครปฐม จงัหวดั นครปฐม 73000

346 MBC  BCP  พฒันาการ 27 เลขท่ี 1405 ถนน พฒันาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

347 MBC เขาตาโล
เลขท่ี 99/1069 หมู ่10 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

348 MBC ตลาดวดัลาดหอย
เลขท่ี 269/2 หมู ่5 ต าบล โคกคราม อ าเภอ บางปลามา้ จงัหวดั สุพรรณบุรี 72150

349 MBC ชุมชนบา้นออ้ย
เลขท่ี 661/22 ถนน พิชยัรณรงคส์งคราม ต าบล ปากเพรียว อ าเภอ เมืองสระบุรี จงัหวดั สระบุรี 18000

350 MBC บา้นอ าเภอ
เลขท่ี 31/1 หมู ่3 ต าบล นาจอมเทียน อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20250

351 MBC  BCP  บางนา กม.27 เลขท่ี 399/2 หมู ่1 ต าบล บางบ่อ อ าเภอ บางบ่อ จงัหวดั สมุทรปราการ 10560

352 MBC หมูบ่า้นภมูิใจนิเวศน์ เลขท่ี 40/1 หมู ่5 ต าบล ในคลองบางปลากด อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290

353 MBC  BCP  เทพารกัษ์ กม.9 เลขท่ี 6/3 หมู ่3 ต าบล บางพลีใหญ่ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

354 MBC  BCP  ก่ิงแกว้ เลขท่ี 23/17 หมู ่7 ต าบล ราชาเทวะ อ าเภอ บางพลี  จงัหวดั สมุทรปราการ 10540
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355 MBC  BCP  ซอยมหาดไทย เลขท่ี 282/2 ซอย ลาดพรา้ว122(มหาดไทย1)  แขวง พลับพลา เขต วงัทองหลาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310

356 MBC  BCP  พระราม 2 กม.50 เลขท่ี 99/5 หมู ่2 ต าบล นาโคก อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร  จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

357 MBC  BCP  เพชรเกษม กม.47 เลขท่ี 97/1 หมู ่3 ต าบล ศรีษะทอง อ าเภอ นครชยัศรี จงัหวดั นครปฐม 73120

358 MBC ตลาดสามแยกเจดีย์ เลขท่ี 135 หมู ่3 ต าบล ปากคลองบางปลากด อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290

359 MBC หมูบ่า้นวเิศษสุขนคร เลขท่ี 49/4-5 หมู ่15 ต าบล บางครุ อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130

360 MBC  BCP  สายเอเชีย กม.62
เลขท่ี 59/1 หมู ่3 ต าบล บา้นหวา้ อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

361 MBC ถนนทา้ยบา้น
เลขท่ี 240 หมู ่7 ต าบล ทา้ยบา้น อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ  จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

362 MBC ถนนปราจนีตคาม เลขท่ี 66/1 ถนน ปราจนีตคาม ต าบล หนา้เมือง อ าเภอ เมืองปราจนีบุรี จงัหวดั ปราจนีบุรี 25000

363 MBC ตลาดกบินทรบุ์รี เลขท่ี 236,238,240 ถนน เจา้ส าอางค ์ต าบล กบินทร ์อ าเภอ กบินทรบุ์รี จงัหวดั ปราจนีบุรี 25110

364 MBC ตลาดต าหรุ
เลขท่ี 954 หมู ่8 ต าบล บางปใูหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

365 MBC  BCP  บางบวัทอง - บางพนู
เลขท่ี 77/2 หมู ่5 ต าบล บางพนู อ าเภอ เมืองปทุมธานี จงัหวดั ปทุมธานี 12000

366 MBC  BCP  พิบลูสงคราม
เลขท่ี 5/26 หมู ่6 ต าบล สวนใหญ่ อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000

367 MBC  BCP  เฉลิมพระเกียรติ 7 เลขท่ี 78/156 หมูท่ี่ 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

368 MBC  BCP  เพชรเกษม กม.61-ขาออก เลขท่ี 199/6 หมู ่9 ต าบล ล าพยา อ าเภอ เมืองนครปฐม จงัหวดั นครปฐม 73000

369 MBC  BCP  ประดิษฐม์นูธรรม (2) เลขท่ี 28 ซอย โยธินพฒันา แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

370 MBC  BCP  ประดิษฐม์นูธรรม (3)
เลขท่ี 569 ถนน ประดิษฐม์นูธรรม แขวง ลาดพรา้ว เขต ลาดพรา้ว จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

371 MBC  BCP  รามอินทรา กม.14
เลขท่ี 50 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

372 MBC  BCP  บางนา กม.13
เลขท่ี 60/11 หมู ่1 ต าบล ราชาเทวะ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

373 MBC  BCP  เพชรพระราม
เลขท่ี 25/21 ถนน ริมคลองแสนแสบ แขวง บางกะปิ เขต หว้ยขวาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310
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374 MBC  BCP  บรมราชชนนี กม.23 เลขท่ี 38/14 หมู ่2  ต าบล บางเตย อ าเภอ สามพราน จงัหวดั นครปฐม 73210

375 MBC ตลาดหมอนนาง เลขท่ี 11/1 หมู ่3 ต าบล หมอนนาง อ าเภอ พนัสนิคม จงัหวดั ชลบุรี 20140

376 MBC วดัสวนสม้ เลขท่ี 83/5 หมู ่8 ต าบล ส าโรงใต ้อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130

377 MBC  BCP  พระราม 2 กม.52 เลขท่ี 84/15 หมู ่2 ต าบล นาโคก อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

378 MBC  BCP  สายเอเชีย กม.69 เลขท่ี 52/1 หมู ่7  ต าบล คลองสวนพลู อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13000

379 MBC  BCP  บางปะกง เลขท่ี 319/2 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต าบล หนา้เมือง อ าเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั ฉะเชิงเทรา  24000

380 MBC ตลาดหวัรอ เลขท่ี 22,24,26 หมู ่7 ต าบล หวัรอ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13000

381 MBC ซอยบงกช เลขท่ี 327/259-261 หมู ่9 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

382 MBC  BCP  เพชรเกษม กม.41 เลขท่ี 48/21 หมู ่4 ต าบล ท่าต าหนัก อ าเภอ นครชยัศรี จงัหวดั นครปฐม  73120

383 MBC เทียนทะเล 28
เลขท่ี 650/4 ซอย เทียนทะเล 28 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ต าบล ท่าขา้ม อ าเภอ บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

10150

384 MBC บางเลน เลขท่ี 510 หมู ่8  ต าบล บางเลน อ าเภอ บางเลน จงัหวดั นครปฐม 73130

385 MBC สะพานส่ี เลขท่ี 12 หมู ่6 ต าบล มาบยางพร อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง  21140

386 MBC นาจอมเทียน
เลขท่ี 27/26-28 หมู ่2 ต าบล นาจอมเทียน อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี  20250

387 MBC บางปนูคร เลขท่ี 213 หมู ่7 ต าบล บางปใูหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ  10280

388 MBC ตลาดพระพรหม เลขท่ี 556/1 หมู ่11 ต าบล หนองขาม อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี  20110

389 MBC ศรีประจนัต์ เลขท่ี 544 หมู ่3 ต าบล ศรีประจนัต์ อ าเภอ ศรีประจนัต์ จงัหวดั สุพรรณบุรี  72140

390 MBC เสาไห้ เลขท่ี 27/24 หมู ่1 ต าบล เสาไห ้อ าเภอ เสาไห ้จงัหวดั สระบุรี  18160

391 MBC หนองม่วง เลขท่ี 399 หมู ่8 ถนน พหลโยธิน ต าบล หนองม่วง อ าเภอ หนองม่วง จงัหวดั ลพบุรี  15170

392 MBC สามกระบือเผือก เลขท่ี 68/7 หมู ่4 ต าบล สามควายเผือก อ าเภอ เมืองนครปฐม จงัหวดั นครปฐม  73000

393 MBC  BCP  พระราม 2 ซอย 28 เลขท่ี 19/20 หมู ่3 แขวง บางมด เขต จอมทอง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10150

394 MBC BCP  กรุงเทพกรีฑา เลขท่ี 65/11 หมู ่13 แขวง สะพานสงู เขต สะพานสงู จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10240

395 MBC ตลาดบุญศรีสุวรรณ เลขท่ี 1882 หมู ่5 ต าบล ดอนเจดีย ์อ าเภอ ดอนเจดีย ์จงัหวดั สุพรรณบุรี  72170

396 MBC เคหะแหลมฉบงั เลขท่ี 227/13-15 หมู ่6  ต าบล บางละมุง อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

397 MBC  BCP  พหลโยธิน กม.106 เลขท่ี 121/2 ถนน พหลโยธิน ต าบล ปากเพรียว อ าเภอ เมืองสระบุรี จงัหวดั สระบุรี  18000

398 MBC ถนนนาจอมเทียน 13 เลขท่ี 33/63-65 หมู ่7 ต าบล หว้ยใหญ่ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

399 MBC  BCP  อิสรภาพ เลขท่ี 178/16 ถนน อิสรภาพ แขวง สมเด็จเจา้พระยา เขต คลองสาน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10600
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400 MBC สน.โคกคราม เลขท่ี 198 ซอย นวลจนัทร ์36 แขวง นวลจนัทร ์เขต บึงกุ่ม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10230

401 MBC นิคมลาดกระบงั เลขท่ี 75,77 ซอย ฉลองกรุง 29  แขวง ล าปลาทิว เขต ลาดกระบงั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10520

402 MBC ตลาดวดัม่วง เลขท่ี 9/10 หมู ่6 ต าบล หวัตะพาน อ าเภอ วเิศษชยัชาญ จงัหวดั อ่างทอง  14110

403 MBC รงัสิตคลอง 6 เลขท่ี 27/11 หมู ่1 ต าบล คลองหก อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  12120

404 MBC สวนผักซอย 1 เลขท่ี 151/1 ถนนสวนผัก แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170

405 MBC เทศบาลบางป ู59 เลขท่ี 160 หมู ่7 ต าบล ทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ  10280

406 MBC แสวงหา เลขท่ี 116/1 หมู ่6 ต าบล แสวงหา อ าเภอ แสวงหา จงัหวดั อ่างทอง  14150

407 MBC  BCP  พระราม 2 กม.11 เลขท่ี 82/9 หมู ่4 แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10150

408 MBC  BCP  แก่งคอย เลขท่ี 94/1 หมู ่4 ต าบล ตาลเด่ียว อ าเภอ แก่งคอย จงัหวดั สระบุรี  18110

409 MBC  BCP  สายเอเชีย กม.150 เลขท่ี 116/1 หมู ่1 ต าบล น ้าตาล อ าเภอ อินทรบุ์รี จงัหวดั สิงหบุ์รี  16110

410 MBC เอ้ืออาทรมีนบุรี เลขท่ี 14 ซอย รามอินทรา 127 แยก 1 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

411 MBC  BCP  เพชรเกษม กม.192 เลขท่ี 81 หมู ่1 ต าบล ดอนขุนหว้ย อ าเภอ ชะอ า จงัหวดั เพชรบุรี  76120

412 MBC เอ้ืออาทรหนองแขม เลขท่ี 9/1 ซอย เลียบฯ ฝัง่เหนือ 34 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10160

413 MBC  BCP  พทัยาเหนือ เลขท่ี 159/115 หมู ่5 ถนน พทัยาเหนือ ต าบล นาเกลือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

414 MBC  BCP  บายพาสชลบุรี กม.13 เลขท่ี 20/70 หมู ่1 ต าบล หว้ยกะปิ อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี  20000

415 MBC  BCP  สุขุมวทิ กม.101 เลขท่ี 53/2 หมู ่4 ต าบล เสม็ด อ าเภอ เมืองชลบุรี  จงัหวดั ชลบุรี  20000

416 MBC สุรศกัด์ิ เลขท่ี 283/21-23 หมู ่8 ต าบล สุรศกัด์ิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี  20110

417 MBC ถนนบางแสน-อ่างศิลา เลขท่ี 26,28 ถนน บางแสน-อ่างศิลา ต าบล แสนสุข อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี  20130

418 MBC เขาขยาย เลขท่ี 3/1 หมู ่1 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี  20230

419 MBC  BCP  พระราม 2 กม.20 เลขท่ี 59/16 หมู ่1 ต าบล คอกกระบือ อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร  จงัหวดั สมุทรสาคร  74000

