
ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ ทีอ่ยู่ รหสัไปษณีย์ เบอรโ์ทรศพัท์
1 ทร ูเอ็มควอเทยีร์ ศนูยก์ารคา้เอ็มควอเทยีร ์ชัน้ 3 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 0916966974
2 ทร ูเทอรม์นิอล 21  2, 88 ศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 ซอย สขุมุวทิ 19 (วัฒนา) ถนน สขุมุวทิ ต าบล/แขวง คลองเตยเหนอื อ าเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10110 0916960342
3 ทร ู เทสโก ้โลตัส สขุมุวทิ 50  1710 ศนูยก์ารคา้โลตัสสขุมุวทิ50 ถนน สขุมุวทิ ต าบล/แขวง พระโขนง อ าเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10110 0917702617
4 ทร ูสเฟียร ์เอ็มควอเทยีร ์  693 หา้งสรรพสนิคา้เอ็มควอเทยีร ์หอ้ง 2A01 ชัน้ 2 ถนน สขุมุวทิ ต าบล/แขวง คลองตันเหนอื อ าเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10110 0814456466
5 ทร ูเซน็ทรัล พระราม 3 79/129 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ชัน้ 3 หอ้ง 306/2 ถ.สาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 0891030693
6 ทร ูเทสโก ้โลตัส พระราม 3 172  (หอ้ง P2025 ชัน้ 2) ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 0645865993
7 ทร ูบิ๊กซ ีสขุสวัสดิ์ 94 หมู ่18 หา้งบิ๊กซสีขุสวัสดิ ์ชัน้ 2 โซนตรงกลางทางเขา้หา้ง ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 0891046671
8 ทร ูบิ๊กซ ีประชาอทุศิ  523,523/1-3 อาคาร/หมูบ่า้น บิ๊กซปีระชาอทุศิ ถนน ประชาอทุศิ ต าบล/แขวง ทุง่คร ุอ าเภอ/เขต ทุง่คร ุจังหวัด กรงุเทพมหานคร 10140 0917702636
9 ทร ูบิ๊กซ ีบางปะกอก  278 หา้งบิ๊กซ ีสาขาบางประกอก หอ้ง เอฟ 3/1 ชัน้ 3 หมู ่1 ถนน สขุสวัสดิ ์ต าบล/แขวง บางปะกอก อ าเภอ/เขต ราษฎรบ์รูณะ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10140 0917702620
10 ทร ูเซน็ทรัล พระราม 2 128 หอ้ง 230 เซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 2 ชัน้ 2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 0865680935
11 ทร ูเซน็ทรัล พระราม 2 (เฮช) 160 ถ.พระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร  10150 0859897676
12 ทรมูฟูชอ้ป บิ๊กซ ีพระราม 2  56 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซซีปูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพระราม 2 ชัน้1 หอ้ง - ชัน้ - หมู ่6 ถนน พระราม2 ต าบล/แขวง แสมด า อ าเภอ/เขต บางขนุเทยีน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10150 0917702621
13 ทร ูเทสโก ้โลตัส พระราม 2  88/2528 เทสโก ้โลตัส พระราม 2 หมูท่ี ่ที ่6 ถนน พระราม 2 ต าบล/แขวง แสมด า อ าเภอ/เขต บางขนุเทยีน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10150 0645867433
14 ทร ูเดอะมอลล ์บางแค 275 อาคาร THE MALL BANGKAE ชัน้ 2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0891030637
15 ทร ูซคีอน บางแค 607 ชัน้ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 0909036353
16 ทร ูโลตัส แจง้วัฒนะ  300 หา้งเทสโก ้โลตัส ชัน้ 1 หมู ่ที ่1 ถนน แจง้วัฒนะ ต าบล/แขวง ทุง่สองหอ้ง อ าเภอ/เขต หลักสี ่จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10210 0917702613
17 ทร ูโลตัส หลักสี่ 559 หมูท่ี ่3 เทสโก ้โลตัส สาขาหลักสี ่ชัน้ 2 แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 0916967242
18 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ รามอนิทรา 109/10 อาคาร เซน็ทรัล พลาซา่ รามอนิทรา หอ้ง 103,104 ชัน้ 1 ถนน รามอนิทรา ต าบล/แขวง อนุสาวรยี ์อ าเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10220 0647020961
19 ทร ูบิ๊กซ ีสขุาภบิาล 5  98,98/1-3 หมูท่ี ่4  แขวงออเงนิ  เขตสายไหม  กรงุเทพมหานคร 10220 0825288246
20 ทร ูแฟชัน่ ไอสแ์ลนด์ 587,589 หา้งแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์หอ้งเลขที ่3034 ชัน้ 3 ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 0891031961
21 ทร ูเซน็ทรัล เฟสตวิัล อสีต 66,69/1,69/2 ศนูยฯ์ เซน็ทรัล เฟสตวิัลอสีตว์ลิล ์หอ้ง 254/1-2 ชัน้ 2 ถ.ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 0916960944
22 ทร ูเจ.ซ ีทาวนส์แควร ์วังหนิ  4/84-85 หา้งเทสโก ้โลตัสวังหนิ หมูท่ี ่14 ต าบล/แขวง ลาดพรา้ว อ าเภอ/เขต ลาดพรา้ว จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10230 0917702616
23 ทร ูสเฟียร ์เซน็ตท์รัล เฟสตวิัล อสีตว์ลิล์  69,69/1,69/2 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ 3 หมู ่- ถนน ประดษิฐม์นูธรรม ต าบล/แขวง ลาดพรา้ว อ าเภอ/เขต ลาดพรา้ว จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10230 0639565222
24 ทร ูเทสโก ้โลตัส รามอนิทรา  14/2 หา้งเทสโก ้โลตัส รามอนิทรา หมูท่ี ่ที ่8 ต าบล/แขวง ลาดพรา้ว อ าเภอ/เขต ลาดพรา้ว จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10230 0917702618
25 ทร ูเดอะมอลล ์บางกะปิ 3522 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ หอ้งเลขที3่S-C4-6 ชัน้3 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 0916966975
26 ทร ูบิ๊กซ ีหวัหมาก  2001 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล หวัหมาก (บิ๊กซ ีหวัหมาก) หอ้ง จ7ี6-77,จ8ี3-84 ชัน้ จ ีหมู ่- ถนน รามค าแหง ต าบล/แขวง หวัหมาก อ าเภอ/เขต บางกะปิจังหวัด กรงุเทพมหานคร 10240 0917702622
27 ทร ูโลตัส บางกะปิ  3109 หา้งเทสโก ้โลตัส สาขาบางกะปิ ชัน้ 1 ถนน ลาดพรา้ว ต าบล/แขวง คลองจ่ัน อ าเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10240 0917702627
28 ทร ูสเฟียร ์เดอะมอลล ์บางกะปิ  3522 ถนน ลาดพรา้ว ต าบล/แขวง คลองจ่ัน อ าเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10240 0957825166
