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ล ำดบั ชือ่ ทีอ่ยู่ PRODUCT ฝ่าย
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล

1 HIS & HER OUTLET ICC 530 ซอยสาธปุระดษิฐ5์8 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กทม. 10120 เครือ่งส าอาง เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. 0-2293-9000, 0-2293-9300 ชดุเด็ก รองเทา้ และ ACCESSORIES

2 LACOSTE  SHOP หอ้ง 102 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3  ถ.สาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ี เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

เขตยานนาวา  กทม. 10120 โทร. 0-2673-6318-9 , 0-2673-5620

3 HIS SHOP OUTLET สลีม หอ้งเลขที ่315-317 ชัน้ 3  เลขที ่919/1  ถ.สลีม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 เสือ้ผา้บรุุษ  รองเทา้  R

โทร. 0-2236-9842

4 MIZUNO SHOP  (J.SHOP) หอ้ง  426 -432  ชัน้ 4 อาคารธนยิะพลาซา่  ถ. สลีม  กทม.   เสือ้ผา้  รองเทา้กฬีา และอปุกรณ์กอลฟ์  S

โทร. 0-2231-2147-8

5 WACOAL SHOP ASIATIQUE หอ้ง H32, H33, H34 โกดัง 9 ศนูยก์ารคา้ เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์เลขที ่2194  ชดุชัน้ในสตรี  G

ถ.เจรญิกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร. 095-370-1861

6 BSC SHOP หอ้ง H43-H46 โกดัง 9 ศนูยก์ารคา้ เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์เลขที ่2194  ชดุชัน้ในสตร ีBSC และ ELLE  M

ถ.เจรญิกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร. 095-370-1861

7 BEAUTY STATION SHOP หอ้ง H35 - H36 โกดัง 9 ศนูยก์ารคา้ เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์เลขที ่2194  เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม T

ถ.เจรญิกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร. -

8 LACOSTE  SHOP ศนูยก์ารคา้ ไอคอนสยาม ชัน้ 1  ถ.เจรญินคร  แขวงคลองตน้ไทร เขตคลอนสาน กรุงเทพฯ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

โทร. 095-370-0238

BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่G16-17 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ I'm China Town ถ.เจรญิกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เครือ่งส าอาง  T

(เปิด ม.ีค. 62) กทม. 10100 โทร. -

WACOAL  SHOP หอ้งเลขที ่G14-15 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ I'm China Town ถ.เจรญิกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ชดุชัน้ในสตรี  G

(เปิด ต.ค. 62) กทม. 10100 โทร. -

9 LACOSTE SHOP หอ้งเลขที ่L3-21 ชัน้ 3 เซน็ทรัล Embassy  ถ.เพลนิจติ  แขวงลมุพนิ ี เขตปทมุวัน เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม   I

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2160-5922

10 DAKS SHOP หอ้งเลขที ่ A118-NEW  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์ ถ.ราชด าร ิ แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน เสือ้ผา้บรุุษ-สตรี  D

กทม. โทร. 0-2252-0255

11 LACOSTE  SHOP หอ้ง A203-A205 ชัน้ 2  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์ ถ.ราชด าร ิ แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  น ้าหอม   I

กทม. 10330 โทร. 0-2613-1083 - 6

12 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่2CR203 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีราชด าร ิเลขที ่97/11 ถนนราชด าร ิแขวงลมุพนิ ี เครือ่งส าอาง  T

เขตปทมุวัน  กทม. 10330 โทร. 095-370-2257

13 LACOSTE  SHOP หอ้ง 106 ชัน้ 2 อาคารสยามดสิคัฟเวอรีเ่ซน็เตอร ์ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวัน เสือ้ผา้  กระเป๋า  เครือ่งหนัง  รองเทา้ และน ้าหอม   I

เขตปทมุวัน   กทม.  โทร. 0-2658-0332-3, 0-2658-0336

14 WACOAL SHOP หอ้ง SS3022-23 ชัน้ 3 เลขที ่388 อาคารสยามสแควรว์ัน ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน                             ชดุชัน้ในสตรี  G

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 095-370-1865

15 KAT EASY SHOP หอ้ง SQ160069 ชัน้ 2 เลขที ่388 อาคารสยามสแควรว์ัน ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน              เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี  รองเทา้ น ้าหอม  และ ACCESSORIES  W

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

16 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่PLA.F01.B003000 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เอ็มบเีค เซน็เตอร ์เลขที ่444 แขวงวังใหม ่ ชดุชัน้ในสตรี  G

เขตปทมุวัน  กทม. 10330 โทร. 095-370-1854

17 ATOMS SHOP หอ้งเลขที ่PLA.F05.D012000 ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้ เอ็มบเีค เซน็เตอร ์เลขที ่444 แขวงวังใหม ่ รองเทา้กฬีา  R

เขตปทมุวัน  กทม. 10330 โทร. 095-370-4210

18 CW-X SHOP หอ้งเลขที ่E103 ชัน้ 1 โครงการสเตเดีย้ม วัน ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กทม. ชดุกฬีา  G

10330 โทร. 095-370-1894

19 MIZUNO SHOP หอ้งเลขที ่E104-106 ชัน้ 1 โครงการสเตเดีย้ม วัน ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กทม. เสือ้ผา้  รองเทา้กฬีา และอปุกรณ์กอลฟ์  S

10330 โทร. 095-370-4464

20 ARROW SHOP หอ้ง 2053A-B ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ 1 ซ. สขุมุวทิ 19 (วัฒนา) เสือ้ผา้บรุุษ  W

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.   โทร. 0-2108-0539,0236

21 HER SHOP หอ้ง MS-1-051, 052, 053, 058  ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ 1 ซ. สขุมุวทิ 19 (วัฒนา) ชดุชัน้ในสตรี  R,G

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.   โทร. 0-2108-0539,0236

22 WACOAL MOOD SHOP หอ้งเลขที ่MS-1141, MS-1150 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ 1 ซ. สขุมุวทิ 19 (วัฒนา) ชดุชัน้ในสตรี  R

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.   โทร. 0-2108-0539

23 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่MS3114-3116 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ 1 ซ. สขุมุวทิ 19 (วัฒนา) เครือ่งส าอาง T

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.   โทร. 0-2108-0539,0236

                                                             บรษิทั ไอ .ซ.ีซ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                         20  พฤศจิกายน  2561

รำยชือ่  SHOP  ทีส่ำมำรถใชบ้ตัร  Gift Certificate
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                                                             บรษิทั ไอ .ซ.ีซ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                         20  พฤศจิกายน  2561

รำยชือ่  SHOP  ทีส่ำมำรถใชบ้ตัร  Gift Certificate

24 ELLE SHOP หอ้ง MS1136 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ 1 ซ. สขุมุวทิ 19 (วัฒนา) ชดุชัน้ในสตรี  M

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กทม.   โทร. 099-238-2895

25 LACOSTE  SHOP ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ G ซ. สขุมุวทิ 19 (วัฒนา)  ถ.สขุมุวทิ  แขวงคลองเตยเหนอื เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม  I

