
ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

1 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 16 193/2 อาคารเลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชัน้1-2 ถ.รชัดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2 แฟมิล่ีมารท์ แจง้วฒันะปากเกร็ด 28 49/1016 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

3 แฟมิล่ีมารท์ ก าแพงเพชร 6 102/22 ซ.ก าแพงเพชร6 ซ.5 แยก1 ตลาดบางเขน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

4 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 18 390/20 ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

5 แฟมิล่ีมารท์ ซีเอฟเอ็ม ออฟฟิศ (เซ็นทรลัแฟมิล่ีมารท์ ออฟฟิต) 99/9 อาคารเซ็นทรลัพลาซา แจง้วฒันะ หอ้ง2101-2109 ชัน้21 ม.2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

6 แฟมิล่ีมารท์ ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกร็ด 26 25/737 ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

7 แฟมิล่ีมารท์ แฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ 77/2 รา้นสวสัดิการกรมสวสัดิการทหารเรือทุ่งมหาเมฆ ซ.งามดพูลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

8 แฟมิล่ีมารท์ สีลม 32 310 ถ.สีลม ต.สุริยวงศ ์อ.บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

9 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นหรรษา 79-79/1 ม.2 หนองคา้งพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

10 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 95/1 2363-2365 ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

11 แฟมิล่ีมารท์ วดัอมัพวา 10/17-18 ซ.วดัอมัพวา ถ.จรญัสนิทวงศ ์บา้นช่างหล่อ บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700

12 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสวนพลู 183/1-2 ซ.สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

13 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้วไดรฟ์อิน 2536-2538 ซ.ลาดพรา้ว128/2 ถ.ลาดพรา้ว วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

14 แฟมิล่ีมารท์ สุรวงศเ์ซ็นเตอร์ 111/3111/4111/5 ถ.สุรวงศ ์สุริยวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

15 แฟมิล่ีมารท์ ท่าน ้าศิริราช 15 ถ.พรานนก ศิริราช บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700

16 แฟมิล่ีมารท์ เพชรบุรี 5 147/1-2 ซ.โรงเรียนเพชรบุรี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

17 แฟมิล่ีมารท์ เจริญผล 594/22 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

18 แฟมิล่ีมารท์ จอมสมบรูณ์ 596/8 ซ.จอมสมบรูณ ์ถ.พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

19 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดเขมา 600/1 ถ.ประชาราษฎร1์ บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

20 แฟมิล่ีมารท์ ประชาสงเคราะห ์27 183-183/1 ซ.ประชาสงเคราะห2์7 (เพิ่มสิน) ถ.ประชาสงเคราะห ์ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

21 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นไวทเ์ฮา้ส์ 69/56 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

22 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นธารารมณ์ 79/559-561 ม.8 สะพานสงู สะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240

23 แฟมิล่ีมารท์ ส่ีแยกคลองตนั 1200 ถ.สุขุมวิท71 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

24 แฟมิล่ีมารท์ บางกรวยคอนโด 64/98-99 ม.6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

25 แฟมิล่ีมารท์ ซอยชุมชน ราม 53 174 ซ.รามค าแหง53 (จนัทรศ์รีชวาลา) วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

26 แฟมิล่ีมารท์ กรุงเทพ - นนท ์17 8/93-94 ซ.ม.บา้นขยายใหม่ ม.8 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

27 แฟมิล่ีมารท์ ทองหล่อ 17 351-351/1 ซ.สุขุมวิท55 คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

28 แฟมิล่ีมารท์ ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 13180

29 แฟมิล่ีมารท์ ตากสิน 44 1894-1896 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

30 แฟมิล่ีมารท์ วดัใหม่ช่องลม 2040 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

31 แฟมิล่ีมารท์ สีลมสแควร์ 45 ซ.อนุมานราชธน ถ.สุรวงศ ์สุริยวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

32 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพฒันาเจริญรุ่ง 48/1819 ม.1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

รำยช่ือสำขำของ FamilyMartท่ีใหบ้ริกำร KBank Service
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33 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดบางกะปิ 2 3153 ถ.ลาดพรา้ว คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

34 แฟมิล่ีมารท์ เทพารกัษ์ 16 544-545 ม.4 ต.เทพารกัษ์ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

35 แฟมิล่ีมารท์ โกสุม สามคัคี 183/511-183/512 ม.2 ทุ่งสองหอ้งหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

36 แฟมิล่ีมารท์ เจริญนคร 13 703 ถ.เจริญนคร คลองตน้ไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

37 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดศรีสุข 60/49 ม.4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

38 แฟมิล่ีมารท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ม.4 ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

39 แฟมิล่ีมารท์ มหาดไทย 2 443/1 ซ.ลาดพรา้ว122 (มหาดไทย1) วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

40 แฟมิล่ีมารท์ สวนหม่อน (นครราชสีมา) 199-201 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

41 แฟมิล่ีมารท์ ศรีจนัทร ์39 (ขอนแก่น) 12/10-11 ม.6 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

42 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดสดละไม (สมุย) 137/5 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

43 แฟมิล่ีมารท์ เฉวง 1 (สมุย) 155/24 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

44 แฟมิล่ีมารท์ หนิตาหนิยาย (สมุย) 126/4 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

45 แฟมิล่ีมารท์ ศรีจนัทร ์18 (ขอนแก่น) 5/8-9 ม.4 ถ.ศรีจนัทร ์ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

46 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 48 1142 ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

47 แฟมิล่ีมารท์ ไทยธานี 9 74/205 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

48 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นรุ่งนภา 789/71 ม.9 ล าปลาทิว ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

49 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 15 1899/14-15 ถ.รามค าแหง (สุขุมวิท71) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

50 แฟมิล่ีมารท์ นาใน (ภเูก็ต) 74/3 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

51 แฟมิล่ีมารท์ ราษฎรอุ์ทิศ (ภเูก็ต) 206/14-15 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

52 แฟมิล่ีมารท์ แยกไสน ้าเย็น (ภเูก็ต) 119-121 ถ.ไสน ้าเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

53 แฟมิล่ีมารท์ เยาวราช ซ.2 (ภเูก็ต) 399/24-25 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

54 แฟมิล่ีมารท์ เอแบค คอนโด 1 132/53-54 ซ.รามค าแหง24 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

55 แฟมิล่ีมารท์ หนา้เมือง (สุราษฎรธ์านี) 526/4-5 ถ.หนา้เมือง ต.ตลาด อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

56 แฟมิล่ีมารท์ พุนพิน (สุราษฎรธ์านี) 148 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าขา้ม อ.พุนพิน สุราษฎรธ์านี 84130

57 แฟมิล่ีมารท์ ถนนยิงเป้า (นครปฐม) 2/3 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจนัทร ์อ.นครปฐม นครปฐม 73000

58 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดมหาสิน 900/4-5 ซ.สุขุมวิท101/1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

59 แฟมิล่ีมารท์ บา้นกอกนอ้ย (ขอนแก่น) 46 ม.12 ต.บา้นเป็ด อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

60 แฟมิล่ีมารท์ พิมานหรรษา (ขอนแก่น) 18/37-38 ม.14 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

61 แฟมิล่ีมารท์ บา้นหนองวดั ซ.1 (ขอนแก่น) 51-พ.ค. ม.17 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

62 แฟมิล่ีมารท์ เทศบาล ซอย 6 (นครปฐม) 9/9-10 ม.8 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม 73160

63 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดต าหรุ 973 ม.8 ต.บางปใูหม่ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

64 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 55 2295-2297 ถ.รามค าแหง (สุขุมวิท71) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

65 แฟมิล่ีมารท์ วดัศรีบรูณาวาส (สมุทรสาคร) 47/39 ม.4 ต.โคกขาม อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
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66 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน 54.2 195/1-4 ซ.แยกจากม.6 เดิม คลองถ.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

67 แฟมิล่ีมารท์ แยกศรีอุดม 69/38 ม.2 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

68 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นอิระวดี (ภเูก็ต) 101/14-15 ม.5 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

69 แฟมิล่ีมารท์ ถนนทรงพล (นครปฐม) 135/3 ถ.ทรงพล ต.สนามจนัทร ์อ.นครปฐม นครปฐม 73000

70 แฟมิล่ีมารท์ บางลา (ภเูก็ต) 52 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

71 แฟมิล่ีมารท์ ซอยศิริมิตร 1 ซ.รามค าแหง24 แยก7 (ศิริมิตร) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

72 แฟมิล่ีมารท์ ราชภฎัจนัทรเ์กษม 39/1 ถ.รชัดาภิเษก ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 60150

73 แฟมิล่ีมารท์ ก่ิงแกว้ 12 26 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

74 แฟมิล่ีมารท์ โคลิเซ่ียม (ภเูก็ต) 28-34 ถ.ดิลกอุทิศ1 ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

75 แฟมิล่ีมารท์ เทพารกัษ์ กม.20 165/8 ม.1 ต.บางเสาธง อ.ก่ิงอ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

76 แฟมิล่ีมารท์ ปรีดีพนมยงค ์46/2 104 ซ.จติรวารี ถ.สุขุมวิท71 คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

77 แฟมิล่ีมารท์ มอนทาน่า (ภเูก็ต) 204/27-28 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

78 แฟมิล่ีมารท์ แยกกลว้ยน ้าไท 3789/1 ถ.พระรามท่ี4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

79 แฟมิล่ีมารท์ วดับางแพรกเหนือ 195/2 ม.2 ต.สวนใหญ่ อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

80 แฟมิล่ีมารท์ เคหะมหาชยั (สมุทรสาคร) 31/58 ม.4 ต.นาดี อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

81 แฟมิล่ีมารท์ กรุงเทพ - นนท ์ซอย 12 73/4673/47 ม.8 ต.บางเขน อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

82 แฟมิล่ีมารท์ พระบารมี ซอย 3 (ภเูก็ต) 9696/196/2 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

83 แฟมิล่ีมารท์ เทพประธาน (ปทุมธานี) 47/275 ม.1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

84 แฟมิล่ีมารท์ พรุเฉวง (สมุย) 3/4 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

85 แฟมิล่ีมารท์ บนัดารา (สมุย) 17/4 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

86 แฟมิล่ีมารท์ สุขสวสัด์ิ 2 แยก นายผิน 87/82 ม.5 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

87 แฟมิล่ีมารท์ จุฬาเกษม ซอย 13 777 ม.2 ต.บางเขน อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

88 แฟมิล่ีมารท์ มหาวิทยาลัยสยาม 32 ถ.เพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

89 แฟมิล่ีมารท์ หาดละไม (สมุย) 109/10 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

90 แฟมิล่ีมารท์ วดัสิงห์ 42/6642/67 ม.8 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

91 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดโชคชยั 4 2143/23-24 ถ.ลาดพรา้ว วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

92 แฟมิล่ีมารท์ เคหะบางบวั 2 43/132 ม.2 ตลาดบางเขน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

93 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 164 3/12 ซ.รามค าแหง164 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

94 แฟมิล่ีมารท์ ถนนพิสิษฐก์รณี 2 (ภเูก็ต) 59/8 ถ.พิศิษฐก์รณีย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

95 แฟมิล่ีมารท์ แยกไสน ้าเย็น 3 (ภเูก็ต) 1919/1 ถ.ไสน ้าเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

96 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเพนียง 2 (ภเูก็ต) 69/22 ม.5 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

97 แฟมิล่ีมารท์ บญัชาอุทิศ คลอง 6 130/11 ม.4 ต.รงัสิต อ.ธญับุรี ปทุมธานี 12110

98 แฟมิล่ีมารท์ ไทยยเูน่ียน (สมุทรสาคร) 79/16-17 ม.7 ต.ท่าทราย อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
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99 แฟมิล่ีมารท์ บารก์ านัน (สมุย) 124/438 ม.บา้นบา้นทุ่ง ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

100 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดเฉวง (สมุย) 171/10-11 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

101 แฟมิล่ีมารท์ ถนนภเูก็ต-เฉลิมพระเกียรติ 2 (ภเูก็ต) 77 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

102 แฟมิล่ีมารท์ ก่ิงแกว้ 59/20-22 ม.1 ถ.ก่ิงแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

103 แฟมิล่ีมารท์ ถนนหาดบ่อผุด (สมุย) 100/18-19 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

104 แฟมิล่ีมารท์ ถนนภเูก็ต-เฉลิมพระเกียรติ 3 (ภเูก็ต) 60/140 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

105 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลสินแพทย์ 508/4 ซ.รามอินทรา54 คนันายาว คนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230

106 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลเจา้พระยา 113/44 ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10600

107 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 13 10/12 ชัน้Ground หอ้ง112 ซ.สุขุมวิท13 (แสงจนัทร)์ คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

108 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 20 16 ชัน้ล่าง ซ.สุขุมวิท20 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

109 แฟมิล่ีมารท์ พารค์วิว วิภาวดี 1/970 อาคารสนัทนาการ ชัน้G ถ.ก าแพงเพชร6 (โรคลัโรด) สีกนั ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

110 แฟมิล่ีมารท์ ภเูก็ต-สิริราชย ์(ภเูก็ต) 7/27/3 ถ.สิริราชย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

111 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นกิตตินครบางบ่อ 444/1444/3 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

112 แฟมิล่ีมารท์ ฉลองกรุง 1 653 ซ.ฉลองกรุง1 ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

113 แฟมิล่ีมารท์ บดัด้ีละมยั (สมุย) 173/40 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

114 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพฒันา ซอย 7 355/1417 ม.15 ต.คคูต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

115 แฟมิล่ีมารท์ ราษฎรอุ์ทิศ ซอย 4 (ภเูก็ต) 239/10 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

116 แฟมิล่ีมารท์ ซอยตาหมอ (สมุย) 33/10-11 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

117 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็น นราธิวาส เจา้พระยา 78/440 ถ.ระราม3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

118 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 87 แยก 7 302/55 ซ.ลาดพรา้ว71 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

119 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเงินหมื่น (ภเูก็ต) 26 ถ.วีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

120 แฟมิล่ีมารท์ ถนนพระบารมี (ภเูก็ต) 197-199 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

121 แฟมิล่ีมารท์ เคหะสุราษฎรธ์านี (สุราษฎร)์ 103/5 ม.3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

122 แฟมิล่ีมารท์ สามแยกเฉวง (สมุย) 191/4-5 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

123 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 25 473-475 ซ.สุขุมวิท25 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

124 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นจร่ีู พารค์ 29/69 ซ.ทองหล่อ2 ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 60150

125 แฟมิล่ีมารท์ สมุยแอรพ์อรต์ (สมุย) 57/25 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

126 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นสวนเพลส (ภเูก็ต) 38/6 ม.5 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

127 แฟมิล่ีมารท์ โรงแรมใบหยกสกาย 222 ชัน้18 ถ.ราชปรารภ ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

128 แฟมิล่ีมารท์ ศรีสกุลไทย (เพชรบุรี) 499/11 ถ.นราธิป ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบุรี 76120

129 แฟมิล่ีมารท์ ท่ารถเพชรบุรี (เพชรบุรี) 4850 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เพชรบุรี เพชรบุรี 76000

130 แฟมิล่ีมารท์ ชมสิน (ประจวบฯ) 21/9 ถ.ชมสินธุ ์ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

