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ชื่อสาขา
สาขาสํานักสีลม
สาขาตลาดพลู
สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะป-)
สาขาเสาชิงช4า
สาขาประตูน้ําปทุมวัน
สาขาธนบุรี
สาขาบางกระบือ
สาขาบางลําภู
สาขายศเส
สาขาพระโขนง
สาขาสะพานเหลือง
สาขามหาพฤฒาราม
สาขายานนาวา
สาขาบางรัก
สาขาสะพานพุทธ
สาขาถนนประดิพัทธ
สาขาคลองเตย
สาขาพัฒนพงศ
สาขาพรานนก
สาขาบางซื่อ
สาขาสะพานกรุงธน
สาขาสะพานใหม> ดอนเมือง
สาขากิ่งเพชร
สาขาเยาวราช
สาขาท>าพระ
สาขาสยามสแควร
สาขาสํานักถนนเสือปGา
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม>
สาขาสนามเป=า
สาขาเทเวศร
สาขาบางขุนเทียน
สาขาสําเหร>
สาขาบางโพ
สาขาซีคอน บางแค
สาขาสุขุมวิท 101
สาขาลาดกระบัง
สาขาถนนมหาไชย
สาขาถนนสาทร

ที่อยู
142 ถนนสีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
1087 ถนนเทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
80 ถนนบํารุงเมือง วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
120/58-59 ถนนราชปรารภ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
235 ถนนประชาธิปก สมเด็จเจ4าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
900/18 ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
237/9 ถนนพระสุเมรุ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1426/13-17 ถนนกรุงเกษม วัดเทพศิรินทร ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
1645, 1647, 1649 ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
659 ถนนพระรามที่ 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
367, 369, 371 ถนนมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
1668/26-28 ถนนเจริญกรุง ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
7, 9, 11, 13 ซอย เกษร 1 (เจริญกรุง 50) ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
112-114 ถนนจักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
184-186 ถนนประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
1262 ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
42 ชั้น G อาคารส>งเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
954 ถนนพรานนก บ4านช>างหล>อ บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700
716/5 ถนนเตชะวนิช บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
122 ถนนราชวิถี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
342/89-90 หมู>ที่ 7 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
117/11 ถนนเพชรบุรี ทุ>งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
299 ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
363/27 ถนนเพชรเกษม วัดท>าพระ บางกอกใหญ> กรุงเทพมหานคร 10600
430/6-10 ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
306 ถนนเสือปGา ป=อมปราบ ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
2416 ถนนเพชรบุรีตัดใหม> บางกะป- ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
1019/15 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
158 ถนนกรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
128 ถนนดาวคนอง-จอมทอง บางค4อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
363 ถนนสมเด็จพระเจ4าตากสิน สําเหร> ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
631 ถนนประชาราษฎร สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
607 อาคารศูนยการค4าซีคอน บางแค ชั้น 3 ห4องเลขที่ 325 ถนนเพชรเกษม บางหว4า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

3001 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
220 หมู>ที่ 1 ถนนอ>อนนุช-ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
334 ถนนมหาไชย สําราญราษฎร พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
16/4 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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ชื่อสาขา
สาขาบางซ>อน
สาขาคลองจั่น
สาขาถนนสาธุประดิษฐ
สาขาราชดําริ
สาขาถนนสุขสวัสดิ์
สาขาวังบูรพา
สาขาลาดพร4าว 25
สาขาสุขุมวิท 57
สาขาบางยี่ขัน
สาขาท>าเรือสาธุประดิษฐ
สาขาถนนอโศกดินแดง
สาขาเซียงกง
สาขาจักรวรรดิ
สาขาถนนรางน้ํา
สาขาบางแค
สาขาสุรวงศ
สาขาบางบอน
สาขาสี่แยกบางนา
สาขาถนนพระรามที่ 3
สาขาถนนงามวงศวาน
สาขาเอกมัย
สาขาอ>อนนุช
สาขาสวนจตุจักร
สาขานางเลิ้ง
สาขานานาเหนือ
สาขาสวนพลู
สาขาวรจักร
สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ
สาขาโพธิ์สามต4น
สาขาคลองสาน
สาขาสุทธิสาร
สาขาบางเขน
สาขาซอยจารุรัตน
สาขาบางพลัด
สาขาลาดพร4าว 67
สาขาถนนลาดหญ4า
สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
สาขาถนนนวมินทร 36

ที่อยู
1217 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
33 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
46 ถนนสาธุประดิษฐ (ฝKLงขวา) บางโคล> บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
47/27 ถนนราชดําริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
671 หมู>ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
2/43-44 ถนนบูรพา วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1003/1 ถนนลาดพร4าว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1147 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
70 ถนนจรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
661 ถนนสาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
522/68 ถนนอโศกดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
1173, 1175, 1177 ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
249 ถนนจักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
4/14 ถนนรางน้ํา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
386 หมู>ที่ 4 ถนนเพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
462, 464, 466, 468 ถนนสุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
48/20 หมู>ที่ 6 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
3212, 3214, 3216, 3218 ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
74/52 ถนนพระรามที่ 3 ช>องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
35/62 หมู>ที่ 2 ถนนงามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
76 ซอย เอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
478 ซอย อ>อนนุช ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
1094/6-7-8 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
245, 247, 249 ถนนนครสวรรค วัดโสมนัส ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
6 ซอย สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
167/7-8 ซอย สวนพลู ถนนสาทรใต4 ทุ>งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
86, 88 ถนนวรจักร บ4านบาตร ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
99 ถนนพระรามที่ 3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
407 ถนนอิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ> กรุงเทพมหานคร 10600
495/2 ถนนเจริญนคร คลองต4นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
113/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
1456/8 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1091/43-45 ถนนเพชรบุรีตัดใหม> มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
35 ถนนจรัญสนิทวงศ บางอ4อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
2347 ถนนลาดพร4าว สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
287 ถนนลาดหญ4า สมเด็จเจ4าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
154 ถนนมิตรพันธ ป=อมปราบ ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
644/1 หมู>ที่ 5 ถนนนวมินทร คลองกุ>ม บึงกุ>ม กรุงเทพมหานคร 10240
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ชื่อสาขา
สาขาหัวหมาก
สาขาบางปะกอก
สาขาดาวคนอง
สาขาแม็กซแวลู พัฒนาการ
สาขาถนนหลังสวน
สาขาบรรทัดทอง
สาขาห4วยขวาง
สาขาจรัญสนิทวงศ 11
สาขาเทสโก4 โลตัส สระบุรี
สาขาแม>ริม เชียงใหม>
สาขาถนนรามอินทรา

ที่อยู
534 ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
225/4 หมู>ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
911 ถนนสมเด็จพระเจ4าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
2579, 2581, 2583, 2585, 2587 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
52/120 อาคารแกรนดหลังสวน คอนโดมิเนียม ชั้น 1 และชั้นลอย ซอย หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1266-1274 ถนนพระรามที่ 6 วังใหม> ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2350 ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
53/2 ถนนจรัญสนิทวงศ วัดท>าพระ บางกอกใหญ> กรุงเทพมหานคร 10600
91/3 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
399/8-11 หมู>ที่ 1 ถนนโชตนา ริมใต4 แม>ริม เชียงใหม> 50180
38 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาถนนรัชดาภิเษก ห4วยขวาง 252/7 ถนนรัชดาภิเษก ห4วยขวาง ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาบางมด
527 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาสี่แยกราชวงศ
246, 248, 250 ถนนเยาวราช จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
สาขาถนนประชาชื่น
775 ถนนประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สาขามีนบุรี
254 ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
55 อาคารซีคอนสแควร ชั้น G ห4องเลขที่ 1001-1004 B ถนนศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สาขาซีคอนสแควร
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
618/1 ชั้น Basement ห4องเลขที่ B22-B23A ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม) 198, 200, 202 ถนนเสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สาขาสํานักพหลโยธิน
400/22 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาลาดพร4าว 99
2737 ถนนลาดพร4าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาถนนศุภสารรังสรรค หาดใหญ> 188/1 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขาภูเก็ต
14 ถนนพังงา ตลาดใหญ> เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขาถนนท>าแพ เชียงใหม> 169-171 ถนนท>าแพ ช4างคลาน เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100
สาขาถนนโกสีย นครสวรรค 592-596 ถนนโกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000
สาขาแพร>
26 ถนนช>อแฮ ในเวียง เมืองแพร> แพร> 54000
สาขาพิษณุโลก
144/1 ถนนบรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
สาขาถนนจอมพล นครราชสีมา 145 ถนนจอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สาขาถนนหน4าเมือง ขอนแก>น 318/1 ถนนหน4าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาอุดรธานี
236 ถนนโพธิ์ศรี หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
สาขาสงขลา
4 ถนนจะนะ บ>อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
สาขาฉะเชิงเทรา
103 ถนนชุมพล หน4าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
สาขาชุมพร
134 ถนนศาลาแดง ท>าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
สาขาน>าน
434 ถนนสุมนเทวราช ในเวียง เมืองน>าน น>าน 55000
สาขาปากน้ําชุมพร
391 หมู>ที่ 2 ถนนตลาดปากน้ํา ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร 86120
สาขาตรัง
59 ถนนพระรามที่ 6 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
สาขาบ4านบึง
182 ถนนชลบุรี-บ4านบึง บ4านบึง บ4านบึง ชลบุรี 20170
สาขาถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี 211 ถนนพรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ชื่อสาขา
ที่อยู
สาขาสกลนคร
1714/2 ถนนสุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
สาขาสันปGาตอง
165 หมู>ที่ 10 ถนนเชียงใหม>-ฮอด ยุหว>า สันปGาตอง เชียงใหม> 50120
สาขาพังงา
126 ถนนเพชรเกษม ท4ายช4าง เมืองพังงา พังงา 82000
สาขาลํานารายณ
001 ถนนคชเสนีย ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
สาขาชุมแพ
1059 หมู>ที่ 1 ถนนมะลิวัลย ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก>น 40130
สาขาร4อยเอ็ด
431 ถนนผดุงพานิชย ในเมือง เมืองร4อยเอ็ด ร4อยเอ็ด 45000
สาขาทุ>งสง
412 ถนนชนปรีดา ปากแพรก ทุ>งสง นครศรีธรรมราช 80110
สาขาสุราษฎรธานี
151 ถนนหน4าเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000
สาขาชัยนาท
60/42 ถนนวงษโต ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
สาขายโสธร
299 ถนนแจ4งสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000
สาขากาฬสินธุ
30, 32, 34 ถนนภิรมย กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000
สาขาบางคล4า
92 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ บางคล4า บางคล4า ฉะเชิงเทรา 24110
สาขาท>ายาง
535/3-5 ถนนใหญ> (ท>ายาง) ท>ายาง ท>ายาง เพชรบุรี 76130
สาขาประจวบคีรีขันธ
334 ถนนพิทักษชาติ ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000
สาขาอรัญประเทศ
73/5 ถนนบํารุงราษฎร อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก4ว 27120
สาขาสิงหบุรี
887/28-30 ถนนขุนสรรค บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000
สาขาอู>ทอง
749 หมู>ที่ 6 ถนนมาลัยแมน อู>ทอง อู>ทอง สุพรรณบุรี 72160
สาขาพนมสารคาม
1135 หมู>ที่ 1 ถนนพนมพัฒนา พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
สาขาอํานาจเจริญ
309/9 ถนนชยางกูร บุ>ง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 37000
สาขาสระบุรี
168 ถนนพหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
สาขาระยอง
091 ถนนสุขุมวิท ท>าประดู> เมืองระยอง ระยอง 21000
สาขาสุรินทร
353 ถนนธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000
สาขาปากเกร็ด
100/2 ถนนแจ4งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาขาพนัสนิคม
125 ถนนศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140
สาขาบ4านโปGง
10/6 ถนนแสงชูโต บ4านโปGง บ4านโปGง ราชบุรี 70110
สาขาพัทลุง
38-40 ถนนราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
สาขาประตูน้ําพระอินทร
124 หมู>ที่ 7 ถนนพหลโยธิน เชียงรากน4อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1 170/76 ก. ถนนสุขุมวิท บางปลาสร4อย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาถนนศรีรองเมือง จันทบุรี 103 ถนนศรีรองเมือง วัดใหม> เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
สาขานางรอง
321 ถนนโชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย 31110
สาขาหล>มสัก
348/5-7 ถนนวจี หล>มสัก หล>มสัก เพชรบูรณ 67110
สาขาพังโคน
76/13 หมู>ที่ 9 ถนนนิตโย พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
สาขานครปฐม
124/8 ถนนราชวิถี พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
สาขาพิจิตร
4 ถนนศรีมาลา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
สาขาเชียงราย
537 ถนนบรรพปราการ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
สาขาอุทัยธานี
299 ถนนศรีอุทัย อุทัยใหม> เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
สาขาเลย
10/1-3 ถนนเอื้ออารีย กุดปGอง เมืองเลย เลย 42000
สาขาสุโขทัย
134 ถนนจรดวิถีถ>อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

ชื่อสาขา
สาขาศรีสะเกษ
สาขาถนนราชวงศ เชียงใหม>
สาขาท>าตะโก
สาขาสัตหีบ
สาขาสระแก4ว
สาขาเชียงคํา
สาขาวิเศษชัยชาญ
สาขาเมืองพล
สาขาวารินชําราบ
สาขาท>าเรือ
สาขาปูGเจ4าสมิงพราย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีราชา
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาถนนสุระสงคราม ลพบุรี
สาขาเสนา
สาขาแม>สาย
สาขาหันคา
สาขาคลองหลวง
สาขากันทรลักษ
สาขาหนองม>วง
สาขาบางบ>อ
สาขาปGาโมก
สาขารังสิต
สาขาสมุทรสาคร
สาขาปราจีนบุรี
สาขาสรรคบุรี
สาขาหนองบัว
สาขาปากช>อง
สาขาวังสะพุง
สาขาตลาดย>านยาว
สาขาบางมูลนาก
สาขาบุรีรัมย
สาขาพระประแดง
สาขาถนนฉัตรไชย ลําปาง
สาขาราชบุรี
สาขาอุตรดิตถ
สาขาโคกสําโรง