420 MBC อ าเภอศรีมโหสถ เลขท่ี 223/3 หมู ่3 ต าบล โคกปีบ อ าเภอ ศรีมโหสถ จงัหวดั ปราจนีบุรี  25190

421 MBC  BCP  ออ้มใหญ่ เลขท่ี 17/101 หมู ่2 ต าบล ออ้มใหญ่ อ าเภอ สามพราน จงัหวดั นครปฐม  73160

422 MBC BCP  แจง้วฒันะ เลขท่ี 223/277 หมู ่4 ต าบล ปากเกร็ด อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี  11120

423 MBC บางเสร่ เลขท่ี 128/1 หมู ่8 ต าบล บางเสร่ อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี  20250

424 MBC  BCP  อุดมสุข 45 เลขท่ี 695/1 ซอย สุขุมวทิ 103 แขวง บางจาก เขต พระโขนง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10260

425 MBC  BCP  สุขสวสัด์ิ 39 (Closed Feb-2019) เลขท่ี 78/9 หมู ่19 ต าบล บางพึง่ อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ  10130

426 MBC วดับางเกลือ เลขท่ี 162/24 หมู ่2 ต าบล บางสมคัร อ าเภอ บางปะกง จงัหวดั ฉะเชิงเทรา  24180

427 MBC เคหะรามค าแหง เลขท่ี 1/50-51, ซอย รามค าแหง 190/2  แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10510
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428 MBC รามค าแหง 53 เลขท่ี 478 ซอย รามค าแหง 53 (จนัทรศ์รี) แขวง วงัทองหลาง เขต วงัทองหลาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10310

429 MBC ท่าโขลง เลขท่ี 94/1 หมู ่9 ต าบล เขาสมอคอน อ าเภอ ท่าวุง้ จงัหวดั ลพบุรี  15180

430 MBC หนองเกตุใหญ่ เลขท่ี 9/10 หมู ่1  ถนน สายโรงไมขี้ด ต าบล หนองปลาไหล อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

431 MBC ต าบลล าโพ เลขท่ี 3/4 หมู ่5 ต าบล ล าโพ อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี  11110

432 MBC  BCP  วงัตะเคียน เลขท่ี 5/4 หมู ่2 ต าบล วงัตะเคียน อ าเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดั ฉะเชิงเทรา  24000

433 MBC หว้ยใหญ่ เลขท่ี 118/1 หมู ่3 ต าบล หว้ยใหญ่ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

434 MBC  BCP  พระราม 2 กม.33 เลขท่ี 30/19 หมู ่2 ต าบล บางกระเจา้ อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร  74000

435 MBC  BCP  บา้นโขง้ เลขท่ี 82 หมู ่10 ต าบล บา้นโขง้ อ าเภอ อู่ทอง  จงัหวดั สุพรรณบุรี  72160

436 MBC  BCP  วงัยาง เลขท่ี 173/1 หมู ่6 ต าบล วงัยาง อ าเภอ ศรีประจนัต์ จงัหวดั สุพรรณบุรี  72140

437 MBC วดัสิงห์ เลขท่ี 11/33 ถนน จวนวไิล ต าบล วดัสิงห ์อ าเภอ วดัสิงห ์ จงัหวดั ชยันาท  17120

438 MBC วดัสุทธาวาส เลขท่ี 10 หมู ่7 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

439 MBC ซอยอลัลายน์ เลขท่ี 269/144 หมู ่6 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี  20230

440 MBC สรรพยา เลขท่ี 365 หมู ่4 ต าบล สรรพยา อ าเภอ สรรพยา จงัหวดั ชยันาท  17150

441 MBC บ่อทอง-ชลบุรี เลขท่ี 8 หมู ่1 ซอย เทศบาล 11 ถนน สายหนองเสม็ด-บ่อทอง ต าบล บ่อทอง อ าเภอ บ่อทอง จงัหวดั ชลบุรี  20270

442 MBC  BCP  สามพราน เลขท่ี 31/182 หมู ่1 ต าบล ท่าตลาด อ าเภอ สามพราน จงัหวดั นครปฐม  73110

443 MBC ซอยจตุรมิตร เลขท่ี 121/9 หมู ่6 ต าบล บางพลีใหญ่ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

444 MBC ศาลาล าดวน เลขท่ี 435 หมู ่1 ต าบล ศาลาล าดวน อ าเภอ เมืองสระแกว้ จงัหวดั สระแกว้ 27000

445 MBC ตลาดสตัหีบ เลขท่ี 0250/1-3 หมู ่1 ต าบล สตัหีบ อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี  20180

446 MBC ตลาดสระแกว้ เลขท่ี 489/14-15 ถนน นารายณม์หาราช ต าบล ทะเลชุบศร อ าเภอ เมืองลพบุรี จงัหวดั ลพบุรี  15000

447 MBC BCP  วภิาวดี กม.12 เลขท่ี 1079 ถนน วภิาวดีรงัสิต แขวง จตุจกัร เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10900

448 MBC BCP  วภิาวดี กม.17 เลขท่ี 21/44 ถนน วภิาวดีรงัสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักส่ี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10210

449 MBC BCP  แก่งคอย2 เลขท่ี 155/8 หมู ่7 ต าบล ตาลเด่ียว อ าเภอ แก่งคอย จงัหวดั สระบุรี  18110

450 MBC BCP  เทศบาลบางป ู77 เลขท่ี 272 หมู ่2 ต าบล บางปใูหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ  10280

451 MBC BCP  จรญัสนิทวงศ ์95/2 เลขท่ี 677 ถนน จรญัสนิทวงศ ์แขวง บางออ้ เขต บางพลัด จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10700

452 MBC BCP  พทัยากลาง เลขท่ี 14/18 หมู ่9 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

453 MBC อู่ทอง เลขท่ี 1000/12  หมู ่6 ต าบล อู่ทอง อ าเภอ อู่ทอง จงัหวดั สุพรรณบุรี  72160

454 MBC นครหลวง (อยุธยา) เลขท่ี 82/31 หมู ่2  ต าบล นครหลวง อ าเภอ นครหลวง จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13260

455 MBC เอ้ืออาทรท่าจนี เลขท่ี 68/41 หมู ่7 ต าบล ท่าจนี อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร  74000
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456 MBC เอ้ืออาทรขจรวทิย์ เลขท่ี 11 หมู ่1 ต าบล แพรกษาใหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

457 MBC ทพัทนั เลขท่ี 361/23 หมู ่1 ต าบล ทพัทนั อ าเภอ ทพัทนั จงัหวดั อุทยัธานี  61120

458 MBC คลองมะเด่ือ 12 เลขท่ี 118 หมู ่8 ต าบล คลองมะเด่ือ อ าเภอ กระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74110

459 MBC BCP  ชวนชื่น เลขท่ี 98 หมู ่5 ต าบล บางเด่ือ อ าเภอ เมืองปทุมธานี จงัหวดั ปทุมธานี 12000

460 MBC เอ้ืออาทรสมุทรปราการ เลขท่ี 236 หมู ่5 ต าบล บางบ่อ อ าเภอ บางบ่อ จงัหวดั สมุทรปราการ 10560

461 MBC สินสาคร เลขท่ี 56/7 หมู ่5 ต าบล พนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

462 MBC BCP  กลัปพฤกษ์ เลขท่ี 4/1 ถนน กลัปพฤกษ์ แขวง บางแค เขต บางแค จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

463 MBC BCP  บา้นโพธ์ิ เลขท่ี 88 หมู ่1 ต าบล คลองประเวศ อ าเภอ บา้นโพธ์ิ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24140

464 MBC BCP  นครนายก-รงัสิต1 เลขท่ี ข2-258 ถนน วงักระโจม ต าบล นครนายก อ าเภอ เมืองนครนายก จงัหวดั นครนายก 26000

465 MBC BCP  สุขุมวทิ กม.219 เลขท่ี 351/4 ถนน สุขุมวทิ ต าบล เนินพระ อ าเภอ เมืองระยอง จงัหวดั ระยอง 21000

466 MBC ส่ีแยกทศกณัฑ์ เลขท่ี 389/2 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

467 MBC BCP  นวลจนัทร์ เลขท่ี 132 หมู ่12  แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

468 MBC ตลาดโรงเกลือ เลขท่ี 19/30-32 ถนน กม 5 ฝัง่ซา้ย ต าบล อรญัประเทศ อ าเภอ อรญัประเทศ จงัหวดั สระแกว้ 27120

469 MBC BCP  แพรกษา 11 เลขท่ี 378/1 หมู ่2 ต าบล แพรกษา อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

470 MBC BCP  สุขสวสัด์ิ 42 เลขท่ี 616 หมู ่4 แขวง บางปะกอก เขต ราษฎรบ์รูณะ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10140

471 MBC BCP  พระราม 2 กม.78 เลขท่ี 5/6 หมู ่6 ต าบล แพรกหนามแดง อ าเภอ อมัพวา จงัหวดั สมุทรสงคราม 75110

472 MBC BCP  เพชรเกษม กม.128 เลขท่ี 3/2 หมู ่2 ต าบล หว้ยโรง อ าเภอ เขายอ้ย จงัหวดั เพชรบุรี 76140

473 MBC BCP  ออ้มนอ้ย เลขท่ี 88/4 หมู ่6 ถนน เพชรเกษม ต าบล ออ้มนอ้ย อ าเภอ กระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74130

474 MBC เพชรเกษม 77 เลขท่ี 5/1 ซอย เพชรเกษม 77 แขวง หนองคา้งพลู เขต หนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

475 MBC หนองไผ่แกว้ เลขท่ี 315/1 หมู ่2 ต าบล หนองไผ่แกว้ อ าเภอ บา้นบึง  จงัหวดั ชลบุรี  2022

476 MBC ถนนสุขประยรู เลขท่ี 841/56 ถนน สุขประยรู ต าบล บา้นโขด อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี  20000

477 MBC วดัพระญาติ เลขท่ี 13/16 หมู ่5 ต าบล ไผ่ลิง อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13000

478 MBC  BCP  นิมิตรใหม่ 1 เลขท่ี 3/2 ถนน นิมิตใหม่ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

479 MBC  BCP  นารายณม์หาราช เลขท่ี 217/14 ถนน นารายณม์หาราช ต าบล ทะเลชุบศร อ าเภอ เมืองลพบุรี จงัหวดั ลพบุรี 15000

480 MBC  BCP  รงัสิตคลอง 8 เลขท่ี 25/2 หมู ่4 ต าบล ล าผักกูด อ าเภอ ธญับุรี จงัหวดั ปทุมธานี 12110

481 MBC  BCP  บรมราชชนนี กม.2 เลขท่ี 97 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร ์เขต บางกอกนอ้ย จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10700

482 MBC วดัโพธ์ิทอง เลขท่ี 130/1 ซอย สุขสวสัด์ิ 26 แขวง บางมด เขต จอมทอง  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

483 MBC ตลาดท่าขา้ม เลขท่ี 1/3 หมู ่5 ต าบล โพสงัโฆ อ าเภอ ค่ายบางระจนั จงัหวดั สิงหบุ์รี 16150
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484 MBC เอ้ืออาทรบางขุนเทียน เลขท่ี 13/2 ซอย อนามยังามเจริญ 31 แขวง ท่าขา้ม เขต บางขุนเทียน  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

485 MBC โคกตูม เลขท่ี 289/2 หมู ่2 ต าบล โคกตูม อ าเภอ เมืองลพบุรี จงัหวดั ลพบุรี 15210

486 MBC  BCP  สรรพาวธุ เลขท่ี 801 ถนน ริมทางรถไฟเก่า แขวง บางนา เขต บางนา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10260

487 MBC คขูวาง 6 เลขท่ี 43/8 หมู ่1 ต าบล คขูวาง อ าเภอ ลาดหลุมแกว้ จงัหวดั ปทุมธานี 12140

488 MBC ไทยคนัทรีคลับ เลขท่ี 2/125 หมู ่2 ต าบล พิมพา อ าเภอ บางปะกง จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24180

489 MBC  BCP  บรมราชชนนี กม.9 (ขาออก) เลขท่ี 347 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี เขต ตล่ิงชนั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10170

490 MBC BCP  แจง้วฒันะ 22 เลขท่ี 112/1 หมู ่5 ต าบล ปากเกร็ด อ าเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดั นนทบุรี 11120

491 MBC  BCP  พหลโยธิน กม.59 เลขท่ี 55/2 หมู ่2 ต าบล ล าไทร อ าเภอ วงันอ้ย จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13170