เขตวัฒนา กทม.   โทร. 0-2294-9950

26 HER SHOP หอ้งเลขที ่2283-2297 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์เอกมัย เลขที ่982/2  ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง เครือ่งหนัง GUY LAROCHE  J

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 โทร.02-187-4136,02-187-4135

27 H.H SHOP ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์เอกมัย  เลขที ่982/22 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง ชดุชัน้ใน เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า  R

เขตคลองเตย กทม.  โทร. 0-2187-4137

28 WACOAL  BLOUSE SHOP หอ้งเลขที ่2128 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์เอกมัย เลขที ่982/22 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เสือ้ผา้สตร ีและ ACCESSORIES  J

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110  โทร. 095-370-3251

29 WACOAL STUDIO SHOP อาคารเทสโก ้โลตัส สาขาพระราม 4 เลขที ่3300 ถ.พระรามที ่4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. ชดุชัน้ในสตรี  G 

โทร. 0-2249-1377

30 LACOSTE  SHOP หอ้งเลขที ่2P 28-29 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้ดเิอ็มโพเรยีม อาคารสขุมุวทิซติีม้อลล ์เลขที ่622 ถ.สขุมุวทิ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กทม. โทร. 0-2664-8484-5

31 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่2CR217 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีออ่นนุช   ซ.สขุมุวทิ 77  (ออ่นนุช 1)  วัฒนา  กทม. เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตร ีและชดุเด็ก  R

โทร. 095-370-4242

32 LACOSTE  SHOP หอ้งเลขที ่105 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา ลาดพรา้ว ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เสือ้ผา้ กระเป๋า เครือ่งหนัง รองเทา้ และน ้าหอม  I

เขตจตจัุกร  กทม. 10900 โทร. 0-2541-1356-8

33 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่111B,112C  ศนูยก์ารคา้เดอะมารเ์ก็ตบางโพ  ถ.ประชาราษฎร ์2 บางซือ่ กทม. เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้  ชดุชัน้ในสตร ี กระเป๋า  R

โทร. 0-2587-0075 และรองเทา้

34 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่1008/1 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์สาขาบางซือ่  ถ.ประชาราษฎร ์2 บางซือ่ กทม. ชดุชัน้ในสตรี  G 

โทร. -

35 LACOSTE SHOP หอ้งเลขที ่110 เซน็ทรัล พลาซา พระราม 9 ชัน้ 1  ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม   I

กทม.  โทร. 0-2160-2918-9

36 MIZUNO  SHOP (RCA) 21/129   ซ. ศนูยว์จัิย  ถ.เพชรบรุตีัดใหม ่ บางกะปิ หว้ยขวาง  กทม. เสือ้ผา้  รองเทา้กฬีา และอปุกรณ์กอลฟ์  S

โทร. 0-2203-0224

37 MOOD SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส สาขาพัฒนาการ  เลขที ่2279 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ชดุชัน้ในสตรี  G

กรุงเทพฯ 10250 โทร. 095-370-1860

38 B-FASH  SHOP หอ้งเลขที ่1C049 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้พาราไดซ ์พารค์  ถ.ศรนีครนิทร ์ประเวศ  กทม. เสือ้ผา้สตร ี ผลติภัณฑเ์ครือ่งหอม  R,B

โทร. 02-787-1782

39 HIS SHOP หอ้งเลขที ่1C042 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้พาราไดซ ์พารค์  ถ.ศรนีครนิทร ์ประเวศ  กทม. เสือ้ผา้บรุุษ  R

โทร. 0-2787-2048

40 HIS & HER SHOP หอ้งเลขที ่1C017B-18A  ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้พาราไดซ ์พารค์ ถ.ศรนีครนิทร ์ประเวศ  ชดุชัน้ในสตรี  R

กทม. โทร. 02-787-1597

41 LACOSTE  SHOP หอ้ง 1C030-1C031A ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้พาราไดซ ์พารค์ ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ และน ้าหอม  I

เขตประเวศ กทม. 10250 โทร. 0-2787-1628-9

42 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ ซคีอน ศรนีครนิทร ์เลขที ่55 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน ชดุชัน้ในสตรี G

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 095-370-1904

43 HIS  SHOP  หอ้งเลขที ่RP-236 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้ โชว ์ดซี ีเลขที ่99/6 - 99/9  ถ.รมิคลองบางกะปิ  เสือ้ผา้บรุุษ  R

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.  โทร. 095-370-4253

44 PLUS NINE SHOP หอ้งเลขที ่RP-336 ชัน้ 3 ศนูยก์ารคา้ โชว ์ดซี ีเลขที ่99/6 - 99/9  ถ.รมิคลองบางกะปิ  รองเทา้กฬีา เสือ้ผา้และกระเป๋ากฬีา  R

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.  โทร. 095-370-4164

45 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่RP-244 ชัน้ 2  ศนูยก์ารคา้ โชว ์ดซี ี เลขที ่99/6 - 99/9  ถ.รมิคลองบางกะปิ  เครือ่งส าอาง T

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.  โทร. 095-370-4054

46 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่RP-206 ชัน้ 2 เลขที ่ศนูยก์ารคา้ โชว ์ดซี ี99/6 - 99/9  ถ.รมิคลองบางกะปิ  ชดุชัน้ในสตรี  G

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.  โทร. 095-370-1802

47 NATURALIZER  SHOP หอ้ง  R8  ชัน้ 2  เลขที ่49  ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์ ถ.รามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กระเป๋า และรองเทา้  A

กทม.   โทร. 0-2310-1080

48 WACOAL SHOP หอ้ง K151, 154, 156, 158 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เดอะ พาซโิอ ทาวน ์เลขที ่7/2-7  ถ.รามค าแหง ชดุชัน้ในสตรี  G

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม. 10240 โทร. 095-370-1885

49 HIS & HER  SHOP  หอ้ง 1102  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. กระเป๋า และรองเทา้  R, J

โทร. 0-2508-7484
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50 PLUS NINE SHOP หอ้ง 2004A-B ชัน้ 2  ศนูยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ ถ.รามอนิทรา  คันนายาว รองเทา้กฬีา เสือ้ผา้และกระเป๋ากฬีา  R

กทม.  โทร. 0-2508-7483

51 WACOAL  SHOP หอ้ง 2031A  ศนูยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ ถ.รามอนิทรา กทม. 10230 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 0-2508-7135

52 LEATHER & SHOES SHOP ศนูยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ ชัน้ 1   ถ.รามอนิทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กทม.  รองเทา้ และเครือ่งหนัง  R