ที่อยู
1492/4 ถนนขุขันธ เมืองใต4 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
148 ถนนราชวงศ ช4างม>อย เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50300
199 ถนนนครสวรรค-ท>าตะโก ท>าตะโก ท>าตะโก นครสวรรค 60160
0520/10 หมู>ที่ 2 ถนนบ4านนา สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
195 ถนนสุวรรณศร สระแก4ว เมืองสระแก4ว สระแก4ว 27000
635 หมู>ที่ 15 ถนนพิศาล หย>วน เชียงคํา พะเยา 56110
345 หมู>ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล ศาลเจ4าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ>างทอง 14110
54/2 ถนนพาณิชยเจริญ เมืองพล พล ขอนแก>น 40120
210 ถนนสถิตยนิมานกาล วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190
519 ถนนแสงชูโต ท>าเรือ ท>ามะกา กาญจนบุรี 71130
152 หมู>ที่ 10 ถนนปูGเจ4าสมิงพราย สําโรงใต4 พระประแดง สมุทรปราการ 10130
929 ถนนมีชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
46 ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
1360 ถนนราชดําเนิน ท>าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
100 ถนนสุระสงคราม ท>าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
ก.310 ถนนวิไลเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
122/1 หมู>ที่ 10 ถนนพหลโยธิน แม>สาย แม>สาย เชียงราย 57130
690 ถนนบรรจบวิถี หันคา หันคา ชัยนาท 17130
58/1 หมู>ที่ 9 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
543 หมู>ที่ 8 ถนนสินประดิษฐ น้ําอ4อม กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110
587 หมู>ที่ 8 ถนนพหลโยธิน หนองม>วง หนองม>วง ลพบุรี 15170
364 หมู>ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด บางบ>อ บางบ>อ สมุทรปราการ 10560
111/ข ถนนเทศบาล 3 ปGาโมก ปGาโมก อ>างทอง 14130
59 ซอย รังสิต-ปทุมธานี 3 ถนนพหลโยธิน ประชาธิปKตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
927/20 ถนนเศรษฐกิจ 1 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
69 ถนนเทศบาลดําริ หน4าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
253/3 ถนนเจ4ายี่พระยา แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140
355 หมู>ที่ 3 ถนนชุมแสง-หนองกลับ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค 60110
661 ถนนมิตรภาพ ปากช>อง ปากช>อง นครราชสีมา 30130
212 ถนนภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130
72 ถนนศรีเมือง ตะกั่วปGา ตะกั่วปGา พังงา 82110
132 ถนนประธานเมือง บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 66120
132 ถนนสุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000
119/11 หมู>ที่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
284/8 ถนนฉัตรไชย สบตุ^ย เมืองลําปาง ลําปาง 52000
16/1 ถนนไกรเพชร หน4าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
18 ถนนเพลินฤดี ท>าอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000
90, 92, 94 ถนนสุระนารายณ โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี 15120
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

ชื่อสาขา
สาขาเดิมบางนางบวช

ที่อยู
392 หมู>ที่ 8 ถนนกํามะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
สาขาถนนมิตรภาพ นครราชสีมา 9 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สาขาสุพรรณบุรี
342 ถนนพระพันวษา ท>าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
สาขากบินทรบุรี
959 หมู>ที่ 8 ถนนสุวรรณศร เมืองเก>า กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25240
สาขากําแพงเพชร
233 ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000
สาขาอุทุมพรพิสัย
569 หมู>ที่ 7 ถนนเพียรพจนกิจ กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
สาขาจันดี
400 หมู>ที่ 3 ถนนจันดี-สวนขันธ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250
สาขาซับสมอทอด
212 หมู>ที่ 4 ถนนสระบุรี -หล>มสัก ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160
สาขาเพชรบุรี
18/15 ถนนสุรินทรฤาไชย ท>าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
สาขาสมุทรสงคราม
125/5 ถนนทางเข4าจังหวัด แม>กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
สาขาพะเยา
636/2 ถนนพหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000
สาขาแกลง
122 ถนนสุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
สาขาพระพุทธบาท
22 หมู>ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120
สาขาแม>สอด
84/9 ถนนประสาทวิถี แม>สอด แม>สอด ตาก 63110
สาขาขลุง
3/23-26 ถนนรัตตะรมยรังสรรค ขลุง ขลุง จันทบุรี 22110
สาขาดงขุย
9-11 ถนนชมฐีระเวช ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ 67190
สาขาครบุรี
785/1-2 หมู>ที่ 4 ถนนราษฎรพัฒนา แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250
สาขาหนองฉาง
430 หมู>ที่ 5 ถนนอุทัย-หนองฉาง หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
สาขาสามร4อยยอด
613 หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ไร>ใหม> สามร4อยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
สาขานนทบุรี
19/6 หมู>ที่ 5 ถนนพิบูลสงคราม สวนใหญ> เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาแม>จัน
52 หมู>ที่ 3 ถนนลาวจกราช แม>จัน แม>จัน เชียงราย 57110
สาขาสองพี่น4อง
43 ถนนบางลี่-หนองวัลยเปรียง สองพี่น4อง สองพี่น4อง สุพรรณบุรี 72110
สาขากาญจนบุรี
160/80-82 ถนนแสงชูโต บ4านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
สาขาอ>างทอง
27 ถนนเทศบาล 2 ตลาดหลวง เมืองอ>างทอง อ>างทอง 14000
สาขาตะพานหิน
72/25 ถนนแดงทองดี ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
สาขาสมุทรปราการ
41 ถนนสายลวด ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สาขาตราด
400 หมู>ที่ 2 ถนนสุขุมวิท วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000
สาขาปGาซาง
474 ถนนลําพูน-ลี้ ปGาซาง ปGาซาง ลําพูน 51120
สาขาจอมทอง
156 หมู>ที่ 5 ถนนเชียงใหม>-ฮอด ข>วงเปา จอมทอง เชียงใหม> 50160
สาขาหนองตม
658 หมู>ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล วงฆ4อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
สาขาภูเขียว
552 หมู>ที่ 1 ถนนราษฎรสําราญ ผักปKง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
สาขาลาดยาว
178/1 หมู>ที่ 6 ถนนลาดยาว-ปากน้ําโพ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 60150
สาขาเพชรบูรณ
103 ถนนสันคูเมือง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000
สาขาระนอง
121 ถนนท>าเมือง เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง 85000
สาขาสวรรคโลก
1/1 ถนนจรดวิถีถ>อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110
สาขาหลังสวน ชุมพร
131 ถนนเขาเงิน หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110
สาขามหาสารคาม
861, 862, 863, 864 ถนนวรบุตร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
สาขาเทสโก4 โลตัส อินทรบุรี 164 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 16110
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ลําดับ
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

ชื่อสาขา
สาขาทับคล4อ
สาขาฝาง
สาขาปKกธงชัย
สาขาตาก
สาขาท4ายเหมือง

ที่อยู
588 หมู>ที่ 2 ถนนชมฐีระเวช ทับคล4อ ทับคล4อ พิจิตร 66150
63 หมู>ที่ 4 ถนนโชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม> 50110
214/1 หมู>ที่ 11 ถนนสืบศิริ เมืองปKก ปKกธงชัย นครราชสีมา 30150
777 ถนนตากสิน ระแหง เมืองตาก ตาก 63000
8/11 หมู>ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ท4ายเหมือง ท4ายเหมือง พังงา 82120
สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแก>น 145/29 ถนนประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาอยุธยา
ง.6/24 หมู>ที่ 4 ถนนนเรศวร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
สาขานครพนม
439 ถนนอภิบาลบัญชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000
สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม> 46 หมู>ที่ 4 ถนนเจริญเมือง ท>าศาลา เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000
สาขาถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ> 44 ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขาสุไหงโก-ลก
1/6 ถนนวรคามินทร สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
สาขาปKตตานี
14/1 ถนนยะรัง อาเนาะรู เมืองปKตตานี ปKตตานี 94000
สาขาบ4านไผ>
433/9-11 ถนนสุขาภิบาล 1 ในเมือง บ4านไผ> ขอนแก>น 40110
สาขาปทุมธานี
24/7 ถนนปทุมสัมพันธ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
สาขาพุนพิน
71, 73, 75 ถนนธราธิบดี ท>าข4าม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130
สาขาเทสโก4 โลตัส พระรามที่ 2 88/2528 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 3 หมู>ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สาขาเบตง
สาขาคลองด>าน
สาขากระบี่
สาขายะลา
สาขาชัยภูมิ

10 หมู>ที่ 6 ถนนสฤษดิ์เดช เบตง เบตง ยะลา 95110
356/2 หมู>ที่ 11 ถนนสุขุมวิท คลองด>าน บางบ>อ สมุทรปราการ 10550
199-201 ถนนอุตรกิจ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
1 ถนนปราจิณ สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
69/1 หมู>ที่ 1 ถนนหฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม> 16 ถนนศรีดอนไชย หายยา เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100
สาขาถนนเทพารักษ
1532 หมู>ที่ 4 ถนนเทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี 139 ถนนชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
สาขาพุทธมณฑล สาย 4
33/2 หมู>ที่ 11 ถนนเพชรเกษม อ4อมน4อย กระทุ>มแบน สมุทรสาคร 74130
สาขาถนนวชิรปราการ ชลบุรี 444 ถนนวชิรปราการ มะขามหย>ง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ> 426 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขานครนายก
ข1-038/13, 14, 17 ถนนเสนาพินิจ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000
สาขานราธิวาส
319 ถนนภูผาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
สาขาพิมาย
248 หมู>ที่ 1 ถนนจอมสุดาเสด็จ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
สาขาสตูล
31 ถนนศุลกานุกูล พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000
สาขาถนนติวานนท (แคราย) 465 ถนนติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาถนนรัตนาธิเบศร บางใหญ> 9/177-180 หมู>ที่ 6 ถนนรัตนาธิเบศร เสาธงหิน บางใหญ> นนทบุรี 11140
สาขามุกดาหาร
46 ถนนพิทักษพนมเขต มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 99/9 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 229/2 หมู>ที่ 13 ถนนพหลโยธิน รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
สาขาหัวหิน
34/2 ถนนเพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
สาขาวังน้ําเย็น
33 ค. หมู>ที่ 1 ถนนสระแก4ว-จันทบุรี วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแก4ว 27210
สาขาทับสะแก
180/1 ถนนสุขาภิบาล ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130
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267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

ชื่อสาขา
สาขาหนองมน ชลบุรี
สาขาเกาะสมุย
สาขาบางกรวย
สาขาตาคลี
สาขาช4างเผือก เชียงใหม>
สาขาบ4านฉาง

ที่อยู
237 ถนนสุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
187/1 หมู>ที่ 3 ถนนทวีราษฎรภักดี อ>างทอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84140
90/15-16-17 ถนนบางกรวย-ไทรน4อย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130
60, 62, 64 ถนนศรีเทพ 2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 60140
194 ถนนช4างเผือก ช4างเผือก เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000
51 หมู>ที่ 3 ถนนสุขุมวิท บ4านฉาง บ4านฉาง ระยอง 21130
สาขาถนนสวรรควิถี นครสวรรค 277/27 ถนนสวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000
สาขาถนนตรีรัตน จันทบุรี 28/9 หมู>ที่ 6 ถนนตรีรัตน จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
สาขาคลองลาน กําแพงเพชร 530/16-19 หมู>ที่ 1 ถนนคลองลาน-ลาดยาว คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 62180
สาขาแม>ฮ>องสอน
76 ถนนขุนลุมประพาส จองคํา เมืองแม>ฮ>องสอน แม>ฮ>องสอน 58000
สาขาสารภี
27 หมู>ที่ 3 ถนนเชียงใหม>-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม> 50140
สาขาบ>อทอง
139 หมู>ที่ 1 ถนนหนองเสม็ด-อมพนม บ>อทอง บ>อทอง ชลบุรี 20270
สาขาด>านช4าง
896/1 หมู>ที่ 18 ถนนอู>ทอง-บ4านไร> หนองมะค>าโมง ด>านช4าง สุพรรณบุรี 72180
สาขาสอยดาว
599 หมู>ที่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
สาขาบ4านดุง
352 หมู>ที่ 6 ถนนเพชรวิเศษ ศรีสุทโธ บ4านดุง อุดรธานี 41190
สาขาพัทยากลาง
336/14-16 ถนนพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 2 117/2-4 หมู>ที่ 3 ถนนสุขุมวิท บ4านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 9/99 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 330-331

สาขาบางสะพาน
สาขาหัวทะเล นครราชสีมา
สาขาวงเวียนสระแก4ว ลพบุรี
สาขาท>าบ>อ
สาขาผักไห>
สาขาถนนไทรบุรี สงขลา
สาขาท>าศาลา
สาขาถนนรอบเวียง ลําปาง
สาขาตลาดชันสูตร บางระจัน
สาขาจุน
สาขารือเสาะ
สาขาแก4งคร4อ
สาขาตลาดคลองสวน
สาขาสังขะ
สาขาสนามบินน้ํา
สาขาบึงกาฬ
สาขาศรีบุญเรือง
สาขาบ4านแพ4ว หลักสาม

หมู>ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

85/1-2 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเลบางสะพาน กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140
208 หมู>ที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
30 ถนนนเรศวร ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
30 หมู>ที่ 6 ถนนสันติสุข ท>าบ>อ ท>าบ>อ หนองคาย 43110
112 หมู>ที่ 4 ผักไห> ผักไห> พระนครศรีอยุธยา 13120
471 ถนนไทรบุรี บ>อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
263/3 หมู>ที่ 1 ถนนท>าศาลา-นครศรีธรรมราช ท>าศาลา ท>าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
135/8-11 ถนนรอบเวียง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง 52000
152/24 หมู>ที่ 8 โพชนไก> บางระจัน สิงหบุรี 16130
49/1 หมู>ที่ 4 ถนนพะเยา-จุน ห4วยข4าวก่ํา จุน พะเยา 56150
40 หมู>ที่ 1 ถนนรือเสาะสนองกิจ รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 96150
147 หมู>ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-ภูเขียว ช>องสามหมอ แก4งคร4อ ชัยภูมิ 36150
104/1 หมู>ที่ 6 เทพราช บ4านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
69/2 หมู>ที่ 1 ถนนอภิสาร สังขะ สังขะ สุรินทร 32150
347 ชั้น 1 ห4องเลขที่ 101 ถนนนนทบุรี ท>าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
279 หมู>ที่ 1 ถนนพังโคน-บึงกาฬ วิศิษฐ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
276 หมู>ที่ 13 ถนนสายหนองบัวลําภู-ชุมแพ เมืองใหม> ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 39180
64/8-9-10 หมู>ที่ 1 บ4านแพ4ว บ4านแพ4ว สมุทรสาคร 74120
สาขาถนนตลาดใหม> สุราษฎรธานี 508 ถนนตลาดใหม> ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000
สาขาบางปะกง
236/2 หมู>ที่ 10 ถนนสุขุมวิท (สายเก>า) บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
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305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

ชื่อสาขา
สาขาสามชุก สุพรรณบุรี
สาขาปKว
สาขาตลาดนาเกลือ
สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี
สาขาเชียงของ
สาขาตลาดเกาะโพธิ์
สาขาสําโรง (ศูนยการค4าปูGเจ4าฯ)

