
ทรูช็อปที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
True Shop

สาขา โทร. ที่อยู่
สาขาเทสโกโ้ลตสัรตันาธิเบศร์ 086-600-1972 31/112 หมู่ที่ 8 ชัน้ 1 บรเิวณธนาคารกสกิรไทย ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางกระสอ อ  าเภอเมืองนนทบรุ ีนนทบุร ี 11000
สาขาบิ๊กซีลาดพรา้ว 089-104-7120 เลขที่ 669 บิ๊กซีเอ็กซต์รา้ลาดพรา้ว ชัน้ 1 ถนนลาดพรา้ว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาโกลเดน้เพลสแจง้วฒันะ 089-138-1876 เลขที่ 120 ศนูยร์าชการ โกลเดน้ เพลส แจง้วฒันะ ที่ 3 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10210

สาขา แฟชั่นไอสแ์ลนด์ 089-103-1961 เลขที่ 587, 589 หา้งแฟชั่น ไอสแ์ลนด ์ชัน้ 3 หอ้ง 3034 ถนน รามอินทรา เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10230

สาขาไอเพลส ลาดกระบงั 063-807-6525 เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520

สาขาอื้อจ่ือเหลียง 089-104-0193 เลขที่ 968 อาคารอือ้จือเหลยีง ชัน้ 1 โซน ซี ยนูิต 2 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500
ฟอรจ์นูทาวนช์ัน้ 1 089-103-1943 เลขที่ 5 ศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน ์ชัน้ 1 หอ้ง1021,1051 ถนน รชัดาภิเษก เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10400

สาขา สยามพารากอน (2) 091-696-7217 เลขที่ 991 ชัน้ 3 ถนน พระราม 1 เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330

สาขา เกตเวย ์แอท บางซ่ือ 0647034560 เลขที่ 162/1-2,168/10 ถนนประชาราษฎร ์2 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800



ทรูช็อปที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
สาขา โทร. ที่อยู่

สาขาซีพีทาวเวอร์ สีลม 089-103-6357 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 ยนิูต ซี-6 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สาขาดิ เอท ทองหล่อ 02-713-8591 เลขที่ 88/1 โครงการเอททองหล่อ ซอย8 กรุงเทพฯ ถนนสุขมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

ซินเสียเยีย่เป้า 091-696-6571 เลขที่ 267 อาคารซินเสยีเย่ียเป้า ชัน้ 1 ถนนเจรญิกรุง เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10100

สาขาเทอมินอล 21 091-696-0341 เลขที่ 2, 88 ศนูยก์ารคา้เทอรม์ินอล 21 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนน สขุมุวิท เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110

สาขาวิสซ์ดอม 101 - เลขที่ 101 ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม 10260

สาขาสีลม คอมเพลก็ซ์ 085-978-8866 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ ชั้น 1 แขวงสีลม เขตสีลม กทม 10500

สาขาสยามซอย 2 090-904-2570 232/5,234 สยามสแควร์ ซอย2 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม 10330

สาขาสยามซอย 3 086-412-3320 262/7 สยามสแควร์ ซอย3 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม 10330

สาขาไอคอนสยาม 064-703-3637 299 ซอยเจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 10600 (ท่ีตั้งชัว่คราวขา้ง 7-11 หนา้ทางเขา้ชั้นใตดิ้น)



ทรูช็อปที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขา โทร. ที่อยู่
สาขาแมค็โคร เพชรเกษม 097-081-9858 เลขที่ 1759/4 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
สาขาแมค็โคร หนองจอก - 80 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

สาขาแมค็โคร แจง้วฒันะ
097-081-9085
082-517-9739

34/54 หมู่ที่ 1 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลือ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120

สาขาแมค็โคร บางบวัทอง 097-082-0077 เลขที่  47 หมู่ที่ 2 ต าบลบางบวัทอง อ  าเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 11110
สาขาแมค็โคร จรัญสนิทวงศ์ 097-081-8852 เลขท่ี 521 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศรี  เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร 10700
สาขาแมค็โคร บางบอน 097-081-9828 เลขที่ 210 ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงคลองบางพราน   

True Center (Makro)