29 ทร ูซคีอนสแควร์ 55 อาคารซคีอนสแควร ์ชัน้ 2 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 0891031926
30 ทร ูซคีอนสแควร ์2 55 หอ้งเลขที ่1015 ชัน้ G ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 020108872
31 ทร ูพาราไดซ ์พารค์ ศรนีครนิทร์ 61 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร  10250 0865000871
32 ทร ูเซน็ทรัล บางนา 1091 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล ซติี ้บางนา ชัน้ 5 หอ้ง 531 หมูท่ี1่2 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 0891031934
33 ทร ู วสิซด์อม 101  101 (หอ้ง 239-240 ชัน้ 2) ถนนสขุมุวทิ  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 0916962182
34 ทร ูโลตัส ศรนีครนิทร์ 9 หมูท่ี ่6 เทสโก ้โลตัส สาขาศรนีครนิทร ์ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 0909039368
35 ทร ูโรบนิสนั สมทุรปราการ 789 ม.2 หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สมทุรปราการ ชัน้ 2 ต.ทา้ยบา้นใหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280 0916966580
36 ทร ูเทสโก ้โลตัส บางปู  2502 หา้งเทสโก ้โลตัส สาขาบางป ูหมูท่ี ่ที ่3  ต าบล/แขวง บางปใูหม ่อ าเภอ/เขต เมอืงสมทุรปราการ จังหวัด สมทุรปราการ 10280 0917702633
37 ทร ูเซน็ทรัล พระราม 9 ชัน้ 4 9/9 เซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 9 ชัน้ 4 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 0916962182
38 ทร ูเซน็ทรัล พระราม 9 9/9 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ B หอ้งKB11 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 0864162808
39 ทร ูอาคารใยแกว้ 18/1 อาคาร 18 อาคารทร ูทาวเวอร ์อาคารใยแกว้ ชัน้ 1 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 0909036370
40 ทร ูสยามพารากอน 991 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร  10330 0891234567
41 ทร ูเซน็ทรัล เวลิด ์ชัน้ 4 4,4/1-2,4/4 ถ.ราชด ารหิ ์แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 0863709654
42 ทร ูแบรนดด์ิง้ชอ้ป สยามพารากอน 991 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน หอ้งเลขที ่304-30 ชัน้ 3 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 0261088812
43 ทร ูมาบญุครอง ชัน้ 4 444 อาคารเอ็ม บ ีเค ชัน้ 4หอ้ง C03600 ถ.พญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 0916963429
44 ทรมูฟู ชอ้ป สยาม สแควร ์ซอย 3  262/7 สยามสแควร ์หอ้ง 17 ชัน้ พระราม 1 ต าบล/แขวง ปทมุวัน อ าเภอ/เขต ปทมุวัน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10330 0826456456
45 ทร ูดจิติอล เกตเวย(์F13)  292 ถนน พระราม 1 ต าบล/แขวง ปทมุวัน อ าเภอ/เขต ปทมุวัน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10330 0916967228
46 ทร ูแอท จามจรุสีแควร ์1  317 ถนน พญาไท ต าบล/แขวง ปทมุวัน อ าเภอ/เขต ปทมุวัน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10330 0891030693
47 ทรมูฟู ชอ้ป สยาม สแควร ์ซอย 2  232/5,234 ล็อก 7 หมอน 1-3 ซอย สยามสแควร ์2 ถนน - ต าบล/แขวง ปทมุวัน อ าเภอ/เขต ปทมุวัน จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10330 0953546364
48 ทร ูเทสโก ้โลตัส พระราม 1  831 หา้งเทสโก ้โลตัส พระราม 1 ชัน้ 3 หอ้ง ทรชูอ้ป ชัน้ 3 หมู ่- ถนน พระราม 1 ต าบล/แขวง วังใหม ่อ าเภอ/เขต ปทมุวั จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10330 0916967299
49 ทร ูไอทมีอลล ์ฟอรจ์นูทาวน์  7 อาคารซพี ีทาวเวอร ์2 ชัน้ 3 ไอทมีอลล ์หอ้ง 3R09/1-2 ถนน รัชดาภเิษก ต าบล/แขวง ดนิแดง อ าเภอ/เขต ดนิแดง จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10400 0891279261
50 ทรมูฟูชอ้ป ฟอรจ์นูทาวน์  5 ศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน ์ชัน้ 1 หอ้ง 1021,1051 ถนน รัชดาภเิษก ต าบล/แขวง ดนิแดง อ าเภอ/เขต ดนิแดง จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10400 0891031951
51 ทรมูฟูชอ้ป บิ๊กซ ีรัชดาภเิษก  125 หา้งบิ๊กซ ีสาขารัชดาภเิษก หอ้ง GCR117 ชัน้ เอฟ 1 หมู ่- ถนน รัชดาภเิษก ต าบล/แขวง ดนิแดง อ าเภอ/เขต ดนิแดง จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10400 0645865991
52 ทร ู บิ๊กซ ีสะพานควาย  618/1 ถนน พหลโยธนิ ต าบล/แขวง สามเสนใน อ าเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10400 0645865994
53 ทร ูสลีม คอมเพล็กซ์ 191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 1 แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 0859788866
54 ทร ูซพี ีทาวเวอร ์สลีม  313 อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 1 ถนน สลีม ต าบล/แขวง สลีม อ าเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10500 0891036357
55 ทร ูบิ๊กซ ีสวุนิทวงศ์ 123 หมูท่ี ่16 อาคารหา้งบิ๊กซ ีสวุนิทวงศ ์หอ้งเลขที ่2CR201 ชัน้ 2 ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10510 0891031932
56 ทร ูเทสโก ้โลตัส สขุาภบิาล 3  101,101/1 หา้งเทสโก ้โลตัส สขุาภบิาล 3 หมูท่ี ่- ชัน้ - หอ้ง - ตรอก - ซอย - ถนน รามค าแหง ต าบล/แขวง มนีบรุ ีอ าเภอ/เขต มนีบรุ ีจังหวัด กรงุเทพมหานคร 10510 0916967225
57 ทร ูไอเพลส ลาดกระบงั  1 ซอย ฉลองกรงุ แขวง ล าปลาทวิ เขต ลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 10520 0638076525
58 ทร ูเทสโก ้โลตัส หนองจอก  46 หา้งโลตัส หนองจอก ถนน เชือ่มสมัพันธ ์ต าบล/แขวง กระทุม่ราย อ าเภอ/เขต หนองจอก จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10530 0917702635
59 ทร ูเมกา บางนา 39 หมูท่ี ่6 หอ้ง 2618,2620 ชัน้ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 0830995980