492 MBC  BCP  สุวนิทวงศ์ เลขท่ี 30/7 หมู ่3 แขวง ล าผักชี เขต หนองจอก จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10530

493 MBC  BCP  ปากช่อง-ช านาญ เลขท่ี 40/2 หมู ่10 ต าบล ขนงพระ อ าเภอ ปากช่อง จงัหวดั นครราชสีมา 30130

494 MBC  BCP  สงูเนิน 1 (ขาออก) เลขท่ี 20 หมู ่9 ต าบล สงูเนิน อ าเภอ สงูเนิน จงัหวดั นครราชสีมา 30170

495 MBC  BCP  สงูเนิน 2 (ขาเขา้) เลขท่ี 68/4 หมู ่2 ต าบล มะเกลือใหม่ อ าเภอ สงูเนิน จงัหวดั นครราชสีมา 30170

496 MBC  BCP  ลาดบวัขาว เลขท่ี 166 หมู ่15 ต าบล ลาดบวัขาว อ าเภอ สีคิ้ ว  จงัหวดั นครราชสีมา 30340

497 MBC  BCP  โคราช-สืบศิริ เลขท่ี 152/4  ถนน สืบศิริ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

498 MBC  BCP  บายพาสชลบุรี กม.1 เลขท่ี 99/1 หมู ่4 ต าบล หนองไมแ้ดง อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

499 MBC  BCP  โรจนะ เลขท่ี 55/6 หมู ่3 ต าบล สามเรือน อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

500 MBC  BCP  อ่อนนุช 17/1 เลขท่ี 923/2 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

501 MBC BCP  ราชพฤกษ์ เลขท่ี 14/7 หมู ่5 ต าบล บางรกันอ้ย อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000

502 MBC  BCP  รตันาธิเบศร์ เลขท่ี 79/11-12 หมู ่3 ต าบล บางรกันอ้ย อ าเภอ เมืองนนทบุรี  จงัหวดั นนทบุรี 11000

503 MBC BCP  ติวานนท ์15 เลขท่ี 251/1 ถนน ติวานนท ์ต าบล บางกระสอ อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000

504 MBC  BCP  สายเอเชีย กม. 81 (ขาออก) เลขท่ี 111/2 หมู ่1 ต าบล พรหมบุรี อ าเภอ พรหมบุรี จงัหวดั สิงหบุ์รี 16160

505 MBC  BCP  สุพรรณบุรี เลขท่ี 235/2 หมู ่5 ต าบล ท่าระหดั อ าเภอ เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั สุพรรณบุรี 72000

506 MBC  BCP  เพชรเกษม กม. 193 เลขท่ี 350/1 หมู ่3 ต าบล ดอนขุนหว้ย อ าเภอ ชะอ า  จงัหวดั เพชรบุรี 76120

507 MBC  BCP  ท่าฉาง- สุราษฎรธ์านี เลขท่ี 115/3 หมู ่4 ต าบล คลองไทร อ าเภอ ท่าฉาง จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84150

508 MBC  BCP  ท่าศาลา เลขท่ี 461 หมู ่1 ต าบล ท่าศาลา อ าเภอ ท่าศาลา จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80160

509 MBC  BCP  อิสาณ - เมืองบุรีรมัย์ เลขท่ี 271 หมู ่4 ต าบล อิสาณ อ าเภอ เมืองบุรีรมัย ์จงัหวดั บุรีรมัย ์31000

510 MBC  BCP  เมืองเก่า - เมืองขอนแก่น เลขท่ี 485 หมู ่12 ต าบล เมืองเก่า อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

511 MBC  BCP  ไชโย เลขท่ี 78/2 หมู ่2 ต าบล ไชยภมูิ อ าเภอ ไชโย จงัหวดั อ่างทอง 14140
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512 MBC  BCP  บา้นโพธ์ิ - เมืองนครราชสีมา เลขท่ี 203 หมู ่4 ต าบล บา้นโพธ์ิ อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30310

513 MBC  BCP  โตนด - โนนสงู เลขท่ี 110/2 หมู ่10 ต าบล โตนด อ าเภอ โนนสงู จงัหวดั นครราชสีมา 30160

514 MBC  BCP  พยคัฆภมูิพิสยั เลขท่ี 223 หมู ่16 ต าบล ปะหลาน อ าเภอ พยคัฆภมูิพิสยั จงัหวดั มหาสารคาม 44110

515 MBC  BCP  เขาคราม - กระบ่ี เลขท่ี 280 หมู ่4 ต าบล เขาคราม อ าเภอ เมืองกระบ่ี จงัหวดั กระบ่ี 81000

516 MBC  BCP  จอมสุรางคย์าตร์ เลขท่ี 232/4 ถนน จอมสุรางคย์าตร ์ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

517 MBC  BCP  ปากช่อง - น ้าคา้ง เลขท่ี 144/2 หมู ่10 ต าบล ขนงพระ อ าเภอ ปากช่อง จงัหวดั นครราชสีมา 30130

518 MBC  BCP  เมืองขอนแก่น เลขท่ี 192/1 หมู ่1 ต าบล เมืองเก่า อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

519 MBC  BCP  หาดค า - เมืองหนองคาย เลขท่ี 57/2 หมู ่5 ต าบล หาดค า อ าเภอ เมืองหนองคาย จงัหวดั หนองคาย 43000

520 MBC  BCP  พระพุทธบาท เลขท่ี 99/1 หมู ่8 ต าบล หนา้พระลาน อ าเภอ เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั สระบุรี 18240

521 MBC  BCP  ล าลูกกา เลขท่ี 164/8 หมู ่9 ต าบล คคูต อ าเภอ ล าลูกกา  จงัหวดั ปทุมธานี 12130

522 MBC  BCP  วงัมะนาว 1 เลขท่ี 57/1 หมู ่2 ต าบล หนองชุมพล อ าเภอ เขายอ้ย จงัหวดั เพชรบุรี 76140

523 MBC  BCP  บา้นนาเดิม - สุราษฎรธ์านี เลขท่ี 424/2 หมู ่2 ต าบล บา้นนา อ าเภอ บา้นนาเดิม จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84240

524 MBC  BCP  สนามบิน - สุราษฎรธ์านี เลขท่ี 85 หมู ่3 ต าบล หวัเตย อ าเภอ พุนพิน จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84130

525 MBC  BCP  มหิดล - สุเทพ เลขท่ี 40 ถนน มหิดล ต าบล สุเทพ อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50200

526 MBC  BCP  เพชรเกษม 92 เลขท่ี 768/1 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

527 MBC  BCP  แสนตุง้ - เขาสมิง เลขท่ี 92/2 หมู ่5 ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 23150

528 MBC  BCP  ธาตุเชิงชุม - สกลนคร เลขท่ี 357/4 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000

529 MBC  BCP  ชะอ า พารค์
เลขท่ี 555/4 ถนน เพชรเกษม (ชะอ า) ต าบล ชะอ า อ าเภอ ชะอ า จงัหวดั เพชรบุรี 76120

530 MBC  BCP  คลองสวนพลู เลขท่ี 19/6 หมู ่10 ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13000

531 MBC  BCP  หนองจกิ - ปัตตานี เลขท่ี 200/6 หมู ่8 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี 94170

532 MBC  BCP  เมืองมหาสารคาม เลขท่ี 123 หมู ่23 ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44000

533 MBC  BCP  ลาดบวัหลวง เลขท่ี 58/1 หมู ่5 ต าบลสามเมือง อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13230

534 MBC  BCP  ญาณวโิรจน์ - เมืองจนัทบุรี เลขท่ี 21/1 หมู ่9 ต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 22000

535 MBC  BCP  ปลวกแดง เลขท่ี 385/10 หมู ่1 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140

536 MBC  BCP  คลองท่อม เลขท่ี 154 หมู ่1 ต าบลหว้ยน ้าขาว อ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบ่ี 81120

537 MBC  BCP  คีรีมาศ เลขท่ี 118 หมู ่7 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ  จงัหวดัสุโขทยั 64160

538 MBC  BCP  เมืองบางยม - สวรรคโลก เลขท่ี 109/1 หมู ่1 ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 64110
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539 MBC  BCP  ทุ่งเสล่ียม เลขท่ี 399 หมู ่1 ต าบลทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั 64150

540 MBC  BCP  วงัน ้าเขียว เลขท่ี 178/1 หมู ่7 ต าบลอุดมทรพัย ์อ าเภอวงัน ้าเขียว  จงัหวดันครราชสีมา 30370

541 MBC  BCP  เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี เลขท่ี 66/1 หมู ่7 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัสระบุรี 18000

542 MBC  BCP  ท่ามะกา เลขท่ี 18/6 หมู ่1 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 71120

543 MBC  BCP  จรเขร้อ้ง-อ่างทอง (ขาเขา้) เลขท่ี 66/12 หมู ่1 ต าบล จรเขร้อ้ง อ าเภอ ไชโย จงัหวดั อ่างทอง 14140

544 MBC  BCP  พระราม2 กม59 (ขาเขา้) เลขท่ี 9/12 หมู ่7 ต าบล บางแกว้ อ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม  จงัหวดั สมุทรสงคราม 75000

545 MBC  BCP  หนองแสง - นครพนม เลขท่ี 252/3 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต าบล หนองแสง อ าเภอ เมืองนครพนม จงัหวดั นครพนม 48000

546 MBC  BCP  สุขาภิบาล 3 เลขท่ี 24/36 หมู ่4 แขวง สะพานสงู เขต สะพานสงู จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

547 MBC  BCP  ท่าชนะ-สุราษฎรธ์านี
เลขท่ี 86 หมู ่10 ต าบล ประสงค ์อ าเภอ ท่าชนะ จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84170

548 MBC  BCP  ศรีตรงั - กระบ่ี เลขท่ี 168-170 ถนน ศรีตรงั ต าบล กระบ่ีใหญ่ อ าเภอ เมืองกระบ่ี จงัหวดั กระบ่ี 81000

549 MBC  BCP  ปราสาท เลขท่ี 172 หมู ่1 ต าบล ตานี อ าเภอ ปราสาท จงัหวดั สุรินทร ์32140

550 MBC  BCP   ศรีเทพ เลขท่ี 56 หมู ่6 ต าบล โคกสะอาด อ าเภอ ศรีเทพ จงัหวดั เพชรบรูณ ์67170

551 MBC  BCP   ข่วงเปา - จอมทอง เลขท่ี 390/1 หมู ่9 ต าบล ข่วงเปา อ าเภอ จอมทอง จงัหวดั เชียงใหม่ 50160

552 MBC  BCP  สนัโป่ง - แม่ริม เลขท่ี 158/4 หมู ่2 ต าบล สนัโป่ง อ าเภอ แม่ริม จงัหวดั เชียงใหม่ 50180

553 MBC  BCP  พล เลขท่ี 158 หมู ่8 ต าบล หนองแวงโสกพระ อ าเภอ พล จงัหวดั ขอนแก่น 40120

554 MBC  BCP  กระทู ้- ภเูก็ต เลขท่ี 2/75-76 หมู ่2 ต าบล กะทู ้อ าเภอ กะทู ้จงัหวดั ภเูก็ต 83120

555 MBC  BCP  ทุ่งตะโก เลขท่ี 2 หมู ่7 ต าบล ตะโก อ าเภอ ทุ่งตะโก จงัหวดั ชุมพร 86220

556 MBC  BCP  แสงชูโต - กาญจนบุรี เลขท่ี 6/1 หมู ่1 ต าบล ท่าลอ้ อ าเภอ ท่าม่วง จงัหวดั กาญจนบุรี 71000

557 MBC HP ออ้มใหญ่ (Kios format) เลขท่ี 17/19 หมู ่8 ต าบล ออ้มใหญ่ อ าเภอ สามพราน จงัหวดั นครปฐม 73160

558 MBC  BCP  บ่อวนิ1 เลขท่ี 88/12 หมู ่3 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

559 MBC  BCP  ซุปเปอรไ์ฮเวย2์ เลขท่ี 85/1 หมู ่2 ต าบล ชา้งเผือก อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50300

560 MBC  BCP  เปล่ียน เลขท่ี 3/4 หมู ่10 ต าบล เปล่ียน อ าเภอ สิชล จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80120

561 MBC  BCP  ล าลูกกา คลอง 7 เลขท่ี 89/1 หมู ่5 ต าบล บึงค าพรอ้ย อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12150

562 MBC  BCP  ศรีนครินทร ์- สมิติเวช  เลขท่ี 138/2 ถนน ศรีนครินทร ์แขวง หวัหมาก เขต บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

