
สาขาที่รวมรายการ

กรุงเทพมหานคร
สาขากลวยน้ำไท
สาขาการบินไทย
สาขาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร
สาขาคลองจั่น
สาขาคลองเตย
สาขาคลองสาน
สาขาจรัญสนิทวงศ 11
สาขาจักรวรรดิ
สาขาจามจุรี สแควร
สาขาโชคชัย 4
สาขาซอยแฉลมนิมิตร (ประดู 1)
สาขาซอยวัชรพล
สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการคา)
สาขาซอยอุดมสุข
สาขาซีคอน บางแค
สาขาซีคอนสแควร
สาขาซีคอนสแควร 2
สาขาซีพี ทาวเวอร
สาขาเซ็นทรัล บางนา
สาขาเซ็นทรัล บางนา 2
สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3
สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา
สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล
สาขาเซ็นทรัลเวิลด
สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑล สาย 2 (ปนเกลา)
สาขาเซียงกง
สาขาดาวคนอง
สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน
สาขาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9
สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
สาขาเดอะมอลล ทาพระ
สาขาเดอะมอลล บางกะป
สาขาเดอะมอลล บางแค
สาขาตลาด อ.ต.ก. (จตุจักร)
สาขาตลาดพลู
สาขาตลาดพัฒนาการ
สาขาตลาดมีนบุรี
สาขาตลาดวงศกร สายไหม
สาขาถนนกัลปพฤกษ

สาขาถนนคอนแวนต (ลิเบอรตี้สแควร)
สาขาถนนจันทน
สาขาถนนนวมินทร 36
สาขาถนนนวลจันทร
สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
สาขาถนนประชาชื่น
สาขาถนนพระรามที่ 2
สาขาถนนพระรามที่ 3
สาขาถนนพระรามที่ 9
สาขาถนนพัฒนาการ 20
สาขาถนนเพชรบุรี 17
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม (อิตัลไทย ทาวเวอร)
สาขาถนนรมเกลา 32
สาขาถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ทาพระ)
สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4)
สาขาถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง
สาขาถนนรางน้ำ
สาขาถนนรามคำแหง 151
สาขาถนนรามอินทรา
สาขาถนนลาดหญา
สาขาถนนศรีนครินทร กม.9
สาขาถนนสวนผัก
สาขาถนนสาทร
สาขาถนนสาธุประดิษฐ
สาขาถนนสิรินธร
สาขาถนนสุขสวัสดิ์
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ 1)
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ 20)
สาขาถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ 9)
สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)
สาขาถนนหลังสวน
สาขาถนนอโศกดินแดง
สาขาถนนเอกชัย-บางบอน
สาขาท็อปส มารเก็ตเพลส สีลม
สาขาทาน้ำราชวงศ
สาขาทาพระ
สาขาทาเรือสาธุประดิษฐ
สาขาทาอากาศยานดอนเมือง
สาขาทุงครุ
สาขาเทเวศร
สาขาเทสโก โลตัส พระรามที่ 1
สาขาเทสโก โลตัส พระรามที่ 2
สาขาเทสโก โลตัส พระรามที่ 3
สาขาเทสโก โลตัส มีนบุรี
สาขาเทสโก โลตัส ลาดพราว

สาขาเทสโก โลตัส สุขาภิบาล 3
สาขานวมินทร ซิตี้ อเวนิว
สาขานางเลิ้ง
สาขานานาเหนือ
สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
สาขาบรรทัดทอง
สาขาบางกระบือ
สาขาบางขุนเทียน
สาขาบางขุนนนท
สาขาบางเขน
สาขาบางแค
สาขาบางซอน
สาขาบางซื่อ
สาขาบางบอน
สาขาบางพลัด
สาขาบางโพ
สาขาบางมด
สาขาบางยี่ขัน
สาขาบางรัก
สาขาบางลำภู
สาขาบิ๊กซี ดอนเมือง (สะพานใหม)
สาขาบิ๊กซี บางปะกอก
สาขาบิ๊กซี พระรามที่ 2 (ทาขาม)
สาขาบิ๊กซี พระรามที่สอง 2 (การเคหะธนบุรี 3)
สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 2 (พุทธมณฑล สาย 3)
สาขาบิ๊กซี รมเกลา
สาขาบิ๊กซี ราชดำริ
สาขาบิ๊กซี รามอินทรา
สาขาบิ๊กซี ลาดพราว 2 (ซอย 9)
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
สาขาบิ๊กซี สายไหม
สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 5
สาขาบิ๊กซี ออนนุช
สาขาประชานิเวศน 1
สาขาประดิษฐมนูธรรม
สาขาประตูน้ำปทุมวัน
สาขาประเวศ
สาขาปารคเวนเชอร
สาขาปนเกลา
สาขาพระโขนง
สาขาพรานนก
สาขาพัฒนพงศ
สาขาพาราไดซ พารค
สาขาเพชรเกษม 51
สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค
สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110 | หนา 1