131 แฟมิล่ีมารท์ เขาพิทกัษ์ สคลู (เพชรบุรี) 21/143-144 ม.บา้นทางรถไฟฝัง่ตะวนัตก ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110
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132 แฟมิล่ีมารท์ พทัยารอยลั สาย 2 215/60215/61 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

133 แฟมิล่ีมารท์ ชนเกษม ซอย 21 (สุราษฎรธ์านี) 143/5 ม.4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

134 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลวิชยัยุทธ 53 ชัน้13 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

135 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเพี๊ ยนพิณ 585-587 ซ.จา่โสด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

136 แฟมิล่ีมารท์ กะตะเกษมทรพัย ์(ภเูก็ต) 90/690/7 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

137 แฟมิล่ีมารท์ เรเนอรซ์องต ์สมุย (สมุย) 176/41176/42176/43 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

138 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นเมืองแกว้ 32/4 ม.13 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

139 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้น บุศรินทร ์(นครปฐม) 9/690 ม.8 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน นครปฐม 73220

140 แฟมิล่ีมารท์ ถนนรตันภิธาน (นครราชสีมา) 602/59602/60 ม.6 ต.จอหอ อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30310

141 แฟมิล่ีมารท์ ภเูก็ตเฉลิมพระเกียรติ 4 (ภเูก็ต) 6767/1 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

142 แฟมิล่ีมารท์ ปรีดีพนมยงค ์26 65/2 ซ.พฒันเวศม ์ถ.พฒันเวศม ์คลองตนั พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

143 แฟมิล่ีมารท์ หาดเชิงมนต ์(สมุย) 24/78 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

144 แฟมิล่ีมารท์ ถนนดิลกอุทิศ (ภเูก็ต) 5/195/34 ซ.สุรินทร ์ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

145 แฟมิล่ีมารท์ ถนนนรราชอุทิศ (สมุทรสาคร) 62/9 ม.8 ต.ท่าทราย อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

146 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ ศรีสมาน (ป๊ัมน ้ามนั) 3/14 ม.3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

147 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นศรีทอง (อยุธยา) 139/8-9 ม.7 ต.เชียงรากนอ้ย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

148 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นบุญยเลย์ 2364-2366 ถ.ลาดกระบงั ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

149 แฟมิล่ีมารท์ ลิขิตพลาซ่า (ภเูก็ต) 188/6-188/7 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

150 แฟมิล่ีมารท์ ซอยชยัพฤกษ์ 143/136-138 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

151 แฟมิล่ีมารท์ เขาตาโล ซอย 4 228/57 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

152 แฟมิล่ีมารท์ ทะเลทอง 5 (ศรีราชา-ชลบุรี) 53/333 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

153 แฟมิล่ีมารท์ ทพัพระยา ซอย 5 144/109 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

154 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาบวัขาว ซอย 13 348/9-10 ม.9 ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

155 แฟมิล่ีมารท์ ซอยศาลเจา้ (ศรีราชา-ชลบุรี) 62/21-22 ม.3 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

156 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก 3 396/48-49 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

157 แฟมิล่ีมารท์ ทพัพระยา ซอย 2 144/101-102 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

158 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดจดิาภา (ศรีราชา-ชลบุรี) 244/16-17 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

159 แฟมิล่ีมารท์ หาดยาว 291/9 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

160 แฟมิล่ีมารท์ บางกะปิสแควร์ 844-846 ถ.รามค าแหง(สุขาภิบาล3) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

161 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว - วงัหนิ 14 208 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหนิ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

162 แฟมิล่ีมารท์ วิภาวดี 16/26 174/12-13 ซ.วิภาวดีรงัสิต16 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

163 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 61 1221/6 ถ.สุขุมวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

164 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาพลาเดียม 78/58 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
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165 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นษมาภรณ์ 100/1-3 ม.11 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

166 แฟมิล่ีมารท์ แบร่ิง 10 106 ม.7 ต.ส าโรงเหนือ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

167 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสวสัดี (ศรีราชา-ชลบุรี) 224/48224/49 ม.8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

168 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจา้ฟ้า 11 (ภเูก็ต) 37/1337/14 ม.1 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

169 แฟมิล่ีมารท์ พิมพสุต 2 (ขอนแก่น) 6/76/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

170 แฟมิล่ีมารท์ ถนนชยัพฤกษ์ 2 151/1 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

171 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบา้นกลาง 16/6 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000

172 แฟมิล่ีมารท์ จรญัสนิทวงศ ์49 9193 ถ.จรญัสนิทวงศ ์บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

173 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 83/1 (ประจวบคีรีขนัธ)์ 61/82-83 ซ.ม.บา้นหนองแก ต.หนองแก อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

174 แฟมิล่ีมารท์ กาญจนวิถี 16 (สุราษฎร)์ 33/106 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

175 แฟมิล่ีมารท์ เอ็ม เฮา้ส ์(อยุธยา) 15/6 ม.7 ต.คานหาม อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210

176 แฟมิล่ีมารท์ สวนหลวง วิลเลจ ซอย 1 (ศรีราชา-ชลบุรี) 112/172-173 ม.1 ต.เสม็ด อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

177 แฟมิล่ีมารท์ หทยัราษฎร ์ซอย 3 49/1 ถ.หทยัราษฎร ์มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

178 แฟมิล่ีมารท์ เฉวงใหญ่ ซอย 7 (สมุย) 52/1 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

179 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาใต ้ซอย 5 163/17-18 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

180 แฟมิล่ีมารท์ เอ้ืออาทรบา้นเป็ด (ขอนแก่น) 288/15-288/16 ม.8 ต.บา้นเป็ด อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

181 แฟมิล่ีมารท์ สิรินธร 5 1047 ซ.จรญัสนิทวงศ6์5 บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

182 แฟมิล่ีมารท์ แหลมพนัวา 2 (ภเูก็ต) 24/6 ม.8 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

183 แฟมิล่ีมารท์ โพธิสาร ซอย 4 268/34-35 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

184 แฟมิล่ีมารท์ นวมินทร ์90 58/18-19 ม.10 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

185 แฟมิล่ีมารท์ ซอย เสรีไทย 9 14/23 ม.1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

186 แฟมิล่ีมารท์ บึงหนองโคตร (ขอนแก่น) 88 ม.23 ต.บา้นเป็ด อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

187 แฟมิล่ีมารท์ ถนนโรจนะ - อุทยั (อยุธยา) 3/10 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210

188 แฟมิล่ีมารท์ ซอยติวานนท ์18 71/29 ม.1 ต.ตลาดขวญั อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

189 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอย 19 148/183-4 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

190 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอย 11 90/590/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

191 แฟมิล่ีมารท์ ถนน ดาวเทียม (ศรีราชา-ชลบุรี) 130/240-243 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

192 แฟมิล่ีมารท์ บา้นประโดก 2 (นครราชสีมา) 464 ม.3 ต.หมื่นไวย อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

193 แฟมิล่ีมารท์ ถนน หวัหนิ - หว้ยมงคล (ประจวบคีรีขนัธ)์ 218/10 ม.15 ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

194 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 166 356/4 ม.12 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

195 แฟมิล่ีมารท์ ถนน วิภาวดี (สุราษฎร)์ 87/161 ม.5 ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

196 แฟมิล่ีมารท์ ซอย พิบลูสงคราม 14 57/17 ม.8 ต.สวนใหญ่ อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

197 แฟมิล่ีมารท์ เอ้ืออาทร บา้นเกาะ (นครราชสีมา) 938 ม.1 ต.บา้นเกาะ อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000
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198 แฟมิล่ีมารท์ บางบ่อ กม. 29 154/3-4 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

199 แฟมิล่ีมารท์ นิคมพฒันา (ระยอง) (ป๊ัมน ้ามนั) 544/5 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา ระยอง 21180

200 แฟมิล่ีมารท์ ปลายแหลม ซอย 8 (สมุย) 45/5 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

201 แฟมิล่ีมารท์ บ่อยาง 1 (ศรีราชา-ชลบุรี) 999/2-3 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20280

202 แฟมิล่ีมารท์ ซอย ลานทอง (สมุย) 100/45 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

203 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดแสงทิพย์ 22-24 ซ.แสงทิพย ์ถ.สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

204 แฟมิล่ีมารท์ รามทาวเ์ฮา้ส์ 7880 ซ.รามค าแหง24(ม.บา้นเสรี) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250

205 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพิศาล 96/598-9 ม.7 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

206 แฟมิล่ีมารท์ ชานเมือง แยก 4 978/3 ซ.ชานเมือง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

207 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นเพิ่มสุข (หวัตะเข)้ 54-56 ถ.หลวงแพ่ง ทบัยาว ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

208 แฟมิล่ีมารท์ อุทยานสวรรค ์(นครสวรรค)์ 33/19 ต.ปากน ้าโพ อ.นครสวรรค ์นครสวรรค ์60000

209 แฟมิล่ีมารท์ เคหะนครสวรรค ์(นครสวรรค)์ 123/1-2 ม.10 ต.วดัไทร อ.นครสวรรค ์นครสวรรค ์60000

210 แฟมิล่ีมารท์ ไสน ้าเย็น 1 (ภเูก็ต) 1416 ถ.ไสน ้าเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

211 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดบางกะปิ 3193-3203 ม.3 ถ.ลาดพรา้ว คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

212 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเจา้ฟ้า (ภเูก็ต) 5/85 ถ.เจา้ฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

213 แฟมิล่ีมารท์ ถนนรษัฎา (ภเูก็ต) 46 ถ.รษัฎา ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

214 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพุฒตาล 22 ถ.มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

215 แฟมิล่ีมารท์ อาคาร บีบี 54 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

216 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดฉตัรชยั 9/699 ม.19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

217 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นออ้มนอ้ย (สมุทรสาคร) 50/1-2 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

218 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 67 (ประจวบคีรีขนัธ)์ 117/18 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

219 แฟมิล่ีมารท์ บา้นประโดก (นครราชสีมา) 18 ม.9 ต.หมื่นไวย อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

220 แฟมิล่ีมารท์ นาใน 2 (ภเูก็ต) 120 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

221 แฟมิล่ีมารท์ สหมิตร 1 24 ซ.หลวงแพ่ง6 ทบัยาว ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

222 แฟมิล่ีมารท์ ถนนปฏกั (ภเูก็ต) 237 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

223 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็น รามค าแหง 44 11/611/7 อาคารชุดลุมพินี วิลล์ รามค าแหง44 ซ.รามค าแหง44 (เลิศนิมิต) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

224 แฟมิล่ีมารท์ ท่าเรือ บางรกั (สมุย) 32/35 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

225 แฟมิล่ีมารท์ แยกพระบารมี (ภเูก็ต) 204 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

226 แฟมิล่ีมารท์ หอการคา้ 126/21 ซ.มหาวิทยาลัยหอการคา้ ถ.วิภาวดีรงัสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

227 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน 24 37257 ซ.พหลโยธิ24 ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

228 แฟมิล่ีมารท์ บางนา - ตราด 17.5/4 122/4 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

229 แฟมิล่ีมารท์ ลาวาน่า สมุย (สมุย) 9/104 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

230 แฟมิล่ีมารท์ คูบ้อน ซอย 4 40 ถ.คูบ้อน คนันายาว คนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

231 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นกานดา (นครปฐม) 143/5 ม.5 ต.พนัทา้ยนรสิงห ์อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

232 แฟมิล่ีมารท์ วดับางพึ่ง 51/18 ม.9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

233 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็นรามอินทราหลักส่ี 6/116/126/136/14 อาคารชุดลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักส่ี ซ.รามอินทรา3 อนุสาวรีย ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

234 แฟมิล่ีมารท์ นวนคร - เลคไซด ์2 90/1590/16 ม.19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

235 แฟมิล่ีมารท์ ซอยอ่อนนุช 36 1348 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

236 แฟมิล่ีมารท์ เวิลด์-สมุย (สมุย) 175/21 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

237 แฟมิล่ีมารท์ ศรีอยุธยา 12 35 ซ.เลิศปัญญา ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

238 แฟมิล่ีมารท์ น ้าตกกะทู ้(ภเูก็ต) 112/403 ม.1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

239 แฟมิล่ีมารท์ เทศบาลบางป ู58 390 ม.2 ต.ทา้ยบา้น อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

240 แฟมิล่ีมารท์ มหาชยั เมืองทอง (สมุทรสาคร) 25/621-25/622 ม.3 ต.บางหญา้แพรก อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

241 แฟมิล่ีมารท์ พระราม 2 ซอย 38 770 ถ.พระรามท่ี2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

242 แฟมิล่ีมารท์ ราษฎรอุ์ทิศ ซอย 2 (ภเูก็ต) 237/1-237/2 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

243 แฟมิล่ีมารท์ รชัดาภิเษก 66 4 ซ.ประชานุกูล3 ซ.2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

244 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็น บดินทรเดชา 2 130/1130/2130/3 อาคารชุดลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามค าแหง ซ.รามค าแหง43/1 (คุณหญิงเจอื) วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

245 แฟมิล่ีมารท์ วดัเจา้อาม 135/20 ถ.บางขุนนนท ์บางขุนนนท ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700

246 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน 67.2 126/64 ม.7 อนุสาวรีย ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

247 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดนครทอง (อยุธยา) 126/51 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

248 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา - สุขุมวิท 75 146/230-231 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

249 แฟมิล่ีมารท์ ชากกระปอก (ศรีราชา-ชลบุรี) 288/59 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

250 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาอลัคาซ่า 78/138 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

251 แฟมิล่ีมารท์ พทัยานาเกลือ 12.3 330/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

252 แฟมิล่ีมารท์ เพนียดชา้ง ซอย 6 158/17 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

253 แฟมิล่ีมารท์ แอลเค อรุโณทยั 258/1 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

254 แฟมิล่ีมารท์ พทัยานาเกลือ 25 571/19 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

255 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 1 ซอย 2 389/2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

256 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 5 218/25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

257 แฟมิล่ีมารท์ ทพัพระยา ซอย 12 377/318 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

258 แฟมิล่ีมารท์ บางทอง (ภเูก็ต) 48/25 ม.6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

259 แฟมิล่ีมารท์ ถนนกะตะ 2 (ภเูก็ต) 88 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

260 แฟมิล่ีมารท์ หาดเชิงมนต ์2 (สมุย) 85/785/8 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

261 แฟมิล่ีมารท์ เพชรเกษม 108 65/465/5 ม.7 หนองคา้งพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

262 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสมใจหมาย (สมุย) 84/41 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

263 แฟมิล่ีมารท์ บวัพฒันา 6/320 ม.8 จรเขบ้วั ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230



ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

264 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 102 178/6-7 ซ.ลาดพรา้ว102 ถ.ลาดพรา้ว วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

265 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 67 1497 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

266 แฟมิล่ีมารท์ นากก (ภเูก็ต) 17/2 ม.5 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

267 แฟมิล่ีมารท์ นิคมบางปะอิน (อยุธยา) 139 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

268 แฟมิล่ีมารท์ พทัยานาเกลือ 12.4 555/36555/37 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

269 แฟมิล่ีมารท์ ซอยศิริถาวร 399 ซ.ศิริถาวร สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

270 แฟมิล่ีมารท์ สุเจริญ (ภเูก็ต) 162/46162/47 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