563 MBC  BCP  เทพารกัษ์ กม.7 (ขาออก) เลขท่ี 7/10 หมู ่1 ต าบล เทพารกัษ์ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10270

564 MBC  BCP  หมมู่น - เมืองอุดรธานี เลขท่ี 7/2 หมู ่11 ต าบล หมมู่น อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

565 MBC  BCP  สตรีวทิยา 2 เลขท่ี 392/1 ถนน สุคนธสวสัด์ิ แขวง ลาดพรา้ว เขต ลาดพรา้ว จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230
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566 MBC  BCP  บ่อวนิ2 เลขท่ี 291/20 หมู ่10 ต าบล เขาคนัทรง อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

567 MBC  BCP  ประตูน ้าพระอินทร ์(ขาออก) เลขท่ี 98/1 หมู ่6 ต าบล เชียงรากนอ้ย อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13180

568 MBC  BCP  หนองมน เลขท่ี 413/1 ถนน สุขุมวทิ ต าบล แสนสุข อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20130

569 MBC BCP โนนสงู เลขท่ี 138/1 หมู ่8 ต าบล โนนสงู อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41330

570 MBC พระประแดง เลขท่ี 1104 ถนน นครเข่ือนขนัธ ์ต าบล ตลาด อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130

571 MBC หมูบ่า้นดีเค เลขท่ี 166 ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 35 แขวง บางบอน เขต บางบอน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

572 MBC TCC กาแล ไนทบ์าซาร์ เลขท่ี 89/2 ถนน ชา้งคลาน ต าบล ชา้งคลาน อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50100

573 MBC โรงพยาบาลสวนดอก เลขท่ี 85 ถนน สุเทพ ต าบล สุเทพ อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50200

574 MBC คาลเท็กซ์ รามอินทรา ซอย 40 เลขท่ี 55/14 ถนน รามอินทรา แขวง นวลจนัทร ์เขต บึงกุ่ม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10230

575 MBC คาลเท็กซ์ พทัยากลาง เลขท่ี 144/33 หมู ่9 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

576 MBC ทีซีซี สุริวงศบุ์ค๊เซ็นเตอร์
เลขท่ี 54,54/1-7 อาคาร สุริวงศบุ์ค๊เซ็นเตอร ์หอ้งเลขท่ี SW107 ถนน ศรีดอนไชย ต าบล หายยา อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั 

เชียงใหม่ 50100

577 MBC หวักุญแจบา้นบึง เลขท่ี 200/44 หมู ่1 ต าบล คลองก่ิว อ าเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220

578 MBC คาลเท็กซ์ฟ้าฮ่าม เลขท่ี 171/8 หมู ่3 ต าบล ฟ้าฮ่าม อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50000

579 MBC ตลาดศรีย่าน เลขท่ี 151/3 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10300

580 MBC ตลาดวงัน ้าเย็น เลขท่ี 481 หมู ่1 ต าบล วงัน ้าเย็น อ าเภอ วงัน ้าเย็น จงัหวดั สระแกว้ 27210

581 MBC คาลเท็กซ์ บายพาสชลบุรี เลขท่ี 6/59 หมู ่2 ต าบล บา้นสวน อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

582 MBC ตลาดลาดพรา้ว สะพาน2
เลขท่ี 2041,2043 ถนน ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310

583 MBC ตลาดมีนบุรี
เลขท่ี 235 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

584 MBC คาลเท็กซ์ แม่ริม
เลขท่ี 270/2 หมู ่1 ต าบล ริมใต ้อ าเภอ แม่ริม จงัหวดั เชียงใหม่ 50180

585 MBC หนองแค
เลขท่ี 118,120,122 ถนน เศรษฐสมัพนัธ ์ต าบล หนองแค อ าเภอ หนองแค จงัหวดั สระบุรี  18140

586 MBC เกาะโพธ์ิ
เลขท่ี 129 หมู ่4 ถนน เกาะโพธ์ิ-สามแยก ต าบล ท่าบุญมี อ าเภอ เกาะจนัทร ์จงัหวดั ชลบุรี  20240
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587 MBC เฉลิมไทย ชลบุรี

เลขท่ี 697/155ข ถนน สุขุมวทิ ต าบล มะขามหย่ง อ าเภอ เมืองชลบุรี

 จงัหวดั ชลบุรี 20000

588 MBC คาลเท็กซ์ สนัทราย
เลขท่ี 261 หมู ่2 ต าบล สนัพระเนตร อ าเภอ สนัทราย จงัหวดั เชียงใหม่ 50210

589 MBC ทีซีซี ตะวนันา 2
อาคาร ตะวนันา มารเ์ก็ต เลขท่ี 3508 ถนน ลาดพรา้ว แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

590 MBC ทีซีซี-อาคารพลับพลาไชย

อาคาร พลับพลาไชย หอ้งเลขท่ี 314 ชั้น 1 เลขท่ี 9/1 ถนน เสือป่า แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศตัรพู่าย จงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร 10100

591 MBC ทีซีซี ตะวนันา 1
อาคาร ตะวนันา 1 เลขท่ี 3500 ถนน ลาดพรา้ว แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10240

592 MBC คาลเท็กซ์ พทัยาใต้
เลขท่ี 151/4 หมู ่11 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี  20150

593 MBC คาลเท็กซ์ โรจนะ 2
เลขท่ี 65 หมู ่3 ต าบล สามเรือน อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

594 MBC ทีซีซี-น า่เฮง เลขท่ี 100/16 หมู ่2 ถนน งามวงศว์าน ต าบล บางเขน อ าเภอ เมือง จงัหวดั นนทบุรี 11000

595 MBC ซอยประชุม ถนนสุรวงศ์ เลขท่ี 1,3,5,197/7 ซอย ประชุม ถนน สุรวงศ ์แขวง สุริยวงศ ์เขต บางรกั  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10500

596 MBC โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก เลขท่ี 575/9 ถนน พระองคด์ า ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

597 MBC คาลเท็กซ์ คลองหลวง เลขท่ี 10/10 หมู ่14 ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง   จงัหวดั ปทุมธานี 12120

598 MBC เคหะหนองหอย เชียงใหม่

เลขท่ี 543/118, 543/119, 543/120 ซอย หมูบ่า้นการเคหะ ถนน ล าพนู ต าบล หนองหอย อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั 

เชียงใหม่ 50000

599 MBC หมูบ่า้นหรรษา
เลขท่ี 1027,1029,1031 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองคา้งพลู เขต หนองแขม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

600 MBC ตลาดบา้นกาด แม่วาง
เลขท่ี 476 หมู ่5 ต าบล บา้นกาด อ าเภอ แม่วาง จงัหวดั เชียงใหม่ 50360
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601 MBC บา้นกร่าง พิษณุโลก
เลขท่ี 15/15,93/3 หมู ่11 ต าบล บา้นกร่าง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

602 MBC ตลาดประตูก่อม เลขท่ี 68/2-5 ถนน สุริยวงศ ์ต าบล หายยา อ าเภอ เมืองเชียงใหม่  จงัหวดั เชียงใหม่ 50100

603 MBC พระยาเสือ เลขท่ี 287/9-13 ถนน พญาเสือ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก     จงัหวดั พิษณุโลก 65000

604 MBC มหาวทิยาลัยนเรศวร
เลขท่ี 218,218/2 หมู ่7 ต าบล ท่าโพธ์ิ อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

605 MBC แสงเพ็ชร
เลขท่ี 359/37-39 หมู ่4 ถนน ชนเกษม ต าบล มะขามเต้ีย อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี จงัหวดั สุราษฎธ์านี 84000

606 MBC ตลาดหนองบอนแดง เลขท่ี 25/8-10 หมู ่2 ต าบล หนองบอนแดง อ าเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20170

607 MBC สตัหีบพลาซ่า
เลขท่ี 98/155 หมู ่9 ต าบล สตัหีบ อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20180

608 MBC แยกสามพรา้ว
เลขท่ี 229/14 หมู ่6 ซอย บา้นเด่ือ ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

609 MBC ตลาดโกทา เลขท่ี 574 หมู ่15 ต าบล ศิลา อ าเภอ เมืองขอนแก่น  จงัหวดั ขอนแก่น 40000

610 MBC โรงพยาบาลรวมแพทย์ เลขท่ี 214/19 ถนน บรมไตรโลกนารถ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก   จงัหวดั พิษณุโลก 65000

611 MBC เอสโซ่องครกัษ์ เลขท่ี 41/8 หมู ่4 ต าบล ทรายมลู อ าเภอ องครกัษ์ จงัหวดั นครนายก 26120

612 MBC ตลาดพุนพิน
เลขท่ี 16/1 ถนน ศรีพุนพิน ต าบล ท่าขา้ม อ าเภอ พุนพิน จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84130

613 MBC โรงพยาบาล ล าพนู เลขท่ี 166 หมู ่6 ต าบล เหมืองง่า อ าเภอ เมืองล าพนู จงัหวดั ล าพนู 51000

614 MBC ตลาดตน้พระยอม 2 เลขท่ี 4/21 ถนน เวยีงพิงค ์ต าบล ชา้งคลาน อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50100

615 MBC หนองสาหร่าย เลขท่ี 49 ถนน นิคมล าตะคอง ต าบล หนองสาหร่าย อ าเภอ ปากช่อง จงัหวดั นครราชสีมา 30130

616 MBC วทิยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา เลขท่ี 671/3-5 หมู ่8 ต าบล หมืน่ไวย อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

617 MBC ศิริพลาซ่า เลขท่ี 237,237/1-3 หมู ่15 ต าบล สงูเนิน อ าเภอ สงูเนิน จงัหวดั นครราชสีมา 30170

618 MBC ตลาดบา้นหว้ย เลขท่ี 169/9,166/7 ถนน อุดรดุษฎี ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

619 MBC ซอยจนิตคาม
เลขท่ี 477/6 หมู ่7 ซอย บา้นดอนอุดม ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 410

620 MBC เอกาทศรถ เลขท่ี 26/33 ถนน เอกาทศรฐ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

621 MBC พุมเรียง เลขท่ี 333 หมู ่3 ต าบล พุมเรียง อ าเภอ ไชยา จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84110



No. Store Name (Thai) Address (TH)

สาขา Big C

622 MBC พนัธุทิ์พยบ์างกะปิ
อาคาร ศนูยก์ารคา้พนัธุทิ์พย ์บางกะปิ, หอ้งเลขท่ี PG01 ชั้นG, เลขท่ี 3191, ถนน ลาดพรา้ว แขวง คลองจัน่ เขต บางกะปิ จงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร 10240

623 MBC ฟู้ ด รีพบัลิค หวัทะเล เลขท่ี 777/14 หมู ่8 ต าบล หนองบวัศาลา อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

624 MBC สถานีต ารวจอุดร เลขท่ี 43/30-32 ถนน ศรีสุข ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

625 MBC ตลาดท่าอิฐ 2 (ฉลองสาขาท่ี 500) เลขท่ี 99/147 หมู ่2 ต าบล ไทรมา้ อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000

626 MBC เอ้ืออาทร กระทุ่มแบน 2 เลขท่ี 29/2 หมู ่5 ต าบล สวนหลวง อ าเภอ กระทุ่มแบน  จงัหวดั สมุทรสาคร 74110

627 MBC ราชภฎัสุราษฏรธ์านี เลขท่ี 41/13 หมู ่1 ต าบล ขุนทะเล อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี  จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84100

628 MBC โป่งไผ่ เลขท่ี 725 หมู ่7 ต าบล ท่าตูม อ าเภอ ศรีมหาโพธิ จงัหวดั ปราจนีบุรี 25140

629 MBC นเรศวร 2
เลขท่ี 97/1 หมู ่7 ต าบล ท่าโพธ์ิ อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

630 MBC บางแสน-อ่างศิลา 2
เลขท่ี 90/378-379 หมู ่3 ต าบล เสม็ด อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

631 MBC หมูบ่า้นพรธิสาร 4
เลขท่ี 39/3 หมู ่1 ต าบล คลองเจ็ด อ าเภอ คลองหลวง  จงัหวดั ปทุมธานี 12120

632 MBC ชุมชน จุกกะเฌอ เลขท่ี 37 หมู ่1 ต าบล บึง อ าเภอ ศรีราชา    จงัหวดั ชลบุรี 20230

633 MBC หมูบ่า้นภทัรนิเวศน์
เลขท่ี 160/318-320,160/322 หมู ่8 ต าบล หนา้ไม ้อ าเภอ ลาดหลุมแกว้   จงัหวดั ปทุมธานี 

12140                                           

634 MBC บรมไตรโลกนารถ 2 เลขท่ี 228/7 ถนน บรมไตรโลกนารถ 2 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

635 MBC ประชาอุทิศ, อุดรธานี เลขท่ี 87/9 ถนน ประชาอุทิศ ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

636 MBC ตลาดเจดีย ์แม่ครวั เลขท่ี 332 หมู ่3 ต าบล แม่แฝกใหม่ อ าเภอ สนัทราย จงัหวดั เชียงใหม่ 50290

637 MBC ตลาดฟิวชัน่เอส เลขท่ี 99/64-65 ซอย 22 ถนน โชตนา ต าบล ป่าตัน อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50300