สาขาตลาดหัวอิฐ
สาขาคลองใหญ>
สาขาบ4านหมี่
สาขาถนนเทวาภิบาล ร4อยเอ็ด
สาขาพัทยาใต4
สาขาอ4อมใหญ>
สาขาหาดปGาตอง
สาขาเกาะสีชัง
สาขาบางระจัน สิงหบุรี
สาขาสําโรงทาบ
สาขาตลาดเก>า กระบี่
สาขาบางพลี
สาขาบ>อสร4าง
สาขาถนนประจักษ อุดรธานี
สาขาสามพราน
สาขาปากคาด
สาขาเวียงสระ
สาขาชะอํา
สาขาลี้
สาขาท>าอุเทน
สาขาลานสัก
สาขาถนนศรีนครินทร กม.15
สาขาตลาดบางบ>อ
สาขาแหลมฉบัง
สาขาบ4านแหลม
สาขาถนนจันทอุดม ระยอง
สาขาบางครุ
สาขาตลาดสมุทรปราการ
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาวัดสิงห
สาขาวาปaปทุม

ที่อยู
819/2 หมู>ที่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
610 หมู>ที่ 3 ถนนสายน>าน-ปKว-ทุ>งช4าง ปKว ปKว น>าน 55120
88/10-12 หมู>ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
55/3 ถนนสุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
416 หมู>ที่ 2 ถนนสายกลาง เวียง เชียงของ เชียงราย 57140
182 หมู>ที่ ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ท>าบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี 20240
999/23-24-25 หมู>ที่ 9 ถนนสุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
69/3 หมู>ที่ 1 ถนนกะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
258 หมู>ที่ 2 ถนนมุ>งคีรี คลองใหญ> คลองใหญ> ตราด 23110
207 ถนนเทศบาล บ4านหมี่ บ4านหมี่ ลพบุรี 15110
101 ถนนเทวาภิบาล ในเมือง เมืองร4อยเอ็ด ร4อยเอ็ด 45000
20/188 หมู>ที่ 10 ถนนพัทยาใต4 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
10/85 หมู>ที่ 8 ถนนเพชรเกษม อ4อมใหญ> สามพราน นครปฐม 73160
133, 133/1-4 ถนนราษฎรอุทิศ 200 ปa ปGาตอง กะทู4 ภูเก็ต 83150
9-9/1-2 ถนนอัษฎางค ท>าเทววงษ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120
110/1 หมู>ที่ 8 ถนนบางระจัน-เดิมบางนางบวช ไม4ดัด บางระจัน สิงหบุรี 16130
152 ถนนบํารุงพัฒนา หนองไผ>ล4อม สําโรงทาบ สุรินทร 32170
21/2 ถนนศรีตรัง กระบี่ใหญ> เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
99/10 หมู>ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
234 หมู>ที่ 3 ถนนเชียงใหม>-สันกําแพง ต4นเปา สันกําแพง เชียงใหม> 50130
251/3-4 ถนนประจักษศิลปาคม หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
50/25-27 ถนนเพชรเกษม ท>าตลาด สามพราน นครปฐม 73110
27 หมู>ที่ 3 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190
126/3-4 หมู>ที่ 4 ถนนบ4านส4อง-พระแสง บ4านส4อง เวียงสระ สุราษฎรธานี 84190
491/28-29 ถนนเพชรเกษม ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 76120
198/20 หมู>ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ลี้ ลี้ ลําพูน 51110
55 หมู>ที่ 2 ถนนท>าอุเทน-บ4านแพง ท>าอุเทน ท>าอุเทน นครพนม 48120
163/1 หมู>ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 1 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160
224/4-6 หมู>ที่ 5 ถนนศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
363 หมู>ที่ 2 ถนนบางบ>อ-คลองด>าน บางบ>อ บางบ>อ สมุทรปราการ 10560
52/15-18 หมู>ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ทุ>งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
361/2 หมู>ที่ 2 ถนนเพชรบุรี-บ4านแหลม บ4านแหลม บ4านแหลม เพชรบุรี 76110
79/10-13 ถนนจันทอุดม เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000
113 หมู>ที่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
153 ถนนศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
60 ถนนพิบูล พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
10/30 ถนนจวนวิไล วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท 17120
370 หมู>ที่ 1 ถนนสมารักษ หนองแสง วาปaปทุม มหาสารคาม 44120
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343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

ชื่อสาขา
สาขาบางเมฆขาว
สาขาตลาดวโรรส
สาขาเดชอุดม
สาขาสว>างแดนดิน
สาขาห4วยพลู

ที่อยู
90 หมู>ที่ 14 ถนนสุขุมวิท ท4ายบ4าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
24, 26 ถนนช4างม>อย ช4างม>อย เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50300
160 หมู>ที่ 24 ถนนเดชอุดม-น้ํายืน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
749 หมู>ที่ 11 ถนนนิตโย สว>างแดนดิน สว>างแดนดิน สกลนคร 47110
280/3-5 หมู>ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล ห4วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120
สาขาถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงราย 60/13-16 หมู>ที่ 17 ถนนซุปเปอรไฮเวย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
สาขาปาลัส
112 หมู>ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ลางา มายอ ปKตตานี 94140
สาขาเสิงสาง
23 หมู>ที่ 11 ถนนครบุรี-เสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330
สาขาสามแยกปKกธงชัย นครราชสีมา 1195/21-23 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต 600/485-488 หมู>ที่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130
สาขาน้ําโสม
196 หมู>ที่ 1 ถนนอนุสาวรีย นางัว น้ําโสม อุดรธานี 41210
สาขาแหลมงอบ
35 หมู>ที่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120
สาขาปราณบุรี
216/1 หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม เขาน4อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
สาขาปGาแดด
149 หมู>ที่ 1 ปGาแดด ปGาแดด เชียงราย 57190
สาขาตลาดเจ4าพระยา บางใหญ> 65, 65/1-2 หมู>ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน4อย บางเลน บางใหญ> นนทบุรี 11140
สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม> 205/3-6 ถนนมูลเมือง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50200
สาขาประโคนชัย
287 หมู>ที่ 3 ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 31140
สาขาห4วยไคร4 แม>จัน
16/1 ถนนพหลโยธิน ห4วยไคร4 แม>สาย เชียงราย 57220
สาขาปาดังเบซาร
115, 115/1-3 ถนนศิริมงคล ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา 90240
สาขาศรีสงคราม
437 หมู>ที่ 1 ถนนรัตนมาลี ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150
สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
94 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR201/3 หมู>ที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
สาขาเซ็นทรัลพลาซา มารีนา พัทยา 78/54-56 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลพลาซา มารีนา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 207-208 หมู>ที่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

สาขาถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี 291 หมู>ที่ 4 ถนนมาลัยแมน สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร 562, 566 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 1 ห4องเลขที่ 123 ถนนรัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาศรีเชียงใหม> หนองคาย 125 หมู>ที่ 2 ถนนมิ่งเมือง พานพร4าว ศรีเชียงใหม> หนองคาย 43130
สาขาห4าแยกโคกมะตูม
200/1 ถนนพิชัยสงคราม ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
สาขาองครักษ
472 หมู>ที่ 1 ถนนองครักษ-บางน้ําเปรี้ยว องครักษ องครักษ นครนายก 26120
สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 700/1501 หมู>ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาตลาดสมุทรสาคร
905/16-17 ถนนซอยบ4านเช>า มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาศูนยการค4าติลก ภูเก็ต 39/2 ถนนชนะเจริญ ตลาดใหญ> เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขาลําพูน
202 ถนนรอบเมืองนอก ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000
สาขาหาดใหญ>ใน
1183 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขาถนนสายเอเชีย นครสวรรค 1016/6-8 หมู>ที่ 9 ถนนพหลโยธิน นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000
สาขาถนนนครใน สงขลา
49/1 ถนนนครใน บ>อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
สาขานวนคร
98/2 หมู>ที่ 13 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขาสามแยกสันทราย
228/7-8 ถนนสายเชียงใหม>-ดอยสะเก็ด สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม> 50210
สาขาถนนช4างคลาน เชียงใหม> 191/9 ถนนช4างคลาน ช4างคลาน เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100
สาขามาบตาพุด
132/242-6 ถนนสุขุมวิท มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
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381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

ชื่อสาขา
สาขาสุวินทวงศ ฉะเชิงเทรา
สาขาท>าแซะ
สาขาบ4านตาขุน
สาขาสตึก
สาขาไนทบาซาร
สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม>
สาขามีโชคพลาซ>า (ถนนเชียงใหม>-แม>โจ4)

ที่อยู
10/2 หมู>ที่ 18 ถนนสุวินทวงศ ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
200 หมู>ที่ 15 ถนนเพชรเกษม ท>าแซะ ท>าแซะ ชุมพร 86140
31/1 หมู>ที่ 4 ถนนสุราษฎรธานี-ตะกั่วปGา เขาวง บ4านตาขุน สุราษฎรธานี 84230
396 หมู>ที่ 1 ถนนทางหลวงสายบุรีรัมย-มหาสารคาม นิคม สตึก บุรีรัมย 31150
147/11-12 ถนนช4างคลาน ช4างคลาน เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100
111 หมู>ที่ 7 ถนนเชียงใหม>-ฮอด สุเทพ เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50200
206 ชั้น 1 ห4องเลขที่ TS104-105 หมู>ที่ 6 ถนนเชียงใหม>-แม>โจ4 ฟ=าฮ>าม เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000
19 หมู>ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
226/16-17 ถนนอุดรดุษฎี หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
99 ชั้น 4 ห4องเลขที่ SC 244 หมู>ที่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130
45 หมู>ที่ 4 ถนนเจริญนิรันดร ช>างเคิ่ง แม>แจ>ม เชียงใหม> 50270
302, 304 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน4าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
112/20 หมู>ที่ 5 ถนนศรีนครินทร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
310/79-81 หมู>ที่ 3 ถนนสรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
1036, 1036/1, 1037 หมู>ที่ 10 ถนนสุวรรณศร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก4ว 27160
26 ถนนสรรพกิจ ท>าใหม> ท>าใหม> จันทบุรี 22120
182/22 หมู>ที่ 4 ถนนศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
200 หมู>ที่ 2 ถนนพิษณุโลก-หล>มสัก แคมปgสน เขาค4อ เพชรบูรณ 67280
61/3 หมู>ที่ 1 ถนนสุขุมวิท (ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี) บ4านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
187 หมู>ที่ 10 ถนนแชแล กุมภวาปa กุมภวาปa อุดรธานี 41110

สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
สาขาตลาดบ4านห4วย อุดรธานี
สาขาเซียร รังสิต
สาขาแม>แจ>ม
สาขาสถานีขนส>ง ฉะเชิงเทรา
สาขาถนนศรีนครินทร กม.17
สาขาสรงประภา-ดอนเมือง
สาขาวัฒนานคร
สาขาท>าใหม>
สาขาถนนศรีจันทร ขอนแก>น
สาขาตลาดห4วยไผ>
สาขาถนนสายอ4อมเมือง ชลบุรี
สาขากุมภวาปa
สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา 1242/2 อาคารห4างสรรพสินค4าเดอะมอลล ชั้น B ห4องเลขที่ BB-01,02 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน ศรีราชา 214/23-25 หมู>ที่ 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
สาขาตลาดมุกดาหาร
35 ถนนสองนางสถิตย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 3 (สี่แยกเฉลิมไทย) 247/8-11 หมู>ที่ 9 ถนนสุขุมวิท บ4านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาศรีมโหสถ
238 หมู>ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ โคกปaบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190
สาขาอ4อมน4อย
267-269 หมู>ที่ 6 ถนนเพชรเกษม อ4อมน4อย กระทุ>มแบน สมุทรสาคร 74130
สาขาคลอง 2 ธัญบุรี
749 ถนนรังสิต-นครนายก ประชาธิปKตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
สาขาถนนสามัคคี
761, 763 ถนนสามัคคี ท>าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาคลองขลุง
299 หมู>ที่ 2 ท>ามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 62120
สาขาจัตุรัส
72/5-6 หมู>ที่ 12 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว บ4านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
สาขาวังน้ําเขียว
279 หมู>ที่ 1 ถนนกบินทรบุรี-นครราชสีมา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 30370
สาขาตลาดหนามแดง
1628, 1628/1-2 หมู>ที่ 2 ถนนเทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สาขาถนนศรีสุริยวงศ ราชบุรี 162/65 ถนนศรีสุริยวงศ หน4าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
สาขาสี่แยกแม>ต๋ํา พะเยา
202/2-5 ถนนพหลโยธิน แม>ต๋ํา เมืองพะเยา พะเยา 56000
สาขาตลาดอําเภอบางกรวย 11/1-2 หมู>ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน4อย วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18 198/3 หมู>ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขากันตัง
111 ถนนตรังคภูมิ กันตัง กันตัง ตรัง 92110
สาขาถนนโรจนะ อยุธยา
90/3 หมู>ที่ 1 ถนนโรจนะ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13000
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419
420
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448
449
450
451
452
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455
456

ชื่อสาขา
สาขากระนวน
สาขาห4าแยกพ>อขุนเม็งราย

ที่อยู
555 หมู>ที่ 6 ถนนนิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแก>น 40170
833/1 ถนนพหลโยธิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม> แอรพอรต 252-252/1 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 345-346 ถนนวัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100

สาขาหนองปรือ
291 หมู>ที่ 2 ถนนบ4านบึง-แกลง หนองไผ>แก4ว บ4านบึง ชลบุรี 20220
สาขาถนนสะพานปลา ระนอง 99/9 หมู>ที่ 5 ถนนสะพานปลา บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 85000
สาขาถนนเพชรเกษม นครชัยศรี 35/41 หมู>ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ท>าตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120
สาขาชัยบุรี
142-144 หมู>ที่ 3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎรธานี 84350
สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 90/264 หมู>ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ท>าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาติวานนท 8
140 ถนนติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก>น 398/3 หมู>ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาด>านขุนทด
178, 179 หมู>ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ด>านขุนทด ด>านขุนทด นครราชสีมา 30210
สาขาหนองบัวลําภู
1/1 หมู>ที่ 3 ถนนสายหนองบัวลําภู-อุดรธานี ลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000
สาขาวังน4อย
163 หมู>ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ลําไทร วังน4อย พระนครศรีอยุธยา 13170
สาขาถนนแจ4งวัฒนะ
5/9 หมู>ที่ 3 ถนนแจ4งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม> 257/23-27 ถนนสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50200
สาขาหนองแค
50 ถนนเศรษฐสัมพันธ หนองแค หนองแค สระบุรี 18140
สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม 310/1 ถนนเพชรเกษม พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
สาขาฟ-วเจอร พารค รังสิต 94 ชั้น 2 ห4องเลขที่ 028 ถนนพหลโยธิน ประชาธิปKตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
สาขาสี่แยกแสงเพชร สุราษฎรธานี 142/76 หมู>ที่ 4 ถนนสุราษฎร-นาสาร มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000
สาขาบางวัว
191/5 หมู>ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
สาขาลาดหลุมแก4ว
24/9 หมู>ที่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง หน4าไม4 ลาดหลุมแก4ว ปทุมธานี 12140
สาขาพระสมุทรเจดีย
105 หมู>ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
สาขาถนนสุขุมวิท นาเกลือ 23/17 หมู>ที่ 6 ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 74-75 ชั้น 2 ห4องเลขที่ TC-026 หมู>ที่ 5 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขาเมืองทองธานี
47/7 หมู>ที่ 3 ถนนปiอปปูล>า บ4านใหม> ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาขาตลาดไท
32/507-8 หมู>ที่ 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ 234/1 อาคารศูนยการค4าหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ ชั้น 3 ห4องเลขที่ A310-A310/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
สาขาเชิงทะเล ภูเก็ต
148, 150 ถนนศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
สาขาถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา 315/300-301 หมู>ที่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช

89/201 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2F ห4องเลขที่ 213 ถนนพัฒนาการคูขวาง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

สาขาสามกอง ภูเก็ต

264/2 ถนนเยาวราช ตลาดใหญ> เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขาถนนกิ่งแก4ว สมุทรปราการ 99/1 หมู>ที่ 5 ถนนกิ่งแก4ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขาบ4านแอนดบียอนด ขอนแก>น 290/2 อาคารศูนยการค4าบ4านแอนดบียอนด ชั้น 1 ห4องเลขที่ 105/2 หมู>ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000

สาขาเนินพลับหวาน ชลบุรี 24/52 หมู>ที่ 5 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาดอนหัวฬ>อ (อมตะนคร ชลบุรี) 64/2-3 หมู>ที่ 4 ถนนศุขประยูร-ดอนหัวฬ>อ ดอนหัวฬ>อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาห4าแยกฉลอง ภูเก็ต
16/41-42 หมู>ที่ 8 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขากระทุ>มแบน สมุทรสาคร 1370-1371 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตลาดกระทุ>มแบน กระทุ>มแบน สมุทรสาคร 74110
สาขาสี่แยกบางกุ4ง สุราษฎรธานี 4/38-39 หมู>ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง บางกุ4ง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000
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ชื่อสาขา
สาขาบิ๊กซี ระยอง
สาขาโลตัส อยุธยา

ที่อยู
15/11 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR115/2A ถนนบางนา-ตราด เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000

126/1 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 3 ถนนสายเอเซีย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาสี่แยกหนองหอย เชียงใหม> 26/17-18 หมู>ที่ 3 ถนนเชียงใหม>-ลําพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000

สาขากาดฝรั่ง เชียงใหม>
225/252-253 อาคารศูนยการค4ากาดฝรั่ง วิลเลจ ชั้น 1 ห4องเลขที่ K35-36-37 หมู>ที่ 13 ถนนเชียงใหม>-ฮอด บ4านแหวน หางดง เชียงใหม> 50230
สาขานิคมอุตสาหกรรมลําพูน 1/91 หมู>ที่ 4 ถนนสันปGาฝ=าย-บ4านธิ บ4านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000
สาขาเฉวง เกาะสมุย
1/60-61 หมู>ที่ 6 ถนนทวีราษฎรภักดี บ>อผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320
สาขาถนนเลียบชายหาดจอมเทียน 144/1 หมู>ที่ 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ 489-490 ถนนกม 5 ฝKLงซ4าย อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก4ว 27120
สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 303/3 หมู>ที่ 2 ถนนโรจนะ สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
2 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GJA003-005 หมู>ที่ 1 ท>าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
สาขาแก>งคอย สระบุรี
139/2-3 ถนนสุดบรรทัด แก>งคอย แก>งคอย สระบุรี 18110
สาขาถนนเอกชัย-โพธิ์แจ4
19/31 หมู>ที่ 4 ถนนเอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาพานทอง ชลบุรี
87/5-6 หมู>ที่ 4 ถนนพานทอง-หัวไผ> พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160
สาขาซอยบัวขาว พัทยา
350/36 หมู>ที่ 9 ถนนพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาถนนนิมมานเหมินท เชียงใหม> 44/1 อาคารแคนทารี เทอเรซ ชั้น 1 ห4องเลขที่ 2 ถนนนิมมานเหมินทร สุเทพ เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50200

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

277/1-3, 271/5 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 313 ถนนประจักษศิลปาคม หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

สาขารอยัล การเด4น พลาซ>า พัทยา 218 อาคารรอยัล การเด4น พลาซ>า พัทยา ชั้น 1 ห4องเลขที่ B61a หมู>ที่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

สาขาถนนสุขุมวิท พัทยา
สาขาแม>น้ํา เกาะสมุย

392/61 หมู>ที่ 9 ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
208/5-6 หมู>ที่ 1 ถนนทวีราษฎร แม>น้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330
สาขาตลาดปฐมมงคล นครปฐม 10, 12 ถนนทวาราวดี ห4วยจรเข4 เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
สาขาช>องเขา-มอ. หาดใหญ> 308, 310 ถนนศุภสารรังสรรค หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขาบิ๊กซี ราชบุรี
534 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR104 หมู>ที่ 1 โคกหม4อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
สาขาถนนเทพารักษ กม.16 153/975-978 หมู>ที่ 10 ถนนเทพารักษ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 275, 276 หมู>ที่ 10 ท>าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
สาขาบ>อวิน ชลบุรี
310/24 หมู>ที่ 3 บ>อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
สาขาจอหอ นครราชสีมา 277/1 หมู>ที่ 1 ถนนสุรนารายณ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
สาขาบิ๊กซี ลําลูกกา
10 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR208 หมู>ที่ 12 ถนนลําลูกกา บึงคําพร4อย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
สาขาตลาดองคพระปฐมเจดีย 20-21 ถนนพญากง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
สาขาเฉวง 2 เกาะสมุย
161/11 หมู>ที่ 2 ถนนเฉวง-เชิงมนต บ>อผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320
สาขาโรบินสัน ศรีราชา
90/1 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 1F ห4องเลขที่ 1F-B-10 ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
สาขาบางบัวทอง
222/16-17 หมู>ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน4อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
สาขาโรบินสัน จันทบุรี
22/107 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น BF ห4องเลขที่ G12 หมู>ที่ 7 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
สาขาอ>าวนาง กระบี่
407 หมู>ที่ 2 อ>าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
สาขาแพชชั่น ช4อปป-mง ระยอง 554 อาคารศูนยการค4าแพชชั่น ช4อปป-mง เดสติเนชั่น ชั้น 2 ห4องเลขที่ FS2-004, FS2-005 ถนนสุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000
สาขาฮารเบอร มอลล แหลมฉบัง 4/222 อาคารศูนยการค4าฮารเบอร มอลล ชั้น B ห4องเลขที่ BS12 หมู>ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ทุ>งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
สาขาจังซีลอน ภูเก็ต
181 อาคารศูนยการค4าจังซีลอน ภูเก็ต ชั้น B ห4องเลขที่ 1018 ถนนราษฎรอุทิศ 200 ปa ปGาตอง กะทู4 ภูเก็ต 83150

สาขาโลตัส พัทยาใต4
สาขาดําเนินสะดวก

408/2 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 12 ถนนสุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
276/16-17 หมู>ที่ 8 ถนนบางแพ-สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130
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495
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497
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524
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527
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532

ชื่อสาขา
ที่อยู
สาขาเทสโก4 โลตัส ปทุมธานี 21/49 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนปทุมสามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ 999 อาคารสํานักงานศุลกากรตรวจสินค4าท>าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 หมู>ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

สาขาถลาง ภูเก็ต
สาขาถนนเจิมปKญญา ตรัง
สาขาถนนรัถการ หาดใหญ>

187/24 หมู>ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110
2/2 ถนนเจิมปKญญา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
146-147 ถนนรัถการ หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110

สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ระยอง

300/7 อาคาร ESIE Plaza II ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1-035, 1-04, 1-05 หมู>ที่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140

สาขาบิ๊กซี ชลบุรี 2 (แยกอ>างศิลา) 15/17 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/12 หมู>ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ห4วยกะป- เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

สาขาดิ อเวนิว พัทยา

399/9 อาคารศูนยการค4าดิ อเวนิว พัทยา ชั้น 1 ห4องเลขที่ C109 หมู>ที่ 10 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

9/29 หมู>ที่ 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

สาขาบิ๊กซี หางดง
433/4 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR109 หมู>ที่ 7 แม>เหียะ เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก>น 123 อาคารศูนยอาหารและบริการ ชั้น 1 ห4องเลขที่ 137, 138 หมู>ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40002
สาขาหาดกะตะ ภูเก็ต
1 ถนนปากบาง กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100
สาขาเกาะพะงัน
161/36-37 หมู>ที่ 1 ถนนท4องศาลา เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 84280
สาขาถนนกาญจนวณิชย หาดใหญ> 14, 16 ถนนโชติวิทยะกุล 3 หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 99/21 อาคารเอ็นยู สแควร หมู>ที่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค ท>าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
สาขาถนนเอกชัย สมุทรสาคร 47/427 หมู>ที่ 4 ถนนเอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาโลตัส สุราษฎรธานี
9/1 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม> 239 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ตรอกหมู>บ4านทั่วไป ถนนห4วยแก4ว สุเทพ เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50200
สาขาบิ๊กซี อยุธยา
80 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR111 หมู>ที่ 2 ถนนสายเอเซีย บ4านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
สาขาท>าน้ํานนทบุรี
182/3-4 หมู>ที่ 4 ถนนประชาราษฎร สวนใหญ> เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู 790-791 หมู>ที่ 6 ถนนแพรกษา 14 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
สาขาถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 112/39-40 หมู>ที่ 1 ถนนพระยาสัจจา เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
98/196 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR120 หมู>ที่ 13 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขาบิ๊กซี นวนคร
สาขาบิ๊กซี รังสิตคลอง 6
158/17 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR111/1 หมู>ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
สาขาเยส บางพลี
201/ข อาคารศูนยการค4าเยส บางพลี พลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ 17 หมู>ที่ 1 ถนนเทพารักษ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
สาขาถนนพระรามที่ 2 สมุทรสาคร 930/150-153 ถนนพระราม 2 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาเขาหลัก พังงา
28/26-28 หมู>ที่ 7 ถนนเพชรเกษม คึกคัก ตะกั่วปGา พังงา 82190
สาขาถนนพัทยา-นาเกลือ 157/140-141 หมู>ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาโลตัส รังสิต
801 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ประชาธิปKตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
สาขาโลตัส รังสิตคลอง 7 41/2 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 (ถนนศรีโสธร)

28/73 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ถนนศรีโสธรตัดใหม> หน4าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

สาขาสุขุมวิท 107
1231-1234 หมู>ที่ 6 ถนนสุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สาขาบิ๊กซี บางใหญ>
9/9 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR216 หมู>ที่ 11 ถนนกาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
สาขาโลตัส วัดลาดปลาดุก 85/7 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 6 ถนนลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
สาขาโลตัส เจ4าฟ=า ภูเก็ต
75/22 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 2 ถนนเจ4าฟ=า (ตะวันออก) วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขาเซ็นทรัล แจ4งวัฒนะ 99 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 4 ห4องเลขที่ 439/1-440 หมู>ที่ 2 ถนนแจ4งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาขาเทสโก4 โลตัส พัทยาเหนือ 221/19 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
สาขาขุขันธ
361/1-3 หมู>ที่ 3 ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ ห4วยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140

15

ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหบริการ e-Certificate ป'จจุบันจํานวน 1,030 สาขา
ลําดับ
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

ชื่อสาขา
สาขาศาลายา
สาขาตลาดฉัตรไชย หัวหิน
สาขาท>าเรือ อยุธยา

ที่อยู
135/158-159 หมู>ที่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
13/23, 13/28 ถนนสระสรง หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
185/5-185/7 ถนนเทศบาล 2 ท>าเรือ ท>าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

สาขาบิ๊กซี นครสวรรค (วี-สแควร) 320/11 อาคารวี-สแควร พลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ 101/1 ถนนสวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000

สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร

245 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

สาขาบิ๊กซี แจ4งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) 112 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ A 12-15 หมู>ที่ 5 ถนนแจ4งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 333/99 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 4 ห4องเลขที่ 428-429 หมู>ที่ 9 ถนนพัทยา สาย 1 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260
สาขาโลตัส ศรีนครินทร
9 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 6 ถนนศรีนครินทร บางเมืองใหม> เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

สาขาบิ๊กซี อ4อมใหญ>
สาขาโลตัส คําเที่ยง เชียงใหม>
สาขาโลตัส ราไวย ภูเก็ต
สาขาโลตัส กระบี่
สาขาโลตัส ภูเก็ต

17/17 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR114-144/1 หมู>ที่ 8 ถนนเพชรเกษม อ4อมใหญ> สามพราน นครปฐม 73160

19 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนตลาดคําเที่ยง ปGาตัน เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50300
6/43 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 5 ถนนวิเศษ ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
191 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 12 ถนนเพชรเกษม กระบี่น4อย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
104 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สาขาพันท4ายนรสิงห สมุทรสาคร 189/759-762 หมู>ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 พันท4ายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาถนนบางขันธ-คลองหลวง 7/43-44 หมู>ที่ 7 ถนนบางขันธ-คลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขาสํานักแจ4งวัฒนะ เมืองทองธานี 47/7 หมู>ที่ 3 ถนนปiอปปูล>า บ4านใหม> ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาขาตลาดบ4านเพ ระยอง 156 หมู>ที่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ํา เพ เมืองระยอง ระยอง 21160
สาขาโลตัส นครศรีธรรมราช 15 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
สาขาถนนประชานุเคราะห หาดปGาตอง 34/8-11 ถนนประชานุเคราะห ปGาตอง กะทู4 ภูเก็ต 83150
สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2688 หมู>ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ 498/1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR221 ถนนสุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม> 192-193 อาคารศูนยการค4าพรอมเมนาดา รีสอรท มอลล เชียงใหม> ชั้น 1 ห4องเลขที่ L1-026, L1-027 หมู>ที่ 2 ถนนท>าศาลา ท>าศาลา เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล>อ 20) 888/8 อาคารแคปป-ตอล เรสซิเดนซ ชั้น 1 ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล>อ) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สาขาลาดพร4าว 71
สาขาสีลม ซอย 22
สาขาซอยคู4บอน
สาขาเซ็นทรัล บางนา
สาขาถนนมังกร
สาขาท>าน้ําราชวงศ
สาขาสุขุมวิท 15

9/55 หมู>ที่ 7 ลาดพร4าว ลาดพร4าว กรุงเทพมหานคร 10230
278 ถนนสีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
33, 35 ถนนคู4บอน คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
587 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 4 ห4องเลขที่ 422/1-422/2 หมู>ที่ ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