60 ทรมูฟูชอ้ป บิ๊กซ ีบางพลี 89 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีสาขาบางพล ีชัน้ 1 หมูท่ี ่9 ถ.เทพารักษ์ (กม.13) ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 0891031958
61 ทร ูเทสโก ้โลตัส ซติีพ้ารค์ บางพลี  249 หา้งเทสโก ้โลตัส สาขาซติีพ้ารค์บางพล ีหมูท่ี ่1 ต าบล/แขวง บางเสาธง อ าเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมทุรปราการ 10540 0917702632
62 ทร ูสเฟียร ์เมกา บางนา  39 ศนูยก์ารคา้เมกา บางนา หอ้ง 2346 ชัน้ 2 หมู ่6 ถนน บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางแกว้ อ าเภอ/เขต บางพล ีจังหวัด สมทุรปราการ 10540 0994563695
63 ทร ูเทสโก ้โลตัส บางนา-ตราด  14/9  หา้งเทสโก ้โลตัส สาขาบางนา-ตราด หมูท่ี ่ที ่13 ถนน บางนา-ตราด กม. 7 ต าบล/แขวง บางแกว้ อ าเภอ/เขต บางพล ีจังหวัด สมทุรปราการ 10540 0638138892
64 ทร ูโลตัสส ์บางบอ่ 328 หมูท่ี ่1  ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมทุรปราการ 10550 0952465495
65 ทร ูเดอะมอลล ์ทา่พระ 99 หา้งเดอะมอลล ์ทา่พระ ชัน้ 6 หอ้งเลขที ่3S-C3 ถ.รัชดาภเิษก (ทา่พระ-ตากสนิ) แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10600 0916963960
66 ทร ูแบรนดิง้ ชอ้ป ไอคอนสยาม 299 ชัน้ 3 ถ.เจรญินคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600
67 ทร ูสเฟียร ์ไอคอนสยาม  299 ชัน้ 4 ซอยเจรญินคร 5 ถนน เจรญินคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 10600 0865399969
68 ทร ูเซน็ทรัล ป่ินเกลา้ 7/392 อาคาร CENTRAL PINKLAO ชัน้ 3 ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 0891696920
69 ทร ูวงศส์วา่งทาวน ์เซน็เตอร์  888 อาคารศนูยก์ารคา้ เซน็ทรัลซปุเปอรส์โตร ์ชัน้ 2 หอ้ง B201,B202 ถนน พบิลูยส์งคราม ต าบล/แขวง บางซือ่ อ าเภอ/เขต บางซือ่ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10800 0891031946
70 ทร ูเทสโก ้โลตัส ประชาชืน่  829 หา้งเทสโก ้โลตัสประชาชืน่ ถนน ประชาราษฎร ์2 ต าบล/แขวง บางซือ่ อ าเภอ/เขต บางซือ่ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10800 0917702615
71 ทร ูเกตเวย ์บางซือ่  162/1-2,168/10 ถนนประชาราษฎร ์2 แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 10800 0647034560
72 ทร ูเซน็ทรัล ลาดพรา้ว 1697 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ ลาดพรา้ว ชัน้ 3 หอ้ง 1691/1 หอ้งเลขที ่231/1 ถ.พหลโยธนิ แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 0916967314
73 ทร ูเดอะมอลล ์งามวงศว์าน 30/39-50 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์งามวงศว์าน ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 0865112039
74 ทร ูเซน็ทรัล รัตนาธเิบศร์ 68/10,68/919 หมูท่ี ่8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี 11000 0891030185
75 ทร ูบิ๊กซ ีตวิานนท์  9/9 ศนูยก์ารคา้ บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขา ตวิานนท ์ชัน้ 1 หมู ่5 ถนน ตวิานนท ์ต าบล/แขวง ตลาดขวัญ อ าเภอ/เขต เมอืงนนทบรุ ีจังหวัด นนทบรุี 11000 0645865992
76 ทร ูบิ๊กซ ีบางใหญ ่2  9/9 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์บางใหญ ่หมูท่ี ่11 ต าบล/แขวง บางรักพัฒนา อ าเภอ/เขต บางบวัทอง จังหวัด นนทบรุ ี 11110 0863706309
77 ทรมูฟูชอ้ป เซน็ทรัลแจง้วัฒนะ 99 หอ้งเลขที ่421 ชัน้ 4 หมูท่ี ่2 ถ.แจง้วัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 0832283413
78 ทร ูโรบนิสนั ศรสีมาน 99 หมูท่ี ่1 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี 11120 0859696991
79 ทร ูบิ๊กซ ีแจง้วัฒนะ  112 หา้งบิ๊กซ ีสาขาแจง้วัฒนะ หอ้ง เอ 18 เอ ชัน้ 2 หมู ่5 ถนน แจง้วัฒนะ ต าบล/แขวง ปากเกร็ด อ าเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบรุี 11120 0891031944
80 ทร ูเทสโก ้โลตัส บางใหญ่ 90 เทสโก ้โลตัส บางใหญ ่หมูท่ี ่5 ต.บางคเูวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี 11130 0916966544
81 ทร ูโลตัสส ์นครอนิทร์ 444  ม.4 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี 11130 0891419494
82 ทร ูเซน็ทรัลพลาซา่เวสทเ์กต 199,199/1-2 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ี 11140 0865001308
83 ทร ูสเฟียร ์เซน็ทรัล เวสทเ์กต  199,199/1-2 อาคาร - หอ้ง - ชัน้ 2 หมู ่6 ถนน - ต าบล/แขวง เสาธงหนิ อ าเภอ/เขต บางใหญ ่จังหวัด นนทบรุี 11140 0954586656
84 ทร ูบิ๊กซ ีไทรนอ้ย นนทบรุี  1 หมู ่6 ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 11150 0839242865
85 ทร ู เทสโก ้โลตัส ปทมุธานี  21/49 หา้งเทสโก ้โลตัส ปทธุาน ีชัน้2 ถนน ปทมุสามโคก ต าบล/แขวง บางปรอก อ าเภอ/เขต เมอืงปทมุธาน ีจังหวัด ปทมุธาน ี 12000 0645867436
86 ทร ู บิ๊กซ ีปทมุธานี  36 บิ๊กซ ีปทมุธาน ีชัน้ 1 หมู ่3 ถนน - ต าบล/แขวง บา้นฉาง อ าเภอ/เขต เมอืงปทมุธาน ีจังหวัด ปทมุธานี 12000 0917702647
87 ทร ูเทสโก ้โลตัส รังสติ คลอง 7  41/2 หา้งเทสโก ้โลตัส รังสติ คลอง 7 หมูท่ี ่ที ่2 ชัน้ ต าบล/แขวง ล าผักกดู อ าเภอ/เขต ธัญบรุ ีจังหวัด ปทมุธานี 12110 0917702640
88 ทร ูเทสโก ้โลตัส นวนคร 98/103 หมูท่ี ่13 เทสโก โลตัส นวนคร ชัน้ 2 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี 12120 0909038241
89 ทร ูฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ 94 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ พแีอลแซด 2 เอสเอชพ ี033 ชัน้2 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 0865640659
90 ทร ูฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ (เฮช) 94 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ ชัน้ G หอ้ง PLZG.SHP080 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 0891030211