638 MBC แปซิฟิก พลาซ่า เลขท่ี 253/1 ถนน ตลาดใหม่ ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

639 MBC ตลาดสระแกว้ เลขท่ี 45/1 ถนน เทศบาล 19 ต าบล สระแกว้ อ าเภอ เมืองสระแกว้  จงัหวดั สระแกว้ 27000

640 MBC เตาถ่าน เลขท่ี 10/2 หมู ่4 ต าบล สตัหีบ อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20180

641 MBC มาบมะยม เลขท่ี 102/183-186 ถนน มาบมะยม ต าบล แสนสุข อ าเภอ เมืองชลบุรี  จงัหวดั ชลบุรี 20130

642 MBC โป่งสะเก็ด เลขท่ี 256/636 หมู ่3 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

643 MBC มาบยางพร เลขท่ี 126/34-36 หมู ่7 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

644 MBC กุสุมาลย์ เลขท่ี 95/1 หมู ่1 ต าบล กุสุมาลย ์อ าเภอ กุสุมาลย ์จงัหวดั สกลนคร 47210
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645 MBC บา้นคลอง เลขท่ี 224/42-44 ถนน สีหราชเดโชชยั ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จงัหวดั พิษณุโลก 65000

646 MBC บวัทองธานี เลขท่ี 14/1411 หมู ่13 ต าบล บางบวัทอง อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110

647 MBC สวนภมูิรกัษ์ เลขท่ี 1066,1068 ถนน มุขมนตรี ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000

648 MBC ตลาดใหม่ไทยเกษม เลขท่ี 49/1-3 หมู ่3 ต าบล รั้วใหญ่ อ าเภอ เมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดั สุพรรณบุรี 72000

649 MBC หมูบ่า้นเซนสิริ, แหลมฉบงั เลขท่ี 200/31-33 หมู ่6 ต าบล ทุ่งสุขลา อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

650 MBC ท่าอุเทน เลขท่ี 58/1,58/3-4 หมู ่1 ต าบล ท่าอุเทน อ าเภอ ท่าอุเทน  จงัหวดั นครพนม 48120

651 MBC บา้นโนนทนั เลขท่ี 101/243 หมู ่2 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น  จงัหวดั ขอนแก่น 40000

652 MBC บา้นกรด เลขท่ี 58 หมู ่3 ต าบล บา้นกรด อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

653 MBC อภิบาลบญัชา เลขท่ี 371/3 ถนน อภิบาลบญัชา ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครพนม จงัหวดั นครพนม 48000

654 MBC ไร่กลว้ย ศรีราชา เลขท่ี 100/60-61 หมู ่5 ต าบล สุรศกัด์ิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

655 MBC ตลาดท่าทองใหม่ เลขท่ี 101/1 หมู ่2 ต าบล ท่าทองใหม่ อ าเภอ กาญจนดิษฐ ์  จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84290

656 MBC บา้นค่าย เลขท่ี 92/3 หมู ่2 ต าบล บา้นค่าย อ าเภอ บา้นค่าย จงัหวดั ระยอง 21120

657 MBC นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี เลขท่ี 563 หมู ่6 ต าบล หนองระเวยีง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

658 MBC นาเกลือ-บางละมุง เลขท่ี 116/11-13 หมู ่5 ต าบล นาเกลือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

659 MBC แปลงยาว เลขท่ี 91/1 หมู ่7 ต าบล วงัเย็น อ าเภอ แปลงยาว    จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24190

660 MBC ชุมชนหนองหวา้ ซอย 5 เลขท่ี 29/15 หมู ่8 ต าบล บึง อ าเภอ ศรีราชา  จงัหวดั ชลบุรี 20230

661 MBC ถนน โพธ์ิทอง
เลขท่ี 88/14 ถนน โพธ์ิทอง ต าบล ทางเกวยีน อ าเภอ แกลง  จงัหวดั ระยอง 21110

662 MBC บา้นตูม เลขท่ี 162/6-8 ถนน ศรีธาตุประชาสนัติ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

663 MBC ประชารกัษา เลขท่ี 76/1-3 หมู ่9 ซอย บา้นคลองเจริญ ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี  จงัหวดั อุดรธานี 41000

664 MBC บางบ่อ เลขท่ี 454 หมู ่1 ต าบล บางบ่อ อ าเภอ บางบ่อ  จงัหวดั สมุทรปราการ 10560

665 MBC มี้ ตต้ิง มอลล์ จรญัสนิทวงศ์ เลขท่ี 546,548,550,552 ถนน จรญัสนิทวงศ ์แขวง บางออ้ เขต บางพลัด  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10700

666 MBC เสือใหญ่ 2 เลขท่ี 303/4 ซอย ลาดพรา้ว 23 แขวง ลาดยาว เขต จตุจกัร  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10900

667 MBC หนา้ค่ายวภิาวดีรงัสิต,สุราษฎรธ์านี เลขท่ี 246/74 หมู ่4 ถนน ดอนนก ต าบล มะขามเต้ีย อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี  จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

668 MBC บา้นณรงคช์ยั เลขท่ี 108/4-5 หมู ่7 ต าบล บา้นสรา้ง อ าเภอ บางปะอิน   จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13170

669 MBC หมูบ่า้นการเคหะนครราชสีมา เลขท่ี 798/4-6 ซอย มิตรภาพ 15 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

670 MBC ถนนสืบสิริ ซอย 1 เลขท่ี 47/1-3 ถนน สืบศิริ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา  จงัหวดั นครราชสีมา 30000

671 MBC ปากกราน เลขท่ี 9/6-8 หมู ่11 ต าบล ปากกราน อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13000
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672 MBC เคหะมาบตาพุด เลขท่ี 200/30 ถนน การเคหะชุมชน 1 ต าบล หว้ยโป่ง อ าเภอ เมืองระยอง  จงัหวดั ระยอง 21150

673 MBC ทุ่งสุขลา เลขท่ี 205/82 หมู ่8 ต าบล ทุ่งสุขลา อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

674 MBC ปากน ้า ระยอง เลขท่ี 18/3-5 ถนน อดุลยธ์รรมประภาส ต าบล เชิงเนิน อ าเภอ เมืองระยอง จงัหวดั ระยอง 21000

675 MBC ดรีมแลนด์ เลขท่ี 138/42-43 หมู ่14 ต าบล วดัไทร อ าเภอ เมืองนครสวรรค ์จงัหวดั นครสวรรค ์60000

676 MBC กาญจนาภิเษก 39 เลขท่ี 1/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 39 แขวง ดอกไม ้เขต ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

677 MBC หมูบ่า้นเปรมประชา เลขท่ี 1/260-262 หมู ่16 ต าบล บางกระสั้น อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

678 MBC มาบยางพร 22 เลขท่ี 10/67-72 หมู ่3 ต าบล มาบยางพร อ าเภอ ปลวกแดง  จงัหวดั ระยอง 21140

679 MBC ถนนโฉลกรฐั เลขท่ี 81/15 หมู ่1 ถนน โฉลกรฐั ต าบล บางกุง้ อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

680 MBC ตลาดโรงสี นาป่า เลขท่ี 27/38-40 หมู ่1 ต าบล นาป่า อ าเภอ เมืองชลบุรี    จงัหวดั ชลบุรี 20000

681 MBC ตลาดทุ่งเสา หาดใหญ่ เลขท่ี 62 ถนน ทุ่งเสา 1 ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

682 MBC หมูบ่า้นการการุณรงัษี เลขท่ี 238/199 หมู ่1 ต าบล นครสวรรคต์ก อ าเภอ เมืองนครสวรรค ์จงัหวดั นครสวรรค ์60000

683 MBC หนองปลาหมอ เลขท่ี 112/11-13 หมู ่7 ต าบล หนองปลาหมอ อ าเภอ หนองแค จงัหวดั สระบุรี 1814

684 MBC วดัไร่ขิง เลขท่ี 71/3 หมู ่6 ต าบล ท่าตลาด อ าเภอ สามพราน   จงัหวดั นครปฐม 73110

685 MBC วดัหนองเกตุใหญ่  เลขท่ี 36/17 หมู ่7 ต าบล หนองปลาไหล อ าเภอ บางละมุง  จงัหวดั ชลบุรี 20150

686 MBC ซอยอุตสาหกรรม สุรนารี เลขท่ี 145,146 หมู ่3 ต าบล หนองบวัศาลา อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

687 MBC เคหะเอ้ืออาทร สิลา เลขท่ี 192/10-12 หมู ่26 ต าบล ศิลา อ าเภอ เมืองขอนแก่น   จงัหวดั ขอนแก่น 40000

688 MBC บา้นใหม่ เลขท่ี 112/8-10 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางน ้าเปร้ียว ต าบล หนา้เมือง อ าเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24000

689 MBC ถนนบนัเทิง เลขท่ี 237/105 ถนน พหลโยธิน ต าบล ปากเพรียว อ าเภอ เมืองสระบุรี จงัหวดั สระบุรี 18000

690 MBC หมูบ่า้นไมห้อม เลขท่ี 112/26 หมู ่10 ต าบล วดัไทร อ าเภอ เมืองนครสวรรค ์จงัหวดั นครสวรรค ์60000

691 MBC หมูบ่า้นเดอะแกรน เลขท่ี 531 หมู ่2 ต าบล สามเรือน อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

692 MBC ถนนรตันอุทิศ หาดใหญ่ เลขท่ี 1 ซอย 11 (รตันอุทิศ) ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

693 MBC ท่าขอนยาง เลขท่ี 398/6-9 หมู ่1 ต าบล ท่าขอนยาง อ าเภอ กนัทรวชิยั จงัหวดั มหาสารคาม 44150

694 MBC ตลาดใหม่มุมเมือง เลขท่ี 17/79 หมู ่2 ต าบล วชิิต อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83000

695 MBC สบตุ๋ย เลขท่ี 32/14-17 ถนน สุเรนทร ์ต าบล สบตุ๋ย อ าเภอ เมืองล าปาง จงัหวดั ล าปาง 52100

696 MBC เนินพระ เลขท่ี 9/139,9/158 หมู ่2 ต าบล เนินพระ อ าเภอ เมืองระยอง จงัหวดั ระยอง 21000

697 MBC สีหราชเดโชชยั เลขท่ี 528/189,528/191,528/193 หมู ่22 ต าบล บา้นเป็ด อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

698 MBC บา้นเก่า ซอย 5 เลขท่ี 72/1-3 หมู ่1 ต าบล บา้นเก่า อ าเภอ พานทอง จงัหวดั ชลบุรี 20160

699 MBC ถนนเทศาพฒันา เลขท่ี 134 ถนน เทศาพฒันา ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110
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700 MBC  สนัทรายนอ้ย เลขท่ี 14/1-3 หมู ่6 ต าบล สนัทรายนอ้ย อ าเภอ สนัทราย จงัหวดั เชียงใหม่ 50210

701 MBC ทิวลิป สแควร์ เลขท่ี 248/2 หมู ่12 ต าบล ออ้มนอ้ย อ าเภอ กระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74130

702 MBC สุขประยรู นาป่า เลขท่ี 82/19-21 หมู ่11 ต าบล นาป่า อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

703 MBC หมูบ่า้นสินทวพีระราม 2 ซอย 43 เลขท่ี 1463,1465,1467 ซอย พระรามท่ี 2 ซอย 43 แขวง บางมด เขต จอมทอง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

704 MBC แยกวงัตาผิน เลขท่ี 2222,2222/1-2 , หมู ่4 ต าบล ปลวกแดง อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

705 MBC โคกกรวด เลขท่ี 599 หมู ่1 ต าบล โคกกรวด อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30280

706 MBC ถนนถีนานนท์ เลขท่ี 52,52/1,52/2 , ถนน ถีนานนท ์ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จงัหวดั มหาสารคาม 44000

