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48
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50
51
52
53
54
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56
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59
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66
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71
72
73
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79
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81
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83
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92
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94
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104
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่ ร้ำนค้ำ
ชือ
ทรู เอ็มควอเทียร์
ทรู เทอร์มน
ิ อล 21
ทรู เทสโก ้ โลตัส สุขม
ุ วิท 50
ทรู สเฟี ยร์ เอ็มควอเทียร์
ทรู เซ็นทรัล พระราม 3
ทรู เทสโก ้ โลตัส พระราม 3
ทรู บิ๊ กซี สุขสวัสดิ์
ทรู บิ๊ กซี ประชาอุทศ
ิ
ทรู บิ๊ กซี บางปะกอก
ทรู เซ็นทรัล พระราม 2
ทรู เซ็นทรัล พระราม 2 (เฮช)
ทรูมฟ
ู ช ้อป บิ๊ กซี พระราม 2
ทรู เทสโก ้ โลตัส พระราม 2
ทรู เดอะมอลล์ บางแค
ทรู ซีคอน บางแค
ทรู โลตัส แจ ้งวัฒนะ
ทรู โลตัส หลักสี่
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า รามอินทรา
ทรู บิ๊ กซี สุขาภิบาล 5
่ ไอส์แลนด์
ทรู แฟชัน
ทรู เซ็นทรัล เฟสติวล
ั อีสต
ทรู เจ.ซี ทาวน์สแควร์ วังหิน
ทรู สเฟี ยร์ เซ็นต์ทรัล เฟสติวล
ั อีสต์วล
ิ ล์
ทรู เทสโก ้ โลตัส รามอินทรา
ทรู เดอะมอลล์ บางกะปิ
ทรู บิ๊ กซี หัวหมาก
ทรู โลตัส บางกะปิ
ทรู สเฟี ยร์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
ทรู ซีคอนสแควร์
ทรู ซีคอนสแควร์ 2
ทรู พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
ทรู เซ็นทรัล บางนา
ทรู วิสซ์ดอม 101
ทรู โลตัส ศรีนครินทร์
ทรู โรบินสัน สมุทรปราการ
ทรู เทสโก ้ โลตัส บางปู
้ 4
ทรู เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน
ทรู เซ็นทรัล พระราม 9
ทรู อาคารใยแก ้ว
ทรู สยามพารากอน
้ 4
ทรู เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน
ทรู แบรนด์ดงิ้ ช ้อป สยามพารากอน
้ 4
ทรู มาบุญครอง ชัน
ทรูมฟ
ู ช ้อป สยาม สแควร์ ซอย 3
ทรู ดิจต
ิ อล เกตเวย์(F13)
ทรู แอท จามจุรส
ี แควร์ 1
ทรูมฟ
ู ช ้อป สยาม สแควร์ ซอย 2
ทรู เทสโก ้ โลตัส พระราม 1
ทรู ไอทีมอลล์ ฟอร์จน
ู ทาวน์
ทรูมฟ
ู ช ้อป ฟอร์จน
ู ทาวน์
ทรูมฟ
ู ช ้อป บิ๊ กซี รัชดาภิเษก
ทรู บิ๊ กซี สะพานควาย
ทรู สีลม คอมเพล็กซ์
ทรู ซีพ ี ทาวเวอร์ สีลม
ทรู บิ๊ กซี สุวน
ิ ทวงศ์
ทรู เทสโก ้ โลตัส สุขาภิบาล 3
ทรู ไอเพลส ลาดกระบัง
ทรู เทสโก ้ โลตัส หนองจอก
ทรู เมกา บางนา
ทรูมฟ
ู ช ้อป บิ๊ กซี บางพลี
ทรู เทสโก ้ โลตัส ซิตพ
ี้ าร์ค บางพลี
ทรู สเฟี ยร์ เมกา บางนา
ทรู เทสโก ้ โลตัส บางนา-ตราด
ทรู เดอะมอลล์ ท่าพระ
ทรู แบรนดิง้ ช ้อป ไอคอนสยาม
ทรู สเฟี ยร์ ไอคอนสยาม
ทรู เซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า
ทรู วงศ์สว่างทาวน์ เซ็นเตอร์
่
ทรู เทสโก ้ โลตัส ประชาชืน
่
ทรู เกตเวย์ บางซือ
ทรู เซ็นทรัล ลาดพร ้าว
ทรู เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ทรู เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ทรู บิ๊ กซี ติวานนท์
ทรู บิ๊ กซี บางใหญ่ 2
ทรูมฟ
ู ช ้อป เซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ
ทรู โรบินสัน ศรีสมาน
ทรู บิ๊ กซี แจ ้งวัฒนะ
ทรู เทสโก ้ โลตัส บางใหญ่
ทรู เซ็นทรัลพลาซ่าเวสท์เกต
ทรู สเฟี ยร์ เซ็นทรัล เวสท์เกต
ทรู บิ๊ กซี ไทรน ้อย นนทบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส ปทุมธานี
ทรู บิ๊ กซี ปทุมธานี
ทรู เทสโก ้ โลตัส รังสิต คลอง 7
ทรู เทสโก ้ โลตัส นวนคร
ทรู ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
ทรู ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต (เฮช)
ทรู สเฟี ยร์ ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
ทรู บิ๊ กซี ลาลูกกา คลอง 4
ทรู อยุธยา พาร์ค
ทรู บิ๊ กซี อยุธยา
ทรู เทสโก ้ โลตัส เมืองอ่างทอง
ทรู บิ๊ กซี ลพบุร ี
ทรู โรบินสัน ลพบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส สิงห์บรุ ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส ชัยนาท
ทรู โรบินสัน สระบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส สระบุร ี
ทรู ทวีกจ
ิ คอมเพล็กซ์ สระบุร ี
ทรู เซ็นทรัล ชลบุร ี
ทรู โรบินสัน ชลบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส อมตะนคร
ทรู ศรีราชา
ทรู เทสโก ้ โลตัส พนั สนิคม ชลบุร ี
ทรู เซ็นทรัล เฟสติวล
ั พัทยา บีซ
ทรู เทอร์มน
ิ อล 21 พัทยา
ทรู โลตัส พัทยาเหนือ
ทรู บิ๊ กซี เอ็กซ์ตร ้า พัทยา
ทรู บิ๊ กซี บ ้านบึง ชลบุร ี
ทรู ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ทรู โรบินสัน บ่อวิน
ทรู เทสโก ้ โลตัส บ่อวิน ศรีราชา ชลบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส พัทยาใต ้
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
ทรู แหลมทอง ช ้อปปิ้ ง พลาซ่า ระยอง
ทรู เทสโก ้ โลตัส ระยอง
ทรู เทสโก ้ โลตัส แกลง ระยอง
ทรู เทสโก ้ โลตัส บ ้านฉาง
ทรู ซี เค ปลวกแดง ระยอง
ทรู เทสโก ้ โลตัส มาบตาพุด
ทรู โรบินสัน จันทบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส จันทบุร ี
ทรู ตราด
ทรู โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
ทรู บิ๊ กซี ฉะเชิงเทรา
ทรู เทสโก ้ โลตัส บางปะกง
ทรู โรบินสัน ปราจีนบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส นครนายก
ทรู บิ๊ กซี สระแก ้ว