271 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสุขุมวิท 89 20/203 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

272 แฟมิล่ีมารท์ แขวงการทางสมุย (สมุย) 9/44 ม.1 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

273 แฟมิล่ีมารท์ ถนนพุทธรกัษา (นครปฐม) 77/3 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย ์อ.นครปฐม นครปฐม 73000

274 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเก็บทรพัย ์(ภเูก็ต) 66/566/6 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

275 แฟมิล่ีมารท์ ลาซาล 17 267-269 ถ.ลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

276 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาวงศอ์มาตย์ 157/93-96 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

277 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาใต้ 565/10-11 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

278 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาซอยบวัขาว 312/74-75 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

279 แฟมิล่ีมารท์ พทัยากลาง ซอย 10 460/28 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

280 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดใหม่ ชลบุรี (ศรีราชา-ชลบุรี) 843/89 ซ.ตลาดใหม่ ต.บา้นโขด อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

281 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดหนองมน (ศรีราชา-ชลบุรี) 161-163 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

282 แฟมิล่ีมารท์ โพธิสาร 273-273/1 ม.5 ถ.พทัยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

283 แฟมิล่ีมารท์ วดัชยัมงคล 31/12 ม.10 ถ.พทัยาใต ้ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

284 แฟมิล่ีมารท์ แยกนาวิกโยธิน 3/51 ถ.สุขุมวิท ต.สตัหบี อ.สตัหบี ชลบุรี 20180

285 แฟมิล่ีมารท์ พทัยานาเกลือ ซอย 16 506/7 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

286 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาเดยไ์นท์ 20/127-128 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

287 แฟมิล่ีมารท์ เนินพลับหวาน ชลบุรี 44/4-5 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

288 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 7 357 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

289 แฟมิล่ีมารท์ บา้นปลายแหลม (สมุย) 41700 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

290 แฟมิล่ีมารท์ แยกพงักา (สมุย) 154/1 ม.4 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84140

291 แฟมิล่ีมารท์ ซอยกา้วหนา้ (ภเูก็ต) 20/26 ม.9 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

292 แฟมิล่ีมารท์ ประชาสงเคราะห ์33 206 ถ.ประชาสงเคราะห ์ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

293 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสุขสนัต ์(ภเูก็ต) 24/55-56 ม.4 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

294 แฟมิล่ีมารท์ อ่างทอง ซอย 7 (สมุย) 266/11 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84140

295 แฟมิล่ีมารท์ พฒันาการ 51 53/1 ซ.พฒันาการ51 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

296 แฟมิล่ีมารท์ ลาดหญา้ 1 101/13-14 ถ.ลาดหญา้ สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
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297 แฟมิล่ีมารท์ คานหาม (อยุธยา) 32/15-16 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210

298 แฟมิล่ีมารท์ ซอยโรจนะ (อยุธยา) 9/102 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210

299 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 3 ซอยเล็งก่ี 315/7 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

300 แฟมิล่ีมารท์ อุดมสุข 26 308 ซ.อุดมสุข บางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

301 แฟมิล่ีมารท์ พรอ้มสุขเพลส (อยุธยา) 11/1111/12 ถ.โรจนะ ต.หอรตันไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

302 แฟมิล่ีมารท์ แม่น ้า ซอย 1 (สมุย) 41/1 ม.1 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

303 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 85 1/2 ซ.ลาดพรา้ว85 คลองเจา้คุณสิงห ์วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

304 แฟมิล่ีมารท์ บางละมุง 25.2 (ศรีราชา-ชลบุรี) 84/4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

305 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสุขสวสัด์ิ 64 104/5 ม.19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

306 แฟมิล่ีมารท์ งามวงศว์าน 27 แยก 1 201/13 ม.2 ต.บางเขน อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

307 แฟมิล่ีมารท์ บางบอน 5 ซอย 18 666/1 ถ.บางนอน5 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

308 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจา้ฟ้า 73 (ภเูก็ต) 66/29 ม.6 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

309 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดบางทราย (ศรีราชา-ชลบุรี) 38004 ม.5 ต.บางทราย อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

310 แฟมิล่ีมารท์ สวนผีเส้ือ (สมุย) 51/5 ม.2 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

311 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจา้ฟ้า 51 (ภเูก็ต) 32/832/9 ม.10 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

312 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 35 1231-1233 ถ.ลาดพรา้ว ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 60150

313 แฟมิล่ีมารท์ ผังเมืองคอนโด (ภเูก็ต) 160/3-160/5 ถ.ผังเมือง สาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

314 แฟมิล่ีมารท์ หนองใหญ่ 43/243/3 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

315 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นทรพัยย์ัง่ยืน 8/78/8 ม.6 ต.บางเมือง อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

316 แฟมิล่ีมารท์ เศรษฐกิจ กม.2 ซอย 3 99/20 ม.7 ต.ท่าทราย อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

317 แฟมิล่ีมารท์ ซอยนายะห ์(ภเูก็ต) 28/55 ม.1 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

318 แฟมิล่ีมารท์ ภเูก็ต-สิริราชย ์2 (ภเูก็ต) 2/78-ก.พ. ถ.สิริราชย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

319 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดขุนทะเล (สุราษฎร)์ 110/103 ม.3 ต.ท่าทราย อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

320 แฟมิล่ีมารท์ ซอยลุงขอม (สมุย) 45/29 ม.4 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

321 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสุขสวสัด์ิ 39 78/578/6 ม.19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

322 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก ซอย 4.1 352/170352/171 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

323 แฟมิล่ีมารท์ ถนนปฏกั 2 (ภเูก็ต) 470/4 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

324 แฟมิล่ีมารท์ ซอยแสนสบาย 3 (ภเูก็ต) 179/11179/12 ถ.ผังเมือง สาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

325 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 29.2 98 ซ.รามค าแหง29 (บุญมาเลิศ) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

326 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาบวัขาว 13.2 350/11 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

327 แฟมิล่ีมารท์ ธนิยะ 9/2-3 ถ.สุรวงศ ์สุริยวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

328 แฟมิล่ีมารท์ ภเูก็ต-สิริราชย ์3 (ภเูก็ต) 20/3920/40 ถ.สิริราชย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

329 แฟมิล่ีมารท์ ถนนสามวา ซอย 1 40/340/4 ซ.สามวา1 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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330 แฟมิล่ีมารท์ นิคมบางปู 649 ม.4 ต.แพรกษา อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

331 แฟมิล่ีมารท์ แยกเดชาติวงศ ์(นครสวรรค)์ 96/49 ม.10 ต.นครสวรรคต์ก อ.นครสวรรค ์นครสวรรค ์60000

332 แฟมิล่ีมารท์ แหลมเพชร (ภเูก็ต) 221/1 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

333 แฟมิล่ีมารท์ ซอยศรีบุญเรือง 1 2154-2155-2156 ม.4 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 30210

334 แฟมิล่ีมารท์ เปรมฤทยัแบร่ิง 2080/26-27 ม.3 ต.ส าโรงเหนือ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

335 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ เขาตะเกียบ 20/68 ซ.ม.บา้นหวัดอน ต.หนองแก อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

336 แฟมิล่ีมารท์ บา้นดอน 3 (สมุย) 120/40 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

337 แฟมิล่ีมารท์ แยกพนัสนิคม (ชลบุรี - ศรีราชา) 52/6 ม.9 ต.นาป่า อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

338 แฟมิล่ีมารท์ แยกอูต่ะเภา 64/2 ม.6 ต.หนองไมแ้ดง อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

339 แฟมิล่ีมารท์ โชคชยั 4 ซอย 54 แยก 23 2 ซ.โชคชยั4 ซ.54 แยก23 ถ.โชคชยั4 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

340 แฟมิล่ีมารท์ ครุใน 3 29/1 ถ.ครุใน ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

341 แฟมิล่ีมารท์ ศรีวิชยั 26 (สุราษฎรธ์านี) 51/3851/39 ม.2 ถ.ศรีวิชยั ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

342 แฟมิล่ีมารท์ ละไม 1 (สมุย) 106/3106/4 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

343 แฟมิล่ีมารท์ ซอยธรรมสามคัคี 2 197/33 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

344 แฟมิล่ีมารท์ บา้นยะนุ้ย (ภเูก็ต) 89/99 ม.6 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

345 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ววงัหนิ 7 6163 ถ.ลาดพรา้ววงัหนิ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

346 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นรกัไทย (อยุธยา) 72 ม.2 ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

347 แฟมิล่ีมารท์ ซอยนาใน 8 (ภเูก็ต) 160/10 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

348 แฟมิล่ีมารท์ เฉลิมพระเกียรติ 14 แยก 34 118 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

349 แฟมิล่ีมารท์ ถนนแฮปป้ีแลนด ์สาย 1 726-728 ซ.ศนูยก์ารคา้แฮปป้ีแลน คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

350 แฟมิล่ีมารท์ ถนนแฮปป้ีแลนด ์สาย 2 424/6424/7424/8 ซ.ศนูยก์ารคา้แฮปป้ีแลนด2์ คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

351 แฟมิล่ีมารท์ หาดงาม 2 (สมุย) 37/93 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

352 แฟมิล่ีมารท์ แบร่ิง 24 1835-1836 ม.10 ต.ส าโรงเหนือ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

353 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ววงัหนิ 47 335 ถ.ลาดพรา้ววงัหนิ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

354 แฟมิล่ีมารท์ ถนนโคกโตนด (ภเูก็ต) 120/1 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

355 แฟมิล่ีมารท์ ซอยศรีเพชรการเคหะ 19/8 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

356 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 126 (ประจวบคีรีขนัธ)์ 8/1946 ซ.ม.บา้นเขาเต่า ต.หนองแก อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

357 แฟมิล่ีมารท์ วงศส์ว่าง 4 328-330 ถ.วงศส์ว่าง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

358 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นนารายา ท่าแขก (สุราษฎรธ์านี) 83/64 ม.3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

359 แฟมิล่ีมารท์ เทศบาล บางป ู51 1613/3-1613/5 ม.6 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

360 แฟมิล่ีมารท์ รชัดาภิเษก 52 82/654 ซ.ซิเมนตไ์ทย ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

361 แฟมิล่ีมารท์ บางทราย ซอย 83 74 ม.6 ต.บางทราย อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

362 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดบ่อผุด (สมุย) 122/28 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320



ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

363 แฟมิล่ีมารท์ หาดยาว 2 291/11 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

364 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพฤกษานารา (ขอนแก่น) 145 ม.14 ต.บา้นเป็ด อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

365 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอยหวัทุ่ง 468/26468/27 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

366 แฟมิล่ีมารท์ ซอยจรสัลาภ 320-324 ซ.จรญัสนิทวงศ6์7 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

367 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นเจษฎา 7 (อยุธยา) 200/37-38 ม.4 ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย พระนครศรีอยุธยา 13170

368 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน ซอย 57 100 ซ.แจง้วฒันะ4 อนุสาวรีย ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

369 แฟมิล่ีมารท์ บา้นแอวมอง (ขอนแก่น) 359 ม.9 ต.พระลับ อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

370 แฟมิล่ีมารท์ ปรีดีพนมยงค ์31 855 ถ.สุขุมวิท71 คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

371 แฟมิล่ีมารท์ งามวงศว์าน 25 506 ม.2 ต.บางเขน อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

372 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอย 12.5 131/77-78 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

373 แฟมิล่ีมารท์ หาดละไม 4 (สมุย) 124/158-159 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

374 แฟมิล่ีมารท์ ถนนหาดบ่อผุด 2 (สมุย) 175/62 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

375 แฟมิล่ีมารท์ พชันี - บางชีเหลา้ (ภเูก็ต) 8/44 ม.2 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 92160

376 แฟมิล่ีมารท์ เลียบคลองสอง ซอย 28 444 ถ.เลียบคลองสอง บางชนั คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

377 แฟมิล่ีมารท์ แฟมิล่ี เฮาส ์(นครสวรรค)์ 88/788/.8 ม.7 ต.วดัไทร อ.นครสวรรค ์นครสวรรค ์60000

378 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน ซอย 72 801/348-349 ม.8 ต.คคูต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

379 แฟมิล่ีมารท์ เพชรเกษม 92/2 76/1 ซ.เพชรเกษม92/2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

380 แฟมิล่ีมารท์ ถนนผังเมืองสาย ก 2 (ภเูก็ต) 182/13-14 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

381 แฟมิล่ีมารท์ ธรรมศาสตรร์งัสิต 60 ม.8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

382 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาถนนเพ็ชรตระกูล 2 78/124 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

383 แฟมิล่ีมารท์ ถนนก่ิงแกว้ (ป๊ัมน ้ามนั) 12/19 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

384 แฟมิล่ีมารท์ เทพประสิทธ์ิ ซอย 8.2 143/84-85 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

385 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 63/1 (ประจวบคีรีขนัธ)์ 77/36 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

386 แฟมิล่ีมารท์ ถนนมิตรประชา 116/53-54 ม.11 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11110

387 แฟมิล่ีมารท์ ซอยพิบลูสงคราม 22 60/4-5 ม.10 ต.ตลาดขวญั อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

388 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบางศรีเมือง 32 61/8 ม.4 ต.บางศรีเมือง อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

389 แฟมิล่ีมารท์ บางละมุง ซอย 13 171/17 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

390 แฟมิล่ีมารท์ ถนนผังเมืองสาย ก 1 (ภเูก็ต) 89/2 ถ.ผังเมืองสาย d ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

391 แฟมิล่ีมารท์ สะป า (ภเูก็ต) 64 ม.1 ต.เกาะแกว้ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

392 แฟมิล่ีมารท์ การุณราษฎร ์(สุราษฎรธ์านี) 3/129 ถ.การุณราษฎร ์ต.ตลาด อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

393 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเก่า พานทอง 213-214 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี 20160

394 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดล่าง 25 (สุราษฎรธ์านี) 39/47 ม.5 ต.บางกุง้ อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

395 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 132 252-254 ซ.ลาดพรา้ว132 (วดักลาง) คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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396 แฟมิล่ีมารท์ โพธิสาร ซอย 8 259/37-259/38 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

397 แฟมิล่ีมารท์ รามอินทรา ซอย 15 54 ซ.รามอินทรา15 อนุสาวรีย ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

398 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นเพชรงาม 23/5623/57 ม.5 ต.แพรกษาใหม่ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

399 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ โป่ง (ป๊ัมน ้ามนั) 1/7 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

400 แฟมิล่ีมารท์ หนา้พระลาน (สมุย) 41/341/9 ม.4 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

401 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบางชีเหลา้ (ภเูก็ต) 20/2 ม.2 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

402 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์พทัยาสุขุมวิท 54 (ป๊ัมน ้ามนั) 247/5 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

403 แฟมิล่ีมารท์ ศรีนครินทร ์ซอย 27 ( ป๊ัมน ้ามนั ) 719 ถ.ศรีนครินทร ์สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

404 แฟมิล่ีมารท์ ถนนบางบวัทอง - สุพรรณบุรี ( ป๊ัมน ้ามนั ) 54/34 ม.5 ต.ละหาร อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11110

405 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นร่มเย็น คลอง 2 27/3 ม.5 ต.คคูต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

406 แฟมิล่ีมารท์ ถนนล าลูกกา ( ป๊ัมน ้ามนั ) 26/22 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