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ม.มหาดไทย 1 (จุด 2 ) เลขท่ี 53 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหานคร 10170
ทรู 7-11 จรัญสนิทวงศ ์11 เลขท่ี 61/80 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10600
ทรู 7-11 บางบอน 4 ซอย 14 เลขท่ี 228 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 NK Living พระราม 2 ซอย 44 เลขท่ี 409/2 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 ร่วมพฒันา เลขท่ี 57 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4 แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 พลมานีย ์จุด 4 เลขท่ี 591/10 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
ทรู 7-11 ตลาดใหม่ทุ่งครุ เลขท่ี 379 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ทรู 7-11 โมเดิร์นวิลล์ เลขท่ี 198/2 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 ตลาดเพชรเกษม 77 เลขท่ี 15 ซอยเพชรเกษม 77 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 เอกชยั 131 เลขท่ี 35 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 แฟลตเอ้ืออาทรเคหะร่มเกลา้ เลขท่ี 1091 ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
ทรู 7-11 สะแกงาม 28 เลขท่ี 2/2 ซอยสะแกงาม 28 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 เอกชยั 87 เลขท่ี 777/1 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 เทอดไท 90 เลขท่ี 818/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 วิภาวดี 17 เลขท่ี 8/91 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900
ทรู 7-11 สุวินทวงศ ์28 เลขท่ี 1 ซอยสุวินทวงศ ์28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ทรู 7-11 เทอดไท 51 เลขท่ี 113/1 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 บางแค 7 (ซอยยิม้ประยรู) เลขท่ี 793/1 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 พึ่งมี 17 เลขท่ี 411 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ทรู 7-11 ตลาดเวิลดม์าร์เก็ต (ทวีวฒันา) เลขท่ี 109/14 ถนนทวีวฒันา แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170
ทรู 7-11 หทยัราษฎร์ 37 เลขท่ี 297 ถนนหทยัราษฏร์ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ทรู 7-11 สยามธรณี 7 เลขท่ี 2 ซอยคูบ้อน 27 แยก 26 ต าบลทา้แร้ง อ  าเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทรู 7-11 ถ.ราษฏร์อุทิศ ซ.48 เลขท่ี 2 ถนนราษฏร์ร่วมใจ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ทรู 7-11 เคหะชุมชนหนองจอก จุด 2 เลขท่ี 46/1 หมู่ท่ี 2 แขวงคูฝ่ั้งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ทรู 7-11 เสรีไทย 41 เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 11 ซอยเสรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ทรู 7-11 เคหะฉลองกรุง เลขท่ี 101/2669 หมู่ท่ี 7 แขวงล าผกัชี อ  าเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ทรู 7-11 กลางซอยปัญจมิตร เลขท่ี 21/11 ซอยรามอินทรา 58 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ทรู 7-11 รามอินทรา 21 กลางซอย จุด 2 เลขท่ี 54 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 วดับึงทองหลาง เลขท่ี 3738 และ 3738/1 ซอยลาดพร้าว 101 (วดับึงทองหลาง) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ทรู 7-11 หมู่บา้นธารทอง เลขท่ี 22/63 หมูท่ี 10 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 ร่มเกลา้ 4 จุด 2 เลขท่ี 320/71 หมู่ท่ี 4 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
ทรู 7-11 ไพรดา ท่าขา้ม เลขท่ี 545/1 ถนนอนามยังามเจริญ แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 ชุมชนศิริชยั เลขท่ี 8/134 หมู่ท่ี 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 บางบอน 4 เลขท่ี 250/3 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 สุเหร่าคลองหน่ึง ซอย 15 เลขท่ี 792 ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ทรู 7-11 พหลโยธิน 26 เลขท่ี 1420/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900
ทรู 7-11 นนัทวนัเซนทร์ จุด 2 เลขท่ี 8/7 หมู่ท่ี 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10530
ทรู 7-11 แฟลตเอ้ืออาทรลาดกระบงั 2 จุด 3 เลขท่ี 116/1 ถนนประชาพฒันา แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520
ทรู 7-11 ฉลองกรุง ซอย 39 เลขท่ี 161/2 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
ทรู 7-11 ศุภฤกษ์ เลขท่ี 2 ซอยศุภฤกษ ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทรู 7-11 อินทราวาส เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 16 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170
ทรู 7-11 อ่อนนุช 65 แยก 5 เลขท่ี 63 ซอยอ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บางแวก 126 เลขท่ี 142/2 ถนนบางแวก แขวงกอไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ทรู 7-11 แฟลตเออาทรบึงกุ่ม จุด 4 เลขท่ี 138 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ทรู 7-11 ลาดพร้าว 87 แยก 15 เลขท่ี 577/21 ซอยลาดพร้าว 87 (จนัทราสุข) แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทรู 7-11 ศูนยก์ารคา้เตาปูน เลขท่ี 174/1 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
ทรู 7-11 พระราม 2 บางกระด่ี เลขท่ี 537/2 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ทรู 7-11 ม.นกักีฬา 1 เลขท่ี 29 และ 31 ถนนนกักีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ทรู 7-11 ทุ่งครุพลาซ่า เลขท่ี 381/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ทรู 7-11 พนาสนธ์ิ 8 (นิมิตรใหม่ ซ.12) เลขท่ี 120/2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ทรู 7-11 พหลโยธิน 48 แยก 32 เลขท่ี 212 ซอยม.อนนัตสุ์ขสนัตรุ่์น 12 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ทรู 7-11 ซอยรุ่งประชา เลขท่ี 115/6 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร
ทรู 7-11 วิภาวดี 64 (ปากซอย) เลขท่ี 10/13 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นนทบุรี
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 เรวดี 17 เลขท่ี 199/1 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ทรู 7-11 ตลาดส าเร็จพฒันา เลขท่ี 61/38 หมู่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ทรู 7-11 หมู่บา้นรติรมยพ์าร์ค เลขท่ี 118/13 หมู่ท่ี 2 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130
ทรู 7-11 ราชพฤกษ ์(บางพลบั) เลขท่ี 55/13 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางพลบั อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120
ทรู 7-11 ธนากรวิลล่า 2 เลขท่ี 45/6 หมู่ท่ี 6 ต าบลวดัชลอ อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130
ทรู 7-11 ไทรมา้ จุด 2 เลขท่ี 98/10 หมู่ท่ี 4 ต าบลไทรมา้ อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000
ทรู 7-11 ศูนยก์ระจายสินคา้ DC 4 บางบวัทอง เลขท่ี 148/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลละหาร อ  าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110
ทรู 7-11 ตลาดพระป่ิน 3 เลขท่ี 74/51 หมู่ท่ี 17 ต าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140
ทรู 7-11 บางม่วง-บางคูลดั จุด 2 เลขท่ี 13/35 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางม่วง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140
ทรู 7-11 หมู่บา้นพฤกษา 3 จุด 2 เลขท่ี 50/1428,50/1429 หมู่ท่ี 5 ต าบลบางคูรัด อ  าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110
ทรู 7-11 ตลาดนดัแกว้อินทร์ เลขท่ี 28/15 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางแม่นาง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140
ทรู 7-11 บางคูลดั เลขท่ี 67/31 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางใหญ่ อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ศลิปการพารค์ เลขที ่77/1,77/2,77/3,77/4 และ 77/5 หมูท่ี ่4 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี16130
ทรู 7-11 บางใหญ่ซติี ้จดุ2 เลขที ่62/151,62/152 และ 62/153 หมูท่ี ่6 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140
ทรู 7-11 อุบลชาต ิจดุ 2 เลขที ่71/1 หมูท่ี ่3 ต าบลบางรกัน้อย อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000
ทรู 7-11 หมูบ่า้นสมชาย เลขที ่168/31, 168/32 หมูท่ี ่6 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
ทรู 7-11 อ าเภอไทรน้อย เลขที ่8/23, 8/22 หมูท่ี ่1 ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรุ ี11150
ทรู 7-11 บา้นเสนีวงศ ์(ถ.ไทรน้อย - ตน้เชอืก) เลขที ่19/9 และ 19/10 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรุ ี11150
ทรู 7-11 ม.พฤกษาวลิเลจ เลขที ่65/26 หมูท่ี ่5 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140
ทรู 7-11 ม.พฤกษา 30 เลขที ่67 หมูท่ี ่5 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110
ทรู 7-11 ม.พฤกษา 45 เลขที ่11/11 หมูท่ี ่11 ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140
ทรู 7-11 บา้นบวัทอง ซอย 3 เลขที ่106/48 หมูท่ี ่10 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110
ทรู 7-11 ส าเรจ็วลิล ์1 (ศรเีรอืงบญุ) เลขที ่55/15 หมูท่ี ่6 ต าบลมหาสวสัดิ ์อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
ทรู 7-11 จนัทรท์องเอีย่ม เลขที ่90/3 หมูท่ี ่4 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110
ทรู 7-11 ประชาราษฎร ์26 จดุ 2 เลขที ่787120 หมูท่ี ่4 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000
ทรู 7-11 ม.เจา้พระยา 9 เลขที ่83/41 หมูท่ี ่10 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี11000
ทรู 7-11 กนัตนา จดุ 2 เลขที ่12/12 หมูท่ี ่2 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 เพอร์เฟ็คไทรมา้ เลขท่ี 129/984 ,129/985 และ 129/986 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางรักนอ้ย อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000
ทรู 7-11 เกร็ดฟ้าธานี เลขท่ี 43/1,43/2 และ 43/3 หมู่ท่ี 5 ต าบลบางพูด อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120
ทรู 7-11 บวัทองธานี จุด 2 เลขท่ี 14/1409 หมู่ท่ี 13 ต าบลบางบวัทอง อ  าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110
ทรู 7-11 ราษฎร์นิยม เลขท่ี 49/2 หมู่ท่ี 6 ต าบลราษฎร์นิยม อ  าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 11150
ทรู 7-11 สุขาประชาสรรค ์2 ซ.40 เลขท่ี 46/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลบางพูด อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120
ทรู 7-11 บา้นสวนกลางเมือง จุด 1 เลขท่ี 186 ซอยพิบูลสงคราม 22 ต าบลบางเขน อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000
ทรู 7-11 ม.รัตนาธิเบศร์ เลขท่ี 9/2 ,9/3 ,9/4 และ 9/5 หมู่ท่ี 6 ต าบลเสาธงหิน อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140
ทรู 7-11 ท่าอิฐ 4 เลขท่ี 60/5 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าอิฐ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120
ทรู 7-11 ตลาดปานเจริญ เลขท่ี 22/5 หมู่ท่ี 1 ต าบลราษฎร์นิยม อ  าเภอราษฎร์นิยม จงัหวดันนทบุรี 11150
ทรู 7-11 พฤกษาไทรนอ้ย จุด 3 เลขท่ี 15/15 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางคูรัด อ  าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110
ทรู 7-11 พิชยนนัท ์จุด 2 เลขท่ี 66/85 หมู่ท่ี 11 ต าบลตลาดขวญั อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000
ทรู 7-11 ซอยทิมแลนด์ เลขท่ี 106/34 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางเขน อ  าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000
ทรู 7-11 ท่าอิฐ 5 เลขท่ี 99/45 หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าอิฐ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120
ทรู 7-11 ม.พฤกษาวิลล ์63 - พระราม 5 เลขท่ี 57/18 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางไผ ่อ  าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 คอนโดบางใหญ่ซิต้ี เลขท่ี 12/5 หมู่ท่ี 6 ต าบลเสาธงหิน อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140
ทรู 7-11 ศุภาลยัวิลล ์(บางม่วง) บา้นเลขท่ี 9/16 หมู่ท่ี 15 ต าบลบางม่วง อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140
ทรู 7-11 คุณาลยั-บางใหญ่ เลขท่ี 59/13 หมู่ท่ี 8 ต าบลเสาธงหิน อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปทุมธานี

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร รังสิต - เลขท่ี 189 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130
สาขาแมค็โคร คลองหลวง - เลขท่ี 39 หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองสอง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
สาขาแมค็โคร ปทุมธานี - 9/20 หมู่ท่ี1 ต าบลบา้นฉาง อ  าเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

สาขา โทร. ที่อยู่
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 089-126-6261 94 ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พารครั์งสิต ชั้น 2 ( บริเวณ Zone กลาง ตรงขา้มร้าน iStudio) ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย ์ธญับุรี  ปทุมธานี 
สาขา เทสโก ้โลตสั ปทมุธานี 064-5867436 เลขที่ 21/49 ถนนปทมุสามโคก ต าบลบางปรอก อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000
สาขา เทสโก ้โลตสั รงัสติ คลอง 7 091-7702640 เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ต าบลล  าผกักดู อ  าเภอธัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 12110
สาขา บิ๊กซี ล  าลกูกา คลอง 4 091-7702643 เลขที่ 3/83 หมู่ที่ 7 หา้งบิ๊กซี ล  าลกูกา คลอง 4 อ าเภอล  าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150
สาขา เทสโก ้โลตสั นวนคร 091-7702644 เลขที่ 98/103 หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหนึ่ง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120
สาขา บิ๊กซี ปทมุธานี 091-7702647 เลขที่ 41/10 หมู่ 3 ต าบลบา้นฉาง อ  าเภอ เมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000

True Shop



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดไท เลขท่ี 70/23 หมู่ 2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 สะพานฟ้า(รังสิตคลอง1) เลขท่ี 152 ถนนเลียบคลองรังสิต ต าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130
ทรู 7-11 ม.เฟิร์สโฮม ล  าลูกกาคลอง 3 เลขท่ี 8/11 หมู่ท่ี 3 ต าบลคูคต อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130
ทรู 7-11 CP RAM  ลาดหลุมแกว้ จุด 1 เลขท่ี 179, 179/1, 179/2, และ 179/3 หมู่ท่ี 4 ต าบลระแหง อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 12140
ทรู 7-11 คลองหลวง 27 เลขท่ี 29/258 หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองหน่ึง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 แมนฮตัตนั เลขท่ี 49/129 หมู่ท่ี 14 ต าบลคลองหน่ึง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 รังสิตคลอง 13 เลขท่ี 28/4 หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงคอไห อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150
ทรู 7-11 ไอยรา 23 เลขท่ี 145/842 หมู่ท่ี 14 ต าบลคลองสอง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 ตลาดคลองหลวงโฮมเพลส เลขท่ี 106/22 หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองสอง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 เสริมสุข 345 เลขท่ี 61/6 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางขะแยง อ  าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000
ทรู 7-11 อบต. บึงค าพร้อย จุด 2 เลขท่ี 8/74 หมู่ท่ี 8 ต าบลบึงค าพร้อย อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150
ทรู 7-11 เลียบคลองหกวา จุด 2 เลขท่ี 11/20 หมู่ท่ี 20 ต าบลล าลูกกา อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สาขา ที่อยู่