กรุงเทพมหานคร (ตอ)
สาขาแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล
สาขาฟอรจูนทาวน
สาขาแฟชั่นไอสแลนด รามอินทรา
สาขามหาพฤฒาราม
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
สาขามีนบุรี
สาขาแม็กซแวลู พัฒนาการ
สาขาแม็กซแวลู หลักสี่
สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ
สาขายศเส
สาขายูเนี่ยน มอลล ลาดพราว
สาขาเยาวราช
สาขาราชดำริ
สาขาราชวัตร
สาขารามคำแหง 2
สาขาริเวอรไซด พลาซา เจริญนคร
สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ
สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สาขาโรงพยาบาลศิริราช
สาขาโรบินสัน ศรีสมาน
สาขาลาดกระบัง
สาขาลาดพราว 101
สาขาลาดพราว 25
สาขาลาดพราว 67
สาขาลาดพราว 71
สาขาลาดพราว 99
สาขาโลตัส ทาวนอินทาวน
สาขาโลตัส บางกะป
สาขาโลตัส พระรามที่ 4
สาขาโลตัส เพชรเกษม 81
สาขาโลตัส วังหิน
สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1
สาขาโลตัส สุขุมวิท 101/1
สาขาวงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร
สาขาวงแหวนรอบนอก (เอกชัย-บางบอน)
สาขาวรจักร
สาขาวังบูรพา
สาขาวัดไทร
สาขาศรีวรา ทาวนอินทาวน
สาขาศาลยุติธรรม
สาขาศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 
(ร.พ.รามาธิบดี)
สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร B)

สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาสนามเปา
สาขาสยามพารากอน
สาขาสยามสแควร
สาขาสรงประภา-ดอนเมือง
สาขาสวนพลู
สาขาสวนมะลิ
สาขาสะพานกรุงธน
สาขาสะพานเหลือง
สาขาสะพานใหม ดอนเมือง
สาขาสาทร (เซนตหลุยส 3)
สาขาสาทร สแควร
สาขาสำนักถนนเสือปา
สาขาสำนักพหลโยธิน
สาขาสำนักราษฎรบูรณะ
สาขาสำนักสีลม
สาขาสำเหร
สาขาสี่แยกถนนจันทน-เลียบคลองชองนนทรี
สาขาสี่แยกทศกัณฑ
สาขาสี่แยกราชวงศ
สาขาสี่แยกวังหิน
สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ
สาขาสีลม ซอย 1 (อาคารซิลลิค เฮาส)
สาขาสีลม ซอย 22
สาขาสุขุมวิท 1 (บำรุงราษฎร)
สาขาสุขุมวิท 101
สาขาสุขุมวิท 15
สาขาสุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)
สาขาสุขุมวิท 21 (อาคารเสริมมิตร)
สาขาสุขุมวิท 23 (อาคารอินเตอร เชนจ)
สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะป)
สาขาสุขุมวิท 57
สาขาสุขุมวิท 6 (อาคารทูแปซิฟคเพลส)
สาขาสุขุมวิท 71
สาขาสุทธิสาร
สาขาสุรวงศ
สาขาสุวินทวงศ หนองจอก
สาขาเสาชิงชา
สาขาหอการคาไทย
สาขาหัวหมาก
สาขาหัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร
สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สาขาอโศก
สาขาออลซีซั่นส เพลส
สาขาอาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร

สาขาอาคารซันทาวเวอรส
สาขาเอกมัย
สาขาเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (ปตท.)
สาขาเอ็มควอเทียร
สาขาเอ็มไพรทาวเวอร
สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก
สาขาเออรเบิน สแควร (ประชาชื่น 12)
สาขาแอมเวย
สาขาไอที สแควร

ขอนแกน
สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแกน

ฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาเทสโก โลตัส พนมสารคาม
สาขาบางปะกง
สาขาพนมสารคาม

ชลบุรี
สาขาเกาะสีชัง
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
สาขาดอนหัวฬอ (อมตะนคร ชลบุรี)
สาขาถนนพัทยา-นาเกลือ
สาขาถนนสุขุมวิท นาเกลือ
สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
สาขาพัทยากลาง
สาขาโรบินสัน ศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาฮารเบอร มอลล แหลมฉบัง

เชียงใหม
สาขาชางเผือก เชียงใหม
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม
สาขาถนนชางคลาน เชียงใหม
สาขาถนนทาแพ เชียงใหม
สาขาถนนนิมมานเหมินท เชียงใหม
สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม

ตราด
สาขาตลาดเทศบาลตราด
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นครปฐม
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 4 
(ตลาดศรีสวัสดิ์)
สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ตลาดเสรี)
สาขาเทสโก โลตัส นครปฐม
สาขาเทสโก โลตัส ศาลายา
สาขาเทสโก โลตัส สามพราน
สาขานครปฐม
สาขาบิ๊กซี ออมใหญ
สาขาศาลายา
สาขาสามพราน
สาขาออมใหญ