ทรู เทสโก ้ โลตัส อรัญประเทศ
้ 3
ทรู เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชัน
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา
ทรู เทอร์มน
ิ อล 21 โคราช
ทรูสเฟี ยร์ เซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา

ทีอ
่ ยู่
้ 3 ถ.สุขม
ศูนย์การค ้าเอ็มควอเทียร์ ชัน
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2, 88 ศูนย์การค ้าเทอร์มน
ิ อล 21 ซอย สุขม
ุ วิท 19 (วัฒนา) ถนน สุขม
ุ วิท ตาบล/แขวง คลองเตยเหนือ อาเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
1710 ศูนย์การค ้าโลตัสสุขม
ุ วิท50 ถนน สุขม
ุ วิท ตาบล/แขวง พระโขนง อาเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 2 ถนน สุขม
693 ห ้างสรรพสินค ้าเอ็มควอเทียร์ ห ้อง 2A01 ชัน
ุ วิท ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ อาเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 3 ห ้อง 306/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
79/129 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชัน
้ 2) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
172 (ห ้อง P2025 ชัน
้ 2 โซนตรงกลางทางเข ้าห ้าง ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
94 หมู่ 18 ห ้างบิ๊ กซีสข
ุ สวัสดิ์ ชัน
523,523/1-3 อาคาร/หมูบ
่ ้าน บิ๊ กซีประชาอุทศ
ิ ถนน ประชาอุทศ
ิ ตาบล/แขวง ทุง่ ครุ อาเภอ/เขต ทุง่ ครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 3 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตาบล/แขวง บางปะกอก อาเภอ/เขต ราษฎร์บรู ณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
278 ห ้างบิ๊ กซี สาขาบางประกอก ห ้อง เอฟ 3/1 ชัน
้ 2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
128 ห ้อง 230 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชัน
160 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
้ 1 ห ้อง - ชัน
้ - หมู่ 6 ถนน พระราม2 ตาบล/แขวง แสมดา อาเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
56 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซีซป
ู เปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 2 ชัน
88/2528 เทสโก ้ โลตัส พระราม 2 หมูท
่ ี่ ที่ 6 ถนน พระราม 2 ตาบล/แขวง แสมดา อาเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
275 อาคาร THE MALL BANGKAE ชัน
้ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
607 ชัน
้ 1 หมู่ ที่ 1 ถนน แจ ้งวัฒนะ ตาบล/แขวง ทุง่ สองห ้อง อาเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
300 ห ้างเทสโก ้ โลตัส ชัน
้ 2 แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
559 หมูท
่ ี่ 3 เทสโก ้ โลตัส สาขาหลักสี่ ชัน
้ 1 ถนน รามอินทรา ตาบล/แขวง อนุสาวรีย ์ อาเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
109/10 อาคาร เซ็นทรัล พลาซ่า รามอินทรา ห ้อง 103,104 ชัน
98,98/1-3 หมูท
่ ี่ 4 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
่ ไอส์แลนด์ ห ้องเลขที่ 3034 ชัน
้ 3 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
587,589 ห ้างแฟชัน
้ 2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว กรุงเทพมหานคร
66,69/1,69/2 ศูนย์ฯ เซ็นทรัล เฟสติวล
ั อีสต์วล
ิ ล์ ห ้อง 254/1-2 ชัน
4/84-85 ห ้างเทสโก ้ โลตัสวังหิน หมูท
่ ี่ 14 ตาบล/แขวง ลาดพร ้าว อาเภอ/เขต ลาดพร ้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 3 หมู่ - ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตาบล/แขวง ลาดพร ้าว อาเภอ/เขต ลาดพร ้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
69,69/1,69/2 อาคาร - ห ้อง - ชัน
14/2 ห ้างเทสโก ้ โลตัส รามอินทรา หมูท
่ ี่ ที่ 8 ตาบล/แขวง ลาดพร ้าว อาเภอ/เขต ลาดพร ้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 3 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจัน
3522 ศูนย์การค ้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ห ้องเลขที3S-C4-6
่
ชัน
่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
้ จี หมู่ - ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง หัวหมาก อาเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2001 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัล หัวหมาก (บิ๊ กซี หัวหมาก) ห ้อง จี76-77,จี83-84 ชัน
้ 1 ถนน ลาดพร ้าว ตาบล/แขวง คลองจัน
3109 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สาขาบางกะปิ ชัน
่ อาเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3522 ถนน ลาดพร ้าว ตาบล/แขวง คลองจัน
่ อาเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
55 อาคารซีคอนสแควร์ ชัน
้ G ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
55 ห ้องเลขที่ 1015 ชัน
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
้ 5 ห ้อง 531 หมูท
1091 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัล ซิต ี้ บางนา ชัน
่ 1
ี่ 2 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
้ 2) ถนนสุขม
101 (ห ้อง 239-240 ชัน
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
9 หมูท
่ ี่ 6 เทสโก ้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
้ 2 ต.ท ้ายบ ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
789 ม.2 ห ้างสรรพสินค ้าโรบินสัน สมุทรปราการ ชัน
2502 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สาขาบางปู หมูท
่ ี่ ที่ 3 ตาบล/แขวง บางปูใหม่ อาเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