91 ทร ูสเฟียร ์ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ  94 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ  ต าบล/แขวง ประชาธปัิตย ์อ าเภอ/เขต ธัญบรุ ีจังหวัด ปทมุธานี 12130 0839954995
92 ทร ูบิ๊กซ ีล าลกูกา คลอง 4 3/83 หมูท่ี ่7 หา้งบิ๊กซ ีล าลกูกา คลอง 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ี 12150 0916960268
93 ทร ูอยธุยา พารค์ 126 ศนูยก์ารคา้อยธุยาซติีพ้ารค์ หอ้งเลขที ่จ ี19 เอ ชัน้ 1 ถ.สายเอเชยี ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา จ.อยธุยา 13000 0891057031
94 ทร ูชอ้ป เซน็ทรัล อยธุยา 129/1, 129/2, 129/3  หมู ่3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรอียธุยา จังหวัดพระนครศรอียธุยา 13000 0865221725
95 ทร ูบิ๊กซ ีอยธุยา  80 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีอยธุยา หมูท่ี ่ที ่2 ชัน้ ต าบล/แขวง บา้นกรด อ าเภอ/เขต บางปะอนิ จังหวัด พระนครศรอียธุยา 13160 0917702642
96 ทร ู เทสโก ้โลตัส เมอืงอา่งทอง  73 ถนนเลีย่งเมอืง 1 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จ.อา่งทอง 14000 0645862610
97 ทร ูบิ๊กซ ีลพบรุี 2 หมูท่ี ่1 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาลพบรุ ีชัน้ 1 พืน้ทีห่มายเลข ซ ี1/7 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.ลพบรุี 15000 0891273261
98 ทร ูโรบนิสนั ลพบรุี 555/5 ชัน้ 1 หมูท่ี ่4 ต.กกโก อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุ ี 15000 0830446961
99 ทร ูเทสโก ้โลตัส สงิหบ์รุี  189 ศนูยก์าร เทสโก ้โลตัส สงิหบ์รุ ีทา่วุง้ หมูท่ี ่7 ต าบล/แขวง บางงา อ าเภอ/เขต ทา่วุง้ จังหวัด ลพบรุ ี 15150 0645867429
100 ทร ูเทสโก ้โลตัส ชยันาท  364/25 ถนน ทางหลวง 340 ต าบล/แขวง บา้นกลว้ย อ าเภอ/เขต เมอืงชยันาท จังหวัด ชยันาท 17000 0638139383
101 ทร ูโรบนิสนั สระบรุี 99 หมูท่ี ่7 ต.ตลิง่ชนั อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุ ี 18000 0916962970
102 ทร ู เทสโก ้โลตัส สระบรุี 91/3 ถนน มติรภาพ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ี จ.สระบรุ ี 18000 0955639516
103 ทร ูทวกีจิ คอมเพล็กซ ์สระบรุี  57/5 อาคาร ทวกีจิคอมเพล็กซ ์ชัน้ 1 ถนน สดุบรรทัด ต าบล/แขวง ปากเพรยีว อ าเภอ/เขต เมอืงสระบรุ ีจังหวัด สระบรุี 18000 0891057164
104 ทร ูเซน็ทรัล ชลบรุี 55/88-55/89 หา้งเซน็ทรัล ชลบรุ ีหมูท่ี ่1 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี 20000 0891047803
105 ทร ูโรบนิสนั ชลบรุี 888 หมูท่ี ่3 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี 20000
106 ทร ู เทสโก ้โลตัส อมตะนคร 700/75  หมูท่ี ่5 ต.คลองต าหร ุอ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี 20000 0909595154
107 ทร ูศรรีาชา 90 ศนูยก์ารคา้แปซฟิิค พารค์ ศรรีาชา ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 0916960655
108 ทร ูเซน็ทรัล ศรรีาชา 8 ถนนสขุมุวทิ ต าบลศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี 20110 0864044453
109 ทร ูเทสโก ้โลตัส พนัสนคิม ชลบรุี  140 หมูท่ี ่1 ต าบลกฎุโงง้ อ าเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบรุ ี 20140 0645862609
110 ทร ูเซน็ทรัล เฟสตวิัล พัทยา บซี 333/102 หมู ่9 เซน็ทรัลเฟสตวิัล พัทยา บซี หอ้งเลขที ่101 ชัน้ 1 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0647020054
111 ทร ู เทอรม์นิอล 21 พัทยา 777 หมูท่ี ่6 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี 20150 0647031430
112 ทร ู โลตัส พัทยาเหนอื 221/19 หา้งเทสโก ้โลตัส สาขาพัทยาเหนอื ชัน้จ ีหมูท่ี ่ที ่5 ถนน พัทยาเหนอื ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี 20150 0838090909
113 ทร ู บิ๊กซ ีเอ็กซต์รา้ พัทยา  333 หมูท่ี ่9  ถนน พัทยากลาง ต าบล/แขวง หนองปรอื อ าเภอ/เขต บางละมงุ จังหวัด ชลบรุี 20150 0917702675
114 ทร ูบิ๊กซ ีบา้นบงึ ชลบรุ ี  181 (หอ้ง GCR122 ชัน้ 1) ถนนบา้นบงึ-แกลง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ ชลบรุ ี 20170 0917702676
115 ทร ูฮารเ์บอร ์มอลล ์แหลมฉบงั 4/222 หา้งอารเ์บอร ์มอลล ์แหลมฉบบั หมู ่10 ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0863704194
116 ทร ูโรบนิสนั บอ่วนิ 354 หมูท่ี ่6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี 20230
117 ทร ู เทสโก ้โลตัส บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 117/46 / หา้งเทสโก ้โลตัส บอ่วนิ หมู ่3 ชัน้ ต. บอ่วนิ อ. ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี 20230 0954249954
118 ทร ูเทสโก ้โลตัส พัทยาใต ้ 408/2 หมูท่ี ่12 หา้งเทสโก ้โลตัส พัทยาใต ้ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20260 0866003257
119 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ ระยอง 99,99/1 หา้งเซน็ทรัลพลาซา่ระยอง ถ.บางนา-ตราด ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0865001186
120 ทร ู แหลมทอง ชอ้ปป้ิง พลาซา่ ระยอง 554 ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้แหลมทอง ชอ้ปป้ิงพลาซา่ ระยอง ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0996153542
121 ทร ูเทสโก ้โลตัส ระยอง  3  ถนน สขุมุวทิ ต าบล/แขวง ทา่ประดู ่อ าเภอ/เขต เมอืงระยอง จังหวัด ระยอง 21000 0917702649
122 ทร ูเทสโก ้โลตัส แกลง ระยอง 279/1 ถนน สขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน อ. แกลง จ.ระยอง 21110 0956966265
123 ทร ูเทสโก ้โลตัส บา้นฉาง  66 ต าบล/แขวง พลา อ าเภอ/เขต บา้นฉาง จังหวัด ระยอง 21130 0909040541
124 ทร ูซ ีเค ปลวกแดง ระยอง  888,8888 หมูท่ี ่1  ต าบลปลวกแดง  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140 0638170907
125 ทร ูเทสโก ้โลตัส มาบตาพดุ  158/18 ถนนสขุมุวทิ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 21150 0647035026