707 MBC หมูบ่า้นลากูน่าโฮม เลขท่ี 246/7-11 หมู ่5 ต าบล สนัทรายนอ้ย อ าเภอ สนัทราย จงัหวดั เชียงใหม่ 50210

708 MBC ตลาดชชัวาล คลอง 7 เลขท่ี 99/9-10, หมู ่4 ต าบล บึงค าพรอ้ย อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12150

709 MBC พุทธบชูา ซอย 36 เลขท่ี 15 ซอย พุทธบชูา 36 แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10140

710 MBC หล่ิงมืน่ เลขท่ี 461 , หมู ่10 ต าบล ป่าไผ่ อ าเภอ สนัทราย จงัหวดั เชียงใหม่ 50210

711 MBC บา้นเป็ด เลขท่ี 401,402,403 หมู ่2 ต าบล บา้นเป็ด อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

712 MBC ซอยทุ่งเจริญ 1 เลขท่ี 55/315-317 หมู ่6 ต าบล วชิิต อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83000

713 MBC คลองหลวง ซอย 19 เลขท่ี 51/142 หมู ่3 ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี 12120

714 MBC ถนนทะเลหลวง ซอย 16 เลขท่ี 92/1-92/2, ถนน ทะเลหลวง ต าบล บ่อยาง อ าเภอ เมืองสงขลา จงัหวดั สงขลา 90000

715 MBC ตลาดรษัฏา เลขท่ี 54/1 ถนน รษัฎา ต าบล เวยีงเหนือ อ าเภอ เมืองล าปาง   จงัหวดั ล าปาง 52000

716 MBC วดัก าแพง เลขท่ี 59/2 ซอย พระรามท่ี 2 ซอย 50 แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

717 MBC ซอยบุญคุม้ เลขท่ี 50,50/1-2, หมู ่7 ต าบล คคูต อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12130

718 MBC บุญศิริ เลขท่ี 10, ซอย 27 (บุญศิริ), ถนน สุขุมวทิ ต าบล ปากน ้า อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10270

719 MBC เอกชยั 46 เลขท่ี 370,372,374 ซอย เอกชยั 46 แขวง บางบอน เขต บางบอน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

720 MBC โพธิสาร เลขท่ี 44/129 หมู ่3 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

721 MBC สนัก าแพง เลขท่ี 83 หมู ่7 ต าบล สนัก าแพง อ าเภอ สนัก าแพง จงัหวดั เชียงใหม่ 50130

722 MBC ไทยธานี ซอย 39 เลขท่ี 84/42 หมู ่19 ซอย ไทยธานี 39 ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี 12120

723 MBC ถนนรามอินทรา 39 เลขท่ี 45/1 ซอย รามอินทรา 39 แขวง อนุสาวรีย ์เขต บางเขน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

724 MBC เคหะรษัฏาภเูก็ต เลขท่ี 68/281-283 หมู ่7 ต าบล รษัฎา อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83000

725 MBC ไนทบ์ารซ่์ารส์วนหมาก เลขท่ี 191 ถนน มหาดไทย ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

726 MBC เรวดี 43 เลขท่ี 353 ถนน เรวดี ต าบล ตลาดขวญั อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000

727 MBC ตลาดบา้นจ าเริญ เลขท่ี 241 หมู ่4 ต าบล บา้นขาม อ าเภอ น ้าพอง จงัหวดั ขอนแก่น 40140
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728 MBC เดอะมิกซ์ มาบยางพร เลขท่ี 403/21 หมู ่2 ต าบล มาบยางพร อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

729 MBC ตลาดรถไฟ อยุธยา เลขท่ี 333/44 หมู ่1 ต าบล หวัรอ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13000

730 MBC เอ้ืออาทร บา้นเป็ด เลขท่ี 288/32-35 หมู ่8 ต าบล บา้นเป็ด อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

731 MBC มาบยางพร 43 เลขท่ี 457/6-8 หมู ่4 ต าบล มาบยางพร อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

732 MBC ป่าแดด เลขท่ี 104/5-7 หมู ่2 ต าบล ป่าแดด อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50100

733 MBC ถนนดอนนก เลขท่ี 48/9-10, ถนน ดอนนก ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

734 MBC พระพุทธบาท เลขท่ี 124, หมู ่1, ต าบล พระพุทธบาท อ าเภอ พระพุทธบาท จงัหวดั สระบุรี 18120

735 MBC ถนนนครสวรรค์ เลขท่ี 159,159/1-3 ถนน นครสวรรค ์ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จงัหวดั มหาสารคาม 44000

736 MBC ตลาดสดกระทู้ เลขท่ี 36/7 หมู ่6 ต าบล กะทู ้อ าเภอ กะทู ้จงัหวดั ภเูก็ต 83150

737 MBC ซอยคลองบางวดั เลขท่ี 95/1-4 ถนน ราชปาทานุสรณ ์ต าบล ป่าตอง อ าเภอ กะทู ้จงัหวดั ภเูก็ต 83150

738 MBC ชลพฤกษ์ เลขท่ี 125/2 หมู ่7 ต าบล บา้นเป็ด อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

739 MBC ชุมชนศรีษะละเลิง เลขท่ี 341, หมู ่10 ต าบล บา้นใหม่ อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

740 MBC หนองกระทุ่ม เลขท่ี 518, หมู ่2 ต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

741 MBC บางทราย 2 เลขท่ี 171/31-33, หมู ่6 ต าบล บางทราย อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

742 MBC ถนนเจริญเมือง เลขท่ี 212,214,216, ถนน เจริญเมือง, ต าบล วดัเกต อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50000

743 MBC หมูบ้า้นโฮมการเ์ดน้ วลิล์ 2 เลขท่ี 837 หมู ่2 ต าบล สุรนารี อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

744 MBC ถนนคลองเรียน 2 ซอย 2 , หาดใหญ่ เลขท่ี 1, ซอย 2 (คลองเรียน 2) ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

745 MBC  สินธิวาธานี 2 เลขท่ี 310/85-87, หมู ่2 ต าบล สามเรือน อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13160

746 MBC เจริญสินธานี เลขท่ี 189/27-29, หมู ่10 ต าบล พานทอง อ าเภอ พานทอง จงัหวดั ชลบุรี 20160

747 MBC ถนนศรีนวล เลขท่ี 74/11, ถนน ศรีนวล ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

748 MBC เพิม่สิน ซอย 20
เลขท่ี 226/3 ซอย เพิม่สิน 20 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

749 MBC หนา้มหาวทิยาลัย ศิลปกร เลขท่ี 56/8-10, ถนน จนัทรคามพิทกัษ์ ต าบล สนามจนัทร ์อ าเภอ เมืองนครปฐม จงัหวดั นครปฐม 73000

750 MBC ซอยวดัโพธ์ิ 24 เลขท่ี 133/117 หมู ่1 ถนน วดัโพธ์ิ-บางใหญ่ ต าบล มะขามเต้ีย อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

751 MBC หนองข่า เลขท่ี 164/1 ถนน ถีนานนท ์ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จงัหวดั มหาสารคาม 44000

752 MBC ตลาดไทยศิริ
เลขท่ี 36/5 หมู ่2 ต าบล หนองบวั อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

753 MBC บางพระ เลขท่ี 19/153 หมู ่6 ต าบล บางพระ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110
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754 MBC แก่งขนุน เลขท่ี 249/199 ถนน เทศบาล 4 ต าบล ปากเพรียว อ าเภอ เมืองสระบุรี  จงัหวดั สระบุรี 18000

755 MBC โนนม่วง เลขท่ี 781 หมู ่3 ต าบล ศิลา อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

756 MBC เทียนทะเล 20 เลขท่ี 87/5 ซอย เทียนทะเล 20 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

757 MBC หมูบ่า้นหรรษา อุดรธานี เลขท่ี 687 หมู ่4 ต าบล บา้นเล่ือม อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

758 MBC เคหะชุมชนสุราษฏธานี เลขท่ี 70/205 หมู ่2 ถนน นาเนียน ต าบล มะขามเต้ีย อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

759 MBC ซอยมหาชยั เลขท่ี 59/7 หมู ่13 ต าบล บางพลีใหญ่ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

760 MBC เอ้ืออาทร บางโฉลง เลขท่ี 70/31-33 หมู ่1 ต าบล บางโฉลง อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

761 MBC หนา้โรงพยบาลมหาราช เลขท่ี 419/1-3 ถนน ชา้งเผือก ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

762 MBC ถนนเทวนั เลขท่ี 64,64/1-2 ถนน เทวญั ต าบล ชา้งเผือก อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50300

763 MBC หลังมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
เลขท่ี 276 ถนน ทุ่งรี ต าบล คอหงส ์อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

764 MBC ถนนกาญจนวนิช ซอย 37 เลขท่ี 63/227 หมู ่10 ต าบล เขารปูชา้ง อ าเภอ เมืองสงขลา จงัหวดั สงขลา 90000

765 MBC ซอยวดัท่าไม้ เลขท่ี 24/109 หมู ่2 ต าบล ออ้มนอ้ย อ าเภอ กระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74130

766 MBC เดอะโฟริเอช
เลขท่ี 87/289 หมู ่6 ต าบล ลาดสวาย อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12150

767 MBC บา้นสุรศกัด์ิ เลขท่ี 402/264 หมู ่5 ต าบล เขาคนัทรง อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

768 MBC ถนนคลองเตยพฒันา 1 หาดใหญ่ เลขท่ี 31/6 ถนน ร่วมพฒันา ต าบล คอหงส ์อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

769 MBC ราชด าริ เลขท่ี 97/11  ถนนราชด าริห ์ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

770 MBC ลาดพรา้ว 64

เลขท่ี 92/1 ซอย ลาดพรา้ว 64 (เกตุนุติ) แขวง วงัทองหลาง เขต วงัทองหลาง

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10310

771 MBC ตลาดหนา้ศนูยพ์ฒันา

เลขท่ี 26/3-5 หมู ่1 ต าบล บางกุง้ อ าเภอ เมืองสุราษฎรธ์านี

จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84000

772 MBC ประชาสนัติ

เลขท่ี 407/5-8 หมู ่14 ซอย ประชาสนัติ(ฝัง่ซา้ย),บา้นเก่าจาน ถนน นิตโย ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั 

อุดรธานี 41000



No. Store Name (Thai) Address (TH)

สาขา Big C

773 MBC ชุมชนหลักรอ้ย
เลขท่ี 2260/8 ถนน มุขมนตรี ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

774 MBC คลองระพีพฒัน์

เลขท่ี 69/53-55 ถนน ระพีพฒัน์ฝัง่ซา้ย ต าบล หนองแค อ าเภอ หนองแค

จงัหวดั สระบุรี 18140

775 MBC ซอยหว้ยตาเทศ
เลขท่ี 62/1-6 หมู ่5 ต าบล ดอนหวัฬอ่ อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

776 MBC บางแสน สาย 4  เหนือ
เลขท่ี 14/2 ถนน บางแสนสาย 4 เหนือ ต าบล แสนสุข อ าเภอ เมืองชลบุรี

 จงัหวดั ชลบุรี 20130

777 MBC ประตูน ้า พระอินทร์ เลขท่ี 120/8 หมู ่7 ต าบล เชียงรากนอ้ย อ าเภอ บางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา 13180

778 MBC ตลาดบา้นดอน
เลขท่ี 128/60 หมู ่13 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

779 MBC ตลาดไนท ์พิมาย
เลขท่ี 39/1 หมู ่16 ต าบล ในเมือง อ าเภอ พิมาย จงัหวดั นครราชสีมา 30110

780 MBC ถนนชลประทาน เชียงใหม่ เลขท่ี 15 ถนน ชลประทาน ต าบล สุเทพ อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50200

781 MBC ถนนเวยีงบวั
เลขท่ี 32 ถนน เวยีงบวั ต าบล ชา้งเผือก อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50300

782 MBC ถนนพระพุทธศรีไชยโย
เลขท่ี 397 หมู ่4 ต าบล ปรุใหญ่ อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

783 MBC ชุมชนบ่อนไก่
เลขท่ี 73/165-167 หมู ่5 ต าบล สตัหีบ อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20180

784 MBC พิมานธานี
เลขท่ี 439 หมู ่11 ต าบล เมืองเก่า อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

785 MBC ถนนหลังเมือง
เลขท่ี 25/8-10 ถนน หลังเมือง ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

786 MBC ท่าลาน
เลขท่ี 543/2-4 หมู ่11 ต าบล บา้นครวั อ าเภอ บา้นหมอ จงัหวดั สระบุรี 18270
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787 MBC บา้นอุ่นไอรกั
เลขท่ี 95/1,95/4-5 หมู ่8 ต าบล นาป่า อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