407 แฟมิล่ีมารท์ เชือ่มสมัพนัธ ์29 13/8-9 ม.6 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

408 แฟมิล่ีมารท์ ร่วมมิตรพฒันา 160/1 ถ.ร่วมมิตรพฒันา ท่าแรง้ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

409 แฟมิล่ีมารท์ ซอย ร่มเกลา้ 27 11/3 ซ.ร่มเกลา้27 ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

410 แฟมิล่ีมารท์ คูบ้อน ซอย 13 3 ซ.คูบ้อน13 รามอินทรา คนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230

411 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสาลิกา ( ราไวย ์) 19/27 ม.2 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

412 แฟมิล่ีมารท์ ซอย รตันาธิเบศร ์17 87/8 ม.8 ต.บางกระสอ อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

413 แฟมิล่ีมารท์ บางนา-ตราด กม.16 4/6 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

414 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 51 10/73 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

415 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเก่า ซอย 12 48/5 ม.2 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160

416 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 63 2275-2277 ถ.ลาดพรา้ว สะพานสอง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

417 แฟมิล่ีมารท์ หนองกะจะ ปากช่อง (นครราชสีมา) 2 ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130

418 แฟมิล่ีมารท์ นาย่า ขอนแก่น (ขอนแก่น) 124/126-128 ม.14 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

419 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนดอนหญา้นาง (ขอนแก่น) 4 ม.13 ต.ศิลา อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

420 แฟมิล่ีมารท์ วิลล่าแคลิฟอรเ์นีย (ภเูก็ต) 25/888 ม.3 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

421 แฟมิล่ีมารท์ หาดละไม 5 (สมุย) 145/2 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

422 แฟมิล่ีมารท์ หนองเกตุใหญ่ 78/8273/91 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

423 แฟมิล่ีมารท์ ปากน ้า 8 (สุราษฎรธ์านี) 58/272 ม.5 ถ.สุราษฎร-์ปากน ้า ต.บางกุง้ อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

424 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเกาะ ซอย 3 (นครราชสีมา) 979 ม.1 ต.บา้นเกาะ อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

425 แฟมิล่ีมารท์ โป่ง เขาไมแ้กว้ 64/964/10 ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

426 แฟมิล่ีมารท์ นิคมบางปะอิน จุด 2 (อยุธยา) 320-321 ม.2 ต.คลองจกิ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

427 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนหลวงพ่อขาว (อยุธยา) 61/6 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

428 แฟมิล่ีมารท์ สตรีวิทยา 2 แยก 29 231-233 ถ.สตรีวิทยา2 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230
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429 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ววงัหนิ 34 472 ถ.ลาดพรา้ววงัหนิ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

430 แฟมิล่ีมารท์ บา้นลิพอน 1 (ภเูก็ต) 12/1 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

431 แฟมิล่ีมารท์ อมรทรพัย ์22 70/173 ซ.อยูว่ิทยา16 กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

432 แฟมิล่ีมารท์ ซอยรษัฎาร าลึก 31/1 ม.6 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 92160

433 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวน ้าเมา (กระบ่ี) 327-327/1-327/2-327/3 ม.5 ต.ไสไทย อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

434 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนบ่อฝ้าย (ประจวบฯ) 100/28 ซ.ม.บา้นบ่อฝ้าย ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

435 แฟมิล่ีมารท์ บุญสมัพนัธ ์ซอย 12 (ชลบุรี) 141/12-141/13 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

436 แฟมิล่ีมารท์ บุญสมัพนัธ ์ซอย 9 243/6-243/19 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

437 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอย 14 116/111116/112 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

438 แฟมิล่ีมารท์ ถนนชยัพฤกษ์ 2.2 302/13302/14 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

439 แฟมิล่ีมารท์ ซอย มหาชยั (สมุทรปราการ) 41/9 ซ.มหาชยั ม.13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

440 แฟมิล่ีมารท์ หาดละไม 3 124/41 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

441 แฟมิล่ีมารท์ ถนนอ่าวนาง 30048/1 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

442 แฟมิล่ีมารท์ ถนน คลองต าหรุ 12.2 452-453 ม.5 ต.คลองต าหรุ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

443 แฟมิล่ีมารท์ ราษฎรบ์ ารุง ซอย 1 37/11 ถ.ราษฎรบ์ ารุง ต.เชิงเนิน อ.ระยอง ระยอง 21000

444 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอย 18 500/25 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

445 แฟมิล่ีมารท์ หนองใหญ่ ซอย 8 51/102 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

446 แฟมิล่ีมารท์ ถนน คลองต าหรุ 5 65/4 ม.2 ต.คลองต าหรุ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

447 แฟมิล่ีมารท์ บา้นหนองหนิ 172/1-172/3 ม.22 ต.ศิลา อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

448 แฟมิล่ีมารท์ สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 21 101/15-17 ซ.สุขาภิบาล5 ซ.5 ท่าแรง้ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

449 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ นเรศด าริห ์2 128 ถ.นเรศด าริห ์ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

450 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 87 1/281 ซ.ม.บา้นตะเกียบ ต.หนองแก อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

451 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเนินพยอม 8/9 ถ.หนา้วดั ต.มาบตาพุด อ.ระยอง ระยอง 21000

452 แฟมิล่ีมารท์ บ่อยาง 3 183/54-183/55 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

453 แฟมิล่ีมารท์ ผดุงพนัธ ์11 65/489 ม.7 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

454 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 50 1588-1590-1592 ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

455 แฟมิล่ีมารท์ บา้นหนองกุง 898 ม.2 ต.ศิลา อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

456 แฟมิล่ีมารท์ คงคาคลองหนิ 424 ม.7 ต.ไสไทย อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

457 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพิมานธานี 309 ม.11 ต.เมืองเก่า อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

458 แฟมิล่ีมารท์ หาดเฉวง 3 (สมุย) 168/52 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

459 แฟมิล่ีมารท์ หาดเฉวง 2 (สมุย) 14/74-76 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

460 แฟมิล่ีมารท์ กรมการกงสุล 123 ถ.แจง้วฒันะ ทุ่งสองหอ้งหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

461 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจา้ฟ้า 34 (ภเูก็ต) 15/28 ม.8 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130
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462 แฟมิล่ีมารท์ หาดกะหลิม 2 (ภเูก็ต) 308-310 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

463 แฟมิล่ีมารท์ ถนนร่วมพฒันา 51/5 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.ระยอง ระยอง 21000

464 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวนาง ซอย 15 678 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

465 แฟมิล่ีมารท์ ถนนคลองต าหรุ2 196/13 ซ.1 ต.คลองต าหรุ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

466 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดป้ันทอง 30/60 ม.4 อนุสาวรีย ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

467 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดเกษตร สุราษฏร ์1 (สุราษฎรธ์านี) 293/9 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

468 แฟมิล่ีมารท์ พรุเฉวง 2 3/195 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

469 แฟมิล่ีมารท์ ชยัพรวิถี ซอย 15 65/16-19 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

470 แฟมิล่ีมารท์ บางกอก แฟชัน่ เอาทเ์ลท สีลม 919/1 ถ.สีลม สีลม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

471 แฟมิล่ีมารท์ พฒันาการ 44 1719 ซ.พฒันาการ44 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

472 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเชิงทะเล 8 (ภเูก็ต) 94 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

473 แฟมิล่ีมารท์ บา้นดอน 4 (สมุย) 123/6 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

474 แฟมิล่ีมารท์ คีออส โรงพยาบาลต ารวจ อาคารคุณวิศาล 492/1 อาคารคุณวิศาล ถ.พระราม1 ปทุมวนั ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

475 แฟมิล่ีมารท์ ส านักงานท่ีดิน ซอย 8 372/28-29 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

476 แฟมิล่ีมารท์ น ้าตกกะทู ้2 (ภเูก็ต) 79/21-22 ม.6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

477 แฟมิล่ีมารท์ ซอยพลูเจริญ 40/218 ม.6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

478 แฟมิล่ีมารท์ เทพประสิทธ์ิ ซอย 12 315/309-310 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

479 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวบางเทา (ภเูก็ต) 82/13 ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

480 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนน ้าคอก 57/25 ม.2 ต.น ้าคอก อ.ระยอง ระยอง 21000

481 แฟมิล่ีมารท์ พทัยากลาง ซอย 12 . 2 243/15-16 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

482 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์สุขสวสัด์ิ (ป๊ัมน ้ามนั) 355 ม.19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

483 แฟมิล่ีมารท์ ซอย กอไผ่ 4 586/123586/125 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

484 แฟมิล่ีมารท์ ถนนปากร่วม - อ่าวอุดม 283/3 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

485 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นกรีน 12 289/9-289/10 ม.23 ต.บา้นเป็ด อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

486 แฟมิล่ีมารท์ ชนันธร วินมิลล์ 115/6-7 ม.บา้นชนันธร ถ.เลียบฯฝัง่ใต ้หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

487 แฟมิล่ีมารท์ วิลล่ากะทูภ้เูก็ต (ภเูก็ต) 59/9-10 ม.4 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

488 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนนาคะประเวศน์ 132/50-53 ม.4 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

489 แฟมิล่ีมารท์ รีเพลย ์คอนโด (สมุย) 199/346 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

490 แฟมิล่ีมารท์ บางปอ (สมุย) 7/26 ม.6 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

491 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 60/2 จุด 2 7/1 ซ.รามค าแหง60/2 หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

492 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเขาแกว้ (กระบ่ี) 555-555/1-2 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

493 แฟมิล่ีมารท์ อิตลัไทย ทาวเวอร์ 2034 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10240

494 แฟมิล่ีมารท์ ศรีธาตุ ซอย 6 147/1-147/2-147/3 ถ.แก่นตมูประชาราษฎร ์ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000
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495 แฟมิล่ีมารท์ บา้นทุ่ม 210 ม.2 ต.บา้นทุ่ม อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

496 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

497 แฟมิล่ีมารท์ ถนนร่ืนรมย ์ขอนแก่น 185 ถ.ร่ืนรมย ์ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

498 แฟมิล่ีมารท์ ประชานุเคราะห ์3 34/1634/17 ถ.ประชานุเคาระห ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

499 แฟมิล่ีมารท์ ออฟฟิศ เซ็นทรลัเวิลด์ 999/9 ถ.พระราม1 ปทุมวนั ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

500 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ เขาตะเกียบ 2 13/93 ซ.ม.บา้นหวัดอน ต.หนองแก อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

501 แฟมิล่ีมารท์ สินทิวาธานี 3 338/1 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

502 แฟมิล่ีมารท์ บา้นหนองไผ่กลางดอน 2 27/27 ม.4 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

503 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา ซอย กอไผ่ 3 238/2-238/3 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

504 แฟมิล่ีมารท์ แอสปาย พระราม 4 4288/1435-1438 ถ.พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

505 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัเฟสติวลัภเูก็ต (ปารค์ก้ิง) 7475 ลานจอดรถ ม.5 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

506 แฟมิล่ีมารท์ หนองต าลึง 82/106-110 ม.2 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง ชลบุรี 20160

507 แฟมิล่ีมารท์ ซอย คุม้เกลา้ 35 209/1 ถ.คุม้เกลา้ ล าปลาทิว ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

508 แฟมิล่ีมารท์ สมอโพรง (ประจวบคีรีขนัธ)์ 10/47 ซ.ม.บา้นสมอโพรง ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

509 แฟมิล่ีมารท์ เคหะ นาจอมเทียน 22/54 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

510 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดย่าโม 107/13-15 ซ.ก่ิงสวายเรียง ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

511 แฟมิล่ีมารท์ เพลินพฤกษา (ประจวบคีรีขนัธ)์ 1334/29 ม.2 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์77120

512 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซิต้ีวอล์ค 231/16231/17231/18 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

513 แฟมิล่ีมารท์ เอ้ืออาทรหนองสาหร่าย 108/3 ถ.นิคมล าตะคอง-ซับพลู ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130

514 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวนาง ซอย 11 1/1 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

515 แฟมิล่ีมารท์ ซอย บางม่าเหลา 2 (ภเูก็ต) 8/3 ม.5 ต.สาค ูอ.ถลาง ภเูก็ต 83110

516 แฟมิล่ีมารท์ ถนนทวีวงศ์ 33 ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

517 แฟมิล่ีมารท์ หนา้ค่ายธนะรชัต ์(ประจวบคีรีขนัธ)์ 219/7 ม.2 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์77120

518 แฟมิล่ีมารท์ ซอยควนยาง (ป่าตอง) 4/1 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

519 แฟมิล่ีมารท์ ช่องพลี 96/4 ม.1 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

520 แฟมิล่ีมารท์ เอส.เอส. เซ็นเตอร์ 464 ถ.สุคนธสวสัด์ิ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

521 แฟมิล่ีมารท์ จอมทอง 16 124/37-39124/53 ถ.จอมทอง บางคอ้ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

522 แฟมิล่ีมารท์ รามอินทรา กม. 7 135-137-139 ถ.รามอินทรา รามอินทรา คนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230

523 แฟมิล่ีมารท์ แยกเหม่งจา๋ย 818-820-822 ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

524 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ งามวงคว์าน 128/11 ม.6 ทุ่งสองหอ้งหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

525 แฟมิล่ีมารท์ บุญสมัพนัธ ์(ชลบุรี) 99/10-1299/14 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

526 แฟมิล่ีมารท์ ตลาด ธนัยา ออ้มใหญ่ (นครปฐม) 33/34 ม.2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม 73110

527 แฟมิล่ีมารท์ ดิลกอุทิศ 2 (ภเูก็ต) 119 ถ.ดิลกอุทิศ2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000



ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

528 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้น ป่ินเจริญ 1 1669/42 ซ.ม.บา้นป่ินเจริญ สีกนั ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

529 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ พหลโยธิน 4 306/1 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

530 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาปารค์ 354/18185 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

531 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ กะทู ้(ภเูก็ต) 51/135 ม.6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

532 แฟมิล่ีมารท์ ไร่วนาสินทร ์(ชลบุรี) 244/105 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

533 แฟมิล่ีมารท์ อมตะซิต้ี 7/23 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

534 แฟมิล่ีมารท์ มา โฮเทล 412 ถ.สุรวงศ ์ส่ีพระยา บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

535 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบรมธนรตัน์ 2 (สมุย) 138/1 ม.5 ต.หนา้เมือง อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84140

536 แฟมิล่ีมารท์ นาจอมเทียน ซอย 26 161/6-7 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

537 แฟมิล่ีมารท์ ถนน ปานุราช 4444/1 ถ.ปานุราช ต.ปากน ้า อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

538 แฟมิล่ีมารท์ ซอยไสยวน 2 (ภเูก็ต) 63/49-50 ม.7 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

539 แฟมิล่ีมารท์ ป. ผาสุขนิเวศน์ 162/18-19 ม.3 ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11110

540 แฟมิล่ีมารท์ ดอนด ารงธรรม 3/587 ม.4 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

541 แฟมิล่ีมารท์ จรญัสนิทวงศ ์82 194-194/1 ถ.จรญัสนิทวงศ ์บางออ้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

542 แฟมิล่ีมารท์ บางปะอิน ขาเขา้ (ป๊ัมน ้ามนั) 60/2 ม.4 ต.คลองจกิ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