ทรู 7-11 บา้นง้ิว ซ.10 เลขที่ 91/4 หมู่ที่ 2 ต  าบลบา้นง้ิว อ  าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160
ทรู 7-11 หนองเสือ (คลอง 10) เลขที่ 76/4 ,76/5 และ 76/6 หมู่ที่ 6 ต าบลบึงบา อ  าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 12170
ทรู 7-11 ตลาดระแหง จุด 2 เลขท่ี 2/20 หมู่ที่ 4 ต าบลระแหง อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 12140
ทรู 7-11 MMC (นวนคร) เลขที่ 75/7 หมู่ที่ 11 ต าบลคลองหน่ึง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 ตลาดนดัเกาะเกรียง เลขที่ 50/17 หมู่ที่ 2 ต าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000
ทรู 7-11 ม.อยูเ่จริญ 3 ล  าลูกกาคลอง 4 เลขท่ี 70/23 หมู่ที่ 6 ต าบลลาดสวาย อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150
ทรู 7-11 แจง้ล  าหิน จุด 2 เลขที่ 18/7 หมู่ที่ 18 ต าบลบึงค าพร้อย อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150
ทรู 7-11 เทพกุญชร ซ. 12 เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ต าบลคลองหน่ึง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 คลองส่ี ซอย 29 เลขท่ี 9/13 หมู่ที่ 6 ต าบลคลองส่ี อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120
ทรู 7-11 เกษมทรัพยล์  าลูกกา เลขที่ 49/66 หมู่ที่ 7 ต าบลคูคต อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สมุทรปราการ
True Shop

สาขา โทร. ที่อยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั ซิต้ีพาร์ค บางพลี 0891039916 249 อาคาร/หมู่บา้น หา้งเทสโก ้โลตสั สาขาซิต้ีพาร์คบางพลี ม.1 แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
สาขาเทสโก ้โลตสั ศรีนครินทร์ 091-770-2630 เลขท่ี 9 หมู่ที่  6 ถนนศรีนครินทร์ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270
สาขาบิก๊ซี บางพลี 091-770-2628 เลขที่ 89 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางพลี ชั้น 1 ถนน เทพารักษ(์กม.13)  อ  าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
สาขาบิก๊ซี สุขสวสัด์ิ 0644246361 เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ต าบลบางพึ่ง อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130
สาขาโรบินสนั สมทุรปราการ 063-813-7958 เลขท่ี 789 หมู่ที่ 2 ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ  10280



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขา ที่อยู่
ทรู 7-11 ซ.ปรียาบางบ่อ เลขท่ี 459/2 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางบ่อ  อ  าเภอเมืองบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ   10560
ทรู 7-11 ตลาดทรัพยบุ์ญชยั เลขท่ี 100/479 หมู่ท่ี 10 ต าบลบางเมือง อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270
ทรู 7-11 ซอยอยูดี่ (ศรีวารีนอ้ย) เลขท่ี 20/26 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางโฉลง อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 เด่นชยั (คลองอาเส่ีย) เลขท่ี 472 หมู่ท่ี 5 ต าบลแพรกษาใหม่ อ  าเภอเมืองสุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280
ทรู 7-11 ก่ิงแกว้ 19 เลขท่ี 55/7 หมู่ท่ี 2 ต าบลราชาเทวะ อ  าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 ม.ทรัพยม์ ัน่คง(บางบ่อ) เลขท่ี 223 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางบ่อ อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560
ทรู 7-11 ม.พฤกษา 74 เลขท่ี 45/12 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางเมือง อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270
ทรู 7-11 ม.เด่นชยั (ซอยมงักร) เลขท่ี 218 หมู่ท่ี 5 ต าบลแพรกษา อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280
ทรู 7-11 ซอยอุ่นอารี เลขท่ี 120/398 หมู่ท่ี 2 ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280
ทรู 7-11 ลาดกระบงั 14/1 เลขท่ี 42/7 หมู่ท่ี 8 ต าบลราชาเทวะ อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 บางพึ่ง เลขท่ี 35/18 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางพึ่ง อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130
ทรู 7-11 สุขสวสัด์ิ 74 ซอย 3 เลขท่ี 88/9 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางครุ อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130

True Shop in Shop at 7-Eleven



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 มิตรไมตรี
เลขท่ี 307/26, 307/27, 307/28, 307/29, 307/30, 307/31 และ 307/32 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางเมืองใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10270

ทรู 7-11 สุนทรศาลทูล ซ.2 เลขท่ี 71/233 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางเมืองใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270
ทรู 7-11 หมู่บา้นทศันีย ์(แหลมฟ้าผา่) เลขท่ี 104/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลในคลองบางปลากด อ  าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 10290
ทรู 7-11 ม.พฤกษา 106 เลขท่ี 755 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280
ทรู 7-11 ตลาดคา้ส่งษมาภรณ์ จุด 2 เลขท่ี 84/68 หมู่ท่ี 11 ต าบลบางปลา อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 ตลาดลานทราย (สุขสวสัด์ิ) เลขท่ี 112/6 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางจาก อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130
ทรู 7-11 ม.ลิขิต ซ.2 เลขท่ี 130/8 หมู่ท่ี 12 ต าบลบางพลีใหญ่ อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 หมู่บา้นปรีชา(หนามแดง) เลขท่ี 25/15 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางแกว้ อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 เทพารักษ ์กม. 14.5 เลขท่ี 199/56 หมู่ท่ี 11 ต าบลบางพลีใหญ่ อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 เทพารักษ ์กม.18 จุด 2 เลขท่ี 42/63 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางปลา อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
ทรู 7-11 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้2 เลขท่ี 434 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางโปรง อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270
ทรู 7-11 เอ้ืออาทรแพรกษา 2 เลขท่ี 220 หมู่ท่ี 6 ต าบลแพรกษา อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280
ทรู 7-11 เทศบาลบางปู60 (ม.เพชรงาม) เลขท่ี 809 หมู่ท่ี 2 ต าบลทา้ยบา้น อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280
ทรู 7-11 บางปลา 43 เลขท่ี 99/14 หมู่ท่ี 10 ต าบลบางปลา อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ



ทรูช็อปท่ีเปิดใหบ้ริการในภาคกลาง
ชัยนาท
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเมืองชยันาท 091-696-5072 เลขท่ี 10 ถนนวงษโ์ต ต าบลในเมือง อ  าเภอเมืองชยันาท  จงัหวดัชยันาท รหสัไปรษณีย ์17000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 หนัคา เลขท่ี 425/20 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนัคา อ  าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 17130
ทรู 7-11 หนา้ศูนยร์าชการสรรคบุรี เลขท่ี 9/1,9/1,9/5 ถนนเจา้ยีพ่ระยา ต าบลแพรกศรีราชา อ  าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 17140
ทรู 7-11 หว้ยกรด เลขท่ี 229/5 หมู่ท่ี 9 ต าบลหว้ยกรด อ  าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 17140
ทรู 7-11 สรรพยา เลขท่ี 88/3 และ 87-88 หมู่ท่ี 4 ต าบลสรรพยา อ  าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 17150
ทรู 7-11 หนา้สวนนกชยันาท เลขท่ี 785 หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นกลว้ย อ  าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท 17000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
นครสวรรค์

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 พกุิล-ท่าไมชุ้มแสง เลขที ่95/18 ถนนแสงสวรรคเ์หนือ ต าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์60120
ทรู 7-11 แมเ่ปิน เลขที ่26 หมูท่ี ่22 ต าบลแมเ่ปิน อ าเภอแมเ่ปิน จงัหวดันครสวรรค ์60150
ทรู 7-11 หน้า บขส.ตาคลี เลขที ่61,63,65,67 ถนนศรเีทพ 1 ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์60140
ทรู 7-11 ตลาดตากฟ้า เลขที ่1,24/2 และ 5 หมูท่ี ่1 ซอยนภาเขตพฒันา ซอย 4 ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์60190
ทรู 7-11 หมูบ่า้นดรมีแลนด์ เลขที ่888/23 ,888/24 และ 888/25 หมูท่ี ่14 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์60000
ทรู 7-11 บขส.หนองบวั เลขที ่50/26-28 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์60110
ทรู 7-11 ตลาดศาลเจา้ไก่ต่อ เลขที ่1/4 หมูท่ี ่1 ต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์60150
ทรู 7-11 ท่าตะโก เลขที ่6 และ 8 หมูท่ี ่1 ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์60160
ทรู 7-11 สนัตธิรรม เลขที ่7/1 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์60240
ทรู 7-11 ตะเคยีนเลือ่น เลขที ่7/11 หมูท่ี ่2 ต าบลตะเคยีนเลือ่น อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์60000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร นครสวรรค์ 064-703-4282 เลขที่ 67/15 หมู่ที่6 ต  าบลนครสวรรคอ์อก อ  าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ 60000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
อยุธยา
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่

สาขาอยุธยา พารค์ 089-105-7031
เลขที ่126 ศูนยก์ารคา้อยุธยา พารค์ ชัน้ 1 หอ้ง จ ี19 หมูท่ี ่3 ถ.สายเอเซยี ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียุธยา จ.
พระนครศรอียุธยา 13000

สาขาเทสโก ้โลตสั บางปะอนิ 086-600-2745 เลขที ่88 หมูท่ี ่9 ต าบลเชยีงรากน้อย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160

สาขาบิก๊ซ ีอยุธยา 0917702642
เลขที ่80 หมูท่ี ่2 อาคาร ศูนยก์ารคา้บิก๊ซ ีอยุธยา  ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั พระนครศรอียุธยา 
รหสัไปรษณยี ์13160

True Center (Makro)

สาขา ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร อยุธยา เลขที ่222 หมูท่ี ่2 ต าบลคานหาม   อ าเภออุทยั  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13210