872 ถนนมังกร จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
215-217 ถนนราชวงศ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
217 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร 100/72 อาคารสาธรนครทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สาขาศรีวรา ทาวนอินทาวน 1327 ซอย ลาดพร4าว 94 (ปKญจมิตร) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาฟ-วเจอร พารค รังสิต 2 94 อาคารศูนยการค4าฟ-วเจอร พารค รังสิต ชั้น 1F ห4องเลขที่ PLZ.1.SHP050 ถนนพหลโยธิน ประชาธิปKตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
สาขาสุขุมวิท 21 (อาคารเสริมมิตร) 159 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร ชั้น G ห4องเลขที่ G02/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สาขาการบินไทย
สาขาประดิษฐมนูธรรม
สาขาตลาดวงศกร สายไหม
สาขาสวนมะลิ

89 ซอย ลาดพร4าว 8 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
64/98 อาคารเดอะคริสตัล ชั้น 1 ห4องเลขที่ C102, C103 หมู>ที่ 6 ลาดพร4าว ลาดพร4าว กรุงเทพมหานคร 10230

48/185-186 หมู>ที่ 1 ถนนสายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
10 ถนนยุคล 2 วัดเทพศิรินทร ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
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ลําดับ
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

ชื่อสาขา
สาขาสาทร สแควร
สาขาออลซีซั่นส เพลส
สาขาคลองถม

ที่อยู
98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟ-ศ ทาวเวอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ 101-102 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร, ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 1 ห4องเลขที่ 112, 113 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

533 ถนนวรจักร ป=อมปราบ ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100

สาขาบิ๊กซี พระรามที่สอง 2 (การเคหะธนบุรี 3)

189 อาคารกรีนเวลท ทาวนเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ 103 หมู>ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สาขาซีพี ทาวเวอร
สาขาโลตัส นิชดาธานี
สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สาขาเจริญกรุง
สาขาแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล
สาขาถนนข4าวสาร
สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน
สาขาพาราไดซ พารค
สาขาฟอรจูนทาวน
สาขาจามจุรี สแควร

313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร ชั้นใต4ดิน ห4องเลขที่ บี-1 ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
359/1 ถนนสามัคคี ท>าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
1873 อาคาร ภปร ชั้น M ถนนพระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
590, 592 ถนนเจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100

สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล4าเจ4าคุณทหารลาดกระบัง

222/1298 อาคารเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล ชั้น 5 ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

7, 9, 11 ถนนข4าวสาร ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
234/3 อาคารเมเจอร อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 1 ห4องเลขที่ C104 ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
61 อาคารศูนยการค4าพาราไดซ พารค ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2C007 ถนนศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5 อาคารศูนยการค4าฟอรจูนทาวน ชั้น 1 ห4องเลขที่ 10, 11 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น G ห4องเลขที่ 134 ถนนพญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1 อาคารพลาซ>า ซอย ฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

สาขาบิ๊กซี ดอนเมือง (สะพานใหม>) 1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้นใต4ดิน ห4องเลขที่ BCR108 ซอย พหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สาขาอาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร 919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ชั้น G ห4องเลขที่ 116A ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สาขาซีคอนสแควร 2
สาขาบิ๊กซี บางปะกอก
สาขาสุขุมวิท 6 (อาคารทูแปซิฟ-คเพลส)

สาขาศิริราช

55 อาคารซีคอนสแควร ชั้น 3 ห4องเลขที่ 3057A-C ถนนศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
278 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ RT1 หมู>ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

142 อาคารทูแปซิฟ-คเพลส ชั้น G และ M ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
49-51 ถนนพรานนก ศิริราช บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700

สาขาสุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร) 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ชั้น G ห4องเลขที่ G03-G04 ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สาขาโลตัส วังหิน
สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)

4/262 ห4องเลขที่ 4 หมู>ที่ 14 ถนนลาดพร4าว-วังหิน ลาดพร4าว ลาดพร4าว กรุงเทพมหานคร 10230
120 อาคาร B ชั้น 1 ห4องเลขที่ B-3 หมู>ที่ 3 ถนนแจ4งวัฒนะ ทุ>งสองห4อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สาขาสุขุมวิท 23 (อาคารอินเตอร เชนจ)

399 อาคารอินเตอร เชนจ ชั้น 1 ห4องเลขที่ 110 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สาขาตลาดดวงแก4ว
สาขาโลตัส ทาวนอินทาวน

77/553 หมู>ที่ 1 ถนนติวานนท บ4านใหม> ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท>าพระจันทร

สาขาเอ็มไพรทาวเวอร

1329/10 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ซอย ลาดพร4าว 94 (ปKญจมิตร) ถนนศรีวรา วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2 ถนนพระจันทร พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น B1 ห4องเลขที่ R3 ถนนสาทรใต4 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สาขาเออรเบิน สแควร (ประชาชื่น 12) 332 อาคารศูนยการค4าเออรเบิน สแควร ชั้น 1 ห4องเลขที่ D1-D4 หมู>ที่ 6 ถนนประชาชื่น ทุ>งสองห4อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สาขาโลตัส สุขุมวิท 101/1 1164/1 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
สาขาโลตัส เพชรเกษม 81 6, 8 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนมาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สาขาบิ๊กซี สายไหม
89, 89/1-3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/8 หมู>ที่ 3 ถนนสายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาโลตัส รามอินทรา 109 811, 813 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนพระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
สาขาบิ๊กซี หาดใหญ> 2 (ถนนเพชรเกษม)

677 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/8 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110

สาขาบางพระ ชลบุรี
200/15-16 หมู>ที่ 2 ถนนสุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110
สาขาโลตัส ลําลูกกา (คลอง 6) 75 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนลําลูกกา บึงคําพร4อย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
สาขาถนนราชพฤกษ (ปตท.ประดับดาว) 97/7 หมู>ที่ 1 ถนนราชพฤกษ ท>าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
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ลําดับ
609
610
611
612
613
614
615
616
617
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619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

ชื่อสาขา
สาขาตลาดโรงโปiะ ชลบุรี
สาขาบิ๊กซี ร>มเกล4า
สาขาสีคิ้ว นครราชสีมา
สาขาโลตัส ปากช>อง
สาขาบิ๊กซี บางบอน
สาขาบิ๊กซี ลําพูน
สาขาบิ๊กซี ประชาอุทิศ

ที่อยู
132 หมู>ที่ 1 ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150
42, 44 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ F2/1 ถนนร>มเกล4า มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

208 หมู>ที่ 6 ถนนชุมค4า สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
289 อาคารเขาใหญ> มารเก็ต วิลเลจ ชั้น 1 ห4องเลขที่ B111 หมู>ที่ 18 ถนนมิตรภาพ ปากช>อง ปากช>อง นครราชสีมา 30130
19/164 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ RT.5 หมู>ที่ 6 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
200 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR136 หมู>ที่ 4 ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม>-ลําปาง บ4านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000

142, 142/1-3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/4 หมู>ที่ 6 ถนนประชาอุทิศ ทุ>งครุ ทุ>งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม>

99, 99/1-2 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห4องเลขที่ 342-345 หมู>ที่ 4 ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม>-ลําปาง ฟ=าฮ>าม เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000

สาขาเซ็นทรัล บางนา 2

587 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 201A/B หมู>ที่ ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สาขาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 999/3 อาคาร A ชั้น 1 ห4องเลขที่ F01A02000, F01A03000, F01A04000 ถนนพระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สาขาถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต
สาขาสุขุมวิท 1 (บํารุงราษฎร)
สาขาคลองแงะ
สาขาพาน เชียงราย
สาขาซอยเจริญราษฎร 7
สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค4า)

58/34 หมู>ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
72 ซอย สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
138, 140, 142 หมู>ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา 90170
2315 หมู>ที่ 1 ถนนพหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย 57120
597/111-112 ตรอกวัดจันทรใน ซอย เจริญราษฎร 7 แยก 7 ถนนเจริญราษฎร บางโคล> บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

126/2 ซอย วิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
826/3 หมู>ที่ 3 ถนนพหลโยธิน เวียงพางคํา แม>สาย เชียงราย 57130

สาขาแม>สาย 2
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 55/88-89 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 1 ห4องเลขที่ 105 หมู>ที่ 1 ถนนสุขุมวิท เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาโลตัส ขอนแก>น
356 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 3 ถนนมิตรภาพ เมืองเก>า เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาเอ็นมารค พลาซ>า บางกะป- 3105 อาคารศูนยการค4าเอ็นมารค พลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ ABR09 ถนนลาดพร4าว คลองจั่น บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240

สาขาโคลีเซี่ยม สุราษฎรธานี 321 อาคารศูนยการค4าโคลีเซี่ยม สุราษฎรธานี ชั้น 1 ห4องเลขที่ A07 ถนนหน4าเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000
สาขาตลาดมีนบุรี
521/2 หมู>ที่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
สาขานวนคร 2
73/9, 73/11 หมู>ที่ 19 ถนนไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขานวมินทร ซิตี้ อเวนิว 291 อาคารนวมินทร ซิตี้ อเวนิว ชั้น G ห4องเลขที่ B106 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข4บัว ลาดพร4าว กรุงเทพมหานคร 10230
สาขาอัศวรรณ ช4อปป-mง คอมเพล็กซ 309 อาคารอัศวรรณ ช4อปป-mง คอมเพล็กซ ชั้น 1 ห4องเลขที่ P5-A-1/1 หมู>ที่ 10 ถนนมิตรภาพ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

สาขาสาทร (เซนตหลุยส 3) 9/9 อาคารศาลาแอทสาทร ชั้น 1 ถนนสาทรใต4 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สาขาปาย
6 หมูท> ี่ 4 ถนนรังสิยานนท เวียงใต4 ปาย แม>ฮ>องสอน 58130
สาขาโฮมเวิรค ราชพฤกษ 111 อาคารโฮมเวิรค ชั้น 1 ห4องเลขที่ 124 หมู>ที่ 5 ถนนราชพฤกษ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
สาขาตลาดเอซี ลําลูกกา (คลอง 4) 80/237 หมู>ที่ 4 ถนนไสวประชาราษฎร ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
สาขาสุนียทาวเวอร อุบลราชธานี 512/8 ชั้น 1 ห4องเลขที่ 111 ถนนชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
สาขามารเก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ 99/29 อาคารศูนยการค4ามารเก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 ห4องเลขที่ R307 หมู>ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขาท็อปส มารเก็ตเพลส สีลม 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ 105/2-106 ถนนสีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สาขาตลาดเทศบาลตราด
สาขารามคําแหง 2
สาขาบิ๊กซี รัชดาภิเษก
สาขาเทสโก4 โลตัส อุตรดิตถ
สาขาโลตัส ลําลูกกา (คลอง 2)

88 ถนนตัดใหม> บางพระ เมืองตราด ตราด 23000
6/575-577 หมู>ที่ 8 ถนนรามคําแหง 2 ดอกไม4 ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
125 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR208/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

50 อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ชั้น 1 ห4องเลขที่ C ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนศรีชาววัง ท>าอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000
20/68 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 18 ถนนลําลูกกา คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130
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ชื่อสาขา
ที่อยู
สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ 521/27 อาคารแม็คโคร ชั้น 1 ห4องเลขที่ 3-5 ถนนจรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700
สาขาอาคารซันทาวเวอรส 123 อาคารซันทาวเวอรส บี ชั้น 2 ห4องเลขที่ B202 ซอย เฉยพ>วง ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาพันธุทิพย งามวงศวาน 69/21 อาคารพันธุทิพย พลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1003 หมู>ที่ 2 ถนนงามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 (ท>าข4าม) 127 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR102 ถนนพระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สาขาแหลมทอง บางแสน

278/2 อาคารแหลมทอง ช4อปป-mงพลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1S07 ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

700/75 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนสุขุมวิท คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 444 ถนนพญาไท วังใหม> ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาดินแดง
5917 ถนนอโศกดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาวัดไทร
35/48, 35/50, 35/52 ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาถนนประชาอุทิศ
315 ถนนประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
สาขาป-Lนเกล4า
105, 105/1, 105/2 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700
สาขาถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท>าพระ) 106/2-4 ถนนรัชดาภิเษก บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สาขาตลาดพัฒนาการ
212/39-40 ถนนพัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
57 อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ชั้น 2 ห4องเลขที่ 202 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาปารคเวนเชอร
สาขาโลตัส พระรามที่ 4
3300 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาถนนพระรามที่ 2
84/96-100 หมู>ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สาขากล4วยน้ําไท
3656/3 ถนนพระรามที่ 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาถนนพระรามที่ 9
370/7-8 ถนนพระรามที่ 9 บางกะป- ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาถนนจันทน
1562/1 ถนนจันทน ทุ>งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สาขาสุขาภิบาล 1 (บางบอน) 37/89-90 ถนนสุขาภิบาล 1 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
สาขาถนนสิรินธร
130, 132, 134 ถนนสิรินธร บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สาขาเทสโก4 โลตัส อมตะนคร ชลบุรี

สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4)

193/5 อาคารเลครัชดา ออฟฟ-ส คอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สาขาซอยอุดมสุข

43, 43/1 ซอย อุดมสุข ถนนสุขุมวิท 103 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สาขาแฟชั่นไอสแลนด รามอินทรา 587, 589 อาคารศูนยการค4าแฟชั่นไอสแลนด ชั้น 1 ห4องเลขที่ S 17 ถนนรามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

สาขาโชคชัย 4
สาขาราชวัตร
สาขาเพชรเกษม 51

153 ซอย ลาดพร4าว 53 (โชคชัย 4) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
909/22-24 ถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
1339 ถนนเพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

สาขาริเวอรไซด พลาซ>า เจริญนคร 257/6 อาคารริเวอรไซด พลาซ>า ชั้น 3 ห4องเลขที่ 306 ถนนเจริญนคร สําเหร> ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สาขาสุวินทวงศ หนองจอก 89 หมู>ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน 30/39-50, 30/639 อาคารห4างสรรพสินค4าเดอะมอลล ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2A-C10A, 2A-C10B หมู>ที่ 2 ถนนงามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สาขาถนนพัฒนาการ 20
536 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สาขาวงแหวนรอบนอก (เอกชัย-บางบอน) 87/411-415 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาซอยแฉล4มนิมิตร (ประดู> 1) 130 ถนนแฉล4มนิมิตร (ฝKLงขวา) บางโคล> บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร4าว
1697 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 224 ถนนพหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาเมกาบางนา 2
39 อาคารศูนยการค4าเมกาบางนา ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1634 หมู>ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด บางแก4ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขาเดอะมอลล บางกะป- 3522 ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2A-L10 ถนนลาดพร4าว คลองจั่น บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
สาขาเทียมร>วมมิตร
785/11-13 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล>อ 9) 205/2-3 ซอย สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

ชื่อสาขา
สาขาถนนรามคําแหง 151
สาขาถนนรามคําแหง
สาขาประชานิเวศน 1
สาขาสยามพารากอน
สาขาถนนศรีนครินทร กม.9
สาขาถนนวุฒากาศ
สาขาอโศก
สาขาบิ๊กซี ราษฎรบูรณะ
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2
สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สาขาสํานักราษฎรบูรณะ
สาขาอ>อนนุช 39
สาขาสี่แยกถนนจันทน-เลียบคลองช>องนนทรี