543 แฟมิล่ีมารท์ บางปะอิน ขาออก (ป๊ัมน ้ามนั) 91/2 ม.1 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

544 แฟมิล่ีมารท์ ลาดกระบงั 42 1280-1282 ถ.ลาดกระบงั ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

545 แฟมิล่ีมารท์ ซอย หนิหวัใจ ละไม 127/6 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

546 แฟมิล่ีมารท์ ร่มเกลา้ 36 79 ซ.ร่มเกลา้36 คลองสามประเวศ ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

547 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 105 534 ม.4 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์77120

548 แฟมิล่ีมารท์ เคหะร่มเกลา้ 24 358/255 ถ.เคหะร่มเกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

549 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 20.2 28 ซ.สุขุมวิท20 ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

550 แฟมิล่ีมารท์ จรญัสนิทวงศ ์65 แยก 13 539/1 ซ.จรญัสนิทวงศ6์5 บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

551 แฟมิล่ีมารท์ หนองไมแ้ก่น ซอย 15 50/46 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

552 แฟมิล่ีมารท์ หาดอ่าวนาง 31/8-9 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

553 แฟมิล่ีมารท์ ถนนราชปาทานุสรณ์ 24/4 ถ.ราชปาทานุสรณ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

554 แฟมิล่ีมารท์ หาดป่าตอง 2 186 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

555 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา สาย 2 ซอย 16/1.2 361/84-85 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

556 แฟมิล่ีมารท์ ซอยอ่อนนุช 65 5/1 ซ.อ่อนนุช65 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

557 แฟมิล่ีมารท์ ริธ่ึม หว้ยขวาง 218/542 ถ.รชัดาภิเษก หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

558 แฟมิล่ีมารท์ แปซิฟิค 2 (สุราษฎรธ์านี) 555 ถ.หนา้เมือง ต.ตลาด อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

559 แฟมิล่ีมารท์ ถนนบอนดส์ตรีท เมืองทองธานี 226/36-37 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

560 แฟมิล่ีมารท์ ไปรษณียป่์าตอง 104/1 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150



ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

561 แฟมิล่ีมารท์ ไตรตรงั (ภเูก็ต) 9/12 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

562 แฟมิล่ีมารท์ พฒันาการ 43 1959/1 ถ.พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

563 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเสรีไทย-สุราษฎร์ 120/89 ม.6 ถ.อ.ฯ ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

564 แฟมิล่ีมารท์ สุชน 1 19/30 ม.3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

565 แฟมิล่ีมารท์ แยกอรุโณทยั 55/131 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

566 แฟมิล่ีมารท์ ถนนทวีวงศ ์2 44/1 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

567 แฟมิล่ีมารท์ ซอยไทยประกนั 128/190-191 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

568 แฟมิล่ีมารท์ สไมล์ แมนชัน่ 59/21-22 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13120

569 แฟมิล่ีมารท์ ลายนั 113/6 ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

570 แฟมิล่ีมารท์ โคง้หนุมาน 406/327 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

571 แฟมิล่ีมารท์ หว้ยกะปิ 1 99/14699/177 ม.3 ต.บา้นสวน อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

572 แฟมิล่ีมารท์ ถนนสวสัดิรกัษ์2 911 ถ.สวสัด์ิ ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

573 แฟมิล่ีมารท์ ซอยปฏกั 20 452 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

574 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาใต ้ซอย 22.2 316/76-77 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

575 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสุขุมวิท 46 186/77-79 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

576 แฟมิล่ีมารท์ รีเจน้ท ์โฮม15 แจง้วฒันะ 102/4-5 ถ.แจง้วฒันะ อนุสาวรีย ์อนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร 10220

577 แฟมิล่ีมารท์ หนา้เทศบาลศรีราชา 200/7-8 ถ.เจมิจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

578 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 103/2 4075-4077 ถ.สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

579 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาทสมิติเวช ธนบุรี 337 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน ส าเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

580 แฟมิล่ีมารท์ ไอ-บิซา อารซี์เอ 922/899 ถ.ริมคลองสามเสน บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

581 แฟมิล่ีมารท์ เพนียดชา้ง ซอย 7 237/24-25 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

582 แฟมิล่ีมารท์ ถนนวิชิตสงคราม 2 59/347 ม.4 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

583 แฟมิล่ีมารท์ หาดป่าตอง 3 92 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

584 แฟมิล่ีมารท์ ซอยนาใน ร่วมใจ 166/25 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

585 แฟมิล่ีมารท์ แยกเทพประสิทธ์ิ 315/151 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

586 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 23 21/6-7 ซ.สุขุมวิท23 (ประสานมิตร) คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

587 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาวอรค์ก้ิง สตรีท 3 131/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

588 แฟมิล่ีมารท์ ป๊อบปลู่าวอล์ค เมืองทองธานี 101-101/1 ถ.ป๊อบปลู่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

589 แฟมิล่ีมารท์ ทุ่งทอง 109/16-17 ม.7 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

590 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดเก่านาเกลือ 102 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

591 แฟมิล่ีมารท์ สะพานส่ี บ่อวิน 111/47-48 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

592 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจา้ฟ้า 14 39/51 ม.4 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

593 แฟมิล่ีมารท์ ท่าเรืออ่าวอุดม 2 6/10 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
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594 แฟมิล่ีมารท์ ซอย ช่วงอรุณ 170/7-8 ถ.ราษฎรบ์ ารุง ต.เนินพระ อ.ระยอง ระยอง 21000

595 แฟมิล่ีมารท์ หาดราไวย ์2 57/4 ม.6 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

596 แฟมิล่ีมารท์ เคหะร่มเกลา้ 64 32/2-4 ซ.เคหะร่มเกลา้64 คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

597 แฟมิล่ีมารท์ บางนาตราดกม6.5( ป๊ัมน ้ามนั ) 7/321 ม.14 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

598 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเพ็ชรตระกูล 4 80/3 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

599 แฟมิล่ีมารท์ หาดอ่าวนาง4 211 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

600 แฟมิล่ีมารท์ วงแหวนอุตสาหกรรมพระราม 3 887 ถ.พระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

601 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 68/1 40/11 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

602 แฟมิล่ีมารท์ ปรีชา 9 25/5-25/6 ม.11 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

603 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 37 661-663 ถ.สุขุมวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

604 แฟมิล่ีมารท์ แฟลตทหารเรือบางนา 134/81-83 ถ.ริมทางรถไฟเก่า บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

605 แฟมิล่ีมารท์ บีทีเอส สุรศกัด์ิ 245/1 ถ.สาทรใต ้ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

606 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 42 42/5-42/6 ซ.สุขุมวิท42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250

607 แฟมิล่ีมารท์ วิภาวดี 25 336 ตลาดบางเขน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

608 แฟมิล่ีมารท์ มหาวิทยาลัย รงัสิต 2 52/195/16-17 อาคารแวนดา้เพลส1 ชัน้ล่าง หอ้ง1116-7 ม.บา้นเมืองเอก ม.7 ต.หลักหก อ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000

609 แฟมิล่ีมารท์ สหการประมลู 520/9 ซ.รามค าแหง39(เทพลีลา1) วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

610 แฟมิล่ีมารท์ วิภาวดี 16/5 3/87-88 ซ.โชคชยัร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรงัสิต จอมพล จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

611 แฟมิล่ีมารท์ เรวดี ซอย 6 112/126-127 ม.4 ต.ตลาดขวญั อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

612 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 95 33-35 ซ.ลาดพรา้ว95(ปรางคทิ์พย)์ คลองเจา้คุณสิงห ์วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

613 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสงัคมสงเคราะห ์28 194 ถ.สงัคมสงเคราะห ์ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

614 แฟมิล่ีมารท์ ซอยกุศลศิลป์ 96/7-8 ซ.กุศลศิลป์ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

615 แฟมิล่ีมารท์ งามวงศว์าน 47 แยก 42 345/2 ซ.งามวงศว์าน47 แยก42 (ชิน2 ทุ่งสองหอ้งหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10800

616 แฟมิล่ีมารท์ ลาดกระบงั 24 46 ซ.ลาดกระบงั24 ถ.ลาดกระบงั ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

617 แฟมิล่ีมารท์ ประเสริฐมนูกิจ ซอย 33 905/1 ซ.ประเสริฐมนูกิจ33 นวลจนัทร ์บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

618 แฟมิล่ีมารท์ แยกบางบวัทอง - ไทรนอ้ย (ป๊ัมน ้ามนั) 99/1 ม.1 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11110

619 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 9 519/18-19 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

620 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสราญชล 279/31 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

621 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียน ซอย 8 97/4 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

622 แฟมิล่ีมารท์ ทะเลทอง ศรีราชา (ศรีราชา-ชลบุรี) 309 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

623 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 16/1 361/4-6 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

624 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 4 82/18 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

625 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาถนนเพ็ชรตระกูล 80/160 ม.9 ถ.เพ็ชรตระกูล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

626 แฟมิล่ีมารท์ พทัยากอไผ่ 2 193/412-413 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
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627 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาใต ้ซอย 22 111/162-163 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

628 แฟมิล่ีมารท์ พทัยากลาง ซอย 13 62/30 ซ.พทัยากลาง13 ม.9 ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

629 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียน ซอย 12 240/18-19 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

630 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา สาย 3 ซอย 23 373/43 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

631 แฟมิล่ีมารท์ พรีม่า นาเกลือ 157/22 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

632 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา สาย 1 ซอย 4 124/8 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

633 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาเดยไ์นท ์2 4/1 Zone A ชัน้ล่าง หอ้ง78ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

634 แฟมิล่ีมารท์ เทพประสิทธ์ิ ซอย 7 155/53-54 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

635 แฟมิล่ีมารท์ พทัยารอ้ยหลัง 3 570/283 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

636 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาใต ้สาย 9 513/7-9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

637 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเพ็ชรตระกูล 3 8/167-168 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

638 แฟมิล่ีมารท์ ท่าเรือ อ่าวอุดม (ศรีราชา-ชลบุรี) 114/2 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

639 แฟมิล่ีมารท์ ชายหาด พทัยากลาง 1/56-ม.ค. ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

640 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลรามค าแหง 436 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

641 แฟมิล่ีมารท์ เทพารกัษ์กม.8 (ป๊ัม) 888/8 ม.8 ต.เทพารกัษ์ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

642 แฟมิล่ีมารท์ คริสการเ์ดน พระราม 9 102 ถ.ริมคลองบางกะปิ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

643 แฟมิล่ีมารท์ แยกนาเคียน ( ป๊ัมน ้ามนั ) 9 ม.4 ต.นาเคียน อ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

644 แฟมิล่ีมารท์ นาจอมเทียน ซอย 15 101/124 ม.3 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

645 แฟมิล่ีมารท์ อิสรภาพ 5 46-48-50 ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

646 แฟมิล่ีมารท์ วดัสลุด 19/65 ม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

647 แฟมิล่ีมารท์ ซอยร่ืนรมย์ 5 ซ.รามค าแหง24 แยก6 หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

648 แฟมิล่ีมารท์ เอแบคคอนโด 2 2 ซ.รามค าแหง24 แยก34 หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

649 แฟมิล่ีมารท์ รชัดาภิเษก 10.1 243 ซ.ประชาสนัติ หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

650 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสวนพลู 8 459/59 อาคารวิลล่าสวนพลู อพารต์เมน้ท ์ชัน้1 หอ้ง101-102 ซ.สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

651 แฟมิล่ีมารท์ หลังมอนเท็ล (ศรีราชา-ชลบุรี) 573/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

652 แฟมิล่ีมารท์ พฒันาการ 20 534/3 ถ.พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

653 แฟมิล่ีมารท์ จนิดานิเวศน์ 27 ซ.ลาดกระบงั52 ถ.ลาดกระบงั ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

654 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียนคอนโด 350/64 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

655 แฟมิล่ีมารท์ คนัทรีเมืองใหม่ (ศรีราชา-ชลบุรี) 127/287127/288 ม.3 ต.เสม็ด อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

656 แฟมิล่ีมารท์ อ่างทอง ซอย 10 (สมุย) 32/20 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84140

657 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเย็นสบาย 2 247/5-6 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

658 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นไทยธานี 10/7 ม.19 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

659 แฟมิล่ีมารท์ อดุลยราม ซอย 1 (ขอนแก่น) 148/53-148/54 ม.14 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000
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660 แฟมิล่ีมารท์ หาดป่าตอง (ภเูก็ต) 150 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

661 แฟมิล่ีมารท์ ราไวยค์อนโดเทล 44/11 ม.2 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

662 แฟมิล่ีมารท์ เขาขยาย 147/77 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

663 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสุขุมวิท 28 197/33 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

664 แฟมิล่ีมารท์ ก าแพงเพชร 6 ซอย 7 133/87 ซ.ก าแพงเพชร6 ซ.7 แยก3 ทุ่งสองหอ้งหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

665 แฟมิล่ีมารท์ น ้าตกหว้ยโต้ 43/143/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

666 แฟมิล่ีมารท์ ซอยปฏกั 12 211/1 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

667 แฟมิล่ีมารท์ หาดสุรินทร์ 106/55 ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

668 แฟมิล่ีมารท์ ถ ้าเสือ 1/1516-ม.ค.17-ม.ค. ถ.ราษฎรพ์ฒันา ต.กระบ่ีใหญ่ อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

669 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 12 (ประจวบคีรีขนัธ)์ 22/133 ซ.ม.บา้นบ่อฝ้าย ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

670 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเทพกระษัตรี (ภเูก็ต) 3/83-3/84 ซ.13 ม.3 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 92160

671 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเมืองใหม่ใต้ 62/20 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

672 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นรติรมย ์(นนทบุรี) 110/29 ม.2 ต.มหาสวสัด์ิ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

673 แฟมิล่ีมารท์ ถนนปฎพิทัธ์ิ (ภเูก็ต) 129/9-10 ถ.ปฎพิทัธ์ิ ต.ตลาดเหนือ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

674 แฟมิล่ีมารท์ คลองปากหลัก (ภเูก็ต) 160/1 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

675 แฟมิล่ีมารท์ ราชภฎั สมุย (สมุย) 99/23 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

676 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็น ศนูยว์ฒันธรรม 593/3-4 ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

677 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก 5.3 352/236352/237 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

678 แฟมิล่ีมารท์ บวัขาว-ไดอาน่า 33/40-41 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

679 แฟมิล่ีมารท์ เทศบาลบางป ู60 858 ม.2 ต.ทา้ยบา้น อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

680 แฟมิล่ีมารท์ สุดหาด - จอมเทียน 62/20 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

681 แฟมิล่ีมารท์ เทศบาลบางป ู72 301 ม.2 ต.ทา้ยบา้น อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

682 แฟมิล่ีมารท์ แกรนด ์อยุธยา (อยุธยา) 55/28 ม.1 ต.ธนู อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210

683 แฟมิล่ีมารท์ ถนนโรจนะ - บางปะอิน (อยุธยา) 141 ม.4 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

684 แฟมิล่ีมารท์ ถนนพระบารมี 2 (ภเูก็ต) 38/2-3 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

685 แฟมิล่ีมารท์ พระราม 2 กม. 25 (ป๊ัมน ้ามนั) 64/6 ม.4 ต.นาดี อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

686 แฟมิล่ีมารท์ หาดละไม 2 (สมุย) 124/147 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