126 ทร ูโรบนิสนั จันทบรุี 22/107 ม.7 ศนูยก์ารคา้โรบนิสนั สาขาจันทบรุ ีถ.ญาณวโิรจน ์ต.จันทนมิติร อ.เมอืงจันทบรุ ีจ.จันทบรุี 22000 0865631250
127 ทร ู เทสโก ้โลตัส จันทบรุี 25/4 ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม ่อ.เมอืงจันทบรุ ีจ.จันทบรุ ี 22000 0863863588
128 ทร ู ตราด 2/2 ถ.สขุมุวทิ ต.บางพระ อ.มอืงตราด จ.ตราด 23000 0909040190
129 ทร ูโรบนิสนั ฉะเชงิเทรา 910 หอ้งเลขที ่B101 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000
130 ทร ูบิ๊กซ ีฉะเชงิเทรา  28/73 ถนน ศรโีสธรตัดใหม ่ต าบล/แขวง หนา้เมอืง อ าเภอ/เขต เมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด ฉะเชงิเทรา 24000 0917702654
131 ทร ู เทสโก ้โลตัส บางปะกง 99 หมูท่ี ่2 ชัน้ 1 หอ้ง 114 ถนนบางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 0638466266
132 ทร ูโรบนิสนั ปราจนีบรุี 72 โรบนิสนั ปราจนีบรุ ีหมทูี ่3 ต.บางบรบิรูณ์ อ.เมอืงปราจนีบรุ ีจ.ปราจนีบรุ ี 25000 0916966583
133 ทร ู เทสโก ้โลตัส นครนายก ข1-150 ถนนบา้นใหญ ่ต.นครนายก อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 0955422445
134 ทร ูบิ๊กซ ีสระแกว้  352 ถนน สวุรรณศร ต าบล/แขวง สระแกว้ อ าเภอ/เขต เมอืงสระแกว้ จังหวัด สระแกว้ 27000 0917702652
135 ทร ู เทสโก ้โลตัส อรัญประเทศ 559 ต าบล/แขวง บา้นใหมห่นองไทร อ. อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120 0946464661
136 ทร ูเดอะมอลล ์นครราชสมีา ชัน้ 3 1242/2 หอ้ง 3F-13A-13B ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0916963280
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ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ ทีอ่ยู่ รหสัไปษณีย์ เบอรโ์ทรศพัท์
137 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ นครราชสมีา 990,998 อาคารเซน็ทรัลพลาซา่ นครราชสมีา หอ้ง 254,255 ชัน้ 2 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0909048490
138 ทร ูเทอรม์นิอล 21 โคราช 99 หอ้งเลขที ่3003 ชัน้ 3 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0830446973
139 ทรสูเฟียร ์เซน็ทรัล พลาซา่ นครราชสมีา 990,998 ถนนมติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0986545144
140 ทร ู บิ๊กซ ีโคราช 2 103  บิ๊กซ ีโคราช 2 ถ.ปักธงชยั ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0647021950
141 ทร ู เทสโก ้โลตัส จอหอ นครราชสมีา 982 หมู ่1 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0830446972
142 ทร ูเทสโก ้โลตัส พมิาย นครราชสมีา  85 หมู ่14 ถนน - ต าบล/แขวง ในเมอืง อ าเภอ/เขต พมิาย จังหวัด นครราชสมีา 30110 0830445929
143 ทร ูเทสโก ้โลตัส บวัใหญ ่นครราชสมีา  296/1 ถนน นเิวศนรั์ตน ์ต าบล/แขวง บวัใหญ ่อ าเภอ/เขต บวัใหญ ่จังหวัด นครราชสมีา 30120 0916962140
144 ทร ูเขาใหญม่ารเ์ก็ตวลิเลจ 289 หมูท่ี ่18 เทสโก ้โลตัส สาขาปากชอ่ง ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0891031922
145 ทร ูบิ๊กซ ีปากชอ่ง พลาซา่ นครราชสมีา  28 ถนนมติรภาพ ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0638140917
146 ทร ู เทสโก ้โลตัส โชคชยั  351 หมู ่12 ต าบล/แขวง โชคชยั อ าเภอ/เขต โชคชยั จังหวัด นครราชสมีา 30190 0645867439
147 ทร ู โรบนิสนั บรุรัีมย์ 125 หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนับรุรัีมย ์หมู ่6 ต.กระสงั อ.เมอืงบรุรัีมย ์จ.บรุรัีมย์ 31000 0916969841
148 ทรมูฟูชอ้ป ทวกีจิ ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์บรุรัีมย์  274 หา้งทวกีจิซเุปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบรุรัีมย ์หอ้ง - ชัน้ - หมู ่ที ่8 ถนน บรุรัีมย-์นางรอง ต าบล/แขวง อสิาณ อ าเภอ/เขต เมอืงบรุรัีมย ์จังหวัด บรุรัีมย์ 31000 0638131280
149 ทร ูเทสโก ้โลตัส นางรอง บรุรัีมย์  904/7 ชัน้ 1 หมู ่- ถนน โชคชยั-เดชอดุม ต าบล/แขวง นางรอง อ าเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บรุรัีมย์ 31110 0638131736
150 ทร ูเทสโก ้โลตัส ประโคนชยั บรุรัีมย์  420 หมู ่8 ถนน - ต าบล/แขวง ประโคนชยั อ าเภอ/เขต ประโคนชยั จังหวัด บรุรัีมย์ 31140 0909073245
151 ทร ูโรบนิสนั สรุนิทร์ 388 หมูท่ี ่16 ต.สลักได อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์ 32000 0916963752
152 ทร ู บิ๊กซ ีศรสีะเกษ 29/49 / ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาศรสีะเกษ หมูท่ี ่ที ่11 ถนน - ต.หญา้ปลอ้ง อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 0647028515
153 ทร ูเทสโก ้โลตัส ศรสีะเกษ  95 ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส สาขา ศรสีะเกษ หมูท่ี ่ที ่6 ต าบล/แขวง โพธิ ์อ าเภอ/เขต เมอืงศรสีะเกษ จังหวัด ศรสีะเกษ 33000 0891039245
154 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ อบุลราชธานี 311 ห.7 ชัน้ 2 หา้งสรรพสนิคา้ เซน็ทรัล สาขาอบุลราชธาน ีต.แจระแม อ.เมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธานี 34000 0909038542
155 ทร ูบิ๊กซ ีอบุลราชธานี  92 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซปูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาอบุลราชธาน ีชัน้ 2 ถนน ธรรมวถิ ีต าบล/แขวง ในเมอืง อ าเภอ/เขต เมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัด อบุลราชธานี 34000 0891040261
156 ทร ูเทสโก ้โลตัส พบิลูมังสาหาร  29 ถนนสถติยน์มิาการ ต าบลพบิลู อ าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอบุลราชธาน
ี 34110 0638298854
157 ทร ูเทสโก ้โลตัส ยโสธร 437 หอ้ง136 หมู ่10 ต.ส าราญ อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 0953896591
158 ทร ูโรบนิสนั ชยัภมู ิ 299/9 หมูท่ี ่6 ต.ในเมอืง  อ.เมอืงชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ 36000 0918359565