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ชุมชนวดักลางท่าเรอื เลขที ่630/12,630/14 และ 630/15 ถนนท่าเรอื-ท่าลาน ต าบลท่าเรอื อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13130
ทรู 7-11 ชุมชนบา้นกรด เลขที ่111/9,111/11 และ 111/12 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160
ทรู 7-11 อ าเภอบางบาล เลขที ่38/12,38/15,38/17 และ 38/18 หมูท่ี ่1 ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13250
ทรู 7-11 ผกัไห่ เลขที ่111/133-134 ,111/58 และ 111/90-91 หมูท่ี ่4 ต าบลผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13120
ทรู 7-11 นราวดซีติีพ้ารค์ เลขที ่249/9 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160
ทรู 7-11 ชุมชนวดัไชยวฒันาราม เลขที ่50 หมูท่ี ่8 ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13000
ทรู 7-11 บา้นขวางมหาราช เลขที ่92/8 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13150
ทรู 7-11 คลองจกิ(บางปะอนิ) เลขที ่72/42 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจกิ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160
ทรู 7-11 ไมต้รา เลขที ่97 หมูท่ี ่7 ต าบลไมต้รา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13190
ทรู 7-11 ตลาดสนิทวิาธานี เลขที ่125 หมูท่ี ่2 ต าบลสามเรอืน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160
ทรู 7-11 ปากกราน (อยุธยา) เลขที ่74 หมูท่ี ่13 ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13000
ทรู 7-11 ตลาดสวุรรณเกลยีวทอง(นครหลวง) เลขที ่77/8 หมูท่ี ่2 ต าบลบอ่โพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13260
ทรู 7-11 บา้นแพรก เลขที ่308 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นแพรก อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรอียุธา 13240
ทรู 7-11 ชุมชนวดัใหญ่ชยัมงคล เลขที ่120/55 หมูท่ี ่3 ต าบลคลองสวนพล ูอ าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13000
ทรู 7-11 สนุทรภาชี เลขที ่292/27 หมูท่ี ่5 ต าบลภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13140
ทรู 7-11 บางซา้ย เลขที ่7 หมูท่ ี ่3 ต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13270



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
True Shop
ลพบุรี

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา โรบินสนั ลพบรุี 083-044-6961 เลขที่ 555/5 หมู่ที่ 4 ต าบลกกโก อ  าเภอเมืองลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000
สาขา เทสโก ้โลตสั โคกส  าโรง ลพบรุี 065-882-2156 เลขที่ 122/1หมู่ที่ 4 ต าบลโคกส าโรง อ  าเภอโคกส  าโรง จงัหวดัลพบรุ ี15120
สาขา บิ๊กซี ลพบรุี 091-770-2637-8 2 อาคาร ศนูยก์ารคา้บิ๊กซี สาขาลพบรุ ีชัน้ 1 หมายเลข ซี 1/7 หมู่ 1 ต าบลท่าศาลา อ  าเภอเมืองลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดเอราวณั (ลพบรุ)ี เลขที ่5 ถนนนเรศวร (ซ.1) ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000
ทรู 7-11 ทะเลชุบศร(ลพบรุ)ี เลขที ่93 ถนนพหลโยธนิ (ซ.14) ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000
ทรู 7-11 เขาพระงาม เลขที ่200/27 ,200/28 และ 200/29 หมูท่ี ่9 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15160
ทรู 7-11 โคกส าโรง เลขที ่33 ถนนศรสี าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุ ี15120
ทรู 7-11 Betagro Food Complex 2 Market เลขที ่66/2 หมูท่ี ่1 ต าบลช่องสารกิา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี15220
ทรู 7-11 ช่องสารกิา (บฟู๊ีด) เลขที ่417 หมูท่ี ่5 ต าบลช่องสารกิา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี15220
ทรู 7-11 บขส.บา้นหมี่ เลขที ่194 ซอยถนนเทศบาล ต าบลบา้นหมี ่อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุ ี15110
ทรู 7-11 พฒันานิคม ซอย 12 เลขที ่367/20, 367/21, 367/22 หมูท่ี ่1 ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี15220
ทรู 7-11 ชุมชนมณฑลทหารบกที ่13 (ซอยปาปี) เลขที ่28/3 หมูท่ี ่8 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000
ทรู 7-11 ตลาดเทศบาลท่าหลวง เลขที ่405 และ 409 หมูท่ี ่9 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบรุ ี15230
ทรู 7-11 พหลโยธนิท่าศาลา ( ลพบรุ ี) เลขที ่65/1 หมูท่ี ่8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000
ทรู 7-11 เคหะลพบรุี เลขที ่363 หมูท่ี ่2 ต าบลกกโก อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี15000
ทรู 7-11 บา้นเบกิ เลขที ่125 หมูท่ี ่8 ต าบลบา้นเบกิ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบรุ ี15150



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
สระบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาย่อยทวกีจิคอมเพลก็ซ ์
สระบรุี

089-105-7164
เลขที ่57/5 อาคารทวกีจิคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 1 ถนนสดุบรรทดั ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดั สระบรุ ี
รหสัไปรษณยี ์18000

สาขาโรบนิสนั สระบรุี 0638137023 เลขที ่99 หมู ่7 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสระบรุ ี จงัหวดัสระบรุ ีรหสัไปรษณยี ์18000
สาขาเทสโก ้โลตสั สระบรุี 0917702646 เลขที ่91/3 ถนนมติรภาพ ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี18000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร สระบรุี 065-882-2129 เลขที ่66/3 หมูท่ี ่2 ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสระบรุ ี จงัหวดัสระบรุ ี18000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บา้นหว้ยทราย เลขที ่62/7,62/8,62/9,62/10 และ 62/11 หมูท่ี ่1 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18230
ทรู 7-11 แยกเหมราช เลขที ่21/2 ถนนพหลโยธนิสายเก่า ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18140
ทรู 7-11 คชสทิธิ ์ เลขที ่15/3 หมูท่ี ่3 ต าบลคชสทิธิ ์อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18250
ทรู 7-11 ชุมชนวดัหนองผกัช(ีสระบรุ)ี เลขที ่1/66 หมูท่ี ่6 ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18230
ทรู 7-11 CPF Factory Market เลขที ่178 หมูท่ี ่7 ต าบลตาลเดีย่ว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
ทรู 7-11 หนิกอง เลขที ่50/61, 50/62, 50/63, 50/64 หมูท่ี ่1 ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18230
ทรู 7-11 ถนนเลยีบทางรถไฟมวกเหลก็ เลขที ่47 หมูท่ี ่3 ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี18180
ทรู 7-11 ตาลเดีย่ว(แก่งคอย) เลขที ่10 หมูท่ี ่2 ต าบลตาลเดีย่ว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
ทรู 7-11 ตลาดโคกหนามแท่ง เลขที ่11/15 หมูท่ ี ่3 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี18000
ทรู 7-11 เสาไห้ เลขที ่27/18 หมูท่ ี ่1 ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ี18160
ทรู 7-11 เจด็คต(ทบักวาง) เลขที ่2/1 หมูท่ี ่9 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18260
ทรู 7-11 เทศบาล 2 ซอย 9 เลขที ่305/16 ถนนเทศบาล 2 ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี18000
ทรู 7-11 ตลาดหว้ยขมิน้ (หนิกอง) เลขที ่57 หมูท่ี ่8 ต าบลหว้ยขมิน้ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18230



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 หน้าโรงเรยีนแก่งคอย เลขที ่53 ถนนสดุบรรทดั ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
ทรู 7-11 ดอนพดุ เลขที ่127/11 ,127/12 ,127/13 และ 127/14 หมูท่ี ่2 ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบรุ ี18210
ทรู 7-11 บา้นทุ่งดนิขอ เลขที ่5/4 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี18140
ทรู 7-11 ชุมชนวดัดาวเรอืง เลขที ่773/7 ถนนพหลโยธนิ ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี18000
ทรู 7-11 ชุมชนภณัฑครี(ีพระพทุธ
บาท)

เลขที ่56-57 และ 57/1 หมูท่ี ่1 ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ี18120

ทรู 7-11 ถนนเทศบาล 4 เลขที ่177/101 ถนนเทศบาล 4 ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี18000
ทรู 7-11 เลยีบคลองชลประทาน เลขที ่690/89 ถนนพชิยัรณรงคส์งคราม ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี18000
ทรู 7-11 Muaklek highway เลขที ่24/10 ,24/11 ,24/12 และ 24/14 หมูท่ี ่10 ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี18180



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
สงิหบุ์รี
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดบางระจนั เลขที ่9/2 และ 9/3 หมูท่ี ่8 ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ี11110
ทรู 7-11 ชุมชนพระนอนจกัรสหี์ เลขที ่99/5 ,99/6 และ 99/7 หมูท่ี ่2 ต าบลจกัรสหี ์อ าเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีสงิหบ์รุ ี16000

อ่างทอง
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั เมอืงอ่างทอง 0645862310 เลขที ่73 ถนนเลีย่งเมอืง 1 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รหสัไปรษณยี ์ 14000

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 อ่างทอง 2 119/1,119/3,119/4,119/5 ถนนอ่างทอง-โพธิท์อง ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 14000
ทรู 7-11 วเิศษชยัชาญ เลขที ่347,385,387 หมูท่ี ่6 ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 14110
ทรู 7-11 สามโก้ เลขที ่99/11 หมูท่ี ่4 ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง 14160
ทรู 7-11 ตลาดบางจกั เลขที ่39/5 หมูท่ี ่4 ต าบลบางจกั อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 14110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคกลาง
อุทยัธานี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาอุทยัธานี 091-696-3694 เลขที ่166/3 ถนนเตบิศริ ิ ต าบลอุทยัใหม ่ อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 61000
สาขาเทสโก ้โลตสั หนองฉาง 
อุทยัธานี