687 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบา้นหนองไผ่กลางดอน 3 78/3 ม.4 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

688 แฟมิล่ีมารท์ ถนนวิชิตสงคราม 69/8 ม.2 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

689 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน 40 1/28-29 ซ.พหลโยธิน40 ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 60150

690 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์ 362 ถ.พระรามท่ี2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

691 แฟมิล่ีมารท์ ริท่ึม รชัดา 558/883-884 ถ.รชัดาภิเษก สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

692 แฟมิล่ีมารท์ ลาดกระบงั ซอย 1 67/1 ซ.ลาดกระบงั1 ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
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693 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นศุขเจริญ 147/58-59 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเต้ีย อ.สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

694 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 18 29/37-38 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

695 แฟมิล่ีมารท์ ซอยฉลองกรุง 53 25 ซ.ฉลองกรุง ล าปลาทิว ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

696 แฟมิล่ีมารท์ นอ้มจติต ์2 9 ศนูยก์ารคา้แฮปป้ีแลนด1์ คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

697 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 1 ซอย 12 240/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

698 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 1 ซอย 5 226-226/1 ม.9 ถ.ชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

699 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก ซอย 6.2 378/470-471 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

700 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ววิลเลจ 348-350 ม.4 ลาดพรา้ว อ.ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

701 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นอมรทรพัย์ 242/1-2 ม.4 ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย พระนครศรีอยุธยา 13170

702 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้น ป.ผาสุก 8/48-49 ม.12 ฉิมพลี อ.ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170

703 แฟมิล่ีมารท์ บางวาด (ภเูก็ต) 121/1121/38 ม.7 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

704 แฟมิล่ีมารท์ กรุงเทพ - นนท ์ซอย 7 62/13 ม.8 ต.บางเขน อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

705 แฟมิล่ีมารท์ นพรตัน์ธารา ซอย12 68/6 ม.5 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

706 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบางตน้ขา้ว ป่าตอง 17 ถ.ราษฏรอุ์ทิศ200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

707 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ถนนท่าบรรทุก 10/5 ถ.ท่าบรรทุก ต.เนินพระ อ.ระยอง ระยอง 21000

708 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั สมิติเวช ศรีราชา 8 ถ.เจมิจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

709 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พทัยากลาง ซอย 12.3 505/9 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

710 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั บา้นดอน2.2 69/9 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

711 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ราชภฏัสมุย2 9/24 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

712 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอยตาเอียด 45/1945/20 ม.3 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

713 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เพรสซิเดน้ทป์ารค์ทาวเวอร ์สุขุมวิท 24 95 ซ.สุขุมวิท24 คลองตนั อ.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

714 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั อินทรา ประตนู ้า 120/408 ถ.ราชปรารภ พญาไท อ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

715 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอยตาเอียด 2 10/117 ม.5 ต.ฉลอง อ. ภเูก็ต 83130

716 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั หาดบ่อผุด 28 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

717 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั โรงพยาบาลเสรีรกัษ์2 44 ถ.เสรีไทย มีนบุรี อ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

718 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เซ็นทริค ติวานนท์ 95/106795/106895/1069 ต.บางเขน อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

719 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ถนนราษฏรอุ์ทิศ 200 ปี 209/25 ต.ป่าตอง อ.กระทู ้ภเูก็ต 83150

720 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ถนนจนัทรท์องเอ่ียม 10/147 ม.3 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11100

721 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอยร่วมสุข 256-256/1256/2 ม.1 ต.บา้นใหม่ อ. ปทุมธานี 12000

722 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พระราม9 ซอย49 169/6169/7 ซ.พระรามเกา้49 ถ.เสรี6 สวนหลวง อ.สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

723 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ตลาดมีสุข ชะอ า 21/428 ถ.คลองเทียน ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบุรี 76120

724 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ถนนไร่หน่ึง-หนองขาม2 789/8789/9 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

725 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั บางนา-ตราด กม.10 4/19 ม.14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
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726 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พทัยากลาง 194/36-164/37 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

727 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั อ่าวนาง ซอย 8 205 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

728 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั หมู่บา้นตวงทอง 66 ซ.ศาลธนบุรี14 บางหวา้ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

729 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอยไทยประกนั1 248/1 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

730 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เดอะเน็กซ์-นครอินทร์ 38/7 ม.1 ต.บางคเูวียง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

731 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั จนัทน์27 5860 ซ.จนัทน์27 ทุ่งวดัดอน อ.สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

732 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั หาดงาม1 21/148 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

733 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พทัยาหาดยาว3 447/4 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

734 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั บางแสน สาย3 4/2 ถ.บางแสนสาย3 ต.แสนสุข อ.ชลบุรี ชลบุรี 20130

735 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เจซี เควิน ทาวเวอร ์สาทร 26 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ์ยานนาวา อ.สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

736 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั คาลเท็กซ์ วงัหนิ 690 ถ.ลาดพรา้ววงัหนิ ลาดพรา้ว อ.ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

737 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั หาดคลองม่วง 259-259/1 ม.2 ต.หนองทะเล อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

738 แฟมิล่ีมารท์ มหดิล ศาลายา (นครปฐม) 25/25 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

739 แฟมิล่ีมารท์ แม่น ้า ซอย 5 248/17 ม.1 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

740 แฟมิล่ีมารท์ มหาวิทยาลัยรงัสิต 52/243-1152/243-12 ม.7 ต.หลักหก อ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000

741 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เอ็มบาสซ่ี 1031 ถ.เพลินจติ ลุมพินี อ.ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

742 แฟมิล่ีมารท์ ประชาอุทิศ 98 676 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

743 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เจษฏาวิถี 168/27 ม.7 ต.โคกขาม อ. สมุทรปราการ 74000

744 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พรุใหญ่ 54/20 ม.6 ต.รษัฎา อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

745 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ปากซอย สุขุมวิท 33 581 ถ.สุขุมวิท คลองตนัเหนือ อ.วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

746 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั จุฬา 64 215/3 ถ.พญาไท ปทุมวนั อ.ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

747 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอยบุญมีทรพัย์ 269/13 ม.21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

748 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พทัยาสาย 3 ซอย 15 395395/1 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

749 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เทพประสิทธ์ิ ซอย 2 195/39195/40 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

750 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอย บวัขาว 4 281/8281/9 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

751 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ซอยสามคัคี 2 ไสยวน 81/12 ม.7 ต.ราไวย ์อ. ภเูก็ต 83130

752 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พฒันาชนบท3 แยก1 11 ซ.พฒันาชนบท3 แยก1 คลองสองตน้นุ่น อ.ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

753 แฟมิล่ีมารท์ รงัสิตนครนายก 37 663 ซ.รงัสิต-นครนายก37 ถ.รงัสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี ปทุมธานี 12110

754 แฟมิล่ีมารท์ บางใหญ่ (นนทบุรี) 80/153 ม.6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

755 แฟมิล่ีมารท์ ศึกษานารี 2 1439-1441 ถ.เอกชยั บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

756 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ เกษตร งามวงศว์าน (ป๊ัมน ้ามนั) 91 ถ.งามวงศว์าน ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

757 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ถนนบางบวัทอง-บางพนู 27/8 ม.5 ต.บางพนู อ. ปทุมธานี 12000

758 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เดอะคีย ์แจง้วฒันะ 9 ม.4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
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759 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั หาดละไม 6 124/323 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

760 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ชุมชนชายน ้า 211/144 ม.1 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11110

761 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พทัยาบงกช 4 327/336 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

762 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั อ าเภออุทยั 5959/1 ม.1 ต.อุทยั อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210

763 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั พระราม 2 ซอย 69 แยก 3 48 ซ.พระราม2 ซ.69 แยก3 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

764 แฟมิล่ีมารท์ พทัยานาเกลือ ซอย 20 170/22-23 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

765 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวทอ้งตะเคียน 46/68 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

766 แฟมิล่ีมารท์ สนามหลวง 2 26 ซ.ชนชืน่ ม.1 ทวีวฒันา ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170

767 แฟมิล่ีมารท์ ถนนนาใน 32-32/2 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

768 แฟมิล่ีมารท์ บางบอน 3 ซอย 6 140-142 ถ.บางบอน3 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

769 แฟมิล่ีมารท์ ซอยอนามยังามเจริญ 11 231-233 ถ.อนามยังามเจริญ ท่าขา้ม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

770 แฟมิล่ีมารท์ อ่อนนุช 17 แยก 19 321-323 ซ.อ่อนนุช17 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

771 แฟมิล่ีมารท์ ถนนคู่เมือง 354-354/1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน ้า อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

772 แฟมิล่ีมารท์ พระราม 2 ซอย 69 แยก 4 3 ซ.พระรามท่ี2 ซ.69 แยก4 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

773 แฟมิล่ีมารท์ เอ้ืออาทร บางใหญ่ซิต้ี 176 ม.5 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

774 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั เฟสติวลั สมุย 167/70 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

775 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภเูก็ต (ภเูก็ต) 2/1 ชัน้1 หอ้ง1-3 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

776 แฟมิล่ีมารท์ เทศบาล ป่าตอง (ภเูก็ต) 2123 ถ.ราชปาทานุสรณ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

777 แฟมิล่ีมารท์ ลาดกระบงั 14/1 42/4 ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

778 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ แยกกรุงเทพกรีฑา 177 ถ.ศรีนครินทร ์หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

779 แฟมิล่ีมารท์ คลองบางวดั (ภเูก็ต) 46/31-32 ถ.พิศิษฐก์รณีย ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

780 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสุขุมวิท 42 12/44 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

781 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 1 ซอย 8 246 ซ.พทัยาซ.8 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

782 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา วอลกก้ิ์งสตรีท 139/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

783 แฟมิล่ีมารท์ หาดเฉวง 4 (สมุย) 4/19 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

784 แฟมิล่ีมารท์ ทีดบับลิว พทัยาสาย 3 259/1-259/3 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

785 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสุขุมวิท ซอย 87 141/120-121 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

786 แฟมิล่ีมารท์ เดอะทรสัต ์ป่ินเกลา้ 151/7 ถ.บรมราชนนี อรุณอมัรินทร ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700

787 แฟมิล่ีมารท์ หาดนพรตัน์ธารา 191/2 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

788 แฟมิล่ีมารท์ เจริญนคร 10 256-258 ซ.เจริญนคร10 ถ.เจริญนคร คลองตน้ไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

789 แฟมิล่ีมารท์ สหการประมลู 2 558/2 ซ.รามค าแหง39 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

790 แฟมิล่ีมารท์ จรญัสนิทวงศ ์91 383 385 ถ. จรญัสนิทวงศ ์บางออ้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

791 แฟมิล่ีมารท์ สมุยแอรพ์อรต์ 2 (สมุย) 68/38 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320
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792 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็น พารค์ป่ินเกลา้ 618/1618/2 อาคารแอลพีเอ็น พารค์ป่ินเกลา้ หอ้งB-0101 B-0102 ถ.บรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

793 แฟมิล่ีมารท์ นิคม ไฮเทค (อยุธยา) 99/1 ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

794 แฟมิล่ีมารท์ หาดเฉวง 6 (สมุย) 159/31 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

795 แฟมิล่ีมารท์ ถนนวิชิตสงคราม 3 26/137 ม.5 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

796 แฟมิล่ีมารท์ บดินทรเดชา 26/1 ซ.รามค าแหง43/1 (คุณหญิงเจอื) พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

797 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสาย 2 ซอย 13/1 596/6-7 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

798 แฟมิล่ีมารท์ บางแคคอนโด 394/722 ม.3 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

799 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั วงเวียนปลาโลมา 2 240/42 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

800 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดไท-เทพกุญชร 92 ม.9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

801 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นภทัรนิเวศน์ 29/2 ม.1 ต.ท่าทราย อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

802 แฟมิล่ีมารท์ รตันาธิเบศร ์ซอย 1/2 2/1 ม.13 บางรกัพฒันา บางบวัทอง นนทบุรี 11110

803 แฟมิล่ีมารท์ ทาวน์อินทาวน์ โซลบิซ 1997 ซ.ลาดพรา้ว94(ปัญจมิตร) พลับพลา วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

804 แฟมิล่ีมารท์ สุขาภิบาล 2 31/3 ถ.สุขาภิบาล2 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

805 แฟมิล่ีมารท์ ล าแก่น(ป๊ัมน ้ามนั) 46/31 ม.1 ต.ล าแก่น อ.ทา้ยเหมือง พงังา 82120

806 แฟมิล่ีมารท์ อมัพวา(ป๊ัมน ้ามนั) 63/1 ม.11 ต.บา้นปรก อ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

807 แฟมิล่ีมารท์ ถนนโคกโตนด(กะตะนอ้ย) 239-241 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

808 แฟมิล่ีมารท์ เพชรเกษม 41 31 ซ.เพชรเกษม41 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

809 แฟมิล่ีมารท์ ซอยนาใน 6 205/24 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

810 แฟมิล่ีมารท์ บา้นทุ่งกราด 46 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

811 แฟมิล่ีมารท์ ซิกม่า จอมเทียน 168 ม.1 ต.นาตอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

812 แฟมิล่ีมารท์ พรุหนา้เมือง 30/1 ม.5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

813 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนหม่อนไหม 20 ม.14 ต.หนิเหล็กไฟ อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ ์77110

814 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้น ฟ้าครามคลอง 2 702 ม.5 ต.คคูต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

815 แฟมิล่ีมารท์ หาดราไวย์ 52/42 ม.6 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

816 แฟมิล่ีมารท์ ธรรมศาสตร ์- รงัสิต จุด 2 (ปทุมธานี) 88/40 ม.8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

817 แฟมิล่ีมารท์ รุ่งเจริญปารค์อยุธยา 169/1 ม.3 ต.คลองพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

818 แฟมิล่ีมารท์ เพชรเกษม63 1086 ซ.เพชรเกษม63 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

819 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน 44 25/6 ซ.พหลโยธิน44 เสนานิคม จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

820 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัเฟสติวลั ภเูก็ต 7475 ม.5 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

821 แฟมิล่ีมารท์ อาคารวานิช 1126/2 อาคารวานิช2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

822 แฟมิล่ีมารท์ วอรค์ก้ิงสตรีท ซอย 15 496 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

823 แฟมิล่ีมารท์ ทอ้งศาลา 168/9 ม.1 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

824 แฟมิล่ีมารท์ พนาสนธ์ิ-เทพอนุสรณ ์(ภเูก็ต) 24/41 ม.2 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000
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825 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา สาย 2 ซอย 11.2 529/34-35 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

826 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจา้ฟ้า 31 27/18 ม.9 ต.ฉลอง อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

827 แฟมิล่ีมารท์ สุขสวสัด์ิ 14 19/166-168 ม.5 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

828 แฟมิล่ีมารท์ ซอยพระเงิน 105/15 ม.5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

829 แฟมิล่ีมารท์ สตัหบี สุขุมวิท 91 39/5-7 ม.6 ต.สตัหบี อ.สตัหบี ชลบุรี 20180

830 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นวีไอพี 7 7777/1 ม.21 ต.บา้นเป็ด อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

831 แฟมิล่ีมารท์ ถนนหนองคลา้ใหม่ 77/13477/14477/145 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