159 ทร ูบิ๊กซ ีอ านาจเจรญิ  477 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขา อ านาจเจรญิ หมูท่ี ่ที ่7  ต าบล/แขวง บุง่ อ าเภอ/เขต เมอืงอ านาจเจรญิ จังหวัด อ านาจเจรญิ 37000 0959240198
160 ทร ูเทสโก ้โลตัส บงึกาฬ 461 หมู ่1 ถนน - ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0830327426
161 ทร ูเทสโก ้โลตัส หนองบวัล าภู  36 ต าบล/แขวง ล าภ ูอ าเภอ/เขต เมอืงหนองบวัล าภ ูจังหวัด หนองบวัล าภ ู 39000 0916962186
162 ทร ูเซน็ทรัล ขอนแกน่ 99 อาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล ขอนแกน่ ชัน้ 3 ถ.ศรจัีนทร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0891032914
163 ทร ู เทสโก ้โลตัส เอ็กตรา้ ขอนแกน่ 2 709 หมูท่ี ่3 ถนน มติรภาพ ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0833727172
164 ทร ูบิ๊กซ ีขอนแกน่ 290/1 หา้งบิ๊กซ ีขอนแกน่ หมูท่ี ่17 ชัน้ G ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0956692662
165 ทร ูบิ๊กซ ีบา้นไผ ่ขอนแกน่  ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีสาขาบา้นไผ ่ชัน้1 หอ้ง GCR115 หอ้ง 100 ชัน้ - หมู ่6 ถนน - ต าบล/แขวง หวัหนอง อ าเภอ/เขต บา้นไผ ่จังหวัด ขอนแกน่ 40110 0830446935
166 ทร ูเทสโก ้โลตัส พล ขอนแกน่  11 ถนนมติรภาพ ต าบล เมอืงพล อ าเภอ พล ขอนแกน่ 40120 0647034548
167 ทร ูเทสโก ้โลตัส ชมุแพ ขอนแกน่ 888 หมูท่ี ่4 เทสโกโ้ลตัส ชมุแพ ขอนแกน่ ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 0865630169
168 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ อดุรธานี 277/3 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา โครงการไอทแีว็บโซน หอ้ง เอ15,16 หอ้ง215 ชัน้2 ถ.ประจักษ์ศลิปาคม ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 0830439504
169 ทร ู เทสโก ้โลตัส อดุรธานี 499/117 เทสโก ้โลตัส สาขาอดุรธาน ีหมูท่ี ่ที ่7 บา้นโนนพบิลูย ์ ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 0916962142
170 ทร ู บิ๊กซ ีเลย 114 หมู ่9 ต.นาอาน อ.เมอืง จ.เลย 42000 0839740304
171 ทร ู อัศวรรณ ชอ้ปป้ิง คอมเพล็กซ ์หนองคาย 304 หา้งสรรพสนิคา้เจยีง ฟิวเจอรพ์ลาซา่ ชัน้ 1 ยนุติ 12 หมู ่10 ถ.มติรภาพ ต.โพธิช์ยั อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0956462666
172 ทร ูเสรมิไทย คอมเพล็กซ ์มหาสารคาม 76/1-7 หา้งเสรมิไทยคอมเพล็ก มหาสารคาม ชัน้ 2 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 0863708020
173 ทร ูเทสโก ้โลตัส พยัคฆภมูพิสิยั  954 หา้งเทสโกโ้ลตัส หอ้ง - ชัน้ 1 หมู ่14 ต าบล/แขวง ปะหลาน อ าเภอ/เขต พยัคฆภมูพิสิยั จังหวัด มหาสารคาม 44110 0645867438
174 ทร ูโรบนิสนั รอ้ยเอ็ด 137 หมูท่ี ่3 ต.ดงลาน อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด  45000 0956615964
175 ทร ูบิ๊กซ ีรอ้ยเอ็ด  320 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขา รอ้ยเอ็ด หมูท่ี ่10 ชัน้ ต าบล/แขวง เหนอืเมอืง อ าเภอ/เขต เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด รอ้ยเอ็ด 45000 0863708595
176 ทร ู บิ๊กซ ีกาฬสนิธุ์ 101/2-3 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขากาฬสนิธุช์ัน้ 1 ถ.ถนีานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 0638134230 
177 ทร ูโรบนิสนั สกลนคร 88/8 หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาสกลนคร ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 0916960510
178 ทร ูบิ๊กซ ีพังโคน สกลนคร  506 หมูท่ี ่8 ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 0969837618
179 ทร ู โรบนิสนั มกุดาหาร 99/11 (หอ้ง RMH-2F-RR-B212) ถ.ชยางกรู ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 0959165641
180 ทร ูเซน็ทรัล เฟสตวิัล เชยีงใหม่ 99,99/1-2 หมูท่ี ่4 ต.ผา้ฮา่ม อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่ 50000 0916962974
181 ทร ูเซน็ทรัล แอรพ์อรต์ เชยีงใหม่ 2 หา้งฯ เซน็ทรัลแอรพ์อรต์ พลาซา เชยีงใหม ่หอ้ง 351-352/1 ถ.มหพิล ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50100 0891256261
182 ทร ู เทสโก ้โลตัส ฝาง 577 ศนูยก์ารคา้เทสโก ้โลตัส สาขาฝาง ชัน้ที ่1 หมูท่ี ่5 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ 50110 0984246564
183 ทร ู เทสโก ้โลตัส ค าเทีย่ง เชยีงใหม่ 19 ถนนตลาดค าเทีย่ง ต.ป่าตัน อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่ 50300 0628265933
184 ทร ู เมญา่ เชยีงใหม่ 55,55/5 หมู ่5 ศนูยก์ารคา้เมญา่ไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิงเซน็เตอร ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50300 0647025249
185 ทร ูบิ๊กซ ีล าพนู 200 หมทุี ่4 ศนุยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาล าพนู ชัน้ 1 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000 0891030669
186 ทร ู บิ๊กซ ีล าปาง 65 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ล าปาง หอ้ง ซ1ี/1 ถ.ไฮเวยล์ าปาง-งาว ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 095692692-6
187 ทร ู เซน็ทรัล พลาซา่ ล าปาง 319 หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล พลาซา่ ล าปาง ชัน้ 3 ถนน ไฮเวย-์ล าปาง-งาว แขวงสวนดอก อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 0863708296
188 ทร ูเทสโก ้โลตัส อตุรดติถ์ 2 ถ.ศรชีาววัง ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ ์ 53000
189 ทร ูบิ๊กซ ีแพร่ 600 หมูท่ี ่9 ศนุยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาแพร ่ชัน้ 2 ต.นาจักร อ.เมอืงแพร ่จ.แพร่ 54000 0891046467
190 ทร ูบิ๊กซ ีน่าน 708 หมูท่ี ่4 ต.ไชยสถาน อ.เมอืงน่าน จ.น่าน  55000 0811256281