โทร. 0-2508-7484

53 HIS & HER  SHOP  หอ้ง K5-7  ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีร่มเกลา้  ถ.ร่มเกลา้  มนีบรุ ี กทม. เครือ่งส าอาง และเสือ้ผา้บรุุษ  R

โทร. 0-2919-5493

54 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่ L109  ชัน้  L1 เลขที ่1024  ถ.สามเสน  ดสุติ กทม. เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุเด็ก  กระเป๋า  รองเทา้  R

โทร. 0-2241-9204 และ ACCESSORIES

55 LACOSTE  SHOP หอ้ง 108  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล ป่ินเกลา้  ถ.บรมราชชนน ี เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม   I

แขวงอรุณอัมรนิทร ์ บางกอกนอ้ย  กทม. โทร. 0-2884-8253, 0-2884-8262-3

56 GUY LAROCHE SHOP หอ้งเลขที ่137A ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ซคีอนบางแค เลขที ่607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เครือ่งหนัง GUY LAROCHE  J

เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ  10160 โทร.02-458-2749

57 HIS & HER  SHOP  หอ้ง G19  ชัน้  GF  ศนูยก์ารคา้ซคีอนบางแค เลขที ่607  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ ชดุชัน้ใน-สตร ี ชดุเด็ก G

เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ  10160 โทร. 0-2455-0779

58 NATURALIZER SHOP หอ้ง 136B  ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ซคีอนบางแค เลขที ่607  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ รองเทา้  A

เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ  10160 โทร.02-4582-646

59 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่108 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ซคีอนบางแค เลขที ่607  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ ชดุชัน้ในสตรี  G

เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ  10160 โทร. 095-370-1919

60 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่N-30 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เดอะพาซโิอ พารค์ กาญจนาภเิษก  เลขที ่8/15 อาคาร N ชดุชัน้ในสตรี  G

ถ.กาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีัฒนา กทม. 10170 โทร. 095-370-1883

61 LACOSTE  SHOP หอ้ง 208 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลซติี ้บางนา  ถ.บางนา-ตราด กม.3  แขวงบางนา เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

เขตบางนา  กทม. โทร. 0-2399-5264-5

62 GUY LAROCHE SHOP หอ้งเลขที ่1340 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เมกา บางนา เลขที ่39 หมูท่ี ่6 ต.บางแกว้ อ.บางพลี เสือ้ผา้บรุุษ  D

จ.สมทุรปราการ โทร. 0-2105-1946

63 หอ้งเลขที ่1320-1322 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เมกาบางนา  เลขที ่39 หมูท่ี ่6  ต.บางแกว้ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 โทร. 0-2105-1443

64 ARROW  UNIVERSITY SHOP หอ้งเลขที ่1336 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้ เมกา บางนา เลขที ่39 หมูท่ี ่6  ต.บางแกว้ เสือ้ผา้บรุุษ  W

อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 โทร. 0-2105-1945, 095-370-0568

65 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่1442 ชัน้ 1 ศนูยการคา้เมกา้บางนา เลขที ่39 หมู ่6   ต.บางแกว้ ชดุชัน้ในสตรี  G

 อ.บางพล ีจ. สมทุรปราการ 10540 โทร. 095-370-1924

66 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ มารเ์ก็ตวลิเลจ สวุรรณภมู ิ99/29 ถนน บางนา-ตราด ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในชาย-สตร ี ชดุเด็ก  R

จังหวัดสมทุรปราการ 10540 โทร. 095-370-4260 และ ACCESSORIES

67 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  เลขที ่9 หมู ่6 ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืง  จ.สมทุรปราการ เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในสตร ี ชดุเด็ก  กระเป๋า  R

โทร. 0-2759-9166 และรองเทา้

68 BEAUTY STATION SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืง  จ.สมทุรปราการ เครือ่งส าอาง  T

โทร. 0-2759-9165

69 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR121/1 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีบางพล ีเลขที ่89 หมู ่9 ถ.เทพารักษ์กโิลเมตร 13 ชดุชัน้ในสตรี G

ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 โทร. 095-370-1930

70 TOTAL BEAUTY by HIS & HER  โลตัสศรนีครนิทร ์ 3 หมู ่6 ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 เครือ่งส าอาง  H
โทร. 095-370-2447

71 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่75/3-9, 75/11-13, 75/21-26, 75/29 หา้งอนิฟินทิ ชัน้  2 ถ.ศรสีมทุร ต.ปากน ้า เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุเด็ก  กระเป๋า  รองเทา้  R

อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ  โทร. 0-2389-0522 และ ACCESSORIES

72 ATOMS SHOP หอ้งเลขที ่OL12 คอนโดมเีนยีมอตุสาหกรรมนวิเจนวีา 101-101/1 ถ.ป๊อบปลูา่ ต.บา้นใหม่ รองเทา้กฬีา  R

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 โทร. 095-370-4191

73 LACOSTE  SHOP หอ้ง 120 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล แจง้วัฒนะ   ถ.แจง้วัฒนะ  แขวงบางตลาด เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

เขตปากเกร็ด  จ.นนทบรุ ี โทร. 0-2193-8135-6

74 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่562, 566  ชัน้ 2  ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรัล รัตนาธเิบศร ์ เลขที ่212/1 ชดุชัน้ในสตรี  G

หมู ่8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ีโทร. 0-2526-6009

75 @WORK @PLAY หอ้งเลขที ่1A-L6 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์ งามวงศว์าน เลขที ่30/39-50 หมูท่ี ่2 ถนนงามวงศว์าน เสือ้ผา้บรุุษ - สตรี  W

ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 โทร. 0-2550-0688, 095-370-0556

LACOSTE  SHOP
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76 HIS & HER LINGERIE SHOP หอ้ง F1-1 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีล าลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี เครือ่งส าอาง และชดุชัน้ในสตรี  R

โทร. 0-2533-2583

77 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้เซยีรรั์งสติ  ถ.พหลโยธนิ  ต.คคูต  อ.ล าลกูกา  จ.ปทมุธานี เครือ่งส าอาง และชดุชัน้ในสตรี  R

โทร. 0-2992-7121

78 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่PG033 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส  ต.ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1171

79 YISHION SHOP หอ้งเลขที ่ PLZ.1. SHP013  ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ  ถ.พหลโยธนิ  เสือ้ผา้บรุุษ-สตรี  R

อ.ธัญบรุ ี จ.ปทมุธาน ี โทร. 0-2958-0129

80 HIS & HER  SHOP  เลขที ่814/169-170 ถ.นรสงิห ์ต.มหาชยั อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 เครือ่งส าอาง เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. 095-370-4160 ชดุเด็ก รองเทา้ และ ACCESSORIES

81 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้1 เลขที ่99/8 หมู ่8 ต.ทา่ทราย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1473, 034-338-386

82 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่130 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั  ต.นาด ีอ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 เครือ่งส าอาง T
โทร. 095-370-2048