้ 4 ถ.พระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
9/9 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ชัน
้ B ห ้องKB11 ถ.พระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
9/9 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชัน
้ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
18/1 อาคาร 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ อาคารใยแก ้ว ชัน
991 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4,4/1-2,4/4 ถ.ราชดาริห ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
้ 3 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
991 ศูนย์การค ้าสยามพารากอน ห ้องเลขที่ 304-30 ชัน
้ 4ห ้อง C03600 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
444 อาคารเอ็ม บี เค ชัน
้ พระราม 1 ตาบล/แขวง ปทุมวัน อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
262/7 สยามสแควร์ ห ้อง 17 ชัน
292 ถนน พระราม 1 ตาบล/แขวง ปทุมวัน อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
317 ถนน พญาไท ตาบล/แขวง ปทุมวัน อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
232/5,234 ล็อก 7 หมอน 1-3 ซอย สยามสแควร์ 2 ถนน - ตาบล/แขวง ปทุมวัน อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 3 ห ้อง ทรูช ้อป ชัน
้ 3 หมู่ - ถนน พระราม 1 ตาบล/แขวง วังใหม่ อาเภอ/เขต ปทุมวั จังหวัด กรุงเทพมหานคร
831 ห ้างเทสโก ้ โลตัส พระราม 1 ชัน
้ 3 ไอทีมอลล์ ห ้อง 3R09/1-2 ถนน รัชดาภิเษก ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
7 อาคารซีพ ี ทาวเวอร์ 2 ชัน
้ 1 ห ้อง 1021,1051 ถนน รัชดาภิเษก ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
5 ศูนย์การค ้าฟอร์จน
ู ทาวน์ ชัน
้ เอฟ 1 หมู่ - ถนน รัชดาภิเษก ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
125 ห ้างบิ๊ กซี สาขารัชดาภิเษก ห ้อง GCR117 ชัน
618/1 ถนน พหลโยธิน ตาบล/แขวง สามเสนใน อาเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน
้ 1 ถนน สีลม ตาบล/แขวง สีลม อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชัน
้ 2 ถ.สุวน
123 หมูท
่ ี่ 16 อาคารห ้างบิ๊ กซี สุวน
ิ ทวงศ์ ห ้องเลขที่ 2CR201 ชัน
ิ ทวงศ์ แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร
้ - ห ้อง - ตรอก - ซอย - ถนน รามคาแหง ตาบล/แขวง มีนบุร ี อาเภอ/เขต มีนบุร ี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
101,101/1 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สุขาภิบาล 3 หมูท
่ ี่ - ชัน
1 ซอย ฉลองกรุง แขวง ลาปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
่ มสัมพันธ์ ตาบล/แขวง กระทุม
46 ห ้างโลตัส หนองจอก ถนน เชือ
่ ราย อาเภอ/เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
้ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก ้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
39 หมูท
่ ี่ 6 ห ้อง 2618,2620 ชัน
้ 1 หมูท
89 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี สาขาบางพลี ชัน
่ ี่ 9 ถ.เทพารักษ์ (กม.13) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
249 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สาขาซิตพ
ี้ าร์คบางพลี หมูท
่ ี่ 1 ตาบล/แขวง บางเสาธง อาเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
้ 2 หมู่ 6 ถนน บางนา-ตราด ตาบล/แขวง บางแก ้ว อาเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
39 ศูนย์การค ้าเมกา บางนา ห ้อง 2346 ชัน
14/9 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สาขาบางนา-ตราด หมูท
่ ี่ ที่ 13 ถนน บางนา-ตราด กม. 7 ตาบล/แขวง บางแก ้ว อาเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
้ 6 ห ้องเลขที่ 3S-C3 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร
99 ห ้างเดอะมอลล์ ท่าพระ ชัน
้ 3 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต ้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
299 ชัน
้ 4 ซอยเจริญนคร 5 ถนน เจริญนคร แขวงคลองต ้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
299 ชัน
้ 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน ้อย กรุงเทพมหานคร
7/392 อาคาร CENTRAL PINKLAO ชัน
้ 2 ห ้อง B201,B202 ถนน พิบล
่ อาเภอ/เขต บางซือ
่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
888 อาคารศูนย์การค ้า เซ็นทรัลซุปเปอร์สโตร์ ชัน
ู ย์สงคราม ตาบล/แขวง บางซือ
่ ถนน ประชาราษฎร์ 2 ตาบล/แขวง บางซือ
่ อาเภอ/เขต บางซือ
่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
829 ห ้างเทสโก ้ โลตัสประชาชืน
่ เขตบางซือ
่ กรุงเทพมหานคร
162/1-2,168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซือ
้ 3 ห ้อง 1691/1 ห ้องเลขที่ 231/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
1697 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร ้าว ชัน
30/39-50 ศูนย์การค ้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี
68/10,68/919 หมูท
่ ี่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี
้ 1 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตาบล/แขวง ตลาดขวัญ อาเภอ/เขต เมืองนนทบุร ี จังหวัด นนทบุร ี
9/9 ศูนย์การค ้า บิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ติวานนท์ ชัน
9/9 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางใหญ่ หมูท
่ ี่ 11 ตาบล/แขวง บางรักพัฒนา อาเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุร ี
้ 4 หมูท
99 ห ้องเลขที่ 421 ชัน