788 MBC โรงพยาบาลปลวกแดง
เลขท่ี 364/22-24 หมู ่1 ต าบล ปลวกแดง อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

789 MBC หา้แยก กกโพธ์ิ
เลขท่ี 507 หมู ่14 ต าบล เหนือเมือง อ าเภอ เมืองรอ้ยเอ็ด จงัหวดั รอ้ยเอ็ด 45000

790 MBC ถนนราชการด าเนิน

เลขท่ี 123/5-7 ถนน ราชการด าเนิน ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองรอ้ยเอ็ด

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 45000

791 MBC เทศบาลต าบลเวยีงสระ
เลขท่ี 457/60 หมู ่4 ต าบล บา้นสอ้ง อ าเภอ เวยีงสระ จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84190

792 MBC วราภิรมย ์ล าลูกกา คลอง 3
เลขท่ี 41/3-4 หมู ่9 ต าบล ลาดสวาย อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12150

793 MBC เคหะนาจอมเทียน
เลขท่ี 160/14-15 หมู ่2 ต าบล นาจอมเทียน อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20250

794 MBC ถนนรมยบุ์รี
เลขท่ี 27/12-13-14 ถนน รมยบุ์รี ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองบุรีรมัย ์จงัหวดั บุรีรมัย ์31000

795 MBC สุขสวสัด์ิ 78
เลขท่ี 99/4 หมู ่6 ต าบล บางจาก อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130

796 MBC ชุมชนนาควชิยั
เลขท่ี 606 ถนน นครสวรรค ์ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จงัหวดั มหาสารคาม 44000

797 MBC บา้นร็อคการเ์ดน้
เลขท่ี 125/204 หมู ่5 ต าบล รษัฎา อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83000

798 MBC สุขสวสัด์ิ 84 ซอย คูส่รา้ง
เลขท่ี 286/14 หมู ่1 ต าบล ปากคลองบางปลากด อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290

799 MBC ซอยชมจนัทร์
เลขท่ี 199/17-18 หมู ่1 ต าบล ป่าแดด อ าเภอ เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั เชียงใหม่ 50100
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800 MBC ตลาดลอนดอน บางโทรดั
เลขท่ี 41/18,41/20-21 หมู ่3 ต าบล บางโทรดั อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

801 MBC ถนนไชยยานุภาพ
เลขท่ี 235 ถนน ไชยานุภาพ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองพิษณุโลกจงัหวดั พิษณุโลก 65000

802 MBC ตลาดท่ารั้ว
เลขท่ี 118/66 หมู ่7 ต าบล สนัปเูลย อ าเภอ ดอยสะเก็ด จงัหวดั เชียงใหม่ 50220

803 MBC บา้นโป่ง
เลขท่ี 2/75-76 ถนน แสงชูโต ต าบล บา้นโป่ง อ าเภอ บา้นโป่ง จงัหวดั ราชบุรี 70110

804 MBC  ตึกน ้า
เลขท่ี 53/38-40 หมู ่3 ต าบล บา้นสวน อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

805 MBC ซอยเจา้ฟ้า 14
เลขท่ี 37/65 หมู ่4 ต าบล ฉลอง อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83130

806 MBC หมูบ่า้นเมืองประชา
เลขท่ี 115/613-615 หมู ่10 ต าบล บางควูดั อ าเภอ เมืองปทุมธานี จงัหวดั ปทุมธานี 12000

807 MBC ถนนปลายบาง
เลขท่ี 99/15-17 หมู ่7 ต าบล มหาสวสัด์ิ อ าเภอ บางกรวย จงัหวดั นนทบุรี 11130

808 MBC ถนนพฒันาการคขูวาง 30
เลขท่ี 151/138 ซอย พะเนียด ถนน พฒันาการคขูวาง ต าบล คลัง อ าเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80000

809 MBC บา้นชุมเห็ด
เลขท่ี 406,406/1-3 หมู ่4 ต าบล ชุมเห็ด อ าเภอ เมืองบุรีรมัย ์จงัหวดั บุรีรมัย ์31000

810 MBC ถนนโชตนา
เลขท่ี 108/6 หมู ่8 ต าบล ดอนแกว้ อ าเภอ แม่ริม จงัหวดั เชียงใหม่ 50180

811 MBC คูบ้อน ซอย 27
เลขท่ี 5/3 ซอย คูบ้อน 27 แขวง ท่าแรง้ เขต บางเขน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

812 MBC ถนนรถัการ หาดใหญ่
เลขท่ี 198/25 ถนน รถัการ ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110
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813 MBC เมืองทองธานี
เลขท่ี 10, ถนน ป๊อปปลู่า ต าบล บางพดู อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี 11120

814 MBC เทศบาลบางป ู37
เลขท่ี 168/1 หมู ่2 ต าบล ทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ 10280

815 MBC ตลาดเจริญทรพัย์
เลขท่ี 67/555 หมู ่1 ต าบล หนองก่ี อ าเภอ กบินทรบุ์รี จงัหวดั ปราจนีบุรี 25110

816 MBC ถนนปฎกั (ฉลอง)
เลขท่ี 58/27 หมู ่10 ต าบล ฉลอง อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83130

817 MBC วงัสามหมอ
เลขท่ี 330/4-6 หมู ่2 ต าบล วงัสามหมอ อ าเภอ วงัสามหมอ จงัหวดั อุดรธานี 41280

818 MBC ชุมชนพาณิชเจริญ
เลขท่ี 245/2 ซอย เดชอุดม 6 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

819 MBC ตลาดเจริญ เจริญ
เลขท่ี 555/3 หมู ่6 ต าบล สนักลาง อ าเภอ สนัก าแพง จงัหวดั เชียงใหม่ 50130

820 MBC ถนนเจา้ฟ้า ตะวนัตก
เลขท่ี 89/4 หมู ่10 ต าบล ฉลอง อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83130

821 MBC หนองววัซอ
เลขท่ี 26 หมู ่4 ต าบล หมากหญา้ อ าเภอ หนองววัซอ จงัหวดั อุดรธานี 41360

822 MBC มาบยางพร-วงัตาผิน
เลขท่ี 98/5 หมู ่3 ต าบล มาบยางพร อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

823 MBC อ าเภอจะนะ
เลขท่ี 59,61 หมู ่2 ถนน ราษฎรร์กัษ์ ต าบล บา้นนา อ าเภอ จะนะ จงัหวดั สงขลา 90130

824 MBC ถนนสุขาประชาสรรค3์
เลขท่ี 44/43 หมู ่3 ต าบล บางพดู อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี 11120

825 MBC น ้าพองนอก
เลขท่ี 305 หมู ่2 ถนน อุปราช ต าบล น ้าพอง อ าเภอ น ้าพอง จงัหวดั ขอนแก่น 40310

826 MBC ดอนหวัฬอ่
เลขท่ี 27/12-15 หมู ่1 ต าบล ดอนหวัฬอ่ อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000



No. Store Name (Thai) Address (TH)

สาขา Big C

827 MBCชุมชนวดัศรีวนราม
เลขท่ี 23/102 หมู ่6 ต าบล บางละมุง อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

828 MBC มวกเหล็ก
เลขท่ี 550 หมู ่9 ต าบล มิตรภาพ อ าเภอ มวกเหล็ก จงัหวดั สระบุรี 18180

829 MBC ถนนประชาราษฎร์
เลขท่ี 21/86 หมู ่6 ต าบล ตลาดขวญั อ าเภอ เมืองนนทบุรี จงัหวดั นนทบุรี 11000

830 MBC พลพิชยั  หาดใหญ่
เลขท่ี 109,111,113,115 ถนน พลพิชยั ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

831 MBC ถนนท่าคราวนอ้ย
เลขท่ี 5,7,9 ถนน ท่าคราวนอ้ย ต าบล สบตุ๋ย อ าเภอ เมืองล าปาง จงัหวดั ล าปาง 52100

832 MBC น ้าพองใน
เลขท่ี 700/45 หมู ่1 ต าบล หนองกุง อ าเภอ น ้าพอง จงัหวดั ขอนแก่น 40140

833 MBC ก่ิงแกว้ หนามแดง
เลขท่ี 21/36 หมู ่4 ต าบล บางพลีใหญ่ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

834 MBC ตลาดส่ีมุมเมือง แหลมฉบงั
เลขท่ี 53/341 หมู ่9 ต าบล ทุ่งสุขลา อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

835 MBC ถนนราชมนตรี สาย1
เลขท่ี 67 ถนน ราชมนตรี แขวง บางดว้น เขต ภาษีเจริญ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10160

836 MBC ถนนมหาราช เลขท่ี 183/17,183/18,183/19 ถนน มหาราช ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครราชสีมา  จงัหวดั นครราชสีมา 30000

837 MBC บา้นประโดก เลขท่ี 487/5-6,487/7 หมู ่9 ต าบล หมืน่ไวย อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

838 MBC ปากช่อง 20 เลขท่ี 736 ถนน มิตรภาพ ต าบล ปากช่อง อ าเภอ ปากช่อง จงัหวดั นครราชสีมา 30130

839 MBC เทียนทะเล ซอย 7
เลขท่ี 23/5 ซอย เทียนทะเล 7, ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

840 MBC ลาดกระบงั 14/1
เลขท่ี 42/8 หมู ่8 ต าบล ราชาเทวะ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540

841 MBC บา้นน ้าโทง้ เลขท่ี 420/1-4 หมู ่5 ต าบล บ่อแฮว้ อ าเภอ เมืองล าปาง  จงัหวดั ล าปาง 52100
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842 MBC ตลาดหนองปรือ
เลขท่ี 12/8 หมู ่1 ต าบล หนองปรือ อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

843 MBC เชลล์ สตัหีบ กม.10
เลขท่ี 9/99 หมู ่2 ต าบล พลูตาหลวง อ าเภอ สตัหีบ จงัหวดั ชลบุรี 20180

844 MBC เอสโซ่ บางคลา้
เลขท่ี 22/1 หมู ่4 ต าบล เสม็ดเหนือ อ าเภอ บางคลา้ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24110

845 MBC เชลล์ โป่งขาเขา้
เลขท่ี 13/17 หมู ่1 ต าบล โป่ง อ าเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี 20150

846 MBC ตลาดเมืองใหม่ เชียงใหม่ เลขท่ี 44/1-2 ถนน เมืองสมุทร ต าบล ชา้งม่อย อ าเภอ เมืองเชียงใหม่  จงัหวดั เชียงใหม่ 50300

847 MBC ภิญญา ช๊อปป้ิงเซ็นเตอร์
เลขท่ี 30,30/1-2 ถนน ราชด าเนิน ต าบล ท่าหิน อ าเภอ เมืองลพบุรี จงัหวดั ลพบุรี 15000

848 MBC ตลาดโตรุ่้ง  มหาสารคาม
เลขท่ี 114,116,118,120,122 ถนน ผังเมืองบญัชา ต าบล ตลาด อ าเภอ เมืองมหาสารคาม จงัหวดั มหาสารคาม 44000

849 MBC เทศบาลแหลมฉบงั
เลขท่ี 35/11-12 หมู ่10 ต าบล ทุ่งสุขลา อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

850 MBC เลียบคลอง สิวา พาสวสัด์ิ
เลขท่ี 11/25-27 หมู ่6 ต าบล คอกกระบือ อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

851 MBC อมตะ เฟส6 บา้นเก่า
เลขท่ี 55/5 หมู ่7 ต าบล ดอนหวัฬอ่ อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

852 MBC ตลาดเทศบาลอุดร
เลขท่ี 25/2 ถนน สรา้งหลวง ต าบล หมากแขง้ อ าเภอ เมืองอุดรธานี จงัหวดั อุดรธานี 41000

853 MBC ถนนบา้นพรุธานี
เลขท่ี 53/12-14 ถนน บา้นพรุธานี ต าบล บา้นพรุ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90250

854 MBC ประชาสามคัคี
เลขท่ี 549/2-4 หมู ่10 ต าบล ในคลองบางปลากด อ าเภอ พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั สมุทรปราการ 10290