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3
สาขาถนนพาณิชยการธนบุรี
สาขาเตาปูน
สาขาเดอะมอลล บางแค
สาขาลาดพร4าว 10
สาขาบางขุนนนท
สาขาถนนเจริญรัถ
สาขาถนนเจริญนคร 36
สาขาทุ>งครุ
สาขาสี่แยกวังหิน
สาขาเซ็นทรัล ป-Lนเกล4า
สาขาถนนหลานหลวง
สาขาประเวศ
สาขาช>องนนทรี
สาขาไอที สแควร
สาขายูเนี่ยน มอลล ลาดพร4าว

ที่อยู
229 ถนนรามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
65, 67 ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
88/20-21 ถนนเทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
991 อาคารศูนยการค4าสยามพารากอน ชั้น Ground ห4องเลขที่ G-34-36 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

14/1-2 ถนนศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
50/15-16 ถนนวุฒากาศ บางค4อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
205/6-7 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
19 ศูนยการค4าบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ถนนราษฎรบูรณะ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
160 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น G ห4องเลขที่ G31 ถนนพระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
1 อาคารเซ็นเตอร วัน ช4อปป-mง พลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1002 ซอย เลิศปKญญา ถนนราชวิถี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1 ซอย ราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
1999, 2001, 2003 ถนนอ>อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
26/29-30 ถนนจันทนตัดใหม> ทุ>งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
79/15 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น G ห4องเลขที่ G09 ถนนสาธุประดิษฐ ช>องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

35 ถนนบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
339 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
275 อาคารห4างสรรพสินค4าเดอะมอลล ชั้น 3 ห4องเลขที่ 3S-L16, 3S-L17, 3S-L18, 3S-X1(A) หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

194/12-14 ถนนลาดพร4าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
115/15 ถนนบางขุนนนท บางขุนนนท บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700
163, 165, 167 ถนนเจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
1024-1026 ถนนเจริญนคร บางลําภูล>าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
32/434-435 ถนนประชาอุทิศ ทุ>งครุ ทุ>งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
29/54 หมู>ที่ 11 ถนนลาดปลาเค4า ลาดพร4าว ลาดพร4าว กรุงเทพมหานคร 10230
7/222 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 4 ห4องเลขที่ 430 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700

202/2 ถนนหลานหลวง คลองมหานาค ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
651 ถนนอ>อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
501/442-444 ถนนพระรามที่ 3 ช>องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
333/100 อาคารหลักสี่พลาซ>า ชั้น A ห4องเลขที่ A-26 หมู>ที่ 4 ถนนแจ4งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

54 ชั้น 2F ห4องเลขที่ 2L-15 ซอย ลาดพร4าว 1 ถนนลาดพร4าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม> (อิตัลไทย ทาวเวอร)

2034/7 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ 117 ถนนเพชรบุรีตัดใหม> บางกะป- ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สาขาเดอะมอลล ท>าพระ
สาขาถนนรัชดาภิเษก 15

99 อาคารห4างสรรพสินค4าเดอะมอลล ชั้นใต4ดิน ห4องเลขที่ BS-C 2 A ถนนรัชดาภิเษก(ท>าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

205/7-9 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑล สาย 2 (ป-Lนเกล4า) 42/37 หมู>ที่ 18 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
สาขาเทสโก4 โลตัส พระรามที่ 1 831 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนพระราม 1 วังใหม> ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาจตุจักรพลาซ>า
599 ถนนกําแพงเพชร 2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2929 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ F 2/1 ถนนพระรามที่ 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 4
สาขาถนนเพชรบุรี 17
745/23-25 ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาเซ็นทรัลเวิลด
4, 4/1-2, 4/4 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 4 ห4องเลขที่ B404 ถนนราชดําริห ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
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738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

ชื่อสาขา
สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1
สาขาสี่แยกทศกัณฑ
สาขาโลตัส บางกะป-

ที่อยู
629 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนนวมินทร นวลจันทร บึงกุ>ม กรุงเทพมหานคร 10230
610 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 บางไผ> บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
3109 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนลาดพร4าว คลองจั่น บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
สาขาถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ> 82 ห4องเลขที่ C 12 หมู>ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ> นนทบุรี 11140
สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก 99 อาคารศูนยการค4าเอสพละนาด ชั้น 2 ห4องเลขที่ 210 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาสี่แยกเกษตร
2095/2-3 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาวงศสว>าง ทาวน เซ็นเตอร 888 อาคารศูนยการค4าวงศสว>าง ทาวน เซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ A104 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สาขาตลาด อ.ต.ก. (จตุจักร) 101 ถนนย>านพหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี 449 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 203 หมู>ที่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ท>าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
สาขาสีลม ซอย 1 (อาคารซิลลิค เฮ4าส) 1-7 อาคารซิลลิค เฮ4าส ชั้น 1 ห4องเลขที่ 4 ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค

611/6 อาคารศูนยการค4าเพชรเกษม อเวนิว ชั้น 1 ห4องเลขที่ P1-11 หมู>ที่ 10 ถนนเพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

1031 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ชั้น L4 ห4องเลขที่ L4-15 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สาขามันนี่พารค มาบุญครองเซ็นเตอร 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น 4 ห4องเลขที่ F04D12000-F04D13000 ถนนพญาไท วังใหม> ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

81/59-61 หมู>ที่ 3 ถนนปทุมธานี-บางเลน ระแหง ลาดหลุมแก4ว ปทุมธานี 12140
สาขาแม>โจ4
103 หมู>ที่ 9 ถนนเชียงใหม>-พร4าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม> 50290
สาขาเทสโก4 โลตัส หนองเรือ 224 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนมะลิวัลย หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก>น 40210
สาขาเทสโก4 โลตัส สะเดา 45/8 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนกาญจนวณิชย สะเดา สะเดา สงขลา 90120
สาขาเทสโก4 โลตัส สามพราน 20/10 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ท>าตลาด สามพราน นครปฐม 73110
สาขาซอยวัชรพล
21/2 อาคาร C ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1C-1, 1C-1-1 ถนนวัชรพล ท>าแร4ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา 109/10 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 201 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาโบ}เบ} ทาวเวอร
1086/16 ถนนกรุงเกษม คลองมหานาค ป=อมปราบศัตรูพ>าย กรุงเทพมหานคร 10100
สาขาเทสโก4 โลตัส ละไม เกาะสมุย 131/12 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 4 ถนนทวีราษฎรภักดี มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84310
สาขาถนนร>มเกล4า 32
1, 3, 5 ซอย ร>มเกล4า 32 ถนนร>มเกล4า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สาขาบัวใหญ>
207 ถนนนิเวศรัตน บัวใหญ> บัวใหญ> นครราชสีมา 30120
สาขาสุวรรณภูมิ ร4อยเอ็ด 104-105 หมู>ที่ 1 ถนนประสานเมือง สระคู สุวรรณภูมิ ร4อยเอ็ด 45130
สาขาโชคชัย นครราชสีมา 291/3 หมู>ที่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190
สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 4 (ตลาดศรีสวัสดิ์) 156/2-4 หมู>ที่ 7 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 กระทุ>มล4ม สามพราน นครปฐม 73220
สาขาบ4านผือ
189 หมู>ที่ 10 ถนนชนบทบํารุง บ4านผือ บ4านผือ อุดรธานี 41160
สาขาถนนปทุมธานี-บางเลน (ระแหง)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี 88 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 305-306 หมู>ที่ 10 วัดประดู> เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000

สาขากําแพงแสน
สาขาบางเดื่อ ปทุมธานี
สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ

222/1 หมู>ที่ 1 ถนนมาลัยแมน กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140
111/32-33 หมู>ที่ 5 ถนนปทุมธานี-บางคูวัด บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
22 อาคารบางกอก พลาซ>า ชั้น 3 ห4องเลขที่ 3-05 ซอย ศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม> บางกะป- ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ตลาดเสรี)

75/15-17 หมู>ที่ 11 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ไร>ขิง สามพราน นครปฐม 73210

สาขาบิ๊กซี ราชดําริ
สาขาเมกาบางนา
สาขานาทวี

97/11 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 3 ห4องเลขที่ 3CR302 ถนนราชดําริห ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
39 อาคารศูนยการค4าเมกาบางนา ชั้น 1 ห4องเลขที่ 1542 หมู>ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด บางแก4ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

249 หมู>ที่ 4 ถนนเพชรเกษม นาทวี นาทวี สงขลา 90160

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 9/9 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 5 ห4องเลขที่ 512-513 ถนนพระราม 9 ห4วยขวาง ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สาขาน้ําพอง ขอนแก>น

281/1-2 หมู>ที่ 2 ถนนมิตรภาพ น้ําพอง น้ําพอง ขอนแก>น 40310
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ชื่อสาขา
สาขาแม็กซแวลู หลักสี่

ที่อยู
78 อาคารศูนยการค4าอิออน (ไทยแลนด) สาขาหลักสี่ ชั้น 1 ถนนแจ4งวัฒนะ อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

94 อาคารสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชั้น 1 ห4องเลขที่ 101A-103A หมู>ที่ 4 ถนนฉลองกรุง ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

สาขาเทสโก4 โลตัส นครปฐม
สาขาเทสโก4 โลตัส มีนบุรี
สาขาพอรโต4 ชิโน> มหาชัย
สาขาเทสโก4 โลตัส ลาดพร4าว
สาขาเทสโก4 โลตัส นครชัยศรี

1048 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
73 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 18 ถนนสุวินทวงศ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
99/120 อาคารศูนยการค4าพอรโต4 ชิโน> ชั้น 1 ห4องเลขที่ A117 หมู>ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

1190 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
68/2 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ท>าตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120

สาขาเทสโก4 โลตัส พระรามที่ 3 172 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ช>องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สาขาเทสโก4 โลตัส นาดี อุดรธานี 118 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 2 ถนนอุดรธานี-เลย นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
สาขาบิ๊กซี เชียงใหม> 2 (แยกศาลเด็ก) 94 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ P2/2 หมู>ที่ 4 ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม>-ลําปาง หนองปGาครั่ง เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000

สาขาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง 999 อาคารอิมพีเรียลเวิลด ชั้น 1 ห4องเลขที่ AG 5-6 หมู>ที่ 1 ถนนสุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สาขาบิ๊กซี รามอินทรา
59 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ RT1B หมู>ที่ 4 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต 199, 199/1-2 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 333 หมู>ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ> นนทบุรี 11140
สาขาเพชรไพบูลยพลาซ>า เพชรบุรี 105 อาคารเพชรไพบูลยพลาซ>า ชั้น G ห4องเลขที่ G1/1 หมู>ที่ 6 ถนนบันไดอิฐ บ4านหม4อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง 319 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 223 ถนนไฮเวยลําปาง-งาว สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง 52100
สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 2 (พุทธมณฑล สาย 3) 29/1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/2A หมู>ที่ 11 ถนนเพชรเกษม หนองค4างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

สาขาเทสโก4 โลตัส บ4านโปGง 110 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนทรงพล หนองอ4อ บ4านโปGง ราชบุรี 70110
สาขาบิ๊กซี พัทยา 3 (พัทยากลาง) 333 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ F2/1 หมู>ที่ 9 ถนนพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก>น 99 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 203-205 ถนนศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล>อ 1) 61/6 ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล>อ) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน (ร.พ.รามาธิบดี) 270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 ทุ>งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาลาดพร4าว 101
1129, 1129/1-2 ซอย ลาดพร4าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร4าว คลองจั่น บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
สาขาท>าอากาศยานดอนเมือง 222 อาคารส>วนกลาง ชั้น 1 ห4องเลขที่ 01-01-01407-01-1225A ถนนวิภาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 2 700/17 หมู>ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
สาขาโพธาราม ราชบุรี
2/3 ถนนโพธาราม-บ4านเลือก โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120
สาขาถนนคอนแวนต (ลิเบอรตี้สแควร) 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น G ห4องเลขที่ G04 ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 561, 563 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาตลาดพูนทรัพย
136/8-4 หมู>ที่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี บ4านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
สาขาบิ๊กซี รังสิตคลอง 3
99 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/2, F1/4 หมู>ที่ 3 ถนนเลียบคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขาบ4านหม4อ
112 ถนนบ4านหม4อ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
114 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1/1-7 ซอย สุขุมวิท 77 (อ>อนนุช 1) ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
สาขาบิ๊กซี อ>อนนุช
สาขาสหไทยพลาซ>า ทุ>งสง 389 อาคารสหไทยพลาซ>า ทุ>งสง ชั้น 2 ห4องเลขที่ F2-06 หมู>ที่ 2 ถนนทุ>งสง-ห4วยยอด ชะมาย ทุ>งสง นครศรีธรรมราช 80110
สาขาหาดกะรน ภูเก็ต
273, 275, 277 ถนนปฏัก กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100
สาขาถนนประชาราษฎร สาย 2 166/37-39 ถนนประชาราษฎร 2 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี 77/86-87 ซอย ในตลาดเมืองทอง ถนนนิตโย หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
สาขาหาดกมลา ภูเก็ต
78/30-31 หมู>ที่ 3 ถนนกมลา-ปGาตอง กมลา กะทู4 ภูเก็ต 83150
29/49 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR106 หมู>ที่ 11 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย หญ4าปล4อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
สาขาบิ๊กซี ศรีสะเกษ
สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ มหาสารคาม 76/1-7 อาคารศูนยการค4าเสริมไทยคอมเพล็กซ ชั้น 1 ห4องเลขที่ R136 ถนนนครสวรรค ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
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799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
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816
817
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822
823
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825
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828
829
830
831
832
833
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835
836

ชื่อสาขา
ที่อยู
สาขาเทสโก4 โลตัส แม>สอด 17 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนสายเอเซีย แม>สอด แม>สอด ตาก 63110
สาขาถนนนาใน หาดปGาตอง 157/7 ถนนนาใน ปGาตอง กะทู4 ภูเก็ต 83150
สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี 110 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2F ห4องเลขที่ 2F-B-203-204 หมู>ที่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
สาขาถนนสวนผัก
105/3-4 หมู>ที่ 11 ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สาขาเทสโก4 โลตัส อรัญประเทศ 559 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนสุวรรณศร บ4านใหม>หนองไทร อรัญประเทศ สระแก4ว 27120
สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ 789 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 3 ห4องเลขที่ 313 หมู>ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ท4ายบ4านใหม> เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
สาขาท>าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 อาคารผู4โดยสาร ชั้น 3 ห4องเลขที่ 3.23 หมู>ที่ 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขาเทอมินอล 21 โคราช 99 อาคารศูนยการค4าเทอมินอล 21 โคราช ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2009 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สาขาเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (ปตท.) 555/3 อาคาร C ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 311 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 332 หมู>ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
สาขาถนนลําปาง-แม>ทะ (หน4าราชภัฏลําปาง)