่ ี่ 2 ถ.แจ ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
99 หมูท
่ ี่ 1 ต.บ ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
้ 2 หมู่ 5 ถนน แจ ้งวัฒนะ ตาบล/แขวง ปากเกร็ด อาเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุร ี
112 ห ้างบิ๊ กซี สาขาแจ ้งวัฒนะ ห ้อง เอ 18 เอ ชัน
90 เทสโก ้ โลตัส บางใหญ่ หมูท
่ ี่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
199,199/1-2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี
้ 2 หมู่ 6 ถนน - ตาบล/แขวง เสาธงหิน อาเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุร ี
199,199/1-2 อาคาร - ห ้อง - ชัน
1 หมู่ 6 ตาบลไทรน ้อย อาเภอไทรน ้อย จ.นนทบุร ี
้ 2 ถนน ปทุมสามโคก ตาบล/แขวง บางปรอก อาเภอ/เขต เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
21/49 ห ้างเทสโก ้ โลตัส ปทุธานี ชัน
้ 1 หมู่ 3 ถนน - ตาบล/แขวง บ ้านฉาง อาเภอ/เขต เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
36 บิ๊ กซี ปทุมธานี ชัน
้ ตาบล/แขวง ลาผักกูด อาเภอ/เขต ธัญบุร ี จังหวัด ปทุมธานี
41/2 ห ้างเทสโก ้ โลตัส รังสิต คลอง 7 หมูท
่ ี่ ที่ 2 ชัน
้ 2 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
98/103 หมูท
่ ี่ 13 เทสโก โลตัส นวนคร ชัน
้ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี
94 ศูนย์การค ้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต พีแอลแซด 2 เอสเอชพี 033 ชัน
้ G ห ้อง PLZG.SHP080 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี
94 ศูนย์การค ้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต ชัน
94 ศูนย์การค ้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต ตาบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อาเภอ/เขต ธัญบุร ี จังหวัด ปทุมธานี
3/83 หมูท
่ ี่ 7 ห ้างบิ๊ กซี ลาลูกกา คลอง 4 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
้ 1 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
126 ศูนย์การค ้าอยุธยาซิตพ
ี้ าร์ค ห ้องเลขที่ จี 19 เอ ชัน
้ ตาบล/แขวง บ ้านกรด อาเภอ/เขต บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
80 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี อยุธยา หมูท
่ ี่ ที่ 2 ชัน
73 ถนนเลีย
่ งเมือง 1 ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
้ 1 พืน
2 หมูท
่ ี่ 1 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุร ี ชัน
้ ทีห
่ มายเลข ซี 1/7 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุร ี
้ 1 หมูท
555/5 ชัน
่ ี่ 4 ต.กกโก อ.เมืองลพบุร ี จ.ลพบุร ี
189 ศูนย์การ เทสโก ้ โลตัส สิงห์บรุ ี ท่าวุ ้ง หมูท
่ ี่ 7 ตาบล/แขวง บางงา อาเภอ/เขต ท่าวุ ้ง จังหวัด ลพบุร ี
364/25 ถนน ทางหลวง 340 ตาบล/แขวง บ ้านกล ้วย อาเภอ/เขต เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
99 หมูท
่ ี่ 7 ต.ตลิง่ ชัน อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบุร ี
91/3 ถนน มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบุร ี
้ 1 ถนน สุดบรรทัด ตาบล/แขวง ปากเพรียว อาเภอ/เขต เมืองสระบุร ี จังหวัด สระบุร ี
57/5 อาคาร ทวีกจ
ิ คอมเพล็กซ์ ชัน
55/88-55/89 ห ้างเซ็นทรัล ชลบุร ี หมูท
่ ี่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี
่ อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี
888 หมูท
่ ี่ 3 ต.ดอนหัวฬอ
700/75 หมูท
่ ี่ 5 ต.คลองตาหรุ อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี
90 ศูนย์การค ้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ถ.สุขม
ุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
140 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลกุฎโง ้ง อาเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุร ี
้ 1 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
333/102 หมู่ 9 เซ็นทรัลเฟสติวล
ั พัทยา บีซ ห ้องเลขที่ 101 ชัน
777 หมูท
่ ี่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
้ จี หมูท
221/19 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สาขาพัทยาเหนือ ชัน
่ ี่ ที่ 5 ถนน พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
333 หมูท
่ ี่ 9 ถนน พัทยากลาง ตาบล/แขวง หนองปรือ อาเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุร ี
้ 1) ถนนบ ้านบึง-แกลง ตาบลบ ้านบึง อาเภอบ ้านบึง ชลบุร ี
181 (ห ้อง GCR122 ชัน
4/222 ห ้างอาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบับ หมู่ 10 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
354 หมูท
่ ี่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
้ ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา จ.ชลบุร ี
117/46 / ห ้างเทสโก ้ โลตัส บ่อวิน หมู่ 3 ชัน
408/2 หมูท
่ ี่ 12 ห ้างเทสโก ้ โลตัส พัทยาใต ้ ถ.สุขม
ุ วิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
99,99/1 ห ้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
้ 2 ศูนย์การค ้าแหลมทอง ช ้อปปิ้ งพลาซ่า ระยอง ถ.สุขม
554 ชัน
ุ วิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
3 ถนน สุขม
ุ วิท ตาบล/แขวง ท่าประดู่ อาเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
279/1 ถนน สุขม
ุ วิท ต.ทางเกวียน อ. แกลง จ.ระยอง
66 ตาบล/แขวง พลา อาเภอ/เขต บ ้านฉาง จังหวัด ระยอง
888,8888 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
158/18 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
22/107 ม.7 ศูนย์การค ้าโรบินสัน สาขาจันทบุร ี ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมต
ิ ร อ.เมืองจันทบุร ี จ.จันทบุร ี
25/4 ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุร ี จ.จันทบุร ี
2/2 ถ.สุขม
ุ วิท ต.บางพระ อ.มืองตราด จ.ตราด
910 ห ้องเลขที่ B101 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน ้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
28/73 ถนน ศรีโสธรตัดใหม่ ตาบล/แขวง หน ้าเมือง อาเภอ/เขต เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
้ 1 ห ้อง 114 ถนนบางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
99 หมูท
่ ี่ 2 ชัน
72 โรบินสัน ปราจีนบุร ี หมูท ี่ 3 ต.บางบริบรู ณ์ อ.เมืองปราจีนบุร ี จ.ปราจีนบุร ี
ข1-150 ถนนบ ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
352 ถนน สุวรรณศร ตาบล/แขวง สระแก ้ว อาเภอ/เขต เมืองสระแก ้ว จังหวัด สระแก ้ว
559 ตาบล/แขวง บ ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ.สระแก ้ว
1242/2 ห ้อง 3F-13A-13B ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
้ 2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
990,998 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ห ้อง 254,255 ชัน
้ 3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
99 ห ้องเลขที่ 3003 ชัน
990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
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รห ัสไปษณีย ์
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่ ร้ำนค้ำ
ชือ
ทรู บิ๊ กซี โคราช 2
ทรู เทสโก ้ โลตัส จอหอ นครราชสีมา
ทรู เทสโก ้ โลตัส พิมาย นครราชสีมา
ทรู เทสโก ้ โลตัส บัวใหญ่ นครราชสีมา
ทรู เขาใหญ่มาร์เก็ตวิลเลจ
ทรู บิ๊ กซี ปากช่อง พลาซ่า นครราชสีมา
ทรู เทสโก ้ โลตัส โชคชัย
ทรู โรบินสัน บุรรี ัมย์
ทรูมฟ
ู ช ้อป ทวีกจ
ิ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรรี ัมย์
ทรู เทสโก ้ โลตัส นางรอง บุรรี ัมย์
ทรู เทสโก ้ โลตัส ประโคนชัย บุรรี ัมย์
ทรู โรบินสัน สุรน
ิ ทร์
ทรู บิ๊ กซี ศรีสะเกษ
ทรู เทสโก ้ โลตัส ศรีสะเกษ
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี
ทรู บิ๊ กซี อุบลราชธานี
ทรู เทสโก ้ โลตัส พิบล
ู มังสาหาร
ทรู เทสโก ้ โลตัส ยโสธร
ทรู โรบินสัน ชัยภูม ิ
ทรู บิ๊ กซี อานาจเจริญ
ทรู เทสโก ้ โลตัส บึงกาฬ
ทรู เทสโก ้ โลตัส หนองบัวลาภู
ทรู เซ็นทรัล ขอนแก่น
ทรู เทสโก ้ โลตัส เอ็กตร ้า ขอนแก่น 2
ทรู บิ๊ กซี ขอนแก่น
ทรู บิ๊ กซี บ ้านไผ่ ขอนแก่น
ทรู เทสโก ้ โลตัส พล ขอนแก่น
ทรู เทสโก ้ โลตัส ชุมแพ ขอนแก่น
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
ทรู เทสโก ้ โลตัส อุดรธานี
ทรู บิ๊ กซี เลย
ทรู อัศวรรณ ช ้อปปิ้ ง คอมเพล็กซ์ หนองคาย
ทรู เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
ั
ทรู เทสโก ้ โลตัส พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
ทรู โรบินสัน ร ้อยเอ็ด
ทรู บิ๊ กซี ร ้อยเอ็ด
ทรู บิ๊ กซี กาฬสินธุ์
ทรู โรบินสัน สกลนคร
ทรู บิ๊ กซี พังโคน สกลนคร
ทรู โรบินสัน มุกดาหาร
ทรู เซ็นทรัล เฟสติวล
ั เชียงใหม่
ทรู เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
ทรู เทสโก ้ โลตัส ฝาง
ทรู เทสโก ้ โลตัส คาเทีย
่ ง เชียงใหม่
ทรู เมญ่า เชียงใหม่
ทรู บิ๊ กซี ลาพูน
ทรู บิ๊ กซี ลาปาง
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า ลาปาง
ทรู เทสโก ้ โลตัส อุตรดิตถ์
ทรู บิ๊ กซี แพร่
ทรู บิ๊ กซี น่าน
ทรู เซ็นทรัล เชียงราย
ทรู บิ๊ กซี เชียงราย
ทรู บิ๊ กซี เชียงราย2
ทรู บิ๊ กซี นครสวรรค์
ทรู เดอะวอล์ค นครสวรรค์
ทรู เทสโก ้ โลตัส หนองฉาง
ทรู บิ๊ กซี กาแพงเพชร
้ 2
ทรู บิ๊ กซี กาแพงเพชร ชัน
ทรู โรบินสัน กาแพงเพชร
ทรู บิ๊ กซี ตาก
ทรู โรบินสัน แม่สอด
ทรู บิ๊ กซี สุโขทัย
ทรู เซ็นทรัล พิษณุโลก
ทรู บิ๊ กซี พิษณุโลก
ทรู เทสโก ้ โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
ทรู ช ้อป เทสโก ้ โลตัส ท่าหลวง พิจต
ิ ร
ทรู โลตัส เพชรบูรณ์
ทรู โรบินสัน ราชบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส ราชบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส บ ้านโป่ ง
ทรู โรบินสัน กาญจนบุร ี
ทรู บิ๊ กซี กาญจนบุร ี
ทรู โรบินสัน สุพรรณบุร ี
ทรูมฟ
ู ช ้อป เทสโก ้ โลตัส สุพรรณบุร ี
ทรู บิ๊ กซี นครปฐม
ทรู เทสโก ้ โลตัส นครปฐม
ทรู เทสโก ้ โลตัส สามพราน
ทรู เทสโก ้ โลตัส กาแพงแสน
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา
ทรู เทสโก ้ โลตัส ศาลายา
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย
ทรู บิ๊ กซี มหาชัย
ทรู เทสโก ้ โลตัส กระทุม
่ แบน
ทรู เทสโก ้ โลตัส สมุทรสงคราม
ทรู บิ๊ กซี เพชรบุร ี
ทรู โรบินสัน เพชรบุร ี
ทรู เทสโก ้ โลตัส ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
ทรู หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
ทรู ทรู สเฟี ยร์ บลูพอร์ท หัวหิน
ทรู เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ทรู โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ทรู เทสโก ้ โลตัส นครศรีธรรมราช
ทรู เทสโก ้ โลตัส ทุง่ สง
ทรู เทสโก ้ โลตัส กระบี่
ทรู บิ๊ กซี พังงา
ทรู บิ๊ กซี ตะกั่วป่ า
ทรู เซ็นทรัล เฟสติวล
ั ภูเก็ต
ทรู เทสโก ้ โลตัส ภูเก็ต
ทรู สเฟี ยร์ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต ้า
ทรู บิ๊ กซี ภูเก็ต
่ น ภูเก็ต
ทรู โรบินสัน โอเชีย
ทรู เทสโก ้ โลตัส ถลาง ภูเก็ต
ทรู เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
ทรู บิ๊ กซี สุราษฎร์ธานี
ทรู เทสโก ้ โลตัส สุราษฎร์ธานี
ทรู เซ็นทรัลเฟสติวล
ั สมุย
ทรู เทสโก ้ โลตัส ระนอง
ทรู เทสโก ้ โลตัส ชุมพร
่ น คอมเพล็กซ์ ชุมพร
ทรู โอเชีย