83 HIS & HER SHOP หอ้งเลขที ่144 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรัลพลาซา มหาชยั  ต.นาด ีอ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

84 HIS & HER SHOP เลขที ่1-3  ถ. รถไฟ  ต.พระปฐมเจดยี ์ อ.เมอืง  จ.นครปฐม เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (034)-242662

85 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้ 2 เลขที ่20/10  หมู ่1 ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. (034)-311010

ตำ่งจงัหวดั

ภำคกลำง/ ภำคตะวนัออก/ ภำคตะวนัตก

86 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ  จ.พระนครศรอียธุยา เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (035)-747131

87 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่1A1-312-339 โครงการตลาดตอ่ยอด  ถ.พหลโยธนิ ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ  เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

จ.พระนครศรอียธุยา 

88 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีเลขที ่2 หมู ่1 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1495

89 HIS & HER SHOP ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.ลพบรุี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (036)-780705

90 HIS & HER SHOP เลขที ่139 ถ.เตบิศริ ิ ต.อทัุยใหม ่ อ.เมอืง  จ.อทัุยธาน ี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี ชดุเด็ก  R

โทร. (056)-513082 ชดุกฬีา-อปุกรณ์กฬีา กระเป๋า รองเทา้ และ ACCESSORIES

91 HIS & HER  SHOP หา้งทวกีจิ ชัน้ 1 เลขที ่ 545  ถ.เพชรสมทุร  ต.แมก่ลอง  อ.เมอืงสมทุรสงคราม  เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตร ี  R

จ.สมทุรสงคราม โทร.(034)-720463

92 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส ชัน้1 เลขที ่99  หมู ่2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1800

93 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 เลขที ่899  ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี25240 ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. (037)-283468

94 HIS & HER SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส สระแกว้  ต.บา้นใหมห่นองไทร  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว้ เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี  R

โทร. (037)-541673 ชดุเด็ก รองเทา้ และ ACCESSORIES

95 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR124 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีเลขที ่189 หมู ่7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ ชดุชัน้ในสตรี  G

 จ.สระแกว้ 27120  โทร. 095-370-1809

96 BEAUTY STATION SHOP โลตัสอมตะนคร 700/75 หมู ่5 ต.คลองต าหรุ อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 เครือ่งส าอาง T
โทร. 095-370-2106  

97 HIS & HER SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส อมตะนคร ชัน้ 1 ต.คลองต าหรุ อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (038)-457425 และรองเทา้

98 HIS SHOP หอ้ง 2S23  ศนูยก์ารคา้แหลมทอง  ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสขุ  อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี เสือ้ผา้บรุุษ W

โทร. (038)-153912

99 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่2525 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้แหลมทอง เลขที ่278/2 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ ชดุชัน้ในสตรี  G

 อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 โทร. 095-370-1793

100 LACOSTE  SHOP หอ้ง 143-144  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ ชลบรุ ีต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม  I

โทร. 083-053-974
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101 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่109/1 ชัน้1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ เลขที ่55/88-89,55/91 ชลบรุ ีหมู ่1 ต.เสม็ด ชดุชัน้ในสตรี  G

อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 โทร. 095-370-1794

102 HIS & HER SHOP หอ้ง 2S37-2S38  ศนูยก์ารคา้ฮารเ์บอรม์อลล ์ ถ.สขุมุวทิ ต.ทุ่งสขุลา เสือ้ผา้สตร ีและเครือ่งหนัง  R, J

อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ีโทร. (038)-491019, 095-370-4174

103 HIS & HER  SHOP หอ้ง 2S40-2S42  ศนูยก์ารคา้ฮารเ์บอรม์อลล ์ ถ.สขุมุวทิ ต.ทุ่งสขุลา เครือ่งส าอาง  ชดุชัน้ในสตร ีและชดุกฬีา  R

อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ีโทร. (038)-491022

104 HIS & HER SHOP หอ้ง 2S01-2S04  ศนูยก์ารคา้ฮารเ์บอรม์อลล ์ ถ.สขุมุวทิ ต.ทุ่งสขุลา เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในชาย  ชดุกฬีา-อปุกรณ์กฬีา  R

อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ีโทร. (038)-491021 และ ACCESSORIES

105 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ เจปารค์ ชัน้1 เลขที ่999 หมู ่11 ถ.สขุาภบิาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.ชลบรุ ี20230 โทร. 095-370-1796

106 MIZUNO SHOP  (J.SHOP) หอ้ง 5-6  สวนอตุสาหกรรมศรรีาชา  ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุ ี เสือ้ผา้  รองเทา้กฬีา และอปุกรณ์กอลฟ์  S

โทร. (038)-482536

107 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 เลขที ่64 ถ.บา้นบงึ-บา้นคา่ย ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี20170 ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. 095-370-1764

108 BEAUTY STATION SHOP ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีสาขาพัทยา หอ้ง 118/1 ชัน้ 1 เลขที ่78/54 หมูท่ี ่9 ถ.พัทยาสาย 2 เครือ่งส าอาง T
ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี  โทร. 095-370-4055  

109 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR103-106 ชัน้1  ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี เลขที ่78/12 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรอื ชดุชัน้ในสตรี  G

อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20260 โทร. 095-370-1805

110 LACOSTE SHOP หอ้ง 227 -228 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล เฟสตวิัล พัทยาบชี ต.หนองปรอื    เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

อ.บางละมงุ  จ.ชลบรุ ี 20150  โทร. (038)-043170-1

111 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ รอยัลการเดน้ท ์ชัน้2 เลขที ่218  หมู ่10 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.ชลบรุ ี20260 โทร. 095-370-1767

112 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีชัน้2 เลขที ่333 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20260 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1769

113 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ฮาเบอร ์พัทยา เลขที ่190/25 หมู ่9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.ชลบรุ ี20150 โทร. 095-370-4412

114 LINGERIE SHOP หอ้งเลขที ่1-60, 1-61, 1-62  ชัน้ 1F  ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  ถ.พัทยาเหนอื ต.นาเกลอื ชดุชัน้ในสตร ี R

อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี โทร. -

115 LACOSTE SHOP หอ้งเลขที ่SHG008 ชัน้ G  ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ถ.พัทยาเหนอื ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

จ.ชลบรุ ี โทร. -

116 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่1-063  ชัน้ 1F  ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี เครือ่งส าอาง T

โทร. -

117 PLUS NINE SHOP ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ชัน้ MF  ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี รองเทา้กฬีา เสือ้ผา้และกระเป๋ากฬีา R

โทร. -

118 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 เลขที ่1134  ต.วังกระแจะ อ.เมอืง จ.ตราด ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. (039)-513723

LINGERIE SHOP ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ ชัน้ 1 เลขที ่99,99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตร ี  R