532 หมู>ที่ 9 ถนนลําปาง-แม>ทะ ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง 52000
244/4, 244/6 หมู>ที่ 8 ถนนพลดําริห บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

สาขาบางเลน นครปฐม
สาขาเอ็มควอเทียร
8 อาคารศูนยการค4าเอ็มควอเทียร ชั้น 3 ห4องเลขที่ 3C04 ซอย สุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 99, 99/1 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4องเลขที่ 270-273 ถนนบางนา-ตราด เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000
สาขาสะพานนนทบุรี
79 หมู>ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี บ4านใหม> ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
708 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR107 หมู>ที่ 4 ถนนน>าน-พะเยา ไชยสถาน เมืองน>าน น>าน 55000
สาขาบิ๊กซี น>าน
สาขาเทสโก4 โลตัส ประชาชื่น 829 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนประชาราษฎร 2 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล

69, 69/1-2 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห4องเลขที่ 331 ถนนประดิษฐมนูธรรม ลาดพร4าว ลาดพร4าว กรุงเทพมหานคร 10230

สาขาท>าม>วง กาญจนบุรี

240/12 หมู>ที่ 3 ถนนแสงชูโต (เก>า) ท>าม>วง ท>าม>วง กาญจนบุรี 71110
สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก 492/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
สาขาถนนลพบุรีราเมศวร หาดใหญ> 333/11-12 หมู>ที่ 4 ถนนลพบุรีราเมศวร คลองแห หาดใหญ> สงขลา 90110
สาขาอินทราสแควร ประตูน้ํา 120/126 อาคารศูนยการค4าอินทราสแควร ชั้น 2 ห4องเลขที่ L-428/1-L-428/2 ถนนราชปรารภ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาเทสโก4 โลตัส บ>อวิน 117/46 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 หมู>ที่ 3 บ>อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
สาขาเทสโก4 โลตัส เพชรบูรณ 929 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 2 ถนนสระบุรี-หล>มสัก สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000
สาขาบิ๊กซี ลาดพร4าว 2 (ซอย 9) 669 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR130/1-2 ถนนลาดพร4าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สาขาเทสโก4 โลตัส บางแค 266 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
สาขาหัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร 177 อาคารศูนยการค4าหัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร ชั้น G ห4องเลขที่ G02 ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
สาขาสุขุมวิท 71
984/90-91 ถนนสุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สาขาบิ๊กซี มหาชัย
79 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR141-142 หมู>ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ท>าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาถนนเอกชัย-บางบอน 1014/1 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
99 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 216 หมู>ที่ 1 ถนนศรีสมาน บ4านใหม> ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สาขาโรบินสัน ศรีสมาน
สาขาถนนกสิกรทุ>งสร4าง ขอนแก>น 17/2-3 หมู>ที่ 13 ถนนกสิกรทุ>งสร4าง ในเมือง เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาถนนนวลจันทร
98/116-117 หมู>ที่ 11 ถนนนวลจันทร คลองกุ>ม บึงกุ>ม กรุงเทพมหานคร 10230
สาขาศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาเทสโก4 โลตัส โรจนะ 101 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 3 ถนนโรจนะ สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
สาขาโรงพยาบาลศิริราช
2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ถนนพรานนก ศิริราช บางกอกน4อย กรุงเทพมหานคร 10700
สาขาถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา 151/339-340 หมู>ที่ 7 ถนนศรีราชา-หนองค4อ สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110
สาขาเทสโก4 โลตัส ศาลายา 99/14 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนบรมราชชนนี บางเตย สามพราน นครปฐม 73210
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ชื่อสาขา
สาขาโรบินสัน หาดใหญ>

ที่อยู
9 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 1F ห4องเลขที่ 1F-C-04 ถนนธรรมนูญวิถี หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110

สาขาเทสโก4 โลตัส สุขาภิบาล 3 101, 101/1 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนรามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
สาขาสัมมากร เพลส รามคําแหง 110 86/1 อาคารศูนยการค4าสัมมากร เพลส รามคําแหง ชั้น 2 ห4องB210 ถนนรามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

สาขาเทสโก4 โลตัส กระทุ>มแบน 329 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 คลองมะเดื่อ กระทุ>มแบน สมุทรสาคร 74110

สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร
สาขาหอการค4าไทย
สาขาหมู>บ4านดีเค บางบอน
สาขาแอมเวย
สาขาแม>แตง
สาขาสูงเม>น
สาขาเทสโก4 โลตัส พิษณุโลก

1448/3 อาคาร J.1 ชั้น 1 ห4องเลขที่ 101-104 ซอย ลาดพร4าว 87 (จันทราสุข) ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240

150 อาคารจุลินทร ล่ําซํา ชั้น 1 ถนนราชบพิธ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
150 ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 35 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
1199/1 ชั้น 1 ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป- กรุงเทพมหานคร 10240
198 หมู>ที่ 2 ถนนเชียงใหม>-ฝาง ขี้เหล็ก แม>แตง เชียงใหม> 50150
19 หมู>ที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ดอนมูล สูงเม>น แพร> 54130
909 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 10 ถนนมิตรภาพ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 990, 998 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4อง360-362 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

สาขาถนนมุขมนตรี อุดรธานี
สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา
สาขาเทสโก4 โลตัส ชุมพร
สาขาเวียงสา
สาขาวังไผ>
สาขาห4วยยอด
สาขาบิ๊กซี บ4านบึง
สาขาตระการพืชผล
สาขาบิ๊กซี ร4อยเอ็ด
สาขาร>อนพิบูลย
สาขาเทสโก4 โลตัส ชัยนาท
สาขายางตลาด

8/14-15 ถนนมุขมนตรี หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
910 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 218 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน4าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

176 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง วังไผ> เมืองชุมพร ชุมพร 86000
289, 293 หมู>ที่ 4 ถนนเจ4าฟ=า กลางเวียง เวียงสา น>าน 55110
60/7-8 หมู>ที่ 11 ถนนชุมพร-ระนอง วังไผ> เมืองชุมพร ชุมพร 86000
244 ถนนเพชรเกษม ห4วยยอด ห4วยยอด ตรัง 92130
181 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR107-107/1 ถนนบ4านบึง-แกลง บ4านบึง บ4านบึง ชลบุรี 20170

311/9-10 หมู>ที่ 4 ถนนตระการพืชผล-เขมราฐ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
320 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR202 หมู>ที่ 10 ถนนร4อยเอ็ด-กาฬสินธุ เหนือเมือง เมืองร4อยเอ็ด ร4อยเอ็ด 45000

407, 407/1 หมู>ที่ 12 ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ>งสง ร>อนพิบูลย ร>อนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80130
364/25 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนทางหลวง 340 บ4านกล4วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
416-417 หมู>ที่ 4 ถนนถีนานนท ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ 46120

สาขาเทสโก4 โลตัส พนมสารคาม 1166/2 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนพนมสารคาม-เกาะขนุน พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

สาขาปราสาท
สาขาถนนราเมศวร พัทลุง
สาขาท>าช4าง จันทบุรี
สาขาเทสโก4 โลตัส หล>มสัก
สาขาวานรนิวาส
สาขาแฮปปam พลาซ>า พิจิตร
สาขาบ4านดู>
สาขาศรีสําโรง

499 หมู>ที่ 2 ถนนสุรินทร-ช>องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร 32140
564, 566, 568 ถนนราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
555/15-16 หมู>ที่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ท>าช4าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
393 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 4 ถนนคชเสนีย วัดปGา หล>มสัก เพชรบูรณ 67110
406 หมู>ที่ 3 ถนนเดื่อเจริญ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120
39/157-158 อาคารศูนยการค4าแฮปปam พลาซ>า ชั้น 1 ห4องเลขที่ R-6 ถนนสระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

155/2-3 หมู>ที่ 3 ถนนพหลโยธิน บ4านดู> เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
142 หมู>ที่ 1 ถนนศิริสมารังค คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย 64120
สาขาเทสโก4 โลตัส วารินชําราบ 55 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 20 ถนนกันทรลักษ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190
สาขาโพนพิสัย
853, 853/1 หมู>ที่ 1 ถนนจุมพล-ทุ>งธาตุ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 8, 9/8 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 318-319 หมู>ที่ 7 ถนนทุ>งสง-นครศรีธรรมราช นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

สาขาพัฒนานิคม
สาขาลาดบัวหลวง

367/11-12 หมู>ที่ 7 ถนนลพบุรี-วังม>วง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220
59/4-5 หมู>ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

24

ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหบริการ e-Certificate ป'จจุบันจํานวน 1,030 สาขา
ลําดับ
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912

ชื่อสาขา
ที่อยู
สาขาเทสโก4 โลตัส คลองหลวง 101 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 8 ถนนบางขันธ-คลองหลวง คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
สาขาขุนหาญ
9/18-19 หมู>ที่ 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
สาขาเทสโก4 โลตัส มหาชัย 2 (ถนนพระรามที่ 2)

99/8 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ห4องเลขที่ 112 หมู>ที่ 8 ถนนพระรามที่ 2 ท>าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

สาขาโรบินสัน ปราจีนบุรี
สาขาลําปลายมาศ
สาขาตลาดน้ําโท4ง ลําปาง
สาขาพิชัย

72 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 202 หมู>ที่ 3 ถนนปราจีนตคาม บางบริบูรณ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

163 หมู>ที่ 7 ถนนสหนพมาศ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130
235-235/1 หมู>ที่ 12 ถนนจามเทวี บ>อแฮ4ว เมืองลําปาง ลําปาง 52000
21/12 หมู>ที่ 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120
สาขาถนนเดชอุดม นครราชสีมา 1109/1-2 ถนนเดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สาขาตลาดอุดมสุข กบินทรบุรี 888/117-118 หมู>ที่ 10 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
สาขาพรานกระต>าย
78/2 หมู>ที่ 1 ถนนพิทักษบุญยงค ถ้ํากระต>ายทอง พรานกระต>าย กําแพงเพชร 62110
สาขาทุ>งใหญ>
107, 109 หมู>ที่ 2 ถนนหลักช4าง ท>ายาง ทุ>งใหญ> นครศรีธรรมราช 80240
สาขาวิเชียรบุรี
234 หมู>ที่ 2 ถนนมรกต ท>าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
สาขาโรบินสัน เพชรบุรี
162 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 202 หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม สมอพลือ บ4านลาด เพชรบุรี 76150
สาขาบิ๊กซี สมุทรสงคราม 2/19 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR104 หมู>ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 บางแก4ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
สาขาเทสโก4 โลตัส แกลง
279/1 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
สาขาวังม>วง
184 หมู>ที่ 9 คําพราน วังม>วง สระบุรี 18220
สาขาพบพระ (บ4านซอโอ) 179/2 หมู>ที่ 7 ถนนแม>สอด-อุ4มผาง ช>องแคบ พบพระ ตาก 63160
สาขาหนองไผ>
317 หมู>ที่ 11 ถนนคชเสนีย หนองไผ> หนองไผ> เพชรบูรณ 67140
สาขาเชียงแสน
107 หมู>ที่ 3 ถนนพหลโยธิน เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
786/8 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR126 ถนนแสงชูโตเหนือ ท>ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
สาขาบิ๊กซี กาญจนบุรี
สาขาบรบือ
478 หมู>ที่ 1 ถนนแจ4งสนิท บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130
สาขาไชยปราการ
37, 37/1 หมู>ที่ 2 ถนนเชียงใหม>-ฝาง ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม> 50320
สาขาเทสโก4 โลตัส โคกกลอย 1/9 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม โคกกลอย ตะกั่วทุ>ง พังงา 82140
สาขาเทสโก4 โลตัส ขอนแก>น 2 709 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก>น ขอนแก>น 40000
สาขาตลาดหัวรอ อยุธยา
167, 169, 171 หมู>ที่ 9 ถนนอู>ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
สาขาธาตุพนม
93 หมู>ที่ 13 ถนนชยางกูร ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110
สาขาไชยา
224/14 หมู>ที่ 1 ถนนเพชรเกษม เวียง ไชยา สุราษฎรธานี 84110
สาขาถนนสนามบิน (โลตัส ชัยภูมิ) 171/56-57 หมู>ที่ 4 ถนนสนามบิน ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
สาขาตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี 15/19-21 ซอย ธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
สาขาเทสโก4 โลตัส นครนายก ข1-150 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ห4องเลขที่ 201 ถนนบ4านใหญ> นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000
สาขาโรบินสัน มุกดาหาร
99/11 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 203 ถนนชยางกูร ข มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
สาขาบิ๊กซี เชียงราย
184 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR2212-2213 หมู>ที่ 25 ถนนพหลโยธิน รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
สาขาเดอะวอลค นครสวรรค 914/17 อาคารศูนยการค4าเดอะวอลค ชั้น 1 หมู>ที่ 10 ถนนนครสวรรค-พิษณุโลก นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000
สาขาแม>สะเรียง
160 หมู>ที่ 2 ถนนเวียงใหม> แม>สะเรียง แม>สะเรียง แม>ฮ>องสอน 58110
สาขาตลาดเจริญเจริญ เชียงใหม> 555/1 หมู>ที่ 6 ถนนดอนจั่น-สันกําแพง สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม> 50130
สาขาเพ็ญ
22/4-5 หมู>ที่ 15 ถนนวุฒาธิคุณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150
สาขาเทสโก4 โลตัส ชลบุรี
62 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนสุขุมวิท เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
939 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR205-206 ถนนพิชัยสงคราม ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก
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913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950

ชื่อสาขา
สาขาเทสโก4 โลตัส สงขลา
สาขาบิ๊กซี สิชล

ที่อยู
64 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช4าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
205/3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR102-103 หมู>ที่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานี สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120

สาขาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 อาคารบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ ชั้น 1 ถนนราชวิถี ทุ>งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาเซกา บึงกาฬ
สาขากาญจนดิษฐ
สาขาเสลภูมิ
สาขาท>าตูม
สาขาเหนือคลอง กระบี่
สาขาสันกําแพง
สาขายูดี ทาวน อุดรธานี
สาขาบิ๊กซี นครพนม
สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร
สาขาด>านช>องเม็ก
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
สาขาเทสโก4 โลตัส บางปู
สาขาเวียงปGาเป=า
สาขาดอนเจดีย
สาขานิคมพัฒนา
สาขาคลองหาด
สาขาสลกบาตร
สาขาเทพสถิต

293/2-3 หมู>ที่ 10 ถนนโพธิ์ศรี เซกา เซกา บึงกาฬ 38150
76, 76/1-2 หมู>ที่ 1 กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160
220 หมู>ที่ 1 ถนนแจ4งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร4อยเอ็ด 45120
50/2 หมู>ที่ 7 ถนนสนิทนิคมรัฐ ท>าตูม ท>าตูม สุรินทร 32120
555, 557 หมู>ที่ 2 ถนนเพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130
4/5 หมู>ที่ 8 ถนนเชียงใหม>-สันกําแพง สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม> 50130
88 อาคารศูนยการค4ายูดี ทาวน (M) ชั้น 1 ห4องเลขที่ M105-M106 ถนนทองใหญ> หมากแข4ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
9/2 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR106 ซอย ร>วมมิตร ถนนนิตโย หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 48000
425 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR108 หมู>ที่ 5 ถนนศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