ทรู เทสโก ้ โลตัส เอ็กซ์ตร ้า สงขลา
ทรู เซ็นทรัล เฟสติวล
ั หาดใหญ่
ทรู บิ๊ กซี หาดใหญ่
ทรู โรบินสัน ตรัง
ทรู เทสโก ้ โลตัส พัทลุง

ทีอ
่ ยู่
103 บิ๊ กซี โคราช 2 ถ.ปั กธงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
982 หมู่ 1 ต.บ ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
85 หมู่ 14 ถนน - ตาบล/แขวง ในเมือง อาเภอ/เขต พิมาย จังหวัด นครราชสีมา
296/1 ถนน นิเวศน์รัตน์ ตาบล/แขวง บัวใหญ่ อาเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
289 หมูท
่ ี่ 18 เทสโก ้ โลตัส สาขาปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
28 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
351 หมู่ 12 ตาบล/แขวง โชคชัย อาเภอ/เขต โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา
125 ห ้างสรรพสินค ้าโรบินสันบุรรี ัมย์ หมู่ 6 ต.กระสัง อ.เมืองบุรรี ัมย์ จ.บุรรี ัมย์
้ - หมู่ ที่ 8 ถนน บุรรี ัมย์-นางรอง ตาบล/แขวง อิสาณ อาเภอ/เขต เมืองบุรรี ัมย์ จังหวัด บุรรี ัมย์
274 ห ้างทวีกจ
ิ ซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรรี ัมย์ ห ้อง - ชัน
้ 1 หมู่ - ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตาบล/แขวง นางรอง อาเภอ/เขต นางรอง จังหวัด บุรรี ัมย์
904/7 ชัน
420 หมู่ 8 ถนน - ตาบล/แขวง ประโคนชัย อาเภอ/เขต ประโคนชัย จังหวัด บุรรี ัมย์
388 หมูท
่ ี่ 16 ต.สลักได อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
29/49 / ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ หมูท
่ ี่ ที่ 11 ถนน - ต.หญ ้าปล ้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
95 ศูนย์การค ้าเทสโก ้ โลตัส สาขา ศรีสะเกษ หมูท
่ ี่ ที่ 6 ตาบล/แขวง โพธิ์ อาเภอ/เขต เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
้ 2 ห ้างสรรพสินค ้า เซ็นทรัล สาขาอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
311 ห.7 ชัน
้ 2 ถนน ธรรมวิถ ี ตาบล/แขวง ในเมือง อาเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
92 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี ชัน
29 ถนนสถิตย์นม
ิ าการ ตาบลพิบล
ู อาเภอพิบล
ู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
437 ห ้อง136 หมู่ 10 ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
299/9 หมูท
่ ี่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ
477 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อานาจเจริญ หมูท
่ ี่ ที่ 7 ตาบล/แขวง บุง่ อาเภอ/เขต เมืองอานาจเจริญ จังหวัด อานาจเจริญ
461 หมู่ 1 ถนน - ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
36 ตาบล/แขวง ลาภู อาเภอ/เขต เมืองหนองบัวลาภู จังหวัด หนองบัวลาภู
้ 3 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
99 อาคารศูนย์การค ้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชัน
709 หมูท
่ ี่ 3 ถนน มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
้ G ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
290/1 ห ้างบิ๊ กซี ขอนแก่น หมูท
่ ี่ 17 ชัน
้ 1 ห ้อง GCR115 ห ้อง 100 ชัน
้ - หมู่ 6 ถนน - ตาบล/แขวง หัวหนอง อาเภอ/เขต บ ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี สาขาบ ้านไผ่ ชัน
11 ถนนมิตรภาพ ตาบล เมืองพล อาเภอ พล ขอนแก่น
888 หมูท
่ ี่ 4 เทสโก ้โลตัส ชุมแพ ขอนแก่น ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
้ 2 ถ.ประจักษ์ศล
ิ ปาคม ต.หมากแข ้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
277/3 ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซา โครงการไอทีแว็บโซน ห ้อง เอ15,16 ห ้อง215 ชัน
499/117 เทสโก ้ โลตัส สาขาอุดรธานี หมูท
่ ี่ ที่ 7 บ ้านโนนพิบล
ู ย์ ต.หมากแข ้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
114 หมู่ 9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
้ 1 ยุนต
304 ห ้างสรรพสินค ้าเจียง ฟิ วเจอร์พลาซ่า ชัน
ิ 12 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิช
์ ัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
้ 2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
76/1-7 ห ้างเสริมไทยคอมเพล็ก มหาสารคาม ชัน
้ 1 หมู่ 14 ตาบล/แขวง ปะหลาน อาเภอ/เขต พยัคฆภูมพ
ั จังหวัด มหาสารคาม
954 ห ้างเทสโก ้โลตัส ห ้อง - ชัน
ิ ส
ิ ย
137 หมูท
่ ี่ 3 ต.ดงลาน อ.เมืองร ้อยเอ็ด จ.ร ้อยเอ็ด
้ ตาบล/แขวง เหนือเมือง อาเภอ/เขต เมืองร ้อยเอ็ด จังหวัด ร ้อยเอ็ด
320 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ร ้อยเอ็ด หมูท
่ ี่ 10 ชัน
ั ้ 1 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
101/2-3 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุช
์ น
88/8 ห ้างสรรพสินค ้าโรบินสัน สาขาสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
506 หมูท
่ ี่ 8 ตาบลพังโคน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
99/11 (ห ้อง RMH-2F-RR-B212) ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
99,99/1-2 หมูท
่ ี่ 4 ต.ผ ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2 ห ้างฯ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่ ห ้อง 351-352/1 ถ.มหิพล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
้ ที่ 1 หมูท
577 ศูนย์การค ้าเทสโก ้ โลตัส สาขาฝาง ชัน
่ ี่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
19 ถนนตลาดคาเทีย
่ ง ต.ป่ าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
55,55/5 หมู่ 5 ศูนย์การค ้าเมญ่าไลฟ์ สไตล์ช ้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ ต.ช ้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