832 แฟมิล่ีมารท์ ร่มเกลา้ 25/2(ป๊ัมน ้ามนั) 197/1-2 ถ.ร่มเกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

833 แฟมิล่ีมารท์ หาดร้ิน 2 94/102-103 ม.6 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

834 แฟมิล่ีมารท์ เพชรเกษม 55/2 1469 ถ.เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

835 แฟมิล่ีมารท์ อินทรบุ์รี(ป๊ัมน ้ามนั) 69/1 ม.5 ต.ท่างาม อ.อินทรบุ์รี สิงหบุ์รี 16110

836 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ สุขสวสัด์ิ 37/10 (ป๊ัมน ้ามนั) 93 ม.18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

837 แฟมิล่ีมารท์ แม่น ้า ซอย 7 (สมุย) 127/5 ม.4 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

838 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียน ซอย 7 67/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

839 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสุขเนตร 139/72 ม.13 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

840 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาซอยโรงแรม VC. 26/127-128 ม.10 ถ.พระต าหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

841 แฟมิล่ีมารท์ ปรีดีพนมยงค ์42 119/1 ซ.พานิชอนันต ์ถ.สุขุมวิท71 คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

842 แฟมิล่ีมารท์ รชัดาภิเษก 20 81/4 ซ.รุ่งเรือง สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

843 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเก่า ซอย 9 5/112 ม.5 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160

844 แฟมิล่ีมารท์ เจา้ฟ้า(ป๊ัมน ้ามนั) 90/11 ม.2 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

845 แฟมิล่ีมารท์ ถนนบา้นสวนทอง 215 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

846 แฟมิล่ีมารท์ พีที ดอนตมู นครปฐม(ป๊ัมน ้ามนั) 79/2 ม.5 ต.บ่อพลับ อ.นครปฐม นครปฐม 73000

847 แฟมิล่ีมารท์ ส่ีแยกประเวศ 299 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

848 แฟมิล่ีมารท์ ซอยหลวงจติร 469/72 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

849 แฟมิล่ีมารท์ กองดิน(ป๊ัมน ้ามนั) 64/9 ม.1 ต.กองดิน อ.แกลง ระยอง 22160

850 แฟมิล่ีมารท์ ล าลูกกา คลอง 6(ป๊ัมน ้ามนั) 54/2 ม.6 ต.บึงค าพรอ้ย อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

851 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัแจง้วฒันะ 99-99/9 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

852 แฟมิล่ีมารท์ ซอยร่มเย็น 293 ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ 10290

853 แฟมิล่ีมารท์ เดอะทรสัต ์พระราม 3 20/1 ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

854 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพระป่ิน 7 (ปทุมธานี) 74/186-187 ม.9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

855 แฟมิล่ีมารท์ เพนียดชา้ง ซอย 8 159/387 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

856 แฟมิล่ีมารท์ นาเกลือ ซอย 16/2 571/57 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

857 แฟมิล่ีมารท์ รามอินทรา 65 44/277 ม.8 ถ.คูบ้อน ท่าแรง้ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
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858 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 33 10/6 ซ.สุขุมวิท33(แดงอุดม) คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

859 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นสวนธน 19/2 ม.16 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

860 แฟมิล่ีมารท์ ฮอลดิเดยจ์อมเทียน 79/108-109 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

861 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก 2 378/49-50 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

862 แฟมิล่ีมารท์ ลาซาล ปารค์ 138-140 ถ.ลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

863 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก 5 338/31 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

864 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเทพารกัษ์ 8 2024 ม.4 ต.เทพารกัษ์ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

865 แฟมิล่ีมารท์ นวนครโคราช 323 ม.1 ต.นากลาง อ.สงูเนิน นครราชสีมา 30380

866 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบ่อไซ(แอรพ์อรท์) 22/222/19 ม.6 ต.ไมข้าว อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

867 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชนหนองปรือ 129/100 ม.3 ซ.ชุมชนหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

868 แฟมิล่ีมารท์ สุภาพงษ์ 3 แยก 4 45/3 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

869 แฟมิล่ีมารท์ ซอยโคกมะขาม 100/80 ม.1 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

870 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นธนะสิน 4/1008 ม.7 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

871 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาขนส่งสายเหนือ 10/1-2 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

872 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาซอย วีซี 2 504/508504/587 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

873 แฟมิล่ีมารท์ บวัขาว-ไดอาน่า 2 216/68216/89 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

874 แฟมิล่ีมารท์ นิคมเหมราช สระบุรี 111 ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุรี 18140

875 แฟมิล่ีมารท์ บางนา-ตราด กม.8(ป๊ัมน ้ามนั) 7/313 ม.13 ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

876 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นสิริกาน คลองถนน 49/3 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

877 แฟมิล่ีมารท์ สรงประภา 30 426 ถ.สรงประภา สีกนั ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

878 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสายน ้าทิพย์ 38 ซ.สุขุมวิท22 ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

879 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 41 1477 ถ.ลาดพรา้ว สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

880 แฟมิล่ีมารท์ พฒันาการ 38 1410/1 ถ.พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

881 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นป่ินเกลา้พฒันา 117/138 ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700

882 แฟมิล่ีมารท์ ผาแดง ศรีราชา (ศรีราชา-ชลบุรี) 567/59 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

883 แฟมิล่ีมารท์ ถนนแม่หลวน (ภเูก็ต) 20/400 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

884 แฟมิล่ีมารท์ มนเฑียร พลาซ่า 38-40 ซ.ประตชูยั ถ.สุรวงศ ์ส่ีพระยา บางรกั กรุงเทพมหานคร 10120

885 แฟมิล่ีมารท์ จรญัสนิทวงศ ์92 458-460 ถ.จรญัสนิทวงศ ์บางออ้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

886 แฟมิล่ีมารท์ เคหะคลองจัน่ 65 ถ.เสรีไทย คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

887 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 96 1 ซ.ลาดพรา้ว96(โชคชยั2) ถ.ลาดพรา้ว วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

888 แฟมิล่ีมารท์ หาดกะตะ 56	56/1	56/7 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

889 แฟมิล่ีมารท์ เดอะเด็กซ์ ป่าตอง 29/1 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

890 แฟมิล่ีมารท์ ลาดกระบงั ซอย 6 9 ซ.ลาดกระบงั6 ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
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891 แฟมิล่ีมารท์ โคง้บา้นนา (ศรีราชา-ชลบุรี) 9 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

892 แฟมิล่ีมารท์ บา้นในวก 131/100-102 ม.1 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

893 แฟมิล่ีมารท์ สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ขอนแก่น 999/290 ม.12 ต.เมืองเก่า อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

894 แฟมิล่ีมารท์ ถนนอุตรกิจ 197 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน ้า อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

895 แฟมิล่ีมารท์ ซอย นาคนิวาส 4 158/4 ถ.นาคนิวาส ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

896 แฟมิล่ีมารท์ เฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 14 32 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยกดอกไม ้ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

897 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาซอยบวัขาว 3 316/136 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

898 แฟมิล่ีมารท์ ซอยธรรมสามคัคี 119/105-106 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

899 แฟมิล่ีมารท์ รามค าแหง 8 แยก 4 30/2 ซ.รามค าแหง8(บุญมา) หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

900 แฟมิล่ีมารท์ หาดร้ิน 3 110/9	143 ม.6 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

901 แฟมิล่ีมารท์ ซอยอนามยั 7476 ซ.อนามยั ถ.ศรีนครินทร ์สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

902 แฟมิล่ีมารท์ เทพประสิทธ์ิ ซอย 8 62/189-190 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

903 แฟมิล่ีมารท์ กะตะนอ้ย 2 204/1	204/2 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

904 แฟมิล่ีมารท์ คาลเท็กซ์ ป่ินทอง 7/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

905 แฟมิล่ีมารท์ ถนนหาดป่าตอง 2 5/55 ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

906 แฟมิล่ีมารท์ แอสปาย สาทร-ตากสิน 77 ซ.สวนหลวง บางคอ้ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

907 แฟมิล่ีมารท์ ฟิวเจอร ์รงัสิต 94 อาคารศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี ปทุมธานี 12130

908 แฟมิล่ีมารท์ เคหะบางชนั 4/20-21 ม.14 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

909 แฟมิล่ีมารท์ ซอยแสนสุข 31	33 ซ.แสนสุข คลองตนั คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

910 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาเดยไ์นท ์3 20/399-400 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

911 แฟมิล่ีมารท์ ถนนราชชุมพล (ระยอง) 73/26-30 ม.1 ต.เนินพระ อ.ระยอง ระยอง 21000

912 แฟมิล่ีมารท์ นาซ่า 2 88 ถ.รามค าแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

913 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาซอยรอ้ยหลัง 570/267 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

914 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวลึก 42442 ม.4 ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก กระบ่ี 81110

915 แฟมิล่ีมารท์ สุขสวสัด์ิ 55 129/6 ม.1 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ 10290

916 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นพฒันา 355/1123 ม.15 ถ.พหลโยธิน ต.คคูต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

917 แฟมิล่ีมารท์ พฒันาการ 15 971-973 ถ.พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

918 แฟมิล่ีมารท์ รีเจนซ่ี ปารค์ สุขุมวิท 22 12/3 ซ.สุขุมวิท22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

919 แฟมิล่ีมารท์ ศรีนครินทร ์46/1(ป้ัมน ้ามนั) 454 ถ.ศรีนครินทร ์หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

920 แฟมิล่ีมารท์ ศนูยว์ฒันธรรม (ป้ัมน ้ามนั) 94 ถ.เทียนร่วมมิตร หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

921 แฟมิล่ีมารท์ แอลพีเอ็น บดินทรเ์ดชา 104/12104/13104/14 ซ.รามค าแหง43/1 (คุณหญิงเจอื) วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

922 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเทพารกัษ์ 2107/8 ม.7 ต.เทพารกัษ์ อ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

923 แฟมิล่ีมารท์ พหลโยธิน 45 222 พหลโยธิน45 ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900
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924 แฟมิล่ีมารท์ เพชรบุรี 15 67 ซ.สมประสงค3์ ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

925 แฟมิล่ีมารท์ แหลมพนัวา 1 (ภเูก็ต) 18/22-18/23 ม.8 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

926 แฟมิล่ีมารท์ ทุ่งแย(้ป้ัมน ้ามนั) 115/1 ม.3 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

927 แฟมิล่ีมารท์ เกกีงาม 3 493/2 ซ.ฉลองกรุง1 ลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

928 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาซอยบ่อนไก่ 171/13 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

929 แฟมิล่ีมารท์ วงเวียนปลาโลมา 240/34-36 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

930 แฟมิล่ีมารท์ สหการประมลู 3 590/10 ซ.รามค าแหง39 (เทพลีลา1) วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

931 แฟมิล่ีมารท์ รชัดาภิเษก 17 209 ถ.รชัดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

932 แฟมิล่ีมารท์ ประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ 20 412/10-11 ถ.ประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

933 แฟมิล่ีมารท์ กรุงเทพนนท ์56 11/15-11/16 ซ.สิทธิชยั บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

934 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดนครชยัศรี (นครปฐม) 20/4 ม.2 ต.นครชยัศรี อ.นครชยัศรี นครปฐม 73120

935 แฟมิล่ีมารท์ ไลฟ์วิทยุ 3 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

936 แฟมิล่ีมารท์ ลากูน่า ภเูก็ต 390/60	390/2-3 ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

937 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวศรีธนู 81/14 ม.8 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

938 แฟมิล่ีมารท์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

939 แฟมิล่ีมารท์ บา้นกลางมือเฉลิมพระเกียรติ 96 ซ.ฌแลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28แยก4 ดอกไม ้ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

940 แฟมิล่ีมารท์ ถนนบา้นดอน 1 (สมุย) 140/44-140/45 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

941 แฟมิล่ีมารท์ ซัสโก ้ยานนาวา 36/62 ซ.ตรอกนอกช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

942 แฟมิล่ีมารท์ ซัสโก ้เพชรเกษม(ป๊ัมน ้ามนั) 254 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

943 แฟมิล่ีมารท์ ซัสโก ้บางปะกอก(ป๊ัมน ้ามนั) 139/2 ถ.ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140

944 แฟมิล่ีมารท์ ซัสโก ้บางบ าหรุ(ป๊ัมน ้ามนั) 894 ถ.บรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

945 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเย็นสบาย 504/466 ซ.เย็นสบาย ม.10 ถ.พระต าหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

946 แฟมิล่ีมารท์ มาบยางพร 110/5 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

947 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดรงัสิต(ป้ัมน ้ามนั) 93 ถ.รงัสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี ปทุมธานี 12130

948 แฟมิล่ีมารท์ บา้นใต้ 101/13 ม.1 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

949 แฟมิล่ีมารท์ ไมข้าว(แก๊สสเตชัน่) 82/11-12 ม.3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

950 แฟมิล่ีมารม์ ถนนราชชุมพล 3 1/17-19 ม.3 ต.เนินพระ อ.ระยอง ระยอง 21000

951 แฟมิล่ีมารท์ แอสปาย สุขุมวิท 48 69/839 ซ.48 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

952 แฟมิล่ีมารท์ ส.ธรนินทร ์8 566 ถ.ประชาอุทิศ หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

953 แฟมิล่ีมารท์ ซอยส่ีกอร ์(ภเูก็ต) 16 ม.6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

954 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัระยอง 99	99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.ระยอง ระยอง 21000

955 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัพระราม 9 9/8	9/9 ถ.พระราม9 หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

956 แฟมิล่ีมารท์ พทัยากลาง ซอย 14 364/10-12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
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957 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นลภาวนั 65/8 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

958 แฟมิล่ีมารท์ มาบุญครอง เซ็นเตอร ์ชัน้4 444 ถ.พญาไท วงัใหม่ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

959 แฟมิล่ีมารท์ ถนนพระบารมี 248	250 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

960 แฟมิล่ีมารท์ เดอะแสควร ์บางใหญ่ 140/9-10 ม.12 ต.บางรกัพฒันา อ.บวัทอง นนทบุรี 11110

961 แฟมิล่ีมารท์ อินเตอรเ์ชนจ ์2 399 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

962 แฟมิล่ีมารท์ เพชรเกษม 39(ป้ัมน ้ามนั) 705 ถ.เพชรเกษม ต.บางหวา้ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

963 แฟมิล่ีมารท์ บา้นกลาง(ป้ันน ้ามนั) 30 ม.1 ต.บา้นกลาง อ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000

964 แฟมิล่ีมารท์ พนาสนธ์ิ-แหลมหนิ 80/7 ม.7 ต.เกาะแกว้ อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

965 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสุพรรณ 356 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

966 แฟมิล่ีมารท์ เพนียดชา้ง ซอย 10 333/103 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

967 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบางปลา 2.2 63/282 ม.11 ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

968 แฟมิล่ีมารท์ ท่าเรืออ่าวฉลอง 43/40	43/41	43/42 ม.5 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83130

969 แฟมิล่ีมารท์ นิลุบล ซอย 10 9191/1 ม.9 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

970 แฟมิล่ีมารท์ เดอะเรสซิเดนท ์ทองหล่อ 73 ซ.สุขุมวิท55(ทองหล่อ) คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

971 แฟมิล่ีมารท์ พลัม คอนโด รงัสิต 92	92/1	92/2 ม.4 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