0638137710 เลขที ่405 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ลานสกั เลขที ่279/6,279/7,279/8 และ279/9 หมูท่ี ่1 ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี 61160
ทรู 7-11 ตลาดทพัทนั เลขที ่330/12 หมูท่ี ่1 ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี 61120
ทรู 7-11 ชุมชนบา้นไร่อุทยัธานี เลขที ่416 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 61140
ทรู 7-11 หว้ยคต เลขที ่96/1 หมูท่ี ่6 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอุทยัธานี 61170



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
ก าแพงเพชร
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาบิก๊ซ ีก าแพงเพชร 0917702679 เลขที ่613/1 หอ้งเลขที ่GCR 114 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000
สาขาบิก๊ซ ีก าแพงเพชร ชัน้ 2 0917702683 เลขที ่613/1 ถ.เจรญิสขุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดั ก าแพงเพชร 62000
สาขาโรบนิสนั ก าแพงเพชร 090-914-8604 เลขที ่651/1 ถนนเจรญิสขุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ท่าขุนราม เลขที ่124 หมูท่ี ่5 ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000
ทรู 7-11 อนันตสงิห์ เลขที ่223/3 ถนนเทศา 2 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000
ทรู 7-11 ปางศลิาทอง เลขที ่ 28 หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิท์อง อ าเภอปางศลิาทอง จงัหวดัก าแพงเพชร 62120
ทรู 7-11 หน้า รพ.ก าแพงเพชร เลขที ่579,581,583,585 และ 587 ถนนราชด าเนิน 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000
ทรู 7-11 หน้า รพ.ลานกระบอื เลขที ่299/1 และ 299/2 หมูท่ี ่6 ต าบลลานกระบอื อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร 62170
ทรู 7-11 คลองขลงุ เลขที ่81 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร 62120
ทรู 7-11 หลงัราชภฏัก าแพงเพชร เลขที ่91/21 และ 91/23 หมูท่ี ่1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000
ทรู 7-11 สลกบาตร เลขที ่111/9 หมูท่ี ่1 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดัก าแพงเพชร 62140
ทรู 7-11 ราชด าเนิน (ก าแพงเพชร) เลขที ่33/1 ถนนราชด าเนิน 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
เชยีงราย
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่

สาขาเซน็ทรลั เชยีงราย 086-600-1017
เลขที ่99/9 หมู ่13 ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเชยีงราย ชัน้ 1  หอ้งเลขที ่K124   ถนนรอบเวยีง ต.รอบเวยีง อ าเภอเมอืง จ.
เชยีงราย 57000

สาขามนิิ แมส่าย 
เชยีงราย

090-904-0069 เลขที ่707 หมูท่ี ่9 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 57130



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดประตูลอ้ เลขที ่35/1 ,35/2 ,35/3 ,35/4 และ 35/5 หมูท่ี ่21 ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 57000
ทรู 7-11 ตลาดป่าแดด เลขที ่127 หมูท่ี ่4 ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย 57190
ทรู 7-11 อ.เทงิ 2 เลขที ่35 หมูท่ี ่1 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 57160
ทรู 7-11 ต.จนัจวา้ เลขที ่58 หมูท่ี ่2 ต าบลจนัจวา้ใต ้อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 57270
ทรู 7-11 หน้า รพ.คา่ยเมง็ราย
มหาราช

เลขที ่171/1 หมูท่ี ่5 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 57000

ทรู 7-11 ต าบลวาวี เลขที ่81/1 หมูท่ี ่1 ต าบลวาว ีอ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชยีงราย 57180
ทรู 7-11 ชุมชนป่ายางมน เลขที ่157 หมูท่ี ่2 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 57000
ทรู 7-11 รพ.แมจ่นั เลขที ่428 หมูท่ี ่5 ต าบลแมจ่นั อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 57110
ทรู 7-11 ตลาดบา้นเด่น เลขที ่217 หมูท่ี ่4 ต าบลสนัทราย อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 57110
ทรู 7-11 หน้า รพ.เทงิ เลขที ่253 หมูท่ี ่2 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 57160
ทรู 7-11 ต าบลปลอ้ง เลขที ่371 หมูท่ี ่5 ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 57230
ทรู 7-11 เชยีงของ 3 เลขที ่11/22 หมูท่ี ่3 ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 57140
ทรู 7-11 ศูนยร์าชการแมจ่นั เลขที ่223 หมูท่ี ่2 ต าบลแมจ่นั อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
เชยีงใหม่

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทร ู7-11 ขนสง่อาเขต 4 (จ.เชยีงใหม)่ เลขที ่193 ซอย 5 (ถนนแกว้นวรฐั) ถนนแกว้นวรฐั ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50000
ทร ู7-11 บา้นท่อ เลขที ่123/2 ซอย 22(ถนนโชตนา) ถนนโชตนา ต าบลป่าตนั อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50300
ทร ู7-11 ตลาดนิ่มซเีสง็(ต.ฟ้าฮ่าม) เลขที ่368/6 ถนนเชยีงใหม-่ล าปาง ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50000
ทร ู7-11 บา้นทุ่งหลุก (อ าเภอเชยีงดาว) เลขที ่492 หมูท่ี ่8 ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่50170
ทร ู7-11 หน้าวดัป่าดาราภริมย์(อ.แมร่มิ) เลขที ่349 หมูท่ี ่1 ต าบลรมิใต ้อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่50180
ทร ู7-11 หมืน่ดา้มพรา้คต 2 เลขที ่10/7 ซอย 7 (ถนนหมืน่ดา้มพรา้คต) ถนนหมืน่ดา้มพรา้คต ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50300
ทร ู7-11 หน้าโรงพยาบาลมหาราช (เชยีงใหม)่ เลขที ่67 ถนนสเุทพ ต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50200
ทร ู7-11 ถนนสรุยิวงศ ์2 (กาดกอ้ม) เลขที ่57/3 ถนนสรุยิวงค ์ต าบลหายยา อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50100
ทร ู7-11 อบต.รมิเหนือ เลขที ่209/1 หมูท่ี ่1 ต าบลรมิเหนือ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่50180
ทร ู7-11 บา้นเจด็ยอด(ต.ชา้งเผอืก) เลขที ่122/13 หมูท่ี ่2 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50300
ทร ู7-11 บา้นศรสีรร (อ.หางดง) เลขที ่228 และ 228/1 หมูท่ี ่13 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่50230
ทร ู7-11 เจดยี์แมค่รวั เลขที ่354/2 หมูท่ี ่14 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่50290

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร เชยีงใหม่ เลขที ่152 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองป่าครัง่ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่50000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
ตาก

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 แมก่ื๊ดหลวง เลขที ่40 หมูท่ี ่1 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 63110
ทรู 7-11 แยกซอโอ เลขที ่118/18 หมูท่ี ่7 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก 63160
ทรู 7-11 ตลาดเหนือ เลขที ่167/24 ถนนอนิทรครี ีต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 63110
ทรู 7-11 ท่าสองยาง เลขที ่130/10 หมูท่ี ่1 ต าบลแมต่า้น อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก
ทรู 7-11 สนัตสิขุ(ตาก) เลขที ่385/3, 385/4, 385/5 และ 385/6 หมูท่ี ่8 ต าบลน ้ารมึ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 63000

True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาบิก๊ซ ีตาก 0917702681 เลขที ่18/3 ถนนพหลโยธนิ ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 63000
สาขาโรบนิสนั แมส่อด 095-940-8419 เลขที ่99/115 ถนน.สายเอเชยี ต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 63110

True Shop in Shop at 7-Eleven



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
พะเยา
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขามนิิ เมอืงพะเยา 091-696-5979 เลขที ่953 ถนน พหลโยธนิ  ต.เวยีง อ.เมอืง จ.พะเยา 56000
สาขาเทสโก ้โลตสั พะเยา 064-703-1028 เลขที ่669 หมู ่3 ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา  จงัหวดัพะเยา
สาขาเทสโก ้โลตสั เชยีงค า 
พะเยา

064-703-4598 เลขที ่369 หมูท่ี ่5 ต าบลหย่วน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา 56110

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 เชยีงมว่น เลขที ่331 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงมว่น จงัหวดัพะเยา 56160



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
พจิติร
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั ท่าหลวง พจิติร 096-745-6031 เลขที ่122 หมูท่ี ่8 ต าบลท่าหลวง  อ าเภอเมอืงพจิติร  จงัหวดัพจิติร
สาขา ตะพานหนิ พจิติร 064-703-7753 เลขที ่  28,30 ถนนรฐัราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 66110

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 วงักรด เลขที ่59 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นบุง่ อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 66000
ทรู 7-11 ชุมชนโพทะเล เลขที ่7/11 หมูท่ี ่2 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 66130
ทรู 7-11 วชริบารมี เลขที ่3/70 หมูท่ี ่13 ต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพจิติร 66140
ทรู 7-11 ชุมชนประธานเมอืง เลขที ่242/2 ถนนประเวศน์เหนือ ต าบลบางมลูนาก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพจิติร 66120
ทรู 7-11 พญาชาละวนั เลขที ่284/15 หมูท่ี ่1 ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร 66160
ทรู 7-11 ก าแพงดนิ เลขที ่7/11 หมูท่ี ่2 ต าบลก าแพงดนิ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร 66220
ทรู 7-11 วงัทรายพนู เลขที ่111/1 หมูท่ี ่1 ต าบลวงัทรายพนู อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 66180
ทรู 7-11 เนินปอ เลขที ่7/11 หมูท่ี ่6 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร 66140
ทรู 7-11 โรงชา้ง เลขที ่104/1 หมูท่ี ่2 ต าบลโรงชา้ง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 66000
ทรู 7-11 ชุมชนโพธิป์ระทบัชา้ง เลขที ่163 หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิป์ระทบัชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร 66190
ทรู 7-11 แยกตะพานหนิ เลขที ่599/6 หมูท่ี ่3 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 66110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
พษิณุโลก