้ 1 ต.บ ้านกลาง อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
200 หมุท ี่ 4 ศุนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาพูน ชัน
65 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาปาง ห ้อง ซี1/1 ถ.ไฮเวย์ลาปาง-งาว ต.สบตุย
๋ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
้ 3 ถนน ไฮเวย์-ลาปาง-งาว แขวงสวนดอก อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
319 ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาปาง ชัน
2 ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
้ 2 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
600 หมูท
่ ี่ 9 ศุนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่ ชัน
708 หมูท
่ ี่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
้ 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
99/9 หมูท
่ ี่ 13 ห ้างสรรพสินค ้า เซ็นทรัล เชียงราย ชัน
184 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย ห ้อง 2CR2206 หมู่ 25 ถนน - ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
58 หมูท
่ ี่ 17 ตาบลบ ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
320/10 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี นครสวรรค์ ถ.สวรรควิถ ี ต.ปากน้ า อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
914/17 หมูท
่ ี่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
405 ห ้างโลตัส หนองฉาง หมู่ 5 ถนน - ตาบล/แขวง หนองฉาง อาเภอ/เขต หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี
613/1 อาคารศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาแพงเพชร ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
613/1 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาแพงเพชร ถนน ชเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
้ 2 ถนน เจริญสุข ตาบล/แขวง ในเมือง อาเภอ/เขต เมืองกาแพงเพชร จังหวัด กาแพงเพชร
651/1 ห ้อง 203 ชัน
18/3 อาคารศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
99/115 ศูนย์การค ้าโรบินสัน สาขาแม่สอด สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
68 หมูท
่ ี่ 2 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย ต.บ ้านกล ้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
้ 2 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
9/99 หมูท
่ ี่ 5 ห ้างฯ เซ็นทรัล สาขาพิษณุโลก ห ้อง 270 ชัน
939 ห ้างบิ๊ กซี สาขาพิษณุโลก ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
444 หมูท
่ ี่ 6 ตาบล/แขวง ท่าทอง อาเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
122 หมูท
่ ี่ 8 ตาบลท่าหลวง อาเภอเมืองพิจต
ิ ร จังหวัดพิจต
ิ ร
929 หมูท
่ ี่ 2 อาคารเทสโก ้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
265 ถ.ศรีสรุ ย
ิ วงศ์ ต.หน ้าเมือง อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบุร ี
8/4 ถนนคฑาธร ตาบลหน ้าเมือง อาเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี
110 ศูนย์การค ้าเทสโก ้โลตัสสาขาบ ้านโป่ ง หมูท
่ ี่ ที่ 5 ตาบล/แขวง หนองอ ้อ อาเภอ/เขต บ ้านโป่ ง จังหวัด ราชบุร ี
้ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี
ห ้องเลขที่ RKR-2F, RR-219 ชัน
786/8 ถนน แสงชูโตเหนือ ตาบล/แขวง ท่ามะขาม อาเภอ/เขต เมืองกาญจนบุร ี จังหวัด กาญจนบุร ี
499 หมูท
่ ี่ 5 ห ้างโรบินสัน ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี
้ 1 หน ้าโรงภาพยนตร์ หมู่ 5 ถ.สุพรรณบุร-ี ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี
293 ห ้างเทสโก ้ โลตัสสุพรรณบุร ี ชัน
้ 1 ห ้องเลขที่ 102/1 AB ถ.เพชรเกษม ต.ห ้วยจรเข ้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
754 ห ้างบิ๊ กซี นครปฐม ชัน
้ 2 หน ้าแคชเชียร์ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
1048 ห ้างเทสโก ้ โลตัสนครปฐม ชัน
้ 1 หน ้าร ้าน MK สุก ี้ หมูท
20/10 ห ้างเทสโก ้ โลตัสสามพราน ชัน
่ ี่ ที่ 1 ตาบล/แขวง ท่าตลาด อาเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม
้ 1 หน ้าแคชเชียร์ หมูท
9/2 ห ้างเทสโก ้ โลตัสกาแพงแสน ชัน
่ ี่ ที่ 7 ต. ทุง่ กระพังโหม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
99/19-20 หมูท
่ ี่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
้ 1 ตาบล/แขวง บางเตย อาเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม
99/14 ห ้างเทสโก ้ โลตัสศาลายา หมูท
่ ี่ 1 ชัน
้ 2 ห ้องเลขที่ 229,229T ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
98 เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชัน
้ 1 ตรงข ้าม Telewiz ประตูทางเข ้าหน ้าห ้างชัน
้ 1 หมูท
79 ห ้างบิ๊ กซีมหาชัย ชัน
่ ี่ ที่ 8 ตาบล/แขวง ท่าทราย อาเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
้ 1 ห ้อง 118 ตาบล/แขวง คลองมะเดือ
329 ห ้างเทสโก ้ โลตัสกระทุม
่ แบน หมูท
่ ี่ 1 ชัน
่ อาเภอ/เขต กระทุม
่ แบน จังหวัด สมุทรสาคร
้ 1 ตรงข ้าม DTAC-TELEWI Zต.บางแก ้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
99 หมูท
่ ี่ 2 ห ้างเทสโก ้ โลตัส สมุทรสงคราม ด ้านพลาซ่า ชัน
้ จี พืน
ี าร์ 118 ห ้องเอ หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ต. ต ้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุร ี จ.เพชรบุร ี
130 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุร ี ชัน
้ ที่ จีซอ
้ 2 หมู่ 1 ถนน - ต.สมอพลือ อ.บ ้านลาด จ.เพชรบุร ี