(เปิด 15 ธ.ค. 61) จ.ระยอง 21000 โทร. -

WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ ท็อปส ์พลาซา่ ชัน้ 1 เลขที ่150 หมูท่ี ่1 ต. บางมัญ  อ.เมอืง  จ.สงิหบ์รุ ี16000 ชดุชัน้ในสตรี  G

(เปิด ธ.ค. 61) โทร. -

119 WACOAL STUDIO SHOP โครงการ CS Park ไชยแสงซเูปอรส์โตร ์  ชัน้ 1 ต.ตน้โพธิ ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุี ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. -

120 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 เลขที ่293 ถ.สพุรรณบรุ ี- ชยันาท ต.ทา่ระหัด อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.สพุรรณบรุ ี 77200  โทร. -

121 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส 355/3 ถ.แสงชโูต ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี 71000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1464

HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่TMK-1F-C105-106 ศนูยก์ารคา้ ทเีอ็มเค พารค์  เลขที ่138  หมู ่3 ต.วังขนาย อ.ทา่มว่ง เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี  R

(เปิด ก.พ. 62) จ.กาญจนบรุ ี 71110  โทร. - และชดุเด็ก

122 HIS & HER  SHOP  แกรนดพ์ลาซา่  ถ.วกิลเิก  ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี  R

โทร. (032)-201103 และชดุเด็ก
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123 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส  เลขที ่8/4  ถ.คฑาธร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. -

124 MIZUNO SHOP เลขที ่888  หอ้ง M 2  ม. 6  ต. เขาใหญ ่อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ี  เสือ้ผา้  รองเทา้กฬีา และอปุกรณ์กอลฟ์  S

โทร. (032)-472401

125 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส  ชัน้ 1 เลขที ่777  ม.1 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี76130 ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. (032)-463069

126 HIS & HER  SHOP  หอ้ง C3-1 - C3-4  ชัน้ 3  ศนูยก์ารคา้หัวหนิมารเ์ก็ตวลิเลจ เลขที ่234/1 อ.หัวหนิ ชดุเด็ก  R

จ.ประจวบครีขีนัธ ์ โทร. (032)-526381

127 HIS & HER SHOP  หอ้ง A126, A126/1  ชัน้ G  ศนูยก์ารคา้หัวหนิมารเ์ก็ตวลิเลจ เลขที ่234/1 ชดุชัน้ในสตร ีและชดุกฬีา  R

 อ.หัวหนิ  จ.ประจวบครีขีนัธ ์โทร. (032)-526268

128 LACOSTE  SHOP หอ้ง A 118 ชัน้ G ศนูยก์ารคา้หัวหนิมารเ์ก็ตวลิเลจ เลขที ่234/1 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหนิ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

อ.หัวหนิ  จ.ประจวบครีขีนัธ ์  77110  โทร. (032)-526273-4

129 PLUS NINE SHOP หอ้งเลขที ่A116 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้หัวหนิ มารเ์ก็ตวลิเลจ เลขที ่234/1 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหนิ  รองเทา้กฬีา เสือ้ผา้และกระเป๋ากฬีา  R

อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์  โทร. (032)-526-166

130 @WORK @PLAY หอ้ง A107  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้หัวหนิมารเ์ก็ตวลิเลจ เลขที ่234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ เสือ้ผา้บรุุษ - สตรี  J,W

อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์   โทร. (032)-526280

131 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 เลขที ่51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000  โทร. (032)-652284

132 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่FB14,FB15, FB19-20 ศนูยก์ารคา้ บลพูอรต์ หัวหนิ รสีอรท์ มอลล ์ เครือ่งส าอาง T

ซอยหัวหนิ 100 (อาคเนย)์ ต.หนองแก อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์77110 โทร. 095-370-4051

133 HIS & HER SHOP เลขที ่85-87 ชัน้ 1 รา้นสมบรูณ์พานชิ  ถ.สูศ้กึ ต.ประจวบครีขีนัธ ์อ.เมอืง เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในสตร ี ชดุเด็ก  R

จ.ประจวบครีขีนัธ ์  โทร. 032-601-911 รองเทา้  และ ACCESSORIES

134 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส ปราณบรุ ี ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุ ี จ.ประจวบครีขีนัธ ์ ชดุชัน้ในสตร ี ชดุเด็ก และชดุกฬีา  R

โทร. (032)-825784

ภำคเหนอื

135 HIS & HER SHOP เลขที ่1/7, 1/8, 1/9  ถ.สาลไีทย  ต. ตาคล ีอ. ตาคล ีจ.นครสวรรค์ เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (056)-265731 และรองเทา้

136 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้1 เลขที ่393 หมู ่4 ต.วัดป่า อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1535

137 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส   ต.สะเดยีง อ.เมอืง  จ.เพชรบรูณ์  เครือ่งส าอาง และชดุชัน้ในสตรี  R

โทร. (056)-711025

138 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่114 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ ท็อปส ์พลาซา่ ต.คลองคะเชนทร ์ อ.เมอืง  จ.พจิติร เครือ่งส าอาง และชดุชัน้ในสตรี  R

139 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่PG17  ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.พจิติร ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1524

140 HIS & HER SHOP เลขที ่176  ถ.วจิติร 2  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.ก าแพงเพชร เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (055)-712455

141 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้1 เลขที ่444 หมู ่6 ต.ทา่ทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1523

142 ARROW  UNIVERSITY SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส เลขที ่444 หมู6่  ต.ทา่ทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  65000 เสือ้ผา้บรุุษ  W

โทร. (055)-330419 

143 LACOSTE SHOP หอ้ง 141-142 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา พษิณุโลก  ม.5 ต.พลายชมุพล อ.เมอืง เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม   I

จ.พษิณุโลก  โทร. (055)-338442-3

144 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส  ชัน้ 1 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองหลวง อ.เมอืง จ.ตาก  ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. (055)-893372 

145 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR107 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืง จ.ตาก ชดุชัน้ในสตร ี  G

โทร. (055)-893-372

146 HIS & HER SHOP เลขที ่46, 48  ถ.นกิรเกษม ต.ธาน ีอ.เมอืง จ.สโุขทัย เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (055)-610748

147 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี หอ้งเลขที ่GCR147/2 ชัน้ 1 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1521
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148 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีเลขที ่200 หมู ่4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1559

149 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ ท็อปส ์พลาซา่ ชัน้ 1 ต.ทา่วังทอง  อ.เมอืง  จ.พะเยา ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1580

150 LACOSTE SHOP หอ้งเลขที ่118-119  ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์ 252 - 252 /1  ถ.วัวลาย  เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม  I

ต.หายยา  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่โทร. (053)-275359,(053)-276044

151 LACOSTE SHOP ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เมญา่ ไลฟ์สไตลช์อ็ปป้ิงเซน็เตอร ์ เลขที ่55 หมูท่ี ่5 ถนนหว้ยแกว้ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม  I

ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  จังหวัดเชยีงใหม ่50300 โทร. 095-370-2520

152 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่203/1 ศนูยก์ารคา้ เมญา่ ไลฟ์สไตลช์อ็ปป้ิงเซน็เตอร ์ เลขที ่55 หมูท่ี ่5 ถนนหว้ยแกว้ ชดุชัน้ในสตรี  G

ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  จังหวัดเชยีงใหม ่50300 โทร. 095-370-1586

153 LACOSTE  SHOP หอ้งเลขที ่101-102 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเฟสตวิัล เลขที ่99,99/1,99/2 หมู ่4 เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ ต าบลฟ้าฮา่ม อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่โทร. 053-288-968 -9

154 DAKS SHOP หอ้งเลขที ่103 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเฟสตวิัล เลขที ่99, 99/1, 99/2 หมุ ่4 เสือ้ผา้บรุุษ-สตรี  D

ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ ต าบลฟ้าฮา่ม อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่

155 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่R1-020 ชัน้ 1 พรอมเมนาดาเชยีงใหม ่ ตกึขวา  เลขที ่193 หมู ่2 ต.ทา่ศาลา ชดุชัน้ในสตรี  G

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50000 โทร. 095-370-1566

156 HIS & HER SHOP หา้งวรวัฒน ์ชัน้ 1 เลขที ่20/1 ถ.วชิยานนท ์ต.ชา้งมอ่ย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี ชดุเด็ก  R

โทร. (053)-232-188 ชดุกฬีา-อปุกรณ์กฬีา กระเป๋า รองเทา้ และ ACCESSORIES

157 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ชัน้2 เลขที ่19 ถ.ตลาดค าเทีย่ง ต.ป่าตัน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1554

158 WACOAL SHOP ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีชัน้ 2 เลขที ่94 หมู ่4 ถ.เชยีงใหม ่- ล าปาง ต.หนองป่าครึง่ อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.เชยีงใหม ่50000 โทร. 095-370-1565

159 HIS & HER  SHOP    เลขที ่88/1  ถ.ขนุลมุประพาส  ต.จองค า  อ.เมอืง  จ.แมฮ่อ่งสอน  เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้ และชดุชัน้ในสตรี  R

โทร. (053)-612177

160 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้1 เลขที ่252  หมูท่ี ่10 ต.เวยีง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 57140 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1579

WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR133 ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี ชัน้1 ต.บา้นดู ่อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57100 ชดุชัน้ในสตรี  G

(เปิด ก.พ 62) โทร. -

161 HIS & HER  SHOP  เลขที ่882/102  ถ.อตุรกจิ  ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย  57000 เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (053)-717978 และกระเป๋า

ภำคอสีำน

162 ARROW SHOP หอ้งเลขที ่2053 A-B ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย เสือ้ผา้บรุุษ Arrow  w

 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-0534, 0-2254-9942

163 LACOSTE SHOP หอ้งเลขที ่G007 ชัน้ G ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. (044)-498-813

164 PEPE JEANS SHOP หอ้งเลขที ่G030 ชัน้ G ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย เสือ้ผา้  P

 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-4330

165 YISHION SHOP หอ้งเลขที ่G013 ชัน้ G ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย เสือ้ผา้บรุุษ-สตรี R

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. (044)-251-645

166 PLUSNINE SHOP หอ้งเลขที ่1034 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย รองเทา้กฬีา เสือ้ผา้และกระเป๋ากฬีา  R

 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-4181

167 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่1031 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย เครือ่งส าอาง T

 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-4056

168 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่1043 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย ต.ในเมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-1620

169 BSC SHOP หอ้งเลขที ่1044 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21  โคราช เลขที ่99 ถ.มติรภาพ - หนองคาย ชดุชัน้ในสตร ีBSC และ ELLE  M

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. (044)-498-820

170 LACOSTE  SHOP หอ้ง N112 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลลร์าชสมีา  ถ. มติรภาพ  ต.ในเมอืง เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  โทร. (044)-288-205 -6

171 NATRUALIZER SHOP หอ้งเลขที ่N-204B ชัน้ 2  ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์โคราช เลขที่1242/2 ถนนมติรภาพ กระเป๋า และรองเทา้  A

อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-0151, 095-370-0152
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172 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่O3-O4-O5 ชัน้ B ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์โคราช เลขที่1242/2 ถนนมติรภาพ เครือ่งส าอาง T

อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-2352

173 BEAUTY STATION SHOP หอ้งเลขที ่FSG17 ชัน้ G ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่  ถ.มติรภาพ - หนองคาย ต.ในเมอืง เครือ่งส าอาง T

อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000  โทร. 095-370-4056

174 LACOSTE  SHOP ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่  ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

โทร. (044)-229-542

175 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR105 ชัน่ 1  ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีเลขที ่103 ถ.ปักธงชยั ต.ในเมอืง อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-1670

176 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส สาขาโคราช 2 (หัวทะเล)  ชัน้ 1 ชดุชัน้ในสตรี  G

223 หมู ่1 ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 095-370-1633

177 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่024PG017 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส สาขาโคราช ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 044-251-254

178 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่066PG532 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส สาขาปากชอ่ง ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.นครราชสมีา 30130 โทร. 044-929-535

179 HIS & HER SHOP 140-142  ถ.นเิวศรัตน ์ ต.บวัใหญ ่ อ.บวัใหญ ่จ.นครราชสมีา เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (044)-913876

180 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ชัน้ 2 อาคารพาณชิย ์(บ.เดอะเกรทฯ) ถ.สนามบนิ  ต.ในเมอืง เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย  ชดุเด็ก  R

จ.ชยัภมู ิ โทร. (044)-813427 กระเป๋า  รองเทา้  และ ACCESSORIES

181 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีชยัภมู ิหอ้ง GCR111 ชัน้ 1  เลขที ่99 หมู ่1 ต าบลบุง่คลา้ อ าเภอเมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.ชยัภมู ิ โทร. 095-370-1603

182 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR108 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีเลขที ่150 หมู ่7 ต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.บรุรัีมย ์31000 โทร. 095-370-1592

183 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ต.โพธิ ์ อ.เมอืง  จ.ศรสีะเกษ  เครือ่งส าอาง และชดุชัน้ในสตร ี  R 

โทร. (045)-911124

184 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ยิง่เจรญิปารค์ ถ.ราชธาน ี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตรี  R, J

โทร. (045)-474124 และ ACCESSORIES

185 MOOD SHOP ศนูยก์ารคา้ ซตีีม้อลล ์อบุลราชธาน ี  ชัน้2   512/8 ถ.ชยางกรู ชดุชัน้ในสตรี  G

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 โทร. 095-370-1818

186 WACOAL STUDIO SHOP เลขที ่2CR123 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีเลขที ่92 ซอยธรรมวถิ ี4 ถ.ธรรมวถิ ี ชดุชัน้ในสตรี  G

ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.อบุลราชธาน ี34000 โทร. 095-370-1819

HIS & HER  SHOP  เลขที ่206 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่  311 ซ.เลีย่งเมอืง 7 ต.แจระแม อ.เมอืง เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย  ชดุเด็ก  R

(เปิด 15 ธ.ค. 61) จ.อบุลราชธาน ี34000  โทร. - กระเป๋า  รองเทา้  และ ACCESSORIES

187 MOOD SHOP หอ้งเลขที ่T3 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เสรมิไทย เลขที ่76/1-7 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 095-370-1636

188 ARROW  UNIVERSITY SHOP  หอ้งเลขที ่T4 ชัน้2  อาคารเสรมิไทยคอมเพล็กซ ์เลขที ่76/1-7  ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืง เสือ้ผา้บรุุษ  W
จ.มหาสารคาม  44000 โทร. 043-970-821, 095-370-0669

189 GUY LAROCHE SHOP หอ้ง 139 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล ขอนแกน่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ เสือ้ผา้บรุุษ  D

โทร. (043)-288382

190 WACOAL SHOP หอ้ง 253 ชัน่ 2  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน่ ถ.ศรจัีนทร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่   ชดุชัน้ในสตรี  G,J 

โทร. 095-370-1650

HIS & HER  SHOP  หอ้ง RT107 ชัน่ 1  ศนูยก์ารคา้ ท็อปส ์พลาซา่  ชัน้ 1 ต.เมอืงพล อ.พล จ.ขอนแกน่  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย  ชดุเด็ก  R

(เปิด 14 ธ.ค. 61) โทร. - กระเป๋า  รองเทา้  และ ACCESSORIES

191 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่1R09-12 ชัน้ 1 อาคารตกึคอมโฆษะ-ขอนแกน่ เลขที ่250/1  ถ.ศรจัีนทร์ เครือ่งส าอาง  ชดุชัน้ในสตร ี กระเป๋า  และรองเทา้  R

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  โทร. (043)-271641

192 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่1R026  ชัน้ 1 อาคารตกึคอมโฆษะ-ขอนแกน่  เลขที2่50/1  ถ.ศรจัีนทร์ เสือ้ผา้บรุุษ  W

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  โทร. (043)-271643

193 LACOSTE   SHOP  หอ้ง 135-137 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน่ ถ.ศรจัีนทร์ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 โทร. (043)-288026-7

194 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 ต.ศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000  ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1641

195 HIS & HER  SHOP  หา้งเกยีรตสินิ โฮสเซล เลขที ่171/24 หมูท่ี ่2 ต.บา้นไผ ่อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 40110 เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี ชดุเด็ก  R

 โทร. (043)-274-277 ชดุกฬีา-อปุกรณ์กฬีา กระเป๋า รองเทา้ และ ACCESSORIES
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196 HIS & HER SHOP หา้งสรรพสนิคา้ยงกจิ 63/6-12 ถ.นางสถติย ์ต.มกดาหาร อ.มกุดาหาร  จ.มกุดาหาร 49000 เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตร ีและรองเทา้  R

 โทร. 095-370-4143

197 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่1594/17 ศนูยก์ารคา้เนวาดา้  ถ.รอบเมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ  อ.เมอืง  จ.สกลนคร เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ีรองเทา้  R

โทร. (042)-731404 และ ACCESSORIES

198 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ศรสีกล ไอท ีพลาซา่  ชัน้1 ถ.รอบเมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1115

199 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส หนองบวัล าภ ู ชัน้1 เลขที ่36 หมูท่ี ่2 ต.ล าภ ูอ.หนองบวัล าภ ู ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.หนองบวัล าภ ู39000 โทร. 095-370-1651

200 HIS & HER SHOP หา้งสรรพสนิคา้ ส. ทวภัีณฑ ์สโตว ์69/56 ถนนมะลวิัลย ์อ.เมอืง จ.เลย 42000 เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตร ีและชดุเด็ก  R

โทร. (042)-815-593

201 HIS & HER SHOP 23/6 ถ.ร่วมใจ ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตร ีและรองเทา้  R

โทร. (042)-861978

202 LACOSTE  SHOP หอ้งเลขที ่123-124 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล สาขาอดุร เลขที ่277/1-3,271/5 เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  และน ้าหอม  I

ถ.ประจักษ์ศลิปาคม ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี โทร. (042)-921-375 -6

203 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่F1 ศนูยก์ารคา้ ยดูทีาวน ์ชัน้1 เลขที ่88  ถ.ทองใหญ ่ต.หมากแขง้ อ.เมอืง  ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.อดุรธาน ี  41000 โทร. 095-370-1652

204 HIS & HER SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส อดุรธาน ีชัน้ 1  ต.นาด ีอ.เมอืง จ.อดุรธาน ี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในสตร ีชดุเด็ก  R

โทร.(042)-130542 และรองเทา้

205 HIS & HER  SHOP  เลขที ่198-200, 202-204  ถ.ศรเีทพ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.นครพนม    เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (042)-514142  และรองเทา้

206 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขทีA่4 ศนูยก์ารคา้บิ๊กเจยีง เลขที ่ 304 หมู1่0 ต.โพธิช์ยั อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000 เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (042)-412-220

207 WACOAL SHOP หอ้งเลขที ่B10-B11 ศนูยก์ารคา้อัศวรรณ 2 หนองคาย เลขที ่88/8 หมูท่ี ่5 ต.โพธิช์ยั อ.เมอืง ชดุชัน้ในสตรี  G

จ. หนองคาย 43000 โทร. 095-370-1661

208 HIS & HER  SHOP  หอ้ง A-07, A-08, A23  ศนูยก์ารคา้บิ๊กเจยีง ถ. มติรภาพ ต.โพธชิยั เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี ชดุเด็ก  R

อ.เมอืง  จ.หนองคาย  โทร. (042)-465909, (042)-412220 ชดุกฬีา-อปุกรณ์กฬีา กระเป๋า รองเทา้ และ ACCESSORIES

209 SHOP SHEES PRINT หอ้งเลขที ่A-4 ศนูยก์ารคา้บิ๊กเจยีง หนองคาย  เลขที่25763 หมู ่10 ถ.มติรภาพ ต.โพธิช์ยั รองเทา้  A

อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000   โทร. (042)-465449

210 HIS & HER  SHOP  เลขที ่829-832 หมูบ่า้นศรษีะเกษ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.หนองคาย  เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ  ชดุชัน้ในสตร ีและรองเทา้  R

โทร. (042)-412219

211 POWER  OF  JEAN  SHOP    หอ้ง A -22  หา้งสรรพสนิคา้เจยีง-ฟิวเจอร ์พลาซา่  อ.เมอืง จ.หนองคาย เสือ้ผา้บรุุษ  W

โทร. (042)-465910

212 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส บงึกาฬ  ชัน้1 เลขที ่461 หมู ่1 ต.บงึกาฬ อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 38000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1649