14/58-59 หมู>ที่ 13 ถนนสถิตยนิมานกาล ช>องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350
900 หมู>ที่ 1 ถนนวิชิตราษฎรบํารุง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110
2502 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 3 ถนนสุขุมวิท บางปูใหม> เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
142/4-6 หมู>ที่ 10 ถนนเชียงใหม>-เชียงราย เวียง เวียงปGาเป=า เชียงราย 57170
249 หมู>ที่ 5 ถนนรอบอนุสาวรียดอนเจดีย ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170
199/45-46 หมู>ที่ 2 ถนนมาบตาพุด-ปลวกแดง นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180
399 หมู>ที่ 7 ถนนคลองหาด-วังน้ําเย็น คลองหาด คลองหาด สระแก4ว 27260
2002 หมู>ที่ 1 ถนนพหลโยธิน สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62140
999 หมู>ที่ 1 ถนนสุรนารายณ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
สาขาถนนเทพารักษ กม.9 (ซอยมังกร) 369/271-273 หมู>ที่ 1 ถนนเทพารักษ แพรกษาใหม> เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
สาขาปากท>อ ราชบุรี
484/5 หมู>ที่ 1 ถนนราษฎรเกษม ปากท>อ ปากท>อ ราชบุรี 70140
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม> แอรพอรต 2

2 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น G ห4องเลขที่ G 166-169 ถนนมหิดล หายยา เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50100

สาขานากลาง
สาขาหินกอง สระบุรี

206/2 หมู>ที่ 14 ถนนหนองบัวลําภู-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู 39170
211/1-4 หมู>ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ห4วยทราย หนองแค สระบุรี 18230

สาขาสหไทยพลาซ>า นครศรีธรรมราช 1392 อาคารสหไทยพลาซ>า นครศรีธรรมราช ชั้น 1 ห4องเลขที่ F1-01 ถนนศรีปราชญ ท>าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

สาขาตลาดบ4านเก>า พานทอง
สาขาเทสโก4 โลตัส ฉลอง ภูเก็ต
สาขาบิ๊กซี หางดง 2
สาขามวกเหล็ก
สาขาจอมบึง
สาขาบิ๊กซี ศรีมหาโพธิ
สาขาเชียงคาน เลย
สาขาเทสโก4 โลตัส ถลาง
สาขาบิ๊กซี ตรัง

125, 125/5 หมู>ที่ 7 ถนนบ4านเก>า-พานทอง บ4านเก>า พานทอง ชลบุรี 20160
21/10 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 7 ถนนเจ4าฟ=า (ตะวันตก) ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
111 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR123 หมู>ที่ 5 ถนนเชียงใหม>-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม> 50230

168/3-5 หมู>ที่ 3 ถนนสุวรรณศร มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180
221 หมู>ที่ 3 ถนนราชบุรี-จอมบึง จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150
618 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR107 หมู>ที่ 7 ท>าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
444 หมู>ที่ 1 ถนนศรีเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110
303 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110
102/2 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR209 ถนนรัษฎา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000

สาขาเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ 99/8 อาคารศูนยการค4าเดอะคริสตัล พีทีที (D) ชั้น 1 ห4องเลขที่ 117-119 หมู>ที่ 5 ถนนชัยพฤกษ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

สาขาเทสโก4 โลตัส พิษณุโลก 2 444 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 6 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค ท>าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
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951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

ชื่อสาขา

ที่อยู

สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร 1 (บางใหญ>) 6 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR144 หมู>ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ> นนทบุรี 11140

สาขาถนนเฉลิมพระเกียรติ พัทยา 222/99 หมู>ที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

สาขาสถานีรถไฟนครสวรรค
สาขากะทู4 ภูเก็ต
สาขาหัวไทร
สาขาบิ๊กซี เชียงใหม> (ดอนจั่น)
สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 5
สาขาตลาดเอซี สายไหม
สาขาท>าอิฐ นนทบุรี
สาขาสี่แยกท>าเรือ ภูเก็ต
สาขาบิ๊กซี หนองคาย
สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ
สาขาเขื่องใน
สาขาทีที การเด4น อุตรดิตถ

810/10-11 หมู>ที่ 7 ถนนนครสวรรค-ท>าตะโก หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000
22/43-45 หมู>ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม กะทู4 กะทู4 ภูเก็ต 83120
94/3, 96/1 หมู>ที่ 8 ถนนอนุสรณ หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
208 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR006 หมู>ที่ 3 ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม>-ลําปาง ท>าศาลา เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50000

98, 98/1-3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR108 หมู>ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 5 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

222/5-8 ถนนสายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
92/58 หมู>ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร-ท>าอิฐ ไทรม4า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
88/17-19 หมู>ที่ 3 ถนนท>าเรือ-ปGาคลอก ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
89 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR108 หมู>ที่ 5 ถนนมิตรภาพ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
555/9 อาคารศูนยการค4าเดอะคริสตัล (C) ชั้น 1 ห4องเลขที่ 113-115 หมู>ที่ 1 ถนนราชพฤกษ บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 11130

579-580 หมู>ที่ 4 ถนนแจ4งสนิท เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
2/9 อาคารศูนยการค4าทีที การเด4น (A) ชั้น 1 ห4องเลขที่ A101-102 ถนนเจษฎาบดินทรเหนือ ท>าอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000

สาขาตลาดนานาเจริญ ลําลูกกา 23/13 หมู>ที่ 6 ถนนลําลูกกา คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130

สาขาถนนบางกระดี่
5, 7 ถนนบางกระดี่ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง 318/5 อาคารศูนยการค4าเดอะพาซิโอ มอลล (G) ชั้น 1 ห4องเลขที่ G-101 ถนนลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สาขาเดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก 8/15 อาคารศูนยการค4าเดอะพาซิโอ พารค (W) ชั้น 1 ห4องเลขที่ W-07-W-08 ถนนกาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

สาขาเทสโก4 โลตัส บางใหญ> 90 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130
สาขาเทสโก4 โลตัส สุพรรณบุรี 293 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 หมู>ที่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ท>าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
สาขาสีลมคอมเพล็กซ
191 อาคารศูนยการค4าสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 5 ห4องเลขที่ 502 ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สาขาเซ็นทรัล ชิดลม
1027 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 1 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาเขมราฐ อุบลราชธานี 39 หมู>ที่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
สาขาด>านนอก
179, 181 หมู>ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช สํานักขาม สะเดา สงขลา 90320
สาขาบิ๊กซี เคหะร>มเกล4า
8/1-3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR108 ถนนเคหะร>มเกล4า คลองสองต4นนุ>น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สาขาโพนทอง
463/2 หมู>ที่ 1 ถนนนิคมดําริ แวง โพนทอง ร4อยเอ็ด 45110
สาขาถนนหทัยราษฎร 15 7/54 หมู>ที่ 16 ถนนหทัยราษฎร มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
สาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 98 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห4อง274-276 ถนนพระรามที่ 2 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สาขาบิ๊กซี ลําปาง
65 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR205 ถนนไฮเวยลําปาง-งาว สบตุ^ย เมืองลําปาง ลําปาง 52100
สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 3 700/777 หมู>ที่ 6 บ4านเก>า พานทอง ชลบุรี 20000
สาขาท็อปส ซูเปอรสโตร หนองหาน 109 อาคารท็อปส ซูเปอรสโตร ชั้น 1 ห4อง126-133 ถนนอุดรธานี-สกลนคร หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130

สาขากันทรารมย
สาขาเชียงยืน
สาขารัตนบุรี
สาขาเทสโก4 โลตัส โคราช
สาขาบางระกํา
สาขาถนนเลย-เชียงคาน (หน4าราชภัฏเลย)

315/2 หมู>ที่ 6 ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ดูน กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130
149 หมู>ที่ 5 ถนนขอนแก>น-ยางตลาด เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160
172/1 หมู>ที่ 1 ถนนศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร 32130
719/5 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
12/3-4 หมู>ที่ 7 ถนนพิษณุโลก-บางระกํา บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140
533-534 หมู>ที่ 8 ถนนเลย-เชียงคาน เมือง เมืองเลย เลย 42000

สาขาบิ๊กซี สวนหลวง

314, 314/1-4 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ห4องเลขที่ 2CR201 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

ชื่อสาขา
สาขาสุรินทรพลาซ>า

ที่อยู
101 อาคารศูนยการค4าสุรินทรพลาซ>า ชั้น 1 ถนนหนองดุม ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000
สาขาตลาดทองกู4เกียรติกูล บุรีรัมย 47/22-23 ถนนธานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000
สาขาศรีสกล มอลล สกลนคร 1594/1 อาคารศรีสกล มอลล ชั้น 1 ห4องเลขที่ B2 ถนนรอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
สาขาบิ๊กซี มหาสารคาม
238/1-3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR108 หมู>ที่ 11 ถนนถีนานนท เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
สาขาบิ๊กซี สุโขทัย
68 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR102 หมู>ที่ 2 ถนนจรดวิถีถ>อง บ4านกล4วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
สาขาสมเด็จ
8 หมู>ที่ 10 ถนนถีนานนท สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ 46150
สาขาเทสโก4 โลตัส จันทบุรี 25/4 อาคารเทสโก4 โลตัส ชั้น 1 ถนนพระยาตรัง วัดใหม> เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
สาขาดิโอโซน ระยอง
155/101-102 หมู>ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง สาย 3 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000
สาขาพร4าว เชียงใหม>
129 หมู>ที่ 4 เวียง พร4าว เชียงใหม> 50190
สาขาท>าอากาศยานดอนเมือง 2 222 อาคารผู4โดยสาร อาคาร 2 ชั้น 4 ห4องเลขที่ LDD-407-06 ถนนวิภาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
สาขาบลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล 8/89 อาคารศูนยการค4าบลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล ชั้น B ห4องเลขที่ B10 ซอย หมู>บ4านหนองแก ถนนเพชรเกษม หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110

สาขาโรบินสัน ลพบุรี

555/5 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 204 หมู>ที่ 4 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

สาขาจี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 9 อาคารจี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้น 2 ห4องเลขที่ 211 ถนนพระราม 9 ห4วยขวาง ห4วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร

111 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ชั้น 1 ถนนบางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

สาขาบีดีเอ็มเอส รอยัล ไลฟg คลินิก 2/4 อาคารบีดีเอ็มเอส รอยัล ไลฟg คลินิก ชั้น G ห4อง6-7 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สาขาท็อปส พลาซ>า พะเยา
สาขาบิ๊กซี นครปฐม
สาขาเม-ญ>า เชียงใหม>
สาขาเทิง เชียงราย
สาขากาดน้ําทอง แพร>
สาขาเลิงนกทา ยโสธร
สาขาโรบินสัน สุรินทร

500 อาคารท็อปส พลาซ>า ชั้น 1 ห4องRT133/1 ถนนพหลโยธิน ท>าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000
754 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลห4วยจรเข4 อําเภอเมือง นครปฐม 73000
55/5 อาคารศูนยการค4าเม-ญ>า ไลฟgสไตล ช็อปป-mง เซ็นเตอร ชั้น 3 ห4องเลขที่ 301 หมู>ที่ 5 ถนนห4วยแก4ว ช4างเผือก เมืองเชียงใหม> เชียงใหม> 50300

145/2 หมู>ที่ 1 ถนนเทิง-เชียงของ เวียง เทิง เชียงราย 57160
303/6-7 หมู>ที่ 7 ถนนน้ําทอง นาจักร เมืองแพร> แพร> 54000
119-119/1 หมู>ที่ 12 ถนนทยาปKสสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120
338 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 210 หมู>ที่ 16 ถนนเลี่ยงเมือง สลักได เมืองสุรินทร สุรินทร 32000

สาขาทวีกิจซุปเปอรเซ็นเตอร บุรีรัมย 274 อาคารทวีกิจซุปเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ A02 หมู>ที่ 8 ถนนบุรีรัมย-นางรอง อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000

สาขาโรบินสัน สกลนคร
สาขาบิ๊กซี กาฬสินธุ
สาขาเกษตรวิสัย ร4อยเอ็ด
สาขาโรบินสัน สระบุรี
สาขาโรบินสัน ร4อยเอ็ด
สาขาคลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
สาขาบิ๊กซี ตาก
สาขาสามโคก ปทุมธานี
สาขาโกสุมพิสัย มหาสารคาม
สาขาแม>ขรี พัทลุง
สาขาถนนบางกรวย-ไทรน4อย (บัวทองสแควร)

สาขาโรบินสัน ราชบุรี
สาขาถนนกัลปพฤกษ

88/8 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 213 ถนนนิตโย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
101/2-3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR120 ถนนถีนานนท กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000

258 หมู>ที่ 3 ถนนปKทมานนท เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร4อยเอ็ด 45150
99 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2F ห4องเลขที่ 2F-B-205-206 หมู>ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

137 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 2 ห4องเลขที่ 202 หมู>ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ดงลาน เมืองร4อยเอ็ด ร4อยเอ็ด 45000

144/818-820 หมู>ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 คลองมะเดื่อ กระทุ>มแบน สมุทรสาคร 74110
18/3 อาคารบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ชั้น 1 ห4องเลขที่ GCR102 ถนนพหลโยธิน ระแหง เมืองตาก ตาก 63000

260/4 หมู>ที่ 9 ถนนปทุมธานี-สามโคก บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
328-329 หมู>ที่ 22 ถนนผดุงประชากร หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
296/15 หมู>ที่ 1 ถนนแม>ขรี-โล}ะจังกระ แม>ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160
10/2-4 หมู>ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน4อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110
265 อาคารห4างสรรพสินค4าโรบินสัน ชั้น 1F ห4องเลขที่ 1F-B-01 ถนนศรีสุริยวงศ หน4าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

89/2-3 ถนนกัลปพฤกษ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ> 1518, 1518/1-2 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห4องเลขที่ 328 ถนนกาญจนวณิชย หาดใหญ> หาดใหญ> สงขลา 90110

สาขาย>านตาขาว ตรัง

99/10-12 หมู>ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ย>านตาขาว ย>านตาขาว ตรัง 92140
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1027
1028
1029
1030

ชื่อสาขา
ที่อยู
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 99/19-20 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห4องเลขที่ 322-323 หมู>ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี บางเคย สามพราน นครปฐม 73210
สาขากุฉินารายณ กาฬสินธุ 225 หมู>ที่ 2 ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 209, 209/1-2 อาคารศูนยการค4าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 2 ห4องเลขที่ 239-240 หมู>ที่ 2 ถนนเลียบหาดเฉวง บ>อผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320
สํานักงานบริการลูกค4า
1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
มีนาคม 2561