162 โรบินสัน เพชรบุร ี ห ้อง BPB-2F-RRNEW ชัน
51/12 ศูนย์การค ้ามาร์เก็ตวิลเลจ ถนน เพชรเกษม ตาบล/แขวง เกาะหลัก อาเภอ/เขต เมืองประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ จังหวัด ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
้ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
234/1 ชัน
ี น
ั ธ์
8/89 ตาบล/แขวง หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
้ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
8,9/8 หมูท
่ ี่ 7 ชัน
89/201 ศูนย์การค ้าโรบินสัน นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ต. คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
15 เทสโก ้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช ถนน พัฒนาการคูขวาง ตาบล/แขวง ในเมือง อาเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
144 เทสโก ้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาทุง่ สง หมูท
่ ี่ ที่ 2 ตาบล/แขวง หนองหงส์ อาเภอ/เขต ทุง่ สง จังหวัด นครศรีธรรมราช
191 หมูท
่ ี่ 191 ต.กระบีน
่ ้อย อ.กระบี่ จ.กระบี่
297 ถนน เพชรเกษม ตาบล/แขวง ท ้ายช ้าง อาเภอ/เขต เมืองพังงา จังหวัด พังงา
2/33 อาคาร/หมูบ
่ ้าน - หมูท
่ ี่ 2 ตาบล/แขวง บางนายสี อาเภอ/เขต ตะกั่วป่ า จังหวัด พังงา
้ 2 ห ้อง IT-08D ต.วิชต
ิ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
74-75 หมูท
่ ี่ 5 ชัน
104 หมูท
่ ี่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
้ 2 หมูท
ิ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
199 ห ้อง 220 ชัน
่ ี่ 4 ต.วิชต
ิ อาเภอ/เขต เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
72 หมูท
่ ี่ 5 ตาบล/แขวง วิชต
้ 1 F ) ถนน ติลกอุทศ
36 (ชัน
ิ 1 ต.ตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
303 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลเทพกระษั ตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
88 หมูท
่ ี่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
130 / - หมูท
่ ี่ 1 ถนน เลีย
่ งเมือง ตาบล/แขวง บางกุ ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
้ 3 หมู่ 1 ถนน เลีย
9/1 ชัน
่ งเมือง ตาบล/แขวง คลองฉนาก อาเภอ/เขต เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
209 ,209/1,209/2 หมูท
่ ี่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
25/15 หมูท
่ ี่ 1 ต.บางริน
้ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
176 หมูท
่ ี่ 3 ต. วังไผ่ อ.ชุมพร จ.ชุมพร
58 ถนนกรมหลวงชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร
64 หมูท
่ ี่ 2 ต.เขารูปช ้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1518,1518/1-2 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
้ 2 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
111/19 ศูนย์การค ้าบิ๊ กซีซเู ปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ชัน
138 ศูนย์การค ้าโรบินสัน ตรัง ถ.พัทลุง ต.ทับเทีย
่ ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
155 หมูท
่ ี่ 2 เทสโก ้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
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รห ัสไปษณีย ์

เบอร์โทร

30000
30000
30110
30120
30130
30130
30190
31000
31000
31110
31140
32000
33000
33000
34000
34000
34110
35000
36000
37000
38000
39000
40000
40000
40000
40110
40120
40130
41000
41000
42000
43000
44000
44110
45000
45000
46000
47000
47160
49000
50000
50100
50110
50300
50300
51000
52100
52100
53000
54000
55000
57000
57000
57100
60000
60000
61110
62000
62000
62000
63000
63110
64000
65000
65000
65000
66000
67000
70000
70000
70110
71000
71000
72000
72000
73000
73000
73110
73140
73210
73210
74000
74000
74110
75000
76000
76150
77000
77110
77110
80000
80000
80000
80110
81000
82000
82110
83000
83000
83000
83000
83000
83110
84000
84000
84000
84320
85000
86000
86000
90000
90110
90110
92000
93000

0647021950
0830446972
083-044-5929
091-696-2140
0891031922
0638140917
0645867439
0916969841
0638131280
0638131736
090-907-3245
0916963752
0647028515
089-103-9245
0909038542
089-104-0261
063-829-8854
0953896591
0918359565
095-924-0198
0830327426
091-696-2186
0891032914
0833727172
0956692662
083-044-6935
064-703-4548
0865630169
0830439504
0916962142
0839740304
0956462666
0863708020
0645867438
0956615964
086-370-8595
0638134230
0916960510
096-983-7618
0959165641
0916962974
0891256261
0984246564
0628265933
0647025249
0891030669
095692692-6
0863708296
0891046467
0811256281
0865221116
0882665698
0956159565
0891048526
0916966569
0638137710
0891034879
0891163344
090-914-8604
0891043051
0959410803
0891031766
0865631368
0891045246
0917702682
096-745-6031
0891031828
0891030146
0638131762
0638134472
0645862606
0891030155
0891040254
0891056283
0891039379
095-4493916
0616978794
0916966574
0645862601
0645862603
0645862604
0909036131
0863555545
0647021193
0638134968
0891030298
0951642249
0830384938
0916963278
0917702693
0917702691
0891035539
0917702706
0645867437
0916960233
0918246565
0959363999
0917702704
089-130-3261
0645867428
0863204206
0858878997
0917702708
0916964413
0647017530
0858889099
064-703-7752
0916963240
0916963278
0954414666
0891283261
0891036427