855 MBC ตลาดเลียบคลอง 3
เลขท่ี 37/53 หมู ่2 ต าบล คลองสาม อ าเภอ คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี 12120
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856 MBC แบร่ิง 48/3
เลขท่ี 23/5 ซอย เทียนทะเล 7, ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

857 MBC หลังมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์2
เลขท่ี 72/1 ถนน ทุ่งรี-โคกวดั ต าบล คอหงส ์อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

858 MBCเอสโซ่ กาญจนดิษฐ ์(ขาออก)
เลขท่ี 67/1 หมู ่9 ต าบล พลายวาส อ าเภอ กาญจนดิษฐ ์ จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84160

859 MBC เอสโซ่ หทยัราษฎร์
เลขท่ี 515 ถนน หทยัราษฎร ์แขวง บางชนั เขต คลองสามวา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10510

860 MBC เอสโซ่ หนองรี กม.6
เลขท่ี 63/30 หมู ่7 ต าบล หนองรี อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20000

861 MBC เอสโซ่ แสมด า พระราม2
เลขท่ี 623/2 ถนน พระรามท่ี 2 แขวง แสมด า เขต บางขุนเทียน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10150

862 MBC เอสโซ่ พลับพลาชยั
เลขท่ี 556 หมู ่4 ต าบล พลับพลาไชย อ าเภอ อู่ทอง จงัหวดั สุพรรณบุรี 72160

863 MBC คาลเท็กซ์ หนองกา้งปลา
เลขท่ี 789 หมู ่3 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

864 MBC เอสโซ่ เหมราช 2 บ่อวนิ
เลขท่ี 94/7 หมู ่8 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

865 MBC หมูบ่า้น วริินทรพ์ร ปลวกแดง, ระยอง
เลขท่ี 989/5-7 หมู ่1 ต าบล ตาสิทธ์ิ อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

866 MBC หนา้โรงงาน แอลจ,ี ระยอง

เลขท่ี 63/7-8 หมู ่1 ต าบล ตาสิทธ์ิ อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

867 MBC เอสโซ่ วดัโบสถ์
เลขท่ี 55/9 หมู ่6 ต าบล วดัโบสถ ์อ าเภอ วดัโบสถ ์ จงัหวดั พิษณุโลก 65160

868 MBC คาลเท็กซ์ สหพฒัน์
เลขท่ี 188/300 หมู ่1 ต าบล บึง อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230
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869 MBC คาลเท็กซ์ มาบเอียง
เลขท่ี 696/16 หมู ่1 ต าบล หนองขาม อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

870 MBC ประตูน ้า ขอนแก่น
เลขท่ี 456/492 หมู ่12 ต าบล เมืองเก่า อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

871 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ เขา้ท่า, ตราด
เลขท่ี 321/5 หมู ่2 ต าบล วงักระแจะ อ าเภอ เมืองตราด  จงัหวดั ตราด 23000

872 มินิบ๊ิกซี ตลาดจตุจกัร ล าพนู
เลขท่ี 53 หมู ่18 ต าบล ป่าสกั อ าเภอ เมืองล าพนู จงัหวดั ล าพนู 51000

873 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ NTI ท่าโรงชา้ง,สุราษฎรธ์านี
เลขท่ี 139/15 หมู ่4 ต าบล ท่าโรงชา้ง อ าเภอ พุนพิน จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84130

874 มินิบ๊ิกซี ตลาดหนองใหญ่, ขอนแก่น
เลขท่ี 3/28 หมู ่6 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น 40000

875 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ศิลาลอย, ประจวบคีรีขนัธ์
เลขท่ี 55/9 หมู ่3 ต าบล ศิลาลอย อ าเภอ สามรอ้ยยอด จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ ์77180

876 มินิบ๊ิกซี หนา้ค่ายเสนาณรงค ์, หาดใหญ่
เลขท่ี 726/2 ถนน กาญจนวณิชย ์ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110

877 มินิบ๊ิกซี ด่านนอก , สงขลา
เลขท่ี 49-51 หมู ่7 ต าบล ส านักขาม อ าเภอ สะเดา จงัหวดั สงขลา 90320

878 มินิบ๊ิกซี ถนนประตูลอด, นครศรีธรรมราช
เลขท่ี 25/8-10 ถนน ประตูลอด ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองนครศรีธรรมรา จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80000

879 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ สหกรณ ์สามรอ้ยยอด, ประจวบคีรีขนัธ์
เลขท่ี 354/8 หมู ่5 ต าบล ศาลาลัย อ าเภอ สามรอ้ยยอด จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ ์77180

880 มินิบ๊ิกซีเอสโซ่ตาลคู,่ นครราชสีมา
เลขท่ี 195 หมู ่1 ต าบล สุรนารี อ าเภอ เมืองนครราชสีมา จงัหวดั นครราชสีมา 30000

881 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ เมือง นครสวรรค,์ นครสวรรค์
เลขท่ี 105/52 หมู ่10 ต าบล วดัไทร อ าเภอ เมืองนครสวรรค ์จงัหวดั นครสวรรค ์60000

882 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ นิคมอุตสาหกรรม , ลาพนู
เลขท่ี 101 หมู ่6 ต าบล บา้นกลาง อ าเภอ เมืองล าพนู  จงัหวดั ล าพนู 51000
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883 มินิบ๊ิกซีคาลเท็กซ์ สินสาคร, สมุทรสาคร
เลขท่ี 30/99 หมู ่2 ต าบล โคกขาม อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 74000

884 มินิบ๊ิกซี ซอยหินหวัใจ (สมุย), สุราษฎรธ์านี
เลขท่ี 127/4,127/304-305 หมู ่3 ต าบล มะเร็ต อ าเภอ เกาะสมุย จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84310

885 มินิบ๊ิกซี เจริญสิน บ่อวนิ, ชลบุรี
เลขท่ี 333/157-158 หมู ่3 ต าบล บ่อวนิ อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20230

886 มินิบ๊ิกซี คาลเท็กซ์ วงัมะนาว, เพชรบุรี
เลขท่ี 79/1 หมู ่2 ต าบล บางเค็ม อ าเภอ เขายอ้ย จงัหวดั เพชรบุรี 76140

887 มินิบ๊ิกซีเชลล์บา้นค่าย, ระยอง
เลขท่ี 13/92 หมู ่2 ต าบล บางบุตร อ าเภอ บา้นค่าย จงัหวดั ระยอง 21120

888 มินิบ๊ิกซีเอสโซ่ เดิมบางนางบวช, สุพรรณบุรี
เลขท่ี 107/7 หมู ่4 ต าบล เขาพระ อ าเภอ เดิมบางนางบวช จงัหวดั สุพรรณบุรี 72120

889 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ เพชรเกษม กม.271 (ขาเขา้), นครศรีธรรมราช
เลขท่ี 4/6 หมู ่3 ต าบล ปริก อ าเภอ ทุ่งใหญ่ จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80240

890 มินิบ๊ิกซี มาบยางพร 23, ระยอง
เลขท่ี 243 หมู ่6 ต าบล มาบยางพร อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดั ระยอง 21140

891 มินิบ๊ิกซีเอสโซ่ บางบวัทอง, นนทบุรี
เลขท่ี 15/5 หมู ่9 ต าบล ละหาร อ าเภอ บางบวัทอง  จงัหวดั นนทบุรี 11110

892 มินิบ๊ิกซี เชลล์ เกาะคา, ลาปาง
เลขท่ี 464/1 หมู ่11 ต าบล ชมพ ูอ าเภอ เมืองล าปาง จงัหวดั ล าปาง 52100

893 มินิบ๊ิกซี คาลเท็กซ์ สามโคก, ปทุมธานี
 เลขท่ี 72/8 หมู ่2 ต าบล สามโคก อ าเภอ สามโคก จงัหวดั ปทุมธานี 12160

894 มินิบ๊ิกซี เอสโซ่ หนองหาน, อุดรธานี
เลขท่ี 246/1 หมู ่11 ต าบล หนองหาน อ าเภอ หนองหาน จงัหวดั อุดรธานี 41130

895 มินิบ๊ิกซีเอสโซ่บา้นตาก, ตาก
เลขท่ี 110  หมู ่6 ต าบล แม่สลิด อ าเภอ บา้นตาก จงัหวดั ตาก 63120

896 มินิบ๊ิกซี ปาดังเบซาร,์ สงขลา
เลขท่ี 33 ถนน เทศบาล 1 ต าบล ปาดังเบซาร ์อ าเภอ สะเดา  จงัหวดั สงขลา 90240



No. Store Name (Thai) Address (TH)

สาขา Big C

897 มินิบ๊ิกซี เชลล์ อีสเทรินซีบอรด์, ชลบุรี
เลขท่ี 819/9 หมู ่4 ต าบล ปลวกแดง อ าเภอ ปลวกแดงจงัหวดั ระยอง 21140

898 มินิบ๊ิกซี บา้นเฉวง (สมุย), สุราษฎรธ์านี
เลขท่ี 81/1 หมู ่6 ต าบล บ่อผุด อ าเภอ เกาะสมุย จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84320

899 มินิบ๊ิกซี ตลาดสดศรีฟ้า (สมุย), สุราษฎรธ์านี
เลขท่ี 27/30 หมู ่1 ต าบล ตล่ิงงาม อ าเภอ เกาะสมุย จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84140

900 มินิบ๊ิกซี พหลโยธิน52 แยก 38, กรุงเทพมหานคร
เลขท่ี 39/270 ซอย พหลโยธิน 52 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10220

901 มินิบ๊ิกซี ทุ่งลุง , หาดใหญ่
เลขท่ี 360/16 หมู ่8 ถนน กาญจนวนิช ต าบล พะตง อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90230

902 มินิบ๊ิกซีเชลล์มาบข่า, ระยอง
เลขท่ี 187 หมู ่5 ต าบล มาบข่า อ าเภอ นิคมพฒันา จงัหวดั ระยอง 21180

903 มินิบ๊ิกซีคาลเท็กซ์โขดหิน, ระยอง
เลขท่ี 18/4 ถนน สุขุมวทิ ต าบล เนินพระ อ าเภอ เมืองระยอง จงัหวดั ระยอง 21000

904 มินิบ๊ิกซีเอสโซ่ยางตลาด, กาฬสินธุ์
เลขท่ี 222/1 หมู ่18 ต าบล ยางตลาด อ าเภอ ยางตลาด จงัหวดั กาฬสินธุ ์46120

905 มินิบ๊ิกซี ชุมชนวดับางเป้ง
เลขท่ี 128/1 ถนน มิตรสมัพนัธ ์ต าบล แสนสุข อ าเภอ เมืองชลบุรี จงัหวดั ชลบุรี 20130

906 มินิบ๊ิกซี ตลาดลาว มาบตาพุด
เลขท่ี 78/59 ถนน ตากวน-หาดทรายทอง ต าบล มาบตาพุด อ าเภอ เมืองระยองจงัหวดั ระยอง 21150

907 มินิบ๊ิกซีเชลล์ควนกาหลง, สตูล
เลขท่ี 266/1 หมู ่1 ต าบล ทุ่งนุย้ อ าเภอ ควนกาหลง จงัหวดั สตูล 91130

908 มินิบ๊ิกซีเชลล์ทุ่งหลวง, สุราษฎรธ์านี
เลขท่ี 777/1 หมู ่5 ต าบล ทุ่งหลวง อ าเภอ เวยีงสระ จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84190

909 MBC เอสโซ่ เสมาฟ้าคราม
เลขท่ี 106/45 หมู ่6 ต าบล คคูต อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี 12130

910 MBC เอสโซ่ โรงเกลือ, สระแกว้
เลขท่ี 5/3 ถนน กม.3 ต าบล อรญัประเทศ อ าเภอ อรญัประเทศ  จงัหวดั สระแกว้ 27120
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911 MBC คลองถนน
เลขท่ี 88/10 หมู ่8 ต าบล เสาธงหิน อ าเภอ บางใหญ่ จงัหวดั นนทบุรี 11140

912 มินิบ๊ิกซี ตลาดนัดชยัมงคล, ชลบุรี
เลขท่ี 49/9 หมู ่8 ต าบล พานทอง อ าเภอ พานทอง จงัหวดั ชลบุรี 20160

913 MBC สวนเสือ ศรีราชา
เลขท่ี 486/9 หมู ่3 ต าบล หนองขาม อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 20110

914 MBC ตลาดสดละไม(สมุย)
เลขท่ี 132/9 หมู ่4 ต าบล มะเร็ต อ าเภอ เกาะสมุย จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 84310