True Center (Makro)
สาขา โทร. ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร พษิณุโลก 065-882-1478 เลขที ่1199 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 พระองคด์ า (พษิณุโลก) เลขที ่57/155, 57/156, 57/157 ถนนพระองคด์ า ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000
ทรู 7-11 หลงัมหาวทิยาลยันเรศวร เลขที ่59/5 หมูท่ี ่8 ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000
ทรู 7-11 ชนิลาภ(พษิณุโลก) เลขที ่459/1135,459/1136,459/1137 และ 459/1138 หมูท่ี ่7 ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000
ทรู 7-11 ไผ่ลอ้ม เลขที ่36/3 หมูท่ี ่8 ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก 65110
ทรู 7-11 พรหมพริาม เลขที ่99/2 และ 99/3 หมูท่ี ่1 ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 65150
ทรู 7-11 บา้นกลาง เลขที ่7/11 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 65220
ทรู 7-11 เนินกุ่ม เลขที ่64 หมูท่ี ่4 ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก 65210
ทรู 7-11 กกไมแ้ดง กม.10 เลขที ่7/11 หมูท่ี ่4 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 65130

True Center 
สาขา โทร. ท่ีอยู่

สาขา บิ๊กซี พิษณโุลก 091-7702680 เลขที่ 939 ถ.พิชยัสงคราม ต. ในเมือง อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 65000
สาขา เซ็นทรลั พิษณโุลก 086-563-1368 เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ชัน้ 2 หอ้ง 270 ต.พลายชมุพล อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก 65000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่

สาขาโลตสั เพชรบรูณ์ 0917702677
เลขที ่929 หมูท่ี ่2 อาคารเทสโก ้โลตสั สาขาเพชรบรูณ์   ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
67000

สาขามนิิ หลม่สกั เพชรบรูณ์ 091-696-5978 เลขที ่27 เทศบาล 3 ต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 พมิลฉตัรเซน็เตอร ์(วเิชยีรบรุ)ี เลขที ่528/9 หมูท่ี ่2 ต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชยีรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ 67130
ทรู 7-11 สมอทอด (บงึสามพนั) เลขที ่52 หมูท่ี ่10 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67160
ทรู 7-11 หน้าศูนยร์าชการหลม่สกั เลขที ่111-111/1-2 ถนนวจ ีต าบลหลม่สกั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110
ทรู 7-11 บา้นท่าแดง(หนองไผ่) เลขที ่159/1 หมูท่ี ่12 ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67140
ทรู 7-11 แยกราหุล เลขที ่462 หมูท่ี ่4 ต าบลบงึสามพนั อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67160
ทรู 7-11 บขส.บงึสามพนั เลขที ่539 หมูท่ี ่7 ต าบลซบัสมอทอด อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67160
ทรู 7-11 หน้า รพ.หลม่สกั เลขที ่337/1, 337/2, 337/3 และ 337/4 หมูท่ี ่11 ต าบลวดัป่า อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์
ทรู 7-11 ตลาดดงขุย เลขที ่ทีด่นิเปลา่ ต.ดงขุย  อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ์  67190



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
แพร่
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาบิก๊ซ ีแพร่ 0917702698 เลขที ่600 หมูท่ี ่9 ต.นาจกัร อ.เมอืง จ.แพร่ 54000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดมหาโพธิ ์ เลขที ่275 หมูท่ี ่5 ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 54000

แม่ฮ่องสอน
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขามนิิ เมอืงแมฮ่่องสอน 091-696-4430 เลขที ่23/4 ถนน ขุนลมประพาส ต.จองค า อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 58000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
ล าปาง
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 แมเ่มาะ เลขที ่287/2 หมูท่ี ่7 ต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 52220
ทรู 7-11 อ.เกาะคา เลขที ่87/2,87/3,87/4 และ 87/5 หมูท่ี ่7 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 52130
ทรู 7-11 สวนเขลางค์ เลขที ่239/2 ถนนวงัขวา ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 52100
ทรู 7-11 อ.เมอืงปาน เลขที ่148 หมูท่ี ่7 ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง 52240
ทรู 7-11 อ าเภอแมพ่รกิ เลขที ่47/3 หมูท่ี ่2 ต าบลแมพ่รกิ อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล าปาง 52180

ล าพนู
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาล าพนู 091-696-9620 เลขที ่14/6-7 ถ.ล าพนู-ป่าซาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพนู 51000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 บา้นโฮ่ง 2 เลขที ่27/1 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮง่ จงัหวดัล าพนู 51130



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคเหนือ
สุโขทยั

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 เทศบาลด าริ เลขที ่111 ถนนจรดวถิถี่อง ต าบลเมอืงสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 64110
ทรู 7-11 ครีมีาศ เลขที ่35 หมูท่ี ่16 ต าบลโตนด อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั 64160
ทรู 7-11 หน้า รพ.ศรสีงัวร เลขที ่25/1 หมูท่ี ่8 ต าบลคลองตาล อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสโุขทยั 64120
ทรู 7-11 ศรสีชันาลยั(สโุขทยั) เลขที ่478 และ 479 หมูท่ี ่1 ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 64130

อุตรดติถ์
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั อุตรดติถ์ 0638134734 เลขที ่2 ถนนศรชีาววงั อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์ จงัหวดัอุตรดติถ์

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 โครงการ TT Garden เลขที ่2/9 ถนนเจษฎาบดนิทรเ์หนือ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์53000
ทรู 7-11 หน้า รพ.ตรอน (อุตรดติถ)์ เลขที ่265/2 หมูท่ี ่10 ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิ๊กซี สโุขทยั 091-7702678 เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์สาขาสโุขทยั ต าบลบา้นกลว้ย อ  าเภอเมืองสโุขทยั จังหวดัสโุขทยั 64000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
กาฬสนิธุ์
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขากมลาไสย กาฬสนิธุ์ 064-703-6341 เลขที ่52/1 หมูท่ี ่1 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 46130
สาขาหนองกุงศร ีกาฬสนิธุ์ 096-723-0730 เลขที ่170 หมูท่ี ่1 ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์46220
สาขา เทสโก ้โลตสั กาฬสนิธุ์ 090-903-6374 เลขที่ 99/11 หา้งโลตสักาฬสนิธุ ์ถ.บายพาส-สงเปลอืย อ.เมือง จ.กาฬสนิธุ ์46000
สาขา เทสโก ้โลตสั สมเด็จ กาฬสนิธุ์ 061-013-7590 เลขที่ 500 หมู่ที่ 5 ต าบลสมเด็จ อ  าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ ์46150

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 สหสัขนัธ์ เลขที ่16/1 และ 16/2 หมูท่ี ่1 ต าบลโนนบรุ ีอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์46140
ทรู 7-11 ชุมชนร่องค า เลขที ่45/1 หมูท่ี ่2 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ ์46210
ทรู 7-11 ยางตลาด เลขที ่466 หมูท่ี ่1 ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์46120
ทรู 7-11 หน้า รพ.พระยุพราชกุฉนิารายณ์ เลขที ่148 หมูท่ี ่3 ต าบลบวัขาว อ าเภอกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์46110

True Center (Makro)

สาขา ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร กาฬสนิธุ์ 185/2 ถ.เกษตรสมบรูณ์ ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ ์46000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ขอนแก่น
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิ๊กซี บา้นไผ่ ขอนแก่น 091-696-2186 เลขที่ 100 หมู่6 ต าบลหวัหนอง อ  าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น
สาขา บิ๊กซี ขอนแก่น 2 063-8678-304 เลขที่ 177 หมู่ 9 ต าบลเมืองเก่า อ  าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 พระยนื เลขที ่290 หมูท่ี ่1 ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 40320
ทรู 7-11 นิมติรเมอืง (กระนวน) เลขที ่667 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 40170
ทรู 7-11 โนนศลิา เลขที ่281 หมูท่ี ่1 ต าบลโนนศลิา อ าเภอโนนศลิา จงัหวดัขอนแก่น 40110
ทรู 7-11 เขาสวนกวาง เลขที ่329/5 ,329/6 ,และ 329/7 หมูท่ี ่1 ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น 40280
ทรู 7-11 ศูนยก์ารศกึษาเมอืงพล เลขที ่283 หมูท่ี ่3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 40120
ทรู 7-11 อ.เปือยน้อย เลขที ่218 หมูท่ี ่1 ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น 40340
ทรู 7-11 อ าเภอแวงน้อย เลขที ่277 หมูท่ี ่12 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จงัหวดัขอนแก่น 40230
ทรู 7-11 ถนนมะลวิลัย์ เลขที ่490 หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร ขอนแก่น 195 หมูท่ี ่12 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 เทีย่งธรรม(อ.กระนวน) เลขที ่547 และ 547/1 หมูท่ี ่11 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 40170
ทรู 7-11 อดุลซติี้ เลขที ่124/108 หมูท่ี ่14 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000
ทรู 7-11 บา้นหวา้ เลขที ่261 หมูท่ี ่11 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000
ทรู 7-11 เอือ้อาทรศลิา เลขที ่672 หมูท่ี ่15 ต าบลศลิา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000
ทรู 7-11 หนองบวัดหีมี เลขที ่83 หมู ่11 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40260