ภำคใต้

213 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีชมุพร  ชัน้ 1  ต.วังไผ ่ อ.เมอืง  จ.ชมุพร เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในสตร ี ชดุเด็ก  R

โทร. (077)-658870 รองเทา้  และ ACCESSORIES

214 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ชมุพร  ต.วังไผ ่ อ.เมอืง จ.ชมุพร ชดุกฬีา  R

โทร. (077)-658993

215 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ. สรุาษฏรธ์าน ี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (077)-960993 ชดุเด็ก  รองเทา้  และ ACCESSORIES

216 LACOSTE  SHOP หอ้ง 123 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล สรุาษฎรธ์าน ีเลขที ่88 หมู ่10  ต.วัดประดู ่ อ.เมอืง เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

 จ.สรุาษฎรธ์าน ีโทร. (077)-489-815 -6

217 WACOAL STUDIO SHOP หอ้งเลขที ่GCR102 ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ี ถ.เลีย่งเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ. สรุาษฏรธ์าน ี ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1747

218 HIS & HER  SHOP  17/18-20 ถนนศริริาษฎร ์ต.ทา้ยชา้ง อ.เมอืง จ.พังงา เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (076)-413-911 ชดุเด็ก  รองเทา้  และ ACCESSORIES

219 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้ตะกั่วป่า พลาซา่ ชัน้1 เลขที ่2/33 ม.2 ต.บางนายส ีอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1719

220 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยการคา้เทสโก ้โลตัส ชัน้2 เลขที ่191 หมู ่12 ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืง จ.กระบี ่81000 ชดุชัน้ในสตรี  G

โทร. 095-370-1735
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221 HIS & HER  SHOP  3-5,7,9  ถ.มหาราช  ซ.4  (ประชาชืน่ )  ต.ปากน ้า อ.เมอืง จ.กระบี ่ เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตร ี ชดุเด็ก  R

โทร. (075)-612282 ชดุกฬีา  กระเป๋า  รองเทา้  และ ACCESSORIES

222 BSC  SWIM  SHOP  หอ้ง  D121 ศนูยก์าคา้พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท มอลล ์ ต.เกาะแกว้  อ.เมอืง   จ.ภเูก็ต   ชดุวา่ยน ้า  S

โทร. (076)-350433

223 LACOSTE  SHOP หอ้ง 110  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเฟสตวิัล ภเูก็ต ต.วชิติ  อ.เมอืง  จ.ภเูก็ต  เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

โทร. (076)-249683 - 4

224 DAKS Shop หอ้ง 104  ชัน้ 1  ศนูยก์ารคา้ภเูก็ตฟลอเรสตา้ ต.วชิติ  อ.เมอืง  จ.ภเูก็ต  เสือ้ผา้บรุุษ-สตรี  D

โทร. -

225 MIZUNO SHOP หอ้ง  D121  ศนูยก์ารคา้พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต ภเูก็ต เลขที ่888, 888/1 ต.เกาะแกว้  อ.เมอืง จ.ภเูก็ต   เสือ้ผา้  ชดุกฬีา  รองเทา้กฬีา และอปุกรณ์กอลฟ์  S

โทร. (076)-350433

226 HIS & HER SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ชัน้ 1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต ชดุชัน้ในสตร ี  R

โทร. (076)-311336

227 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส นครศรธีรรมราช  ต.หนองหงส ์อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในสตร ี ชดุเด็ก  R

โทร. (075)-412883 รองเทา้  และ ACCESSORIES

228 EXCELLENCY SHOP หอ้งเลขที ่123 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรัล พลาซา่ 8,9/8 หมู ่7 ต.นาสาร เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีArrow, Excellency, Getaway  W

อ.พระพรหม  จ.นครศรธีรรมราช 80000 โทร. 075-392-852

229 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ สริบิรรณ ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์42 ถ.เจมิปัญญา ต.ทับเทีย่ว อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในสตร ี ชดุเด็ก  R

โทร. 095-370-4200 รองเทา้  และ ACCESSORIES

230 HIS & HER  SHOP  ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส สตลู  ชัน้ 1 ต.ยา่นซือ่ อ.ควนโดน  จ.สตลู เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (074)-751087 ชดุเด็ก  รองเทา้  และ ACCESSORIES

231 HIS & HER  SHOP  หา้งเอส ท ีสแควร ์เลขที ่26/26 ถ.หัตกรรมศกึษา ต.พมิาน อ.เมอืง  จ.สตลู เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. 095-370-4137 ชดุเด็ก  รองเทา้  และ ACCESSORIES

232 DAKS SHOP หอ้งเลขที ่208 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพัฒนา เลขที ่1518,1518/1,1518/2 เสือ้ผา้บรุุษ-สตรี  D

ถนนการญจนวณชิย ์ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา โทร. 095-370-1052

233 LACOSTE  SHOP หอ้งเลขที ่134 ชัน้1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเฟสตวิัล เลขที ่1518,1518/1,1518/2 ถ.กาญจนวณชิย ์ เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้ และน ้าหอม  I

ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 โทร. 095-370-2528

234 YISHION SHOP หอ้งเลขที ่120 ชัน้1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเฟสตวิัล เลขที ่1518,1518/1,1518/2 ถ.กาญจนวณชิย ์ เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี  R

ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 

235 TOTAL BEAUTY SHOP ศนูยก์ารคา้ เทสโก ้โลตัส  ชัน้ 1  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา เครือ่งส าอาง  H

โทร. 095-370-2026

236 WACOAL STUDIO SHOP ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส หาดใหญ ่2 ชัน้1 เลขที ่1318 ถ.เพชรเกษม ต,หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่ ชดุชัน้ในสตรี  G

จ.สงขลา โทร. 095-370-1695

237 HIS & HER  SHOP  74/1, 74/2 ถ.พัทลงุ  ต.บอ่ยาง  อ.เมอืง  จ.สงขลา เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

โทร. (074)-311727 ชดุเด็ก  รองเทา้  และ ACCESSORIES

238 HIS & HER  SHOP  หอ้งเลขที ่GCR105 ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีนาทว ี เลขที ่194 ม.4 ต.นาทว ีอ.นาทว ี เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี ชดุชัน้ในชาย-สตรี  R

จ.สงขลา 90160 โทร. 095-370-4200 ชดุเด็ก  รองเทา้  และ ACCESSORIES

1.  
2. รายชือ่ SHOP สามารถดจูาก Website ของบรษัิท   http://www.icc.co.th

ตดิตอ่สอบถามรายชือ่ SHOP ICC ทีค่ณุธัญลกัษณ์   โทร. 0-2295-0688