191 ทร ูเซน็ทรัล เชยีงราย 99/9 หมูท่ี ่13 หา้งสรรพสนิคา้ เซน็ทรัล เชยีงราย ชัน้ 1 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 0865221116
192 ทร ู บิ๊กซ ีเชยีงราย 184 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาเชยีงราย หอ้ง 2CR2206 หมู ่25 ถนน - ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 0882665698
193 ทร ู บิ๊กซ ีเชยีงราย2 58 หมูท่ี ่17 ต าบลบา้นดู ่อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100 0956159565
194 ทร ูบิ๊กซ ีนครสวรรค์ 320/10 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีนครสวรรค ์ถ.สวรรควถิ ีต.ปากน ้า อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 0891048526
195 ทร ูเดอะวอลค์ นครสวรรค์ 914/17 หมูท่ี ่10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์ 60000 0916966569
196 ทร ูเทสโก ้โลตัส หนองฉาง  405 หา้งโลตัส หนองฉาง หมู ่5 ถนน - ต าบล/แขวง หนองฉาง อ าเภอ/เขต หนองฉาง จังหวัด อทัุยธานี 61110 0638137710
197 ทร ูบิ๊กซ ีก าแพงเพชร 613/1 อาคารศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาก าแพงเพชร ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 0891034879
198 ทร ู บิ๊กซ ีก าแพงเพชร ชัน้ 2 613/1 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาก าแพงเพชร ถนน ชเจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 0891163344
199 ทร ูโรบนิสนั ก าแพงเพชร 651/1 หอ้ง 203 ชัน้ 2 ถนน เจรญิสขุ ต าบล/แขวง ในเมอืง อ าเภอ/เขต เมอืงก าแพงเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร 62000 0909148604
200 ทร ูบิ๊กซ ีตาก 18/3 อาคารศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาตาก ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 0891043051
201 ทร ูโรบนิสนั แมส่อด  99/115  ศนูยก์ารคา้โรบนิสนั สาขาแมส่อด สายเอเชยี ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 0959410803
202 ทร ูบิ๊กซ ีสโุขทัย 68 หมูท่ี ่2 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาสโุขทัย ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 0891031766
203 ทร ูเซน็ทรัล พษิณุโลก 9/99 หมูท่ี ่5 หา้งฯ เซน็ทรัล สาขาพษิณุโลก หอ้ง 270 ชัน้ 2 ต.พลายชมุพล อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0865631368
204 ทร ูบิ๊กซ ีพษิณุโลก 939 หา้งบิ๊กซ ีสาขาพษิณุโลก ถ.พชิยัสงคราม ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0891045246
205 ทร ูเทสโก ้โลตัส พษิณุโลก ทา่ทอง  444 หมูท่ี ่6  ต าบล/แขวง ทา่ทอง อ าเภอ/เขต เมอืงพษิณุโลก จังหวัด พษิณุโลก 65000 0917702682
206 ทร ูชอ้ป เทสโก ้โลตัส ทา่หลวง พจิติร  122 หมูท่ี ่8 ต าบลทา่หลวง อ าเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร 66000 0967456031
207 ทร ูโลตัส เพชรบรูณ์ 929 หมูท่ี ่2 อาคารเทสโก ้โลตัส สาขาเพชรบรูณ์ ต.สะเดยีง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 0891031828
208 ทร ูโรบนิสนั ราชบรุี 265 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุ ีจ.ราชบรุ ี 70000 0891030146
209 ทร ูเทสโก ้โลตัส ราชบรุี  8/4 ถนนคฑาธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุ ี 70000 0638131762
210 ทร ูเทสโก ้โลตัส บา้นโป่ง  110 ศนูยก์ารคา้เทสโกโ้ลตัสสาขาบา้นโป่ง หมูท่ี ่ที ่5 ต าบล/แขวง หนองออ้ อ าเภอ/เขต บา้นโป่ง จังหวัด ราชบรุี 70110 0638134472
211 ทร ูโรบนิสนั กาญจนบรุี หอ้งเลขที ่RKR-2F, RR-219 ชัน้ 2 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 71000
212 ทร ูบิ๊กซ ีกาญจนบรุี  786/8 ถนน แสงชโูตเหนอื ต าบล/แขวง ทา่มะขาม อ าเภอ/เขต เมอืงกาญจนบรุ ีจังหวัด กาญจนบรุี 71000 0645862606
213 ทร ูโรบนิสนั สพุรรณบรุี 499 หมูท่ี ่5 หา้งโรบนิสนั ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี 72000 0891030155
214 ทร ูบิ๊กซ ีนครปฐม 754 หา้งบิ๊กซ ีนครปฐม ชัน้ 1 หอ้งเลขที ่102/1 AB ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0891056283
215 ทร ู เทสโก ้โลตัส นครปฐม 1048 หา้งเทสโก ้โลตัสนครปฐม ชัน้ 2 หนา้แคชเชยีร ์ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร ์อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0891039379
216 ทร ู เทสโก ้โลตัส สามพราน  20/10 หา้งเทสโก ้โลตัสสามพราน ชัน้ 1 หนา้รา้น MK สกุี ้หมูท่ี ่ที ่1  ต าบล/แขวง ทา่ตลาด อ าเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 095-4493916
217 ทร ู เทสโก ้โลตัส ก าแพงแสน 9/2 หา้งเทสโก ้โลตัสก าแพงแสน ชัน้ 1 หนา้แคชเชยีร ์หมูท่ี ่ที ่7 ต. ทุง่กระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0616978794
218 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ ศาลายา 99/19-20 หมูท่ี ่2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม  73210 0916966574
219 ทร ูเทสโก ้โลตัส ศาลายา  99/14 หา้งเทสโก ้โลตัสศาลายา หมูท่ี ่1 ชัน้ 1  ต าบล/แขวง บางเตย อ าเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 0645862601
220 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ มหาชยั 98 เซน็ทรัลพลาซา่ มหาชยั ชัน้ 2 หอ้งเลขที ่229,229T ต.นาด ีอ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000
221 ทร ูบิ๊กซ ีมหาชยั  79 หา้งบิ๊กซมีหาชยั ชัน้ 1 ตรงขา้ม Telewiz ประตทูางเขา้หนา้หา้งชัน้ 1 หมูท่ี ่ที ่8 ต าบล/แขวง ทา่ทราย อ าเภอ/เขต เมอืงสมทุรสาคร จังหวัด สมทุรสาคร 74000 0645862603
222 ทร ูเทสโก ้โลตัส กระทุม่แบน  329 หา้งเทสโก ้โลตัสกระทุม่แบน หมูท่ี ่1 ชัน้ 1 หอ้ง 118 ต าบล/แขวง คลองมะเดือ่ อ าเภอ/เขต กระทุม่แบน จังหวัด สมทุรสาคร 74110 0645862604