ชยัภมูิ
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา สคิีว้ นครราชสมีา 099-616-2802 เลขที่ 214 หมู่ที่ 15 ต าบลสคิีว้ อ  าเภอสคิีว้ จงัหวดันครราชสมีา 30140
สาขา ดาวทาวน ์นครราชสมีา 090-903-9841 เลขที่ 21,23 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000
สาขา เกษตรสมบรูณ ์ชยัภูมิ 091-696-3439 เลขที่ 412 หมู่ 1 ต าบลบา้นยาง อ  าเภอเกษตรสมบรูณ ์จงัหวดัชยัภูมิ 36120
สาขา ชมุพวง นครราชสมีา 091-696-3701 เลขที่ 222/3 หมู่ 1 ต าบลชมุพวง อ  าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 30270
สาขา ทรู เซ็นเตอร ์แม็คโคร บรุรีมัย์ 064-703-4076 เลขที่ 151 หมู่ที่ 7 ต าบลอิสาณ อ  าเภอเมืองบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000
สาขา เทสโก ้โลตสั พิมาย นครราชสมีา 083-044-3583 เลขที่ 85 หมู่ที่ 14 ต าบลในเมือง อ  าเภอ พิมาย จ.นครราชสมีา



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ราชพฤกษ์(ชยัภมู)ิ เลขที ่  298/4 หมูท่ี ่7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูม ิ36000
ทรู 7-11 เกษตรสมบรูณ์ เลขที ่1012 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูม ิ36120
ทรู 7-11 อ.บ าเหน็จณรงค์ เลขที ่199 และ 200 หมูท่ี ่21 ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิ36160
ทรู 7-11 หนองบวัแดง จดุ 2 เลขที ่166 และ 168 หมูท่ี ่9 ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิ36210
ทรู 7-11 เทพสถติ เลขที ่735 หมูท่ี ่1 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม ิ36230
ทรู 7-11 หนองบวัระเหว เลขที ่557 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิ36250
ทรู 7-11 บา้นคา่ย เลขที ่70/2 และ 70/3-4 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นคา่ย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ36240
ทรู 7-11 สีแ่ยกบา้นขีเ้หลก็ใหญ่ เลขที ่88/13 และ 88/14 หมูท่ี ่9 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ36000
ทรู 7-11 หา้แยกโนนไฮ (ชยัภูม)ิ เลขที ่14/10-12 หมูท่ี ่6 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ36000

True Center (Makro)

สาขา ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร ชยัภูมิ เลขที ่999 หมูท่ี ่1 ต าบลบุง่คลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ36000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
นครพนม

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 โพนสวรรค์ เลขที ่598 หมูท่ี ่5 ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 48190
ทรู 7-11 ตลาดธาตุพนม เลขที ่212 หมูท่ี ่11 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 48110
ทรู 7-11 นาแก (นครพนม) เลขที ่9 หมูท่ี ่8 ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 48130
ทรู 7-11 ชุมชนเนินสะอาด เลขที ่400/1 หมูท่ี ่8 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 48000
ทรู 7-11 หน้าบขส.นครพนม เลขที ่352/3 และ 352/4 ถนนเฟ่ืองนคร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 48000
ทรู 7-11 นาหวา้ เลขที ่118/74 และ 118/75 หมูท่ี ่4 ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 48180

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร นครพนม 405 ถนนนิตโย ต าบลหนองญาต ิอ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 48000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
นครราชสมีา
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา ด่านขนุทด นครราชสีมา 099-616-3047 เลขท่ี 474 หมูท่ี่ 2 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 30210
สาขา บิก๊ซี ชยัภมูิ 089-104-5417 เลขท่ี 99 อาคาร ศนูยก์ารคา้บิก๊ซีซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์สาขาชยัภมู ิหมูท่ี่ 1 ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ36000
สาขา บิก๊ซี หนองก่ี บรุรีมัย์ 064-702-1949 เลขท่ี 199 หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองก่ี อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับรุรีมัย ์(หอ้งเลขที่ GCR 108 )
สาขา เทสโก ้โลตสั สตึก บรุรีมัย์ 090-904-8491 เลขท่ี 333 หมูท่ี่ 19 (หอ้งเลขท่ี 114) ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวดับรุรีมัย์
สาขา เทสโก ้โลตสั สงัขะ สรุนิทร ์ 091-696-3446 เลขท่ี 260 หมูท่ี่ 1 ต.สงัขะ อ.สงัขะ จ.สรุนิทร ์32150
สาขา โรบินสนั นครศรธีรรมราช 084-271-8431 เลขท่ี 89/201 (ชัน้ใตด้ิน ) ถ.พฒันาการคขูวาง ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000
สาขา เทสโก ้โลตสั บวัใหญ่ นครราชสีมา 090-903-8544 เลขท่ี 296/1 ทรูชอ้ปสาขาเทสโกโ้ลตสั บวัใหญ่ ถนนนิเวศรตัน ์ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สาขา เขาใหญ่มารเ์ก็ตวิลเลจ 089-103-1922 เลขท่ี 289 หมู1่8 หา้งเทสโก ้โลตสัปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สาขา มนิิ เมอืงสตลู 088-672-1868 เลขท่ี 1 ถ.ต ามะหงงอทิุศ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000
สาขา โรบินสนั บรุรีมัย์ 091-696-3638 เลขท่ี เลขท่ี 125 หมู6่ ต.กระสงั อ.เมอืง จ.บรุรีมัย์
สาขา เซ็นทรลั เฟสติวลั หาดใหญ่ 084-271-3985 เลขท่ี 1518,1518/1-2 หา้งเซ็นทรลัเพสติวลั หาดใหญ่ ชัน้ 3 ถ.กาญจนวณิชย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สาขา เซ็นทรลัพลาซ่า นครศรธีรรมราช 096-775-9934 เลขท่ี 8,9/8 หมูท่ี่ 7 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช (หอ้ง258-259 ชัน้2) ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 80000
สาขา เทสโก ้โลตสั ประโคนชยั 083-044-6973 เลขท่ี 420 หมูท่ี่ 8 ต าบลประโคนชยั อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์31140
สาขา เดอะมอลล ์(ชัน้3 ) นครราชสีมา 091-696-2140 เลขท่ี 1242/2 ทรูชอ้ปสาขาเดอะมอลล ์ชัน้ 3 ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30000
สาขา เซ็นทรลั พลาซ่า นครราชสีมา 083-044-6970 เลขท่ี 990,998 ถนนมติรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา
สาขา ครบรุ ีนครราชสีมา 091-696-3441 เลขท่ี 895/2 หมูท่ี่ 3 ต าบลแชะ อ าเภอครบรุ ีจงัหวดันครราชสีมา 30250
สาขา บิก๊ซี โคราช 2 083-044-5929 เลขท่ี 103 ถนนปักธงชยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา
สาขา มนิิ เมอืงบรุรีมัย์ 091-696-3280 เลขท่ี 311 ถนน จิระ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์รหสัไปรษณีย ์31000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 มติรภาพนวนคร เลขที ่711 หมูท่ี ่1 ต าบลนากลาง อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา 30380
ทรู 7-11 ธญัญะวทิย ์(30 กนัยา) เลขที ่294/64 ถนน 30 กนัยา ต าในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 คลองสง่น ้าเซฟวนั เลขที ่717 หมูท่ี ่10 ต าบลสรุนาร ีอ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ตลาดคลงัมารเ์ช่ เลขที ่362 หมูท่ี ่12 ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190
ทรู 7-11 หน้าอ าเภอปากช่อง เลขที ่828/5 ถนนมติรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
ทรู 7-11 ท่าชา้งเฉลมิพระเกยีรติ เลขที ่136 หมูท่ี ่13 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา 30230
ทรู 7-11 ตลาดแมอ่ านวย เลขที ่1113 หมูท่ี ่4 ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 หลงั ม.วงษ์ชวลติกุล เลขที ่210 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 สรุนารายณ์(จอหอ) เลขที ่1420,1420/1,1420/2,1420/3,1420/4 ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30310
ทรู 7-11 ขนงพระ เลขที ่81 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
ทรู 7-11 ชุมชนประโดกโคกไผ่ เลขที ่497 ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ชุมชนหนองตาคง เลขที ่1101 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร ปากช่อง เลขที ่889 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองน ้าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
สาขาแมค็โคร  นครราชสมีา เลขที ่523 ถนนมติรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ถนนเบญจรงค์ เลขที ่317/4 ถนนเบญจรงค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 โนนไทย เลขที ่958/1 หมูท่ ี ่1 ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 30220
ทรู 7-11 โคราชไฮเกรดซติี้ เลขที ่94 หมูท่ี ่15 ต าบลสงูเนิน อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา 30170
ทรู 7-11 ดอนขวาง เลขที ่449 หมูท่ี ่12 ต าบลหวัทะเล   อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  30000
ทรู 7-11 ท่ามะนาว เลขที ่136 หมูท่ี ่18 ต าบลจนัทกึ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
ทรู 7-11 เทศบาลด่านขุนทด เลขที ่281/22 หมูท่ี ่2 ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสมีา 30210
ทรู 7-11 ชุมพวง เลขที ่71/1 หมูท่ี ่11 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา 30270
ทรู 7-11 โนนสงู เลขที ่94, 96 ถนนศรธีานี ต าบลโนนสงู อ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา 30160
ทรู 7-11 หนองบวัศาลา เลขที ่762/2 หมูท่ ี ่3 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ตลาดบวัขาว (บวัใหญ่ ) เลขที ่192,194 และ196 ถนนรถไฟ 1 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 30120
ทรู 7-11 ถนนพบิลูยล์ะเอยีด เลขที ่1/3 ถนนเดชอุดม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 อ าเภอคง เลขที ่189/3,189/4 และ189/5 หมูท่ี ่8 ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 30260
ทรู 7-11 หว้ยแถลง เลขที ่30, 31 และ32 หมูท่ี ่1 ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 30240
ทรู 7-11 หนองสรวง เลขที ่7 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 30280
ทรู 7-11 โนนแดง เลขที ่143 หมูท่ี ่15 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา 30360