972 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเก่า หนองต าลึง 109 ม.3 ต.หนองต าลึง อ.พานทอง ชลบุรี 20160

973 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัแจง้วฒันะ(ปารค์ก้ิง) 99	99/9 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

974 แฟมิล่ีมารท์ ถนนปฏกั 3 (ภเูก็ต) 563/2 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

975 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิ 1 59/79 ม.บา้นบ่อฝ้าย ต.หวัหนิ อ.หวัหนั ประจวบคีรีขนัธ ์77110

976 แฟมิล่ีมารท์ มาลีสามพราน (นครปฐม) 93/33 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110

977 แฟมิล่ีมารท์ บา้นเขากลม 312 ม.7 ต.หนองทะเล อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

978 แฟมิล่ีมารท์ สุขสวสัด์ิ 70 13/98 ม.12 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

979 แฟมิล่ีมารท์ บางนา-ตราด กม.17.5(ป๊ัมน ้ามนั) 18/2 หมุ่ท่ี7 ถ.บางนาตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

980 แฟมิล่ีมารท์ อมตะนคร 700/400 ม.6 ต.ดอนหวัฬอ อ.ชลบุรี ชลบุรี 20000

981 แฟมิล่ีมารท์ ร่มโพธ์ิ จอมเทียน 257/266 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

982 แฟมิล่ีมารท์ คาบเท็กซ์ สาทร ซอย 2 (ป๊ัมน ้ามนั) 40 ถ.สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

983 แฟมิล่ีมารท์ บา้นใต ้เกาะสมุย 37/25 ม.5 ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330

984 แฟมิล่ีมารท์ ซอยแหลมเกตุ 4/1 ถ.เจมิจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

985 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นสวนปาล์ม (สมุทรสาคร) 3/285-3/286 ม.9 ต.โคกขาม อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

986 แฟมิล่ีมารท์ บา้นใต-้เกาะพะงนั 59/15 ม.4 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

987 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัพลาซา พทัยา 78/54-56 ถ.พทัยาสาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

988 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลันครราชสีมา 517	517/1 ม.2 ต.บา้นเกาะ อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

989 แฟมิล่ีมารท์ ปรีดีพนมยงค ์45 1055/72 ถ.สุขุมวิท71 คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110
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990 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 44 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

991 แฟมิล่ีมารท์ เฉวงนอ้ย 2 50/13-15 ถ.ทวีราษฎรภ์กัดี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

992 แฟมิล่ีมารท์ ไตรตรงั 2 93 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

993 แฟมิล่ีมารท์ ศนูยห์วัใจสิริกิต์ิ 123 ม.16 อาคารเคเคยวูรเรสซิเด็นซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

994 แฟมิล่ีมารท์ เคเคย ูวรเรสซิเด็นซ์ 123 ม.16 อาคารเคเคย ูวรเรสซิเด็นซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

995 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดพนัธทิ์พย์ 44/109	44/111 ม.1 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

996 แฟมิล่ีมารท์ สุขุุมวิท 39 38/5-6 ซ.สุขุมวิท39 ต.คลองเตยเหนือ อ.วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

997 แฟมิล่ีมารท์ แอสปาย สาทร-ท่าพระ 359/1221-1222 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

998 แฟมิล่ีมารท์ จ ีทาวเวอร์ 9 ม.3 ถ.พระราม9 หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

999 แฟมิล่ีมารท์ ละไมบีชเวย์ 127/295 ม.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84310

1000 แฟมิล่ีมารท์ ซีคอน บางแค 607 ซ.เพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

1001 แฟมิล่ีมารท์ ซีคอน ศรีนครินทร์ 55 ถ.ศรีนครินทร ์หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1002 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 8.2 160 ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1003 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลขอนแก่นราม 193 ม.7 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

1004 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนัก 4.2 199/1	199/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1005 แฟมิล่ีมารท์ ฮอลิเดย ์อินน์ ถนนสีลม 981 ถ.สีลม สีลม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

1006 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวศรีธนู 2 11/3 ม.8 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280

1007 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเจา้ฟ้ากระบ่ี 73/1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน ้า อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

1008 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดหวัอิฐ 186 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

1009 แฟมิล่ีมารท์ ซอยในยาง 16 97/25	97/26/	97/27 ม.1 ต.สาค ูอ.ถลาง ภเูก็ต 83110

1010 แฟมิล่ีมารท์ หาดลิปะนอ้ย 58/52 ม.2 ต.ลิปะนอ้ย อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84140

1011 แฟมิล่ีมารท์ ถนนทอ้งทราย 12/120 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

1012 แฟมิล่ีมารท์ ซัสโก ้หลานหลวง (ป้ัมน ้ามนั) 8 ถ.หลานหลวง บา้นบาตร ป้อมปราบศตัรพู่าย กรุงเทพมหานคร 10110

1013 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 18.2 21/4 ซ.สุขุมวิท18 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1014 แฟมิล่ีมารท์ ปากซอย สุขุมวิท 23 423-425 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

1015 แฟมิล่ีมารท์ แยกนวมินทร ์(ป้ัมน ้ามนั) 46/7 ม.11 ต.วดัไทร อ.นครสวรรค ์นครสวรรค ์60000

1016 แฟมิล่ีมารท์ ไสน ้าเย็น 4 79	81 ถ.ไสน้ ้าเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

1017 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา สาย 3 โพธิสาร 160/61 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1018 แฟมิล่ีมารท์ ถนนจอมเทียน ชยัพฤกษ์ 132/70 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1019 แฟมิล่ีมารท์ เดอะบีช เซ็นเตอร ์กะตะ 98/88	98/89 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

1020 แฟมิล่ีมารท์ ป่าตอง ทาวเวอร์ 114/1	114/2 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

1021 แฟมิล่ีมารท์ ล าลูกกา คลอง 7 (ป๊ัมน ้ามนั) 8/8 ม.3 ต.บึงค าพลอย อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

1022 แฟมิล่ีมารท์ แอสปาย งามวงศว์าน 222/1464,222/1465 ถ.งามวงศว์าน ทุ่งสองหอ้งหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
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1023 แฟมิล่ีมารท์ อ่าวยน-เขาขาด 6/87 ม.8 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

1024 แฟมิล่ีมารท์ คลองแหง้ ซอย 1 232 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.กระบ่ี กระบ่ี 81000

1025 แฟมิล่ีมารท์ ถนนวิทยุ 89/12 ถ.วิทยุ ลุมพีนี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10320

1026 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัขอนแก่น 99 ถ.ศรีจนัทร ์ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

1027 แฟมิล่ีมารท์ กะทู ้(ป้ัมน ้ามนั) 75/74 ม.1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ภเูก็ต 83120

1028 แฟมิล่ีมารท์ กะรน พลาซา 516/17	516/18 ถ.ปฏกั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

1029 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียน ซอย 11 321/33 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1030 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้นเสาวลักษณ์ 99/19-21 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.สุราษฏรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000

1031 แฟมิล่ีมารท์ นานอก (ป้ัมน ้ามนั) 125/1 ม.11 ถ.กระบ่ี-ตรงั ต.กระบ่ีนอ้ย อ. กระบ่ี 81000

1032 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัเวสตเ์กต 199	199/1	199/2 ม.6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

1033 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทารา เฉวง 38/110 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

1034 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 13.2 34 ซ.สุขุมวิท13 (แสงจนัทร)์ ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

1035 แฟมิล่ีมารท์ สุขาภิบาล 2.2 11 ถ.สุขาภิบาล2 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

1036 แฟมิล่ีมารท์ ชะอ า 35 826/1 ถ.เพชรเกษม (บ่อแขม) ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบุรี 76120

1037 แฟมิล่ีมารท์ หาดสุรินทร2์ 51/28 ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต 83110

1038 แฟมิล่ีมารท์ หาดป่าตอง5 162/4 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

1039 แฟมิล่ีมารท์ น ้าตกแพง เกาะพะงนั 15/5 ม. 3 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฏรธ์านี 84280

1040 แฟมิล่ีมารท์ ถนนประชาสโมสร 202/1 ม.4 ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000

1041 แฟมิล่ีมารท์ ชิดลม 1027 ถ.เพลินจติ ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

1042 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลันครราชสีมา 2 990,998 อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซานครราชสีมา ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

1043 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัมหาชยั 98 ม.4 ต.นาดี อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

1044 แฟมิล่ีมารท์ ป่าตอง บีช 11,13/1,13/2,13/3,13/4,13/5 ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

1045 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบา้นปลายคลองครุ 11/18,11/19 ม.4 ต.นาดี อ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

1046 แฟมิล่ีมารท์ มหาวิทยาลัยรงัสิต 3 71/066 ม.4 ต.หลักหก อ.ปทุมธานี ปทุมธานี 12000 

1047 แฟมิล่ีมารท์ ท่าเรือวกตุ่ม 38/1 ม.4 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั สุราษฏรธ์านี 84280

1048 แฟมิล่ีมารท์ ซอยเจริญทรพัย ์ป่าตอง 198 ถ.ราษฏรอุ์ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

1049 แฟมิล่ีมารท์ ราษฏรอุ์ทิศ 5 228 ถ.ราษฏรอุ์ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ภเูก็ต 83150

1050 แฟมิล่ีมารท์ ซอยรั้วแฝด ราไวย์ 46/3 ม.6 ต.ราไวย ์อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000 

1051 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาแลนด ์ซอย 3 325/160-161 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1052 แฟมิล่ีมารท์ หนองสะเดา 62/1-2 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1053 แฟมิล่ีมารท์ หมู่บา้น ทรพัยม์ัน่คง 386 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

1054 แฟมิล่ีมารท์ พทัยาสราญชล 3 279/44 ม. 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบรี 20150

1055 แฟมิล่ีมารท์ หาดในยาง 90/21 ม. 1 ต.สาค ูอ.ถลาง ภเูก็ต 83110
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1056 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 39.2 18/4,18/5 ซ.สุขุมวิท39(พรอ้มพงษ์) คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

1057 แฟมิล่ีมารท์ กรมอนามยั 88/22 ม.4 ถ.ติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.นนทบุรี นนทบุรี 11000

1058 แฟมิล่ีมารท์ ถนนเทศบาลตดัใหม่ 57/24 ม.2 ต.วิชิต อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

1059 แฟมิล่ีมารท์ บีทีเอส ศาลาแดง 22 ถ.สีลม สุริยวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

1060 แฟมิล่ีมารท์ ซอยสุขสวสัด์ิ 50 1 ซ.สุขสวสัด์ิ50 ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140

1061 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลเกษมราษฏร ์สระบุรี 2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.สระบุรี สระบุรี 18000

1062 แฟมิล่ีมารท์ ศาลาเฉวง 90/45 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฏรธ์านี 84320

1063 แฟมิล่ีมารท์ บขส.สระบุรี 173/130 ถ.สุดบรรทดั ต.ปากเพรียว อ.สระบุรี สระบุรี 18000

1064 แฟมิล่ีมารท์ เขาพระต าหนักซอย 4 352/232 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1065 แฟมิล่ีมารท์ ประชาราษฏรบ์ าเพ็ญ 11 11/16 ซ.เกียรติชยั 2 หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1066 แฟมิล่ีมารท์ ทพัพระยา ซอย 9 162/1485 ม. 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1067 แฟมิล่ีมารท์ ทองหล่อ 13 283/3,283/4 ซ.สุขุมวิท 55(ทองหล่อ) คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

1068 แฟมิล่ีมารท์ เมเจอร ์รงัสิต 92 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130

1069 แฟมิล่ีมารท์ นาจอมเทียน ซอย 2 65/23 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

1070 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 46.2 848,850,852 ถ.ลาดพรา้ว สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1071 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียนซอย 10 347/7 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1072 แฟมิล่ีมารท์ เบทาโกร ฟู้ ด คอมเพล็กซ์ 1 39 ม.5 ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 10140

1073 แฟมิล่ีมารท์ เบทาโกร ฟู้ ด คอมเพล็กซ์ 2 213 ม.1 ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 15140

1074 แฟมิล่ีมารท์ ถนนป้ัน 131-131/1 ถ.ป้ัน สีลม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

1075 แฟมิล่ีมารท์ พทัยา สาย 3 ซอย 1 3/210 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1076 แฟมิล่ีมารท์ ลาดพรา้ว 18 แยก 1 110/12 ซ.ลาดพรา้ว18 จอมพล จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

1077 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทารา กะตะ 54/3 ถ.เกศขวญั ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

1078 แฟมิล่ีมารท์ แกลง (ป้ัมน ้ามนั) 999/1 ม.12 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

1079 แฟมิล่ีมารท์ เฉวงใหญ่ ซอย 5 (สมุย) 141/138 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

1080 แฟมิล่ีมารท์ นาจอมเทียน ซอย 4 100 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สตัหบี ชลบุรี 20250

1081 แฟมิล่ีมารท์ ตลาดศรีวานิช 208/3 ซ.ตลาดศรีวานิช ถ.ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1082 แฟมิล่ีมารท์ บวัขาว ซอย 15 350/40 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

1083 แฟมิล่ีมารท์ เมเจอร ์รชัโยธิน 1839 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

1084 แฟมิล่ีมารท์ สุขุมวิท 35 601-603 ถ.สุขุมวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

1085 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลั ทพัพระยา ซอย1 146/141 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1086 แฟมิล่ีมารท์ หวัหนิบ่อฝ้าย 1342/99 ถ.เพชรเกษม (ทรายใต)้ ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบุรี 76120

1087 แฟมิล่ีมารท์ ซอยบางม่าเหลา 11 135/9 ม.5 ถ.เทพกระษัตรี-ในยาง ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110

1088 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000



ล ำดบั ช่ือสำขำ ท่ีตัง้

1089 แฟมิล่ีมารท์ โรงพยาบาลเกษมราฏร ์รตันาธิเบศร์ 58 ม.15 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110

1090 แฟมิล่ีมารท์ ไลฟ์ ป่ินเกลา้ 88/13 ถ.จรญัสนิทวงศ ์บางยีข่นั บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1091 แฟมิล่ีมารท์ หาดแม่หาด เกาะพะงนั 104/23 ม.7 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี 84280

1092 แฟมิล่ีมารท์ กะตะนอ้ย 27 ถ.กะตะนอ้ย ต.กะรน อ.ภเูก็ต ภเูก็ต 83100

1093 แฟมิล่ีมารท์ ไลฟ์ รชัดาภิเษก 279/1 ถ.รชัดาภิเษก หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1094 แฟมิล่ีมารท์ จอมเทียน ซอย 15 125/24 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

1095 แฟมิล่ีมารท์ เซ็นทรลัภเูก็ต ฟลอเรสตา้ 199 ม,4 ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000

1096 แฟมิล่ีมารท์ ชุมชน เฉวงใหญ่ (สมุย) 82/57 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84320

1097 แฟมิล่ีมารท์ นาทอง 3 234 ซ.นาทอง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1098 แฟมิล่ีมารท์ ไทยพาณิชย ์พารค์ พลาซา อีสท์ 19 ถ.รชัดาภิเษก จตุจกัร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

1099 แฟมิล่ีมารท์ โฮมโปร ประชาชืน่ 31 ถ.ประชาชืน่นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000