223 ทร ูเทสโก ้โลตัส สมทุรสงคราม 99 หมูท่ี ่2 หา้งเทสโก ้โลตัส สมทุรสงคราม ดา้นพลาซา่ ชัน้ 1 ตรงขา้ม DTAC-TELEWI Zต.บางแกว้ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 75000 0909036131
224 ทร ู บิ๊กซ ีเพชรบรุี 130 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาเพชรบรุ ีชัน้จ ีพืน้ที ่จซีอีาร ์118 หอ้งเอ  หมู ่1 ถนน เพชรเกษม ต. ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000 0863555545
225 ทร ูโลตัสส ์ชะอ า 10 ถนนศรสีกลุไทย ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุ ี 76120 0863555545
226 ทร ู โรบนิสนั เพชรบรุี 162  โรบนิสนั เพชรบรุ ีหอ้ง BPB-2F-RRNEW ชัน้ 2 หมู ่1 ถนน - ต.สมอพลอื อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี 76150 0647021193
227 ทร ู เทสโก ้โลตัส ประจวบครีขีนัธ์  51/12 ศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจ ถนน เพชรเกษม ต าบล/แขวง เกาะหลัก อ าเภอ/เขต เมอืงประจวบครีขีนัธ ์จังหวัด ประจวบครีขีนัธ ์ 77000 0638134968
228 ทร ูหวัหนิมารเ์ก็ตวลิเลจ 234/1 ชัน้ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 77110 0891030298
229 ทร ูทร ูสเฟียร ์บลพูอรท์ หวัหนิ 8/89 ต าบล/แขวง หนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 77110 0951642249
230 ทร ูเซน็ทรัลพลาซา่ นครศรธีรรมราช 8,9/8 หมูท่ี ่7 ชัน้ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 0830384938
231 ทร ู โรบนิสนั นครศรธีรรมราช 89/201 ศนูยก์ารคา้โรบนิสนั นครศรธีรรมราช ถนนพัฒนาการคขูวาง ต. คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 0916963278
232 ทร ูเทสโก ้โลตัส นครศรธีรรมราช 15 เทสโก ้โลตัส ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขานครศรธีรรมราช ถนน พัฒนาการคขูวาง ต าบล/แขวง ในเมอืง อ าเภอ/เขต เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด นครศรธีรรมราช 80000 0917702693
233 ทร ูเทสโก ้โลตัส ทุง่สง 144 เทสโก ้โลตัส ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาทุง่สง หมูท่ี ่ที ่2  ต าบล/แขวง หนองหงส ์อ าเภอ/เขต ทุง่สง จังหวัด นครศรธีรรมราช 80110 0917702691
234 ทร ูเทสโก ้โลตัส กระบี่ 191 หมูท่ี ่191 ต.กระบีน่อ้ย อ.กระบี ่จ.กระบี ่ 81000 0891035539
235 ทร ู บิ๊กซ ีพังงา 297 ถนน เพชรเกษม ต าบล/แขวง ทา้ยชา้ง อ าเภอ/เขต เมอืงพังงา จังหวัด พังงา 82000 0917702706
236 ทร ูบิ๊กซ ีตะกั่วป่า 2/33 อาคาร/หมูบ่า้น - หมูท่ี ่2 ต าบล/แขวง บางนายส ีอ าเภอ/เขต ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 82110 0645867437
237 ทร ูเซน็ทรัล เฟสตวิัล ภเูก็ต 74-75 หมูท่ี ่5 ชัน้ 2 หอ้ง IT-08D ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0916960233
238 ทร ู เทสโก ้โลตัส ภเูก็ต 104 หมูท่ี ่5 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0918246565
239 ทร ูสเฟียร ์เซน็ทรัล ภเูก็ต ฟลอเรสตา้ 199 หอ้ง 220 ชัน้ 2 หมูท่ี ่4 ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0959363999
240 ทร ูบิ๊กซ ีภเูก็ต  72  หมูท่ี ่5 ต าบล/แขวง วชิติ อ าเภอ/เขต เมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 83000 0917702704
241 ทร ูโรบนิสนั โอเชีย่น ภเูก็ต  36 (ชัน้ 1 F ) ถนน ตลิกอทุศิ 1 ต.ตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 83000 0891303261
242 ทร ูเทสโก ้โลตัส ถลาง ภเูก็ต  303 หมูท่ี ่1 ต าบลเทพกระษัตร ี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 83110 0645867428
243 ทร ูเซน็ทรัล พลาซา่ สรุาษฎรธ์านี 88 หมูท่ี ่10 ต.วัดประดู ่อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000 0863204206
244 ทร ู บิ๊กซ ีสรุาษฎรธ์านี 130 / - หมูท่ี ่1 ถนน เลีย่งเมอืง ต าบล/แขวง บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000 0858878997
245 ทร ูเทสโก ้โลตัส สรุาษฎรธ์านี  9/1 ชัน้ 3 หมู ่1 ถนน เลีย่งเมอืง ต าบล/แขวง คลองฉนาก อ าเภอ/เขต เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 84000 0917702708
246 ทร ู เซน็ทรัลเฟสตวิัล สมยุ 209 ,209/1,209/2 หมูท่ี ่2 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84320 0916964413
247 ทร ู เทสโก ้โลตัส ระนอง 25/15 หมูท่ี ่1 ต.บางริน้ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 0647017530
248 ทร ู เทสโก ้โลตัส ชมุพร 176 หมูท่ี ่3 ต. วังไผ ่อ.ชมุพร จ.ชมุพร 86000 0858889099
249 ทร ูโอเชีย่น คอมเพล็กซ ์ชมุพร  58 ถนนกรมหลวงชมุพร ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 0647037752
250 ทร ูเทสโก ้โลตัส เอ็กซต์รา้ สงขลา 64 หมูท่ี ่2 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา  90000 0916963240
251 ทร ูเซน็ทรัล เฟสตวิัล หาดใหญ่ 1518,1518/1-2 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 0916963278
252 ทร ูบิ๊กซ ีหาดใหญ่ 111/19  ศนูยก์ารคา้บิ๊กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาหาดใหญ ่ชัน้ 2 หมู ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 0954414666
253 ทรชูอ้ป โลตัสส ์หาดใหญ ่1 เลขที ่1142 ถนน กาญจนวนชิ  ต าบล หาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 0629796224
254 ทรชูอ้ป โลตัสส ์หาดใหญ ่2 เลขที ่1318  ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 0629796224
255 ทร ูโรบนิสนั ตรัง 138 ศนูยก์ารคา้โรบนิสนั ตรัง ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 0891283261
256 ทร ูเทสโก ้โลตัส พัทลงุ 155 หมูท่ี ่2 เทสโก ้โลตัส ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพัทลงุ ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 0891036427
257 ทร ูบิ๊กซ ีนราธวิาส 143/32 ถนนสรุยิะประดษิฐ ์ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส 96000 0952561626

Page 2 of 2