นครราชสีมา
สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา
สาขาถนนจอมพล นครราชสีมา
สาขาปากชอง
สาขาโลตัส ปากชอง

นครสวรรค
สาขาถนนโกสีย นครสวรรค
สาขาบิ๊กซี นครสวรรค (วี-สแควร)

นนทบุรี
สาขาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ
สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต
สาขาเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน
สาขาตลาดเจาพระยา บางใหญ
สาขาติวานนท 8
สาขาถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ
สาขาถนนงามวงศวาน
สาขาถนนแจงวัฒนะ
สาขาถนนติวานนท (แคราย)
สาขาถนนรัตนาธิเบศร บางใหญ
สาขาถนนราชพฤกษ (ปตท.ประดับดาว)
สาขาถนนสามัคคี
สาขาเทสโก โลตัส บางใหญ
สาขานนทบุรี
สาขาบางกรวย
สาขาบางบัวทอง
สาขาบิ๊กซี บางใหญ
สาขาปากเกร็ด
สาขาพันธุทิพย งามวงศวาน

สาขาเมืองทองธานี
สาขาโลตัส วัดลาดปลาดุก
สาขาสนามบินน้ำ
สาขาสำนักแจงวัฒนะ เมืองทองธานี
สาขาโฮมเวิรค ราชพฤกษ

นราธิวาส
สาขานราธิวาส

ปทุมธานี
สาขาคลอง 2 ธัญบุรี
สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
สาขาคลองหลวง
สาขาเซียร รังสิต
สาขาตลาดไท
สาขาตลาดพูนทรัพย
สาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต
สาขาตลาดเอซี ลำลูกกา (คลอง 4)
สาขาถนนปทุมธานี-บางเลน (ระแหง)
สาขานวนคร
สาขาบิ๊กซี นวนคร
สาขาบิ๊กซี รังสิตคลอง 6
สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา
สาขาปทุมธานี
สาขาฟวเจอร พารค รังสิต
สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2
สาขารังสิต
สาขาลาดหลุมแกว
สาขาโลตัส รังสิต
สาขาโลตัส รังสิตคลอง 7
สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง 2)
สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง 6)
สาขาสามโคก ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ
สาขาบลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล
สาขาปราณบุรี
สาขาหัวหิน
สาขาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ

ปราจีนบุรี
สาขากบินทรบุรี

พระนครศรีอยุธยา
สาขาเทสโก โลตัส โรจนะ
สาขาโลตัส อยุธยา

สาขาวังนอย
สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

พิษณุโลก
สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

เพชรบุรี
สาขาชะอำ

ภูเก็ต
สาขาจังซีลอน ภูเก็ต
สาขาเทสโก โลตัส ถลาง
สาขาภูเก็ต
สาขาโลตัส ราไวย ภูเก็ต
สาขาหาดปาตอง
สาขาหาแยกฉลอง ภูเก็ต

รอยเอ็ด
สาขาโรบินสัน รอยเอ็ด

ระนอง
สาขาถนนสะพานปลา ระนอง

ระยอง
สาขาถนนจันทอุดม ระยอง
สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ระยอง
สาขาแพชชั่น ชอปปง ระยอง

ราชบุรี
สาขาเทสโก โลตัส บานโปง
สาขาราชบุรี

ลำพูน
สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน

สกลนคร
สาขาศรีสกล มอลล สกลนคร

สมุทรปราการ
สาขาคลองดาน
สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู
สาขาตลาดบางบอ
สาขาตลาดหนามแดง
สาขาถนนกิ่งแกว สมุทรปราการ
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สมุทรปราการ (ตอ)
สาขาถนนเทพารักษ กม.16
สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18
สาขาถนนศรีนครินทร กม.15
สาขาถนนศรีนครินทร กม.17
สาขาบางครุ
สาขาบางบอ
สาขาบางพลี
สาขาบางเมฆขาว
สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ
สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
สาขาปูเจาสมิงพราย
สาขาพระประแดง
สาขาพระสมุทรเจดีย
สาขามารเก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ
สาขาเมกาบางนา
สาขาเมกาบางนา 2
สาขาเยส บางพลี
สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
สาขาโลตัส ศรีนครินทร
สาขาสมุทรปราการ
สาขาสำโรง (ศูนยการคาปูเจาฯ)
สาขาสุขุมวิท 107
สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ

สมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
สสาขาคลองมะเดื่อ สมุทรสาคร
สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
สาขาถนนเอกชัย สมุทรสาคร
สาขาถนนเอกชัย-โพธิ์แจ
สาขาบิ๊กซี มหาชัย
สาขาพอรโต ชิโน มหาชัย
สาขาพันทายนรสิงห สมุทรสาคร
สาขาพุทธมณฑล สาย 4
สาขาสมุทรสาคร
สาขาออมนอย

สุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย
สาขาเทสโก โลตัส ละไม เกาะสมุย
สาขาแมน้ำ เกาะสมุย
สาขาสุราษฎรธานี

อางทอง
สาขาอางทอง

อุดรธานี
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
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