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 มติรภาพโคกเพชร เลขที ่485 หมูท่ี ่6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30280
ทรู 7-11 ศรษีะละเลงิ เลขที ่421 หมูท่ี ่10 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30280
ทรู 7-11 ตลาดมติรภาพปากช่อง เลขที ่331/2 ถนนมติรภาพ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
ทรู 7-11 ครบรุี เลขที ่930 ,931 ,932 และ 933 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอครบรุ ีจงัหวดันครราชสมีา 30250
ทรู 7-11 บงึกระโทก-โชคชยั เลขที ่238 หมูท่ี ่1 ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190
ทรู 7-11 ตลาดหนองปรอื เลขที ่662 หมูท่ี ่7 ต าบลโพธิก์ลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ปากช่อง ซอย 16 เลขที ่116/1 และ 116/2 ถนนเทศบาล 16 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
ทรู 7-11 เสงิสาง เลขที ่18/43-45 หมูท่ี ่11 ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา 30330
ทรู 7-11 ชุมชนมติรภาพ ซอย 4 เลขที ่238/8 ซอยมติรภาพ 4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
ทรู 7-11 ชุมชนล าทะเมนชยั เลขที ่186 หมูท่ี ่9 ต าบลขุย กิง่อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชศรมีา 30270
ทรู 7-11 บา้นเอือ้อาทรพมิาย เลขที ่711 หมูท่ี ่14 ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 30110
ทรู 7-11 พระทองค า เลขที ่8/1 หมูท่ี ่1 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า จงัหวดันครราชสมีา 30220
ทรู 7-11 ปอแดง เลขที ่297 หมูท่ี ่4 ต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 30150
ทรู 7-11 อ่างหว้ยยาง เลขที ่630 หมูท่ี ่10 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30280



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดเทดิไท(ตาลคู)่ เลขที ่1171 หมูท่ี ่1 ต าบลสรุนาร ีอ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 หว้ยบง เลขที ่192 และ 362 หมูท่ี ่15 ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสมีา 30210
ทรู 7-11 เคหะทอง เลขที ่453 หมูท่ี ่5 ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ธรีดลเพลส เลขที ่152/29 ,152/45 และ 152/46 ซอยมติรภาพ 4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชศรมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 บงึพญาปราบ เลขที ่627 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ชุมชนมาบเอือ้ง เลขที ่745 หมูท่ี ่5 ต าบลสรุนาร ีอ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 เทศบาลเมอืงปัก เลขที ่257/2 ,257/3 ,257/4 ,257/5 และ 257/6 ต าบลเมอืงปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 30150
ทรู 7-11 ชุมชนบา้นโพธิ ์ เลขที ่416 หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30310
ทรู 7-11 ตลาดหวัรถไฟ เลขที ่268 ,270 และ 272 หมูท่ี ่6 ถนนมขุมนตร ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 หนองพลวงมะนาว เลขที ่20 หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิก์ลาง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 วงัน ้าเขยีว เลขที ่711 หมูท่ี ่1 ต าบลวงัน ้าเขยีว อ าเภอวงัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา 30370
ทรู 7-11 ท่าชา้ง เลขที ่198/1 หมูท่ี ่16 ต าบลหมสู ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130
ทรู 7-11 มทส.ประตู 1 เลขที ่353 หมูท่ี ่6 ต าบลสรุนาร ีอ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
ทรู 7-11 ถนนธนะรชัต ์กม.13 เลขที ่67 หมูท่ี ่2 ต าบลหมสู ีอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 30130



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
บงึกาฬ
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา พรเจรญิ บงึกาฬ 091-696-3679 เลขที ่186 หมูท่ี ่7 ต าบลพรเจรญิ  อ าเภอพรเจรญิ  จงัหวดับงึกาฬ  43180

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ปากคาด เลขที ่เลขที ่60 หมูท่ี ่4 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 38190
ทรู 7-11 โซ่พสิยั เลขที ่104 หมูท่ี ่3 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสิยั จงัหวดับงึกาฬ 38170
ทรู 7-11 ศรวีไิล เลขที ่221 หมูท่ี ่1 ต าบลศรวีไิล อ าเภอศรวีไิล จงัหวดับงึกาฬ 38210
ทรู 7-11 บงึโขงหลง เลขที ่386 ,386/2 และ 386/3 หมูท่ี ่11 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ 38220
ทรู 7-11 บงึกาฬ 2 เลขที ่295 ,295/1 ,295/2 และ 295/3 หมูท่ี ่1 ต าบลวศิษิฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 38000
ทรู 7-11 พรเจรญิ เลขที ่47 หมูท่ี ่7 ต าบลพรเจรญิ อ าเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 38180

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร บงึกาฬ เลขที ่680 หมู ่7 ต าบลวศิษิฐ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 3800



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
บุรรีมัย์
True Shop

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 หนองกี-่เสงิสาง เลขที ่119/1 หมูท่ี ่6 ถนนราชด าร ิต าบลหนองกี ่อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับรุรีมัย ์31210
ทรู 7-11 บา้นกรวด เลขที ่320 หมูท่ี ่4 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์31180
ทรู 7-11 พทุไธสง เลขที ่315-317 หมูท่ี ่1 ต าบลพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย ์31120
ทรู 7-11 สตกึ เลขที ่425/5 หมูท่ี ่1 ต าบลนิคม อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์31150
ทรู 7-11 ช านิ เลขที ่255 หมูท่ี ่8 ต าบลช านิ อ าเภอช านิ จงัหวดับรุรีมัย ์31110
ทรู 7-11 หว้ยราช เลขที ่117 หมูท่ี ่9 ต าบลหว้ยราชา อ าเภอหว้ยราช จงัหวดับรุรีมัย ์31000
ทรู 7-11 หนองกี-่หนองหงส์ เลขที ่35/3 หมูท่ี ่2 ถนนสีส่งิหา ต าบลทุ่งกระเตน็ อ าเภอหนองกี ่จงัหวดับรุรีมัย ์31210
ทรู 7-11 วงเวยีนนางรอง เลขที ่1/1 ถนนหนองมว่งวถิ ีต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์31110

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา มินิ เมืองบรุรีมัย์ 091-696-3280 เลขที่ 311 ถนน จิระ ต าบลในเมือง อ  าเภอเมืองบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์รหสัไปรษณีย ์31000
สาขา โรบินสนั บรุรีมัย์ 091-696-3638 เลขที่ เลขที่ 125 หมู่6 ต.กระสงั อ.เมือง จ.บรุรีมัย์
สาขา เทสโก ้โลตสั ประโคนชยั 083-044-6973 เลขที่ 420 หมู่ที่ 8 ต าบลประโคนชยั อ  าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์31140
สาขา บิ๊กซี หนองก่ี บรุรีมัย์ 064-702-1949 เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ต  าบลหนองก่ี อ  าเภอหนองก่ี จงัหวดับรุรีมัย ์ (หอ้งเลขที่ GCR 108 )
สาขา เทสโก ้โลตสั สตกึ บรุรีมัย์ 090-904-8491 เลขที่ 333 หมู่ที่ 19 (หอ้งเลขที่ 114) ต าบลนิคม อ  าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย์



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 หนองหงส์ เลขที ่237 หมูท่ี ่6 ต าบลสระแกว้ อ าเภอหนองหงส ์จงัหวดับรุรีมัย ์31240
ทรู 7-11 ชุมชนโคกวดั เลขที ่489 หมูท่ี ่3 ต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000
ทรู 7-11 ละหานทราย-โนนดนิแดง เลขที ่341 หมูท่ี ่1 ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จงัหวดับรุรีมัย ์31170
ทรู 7-11 โนนดนิแดง เลขที ่3 หมูท่ี ่1 ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย ์31260
ทรู 7-11 ปะค า เลขที ่289 หมูท่ี ่2 ต าบลปะค า อ าเภอปะค า จงัหวดับรุรีมัย ์31220
ทรู 7-11 ตลาดทองกูเ้กยีรตกูิล เลขที ่66/10 ถนนธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000
ทรู 7-11 บา้นชุมทองบรุรีมัย์ เลขที ่477 หมูท่ี ่17 ต าบลชุมเหด็ อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000
ทรู 7-11 บขส.บรุรีมัย์ เลขที ่159/5 ,159/6 และ 159/7 ถนนธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000
ทรู 7-11 การเคหะบรุรีมัย์ เลขที ่119/1 หมูท่ี ่3 ต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000
ทรู 7-11 โรงพยาบาลประโคนชยั เลขที ่160 และ 160/3-4 หมูท่ี ่3 ต าบลประโคนชยั อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์31140
ทรู 7-11 รถไฟกระสงั เลขที ่54 หมูท่ี ่16 ต าบลกระสงั อ าเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์

สาขา ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร บรุรีมัย์ เลขที ่151 หมูท่ี ่7 ต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์31000

True Center (Makro)



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
มหาสารคาม

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ธรรมวงศส์วสัดิ ์ เลขที ่  74 ถนนธรรมวงศส์วสัดิ ์ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  44000
ทรู 7-11 ตลาดเทศบาลแวงน่าง เลขที ่370 หมูท่ี ่1 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  44000
ทรู 7-11 โรงพยาบาลบรบอื เลขที ่161 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสราคาม 44130
ทรู 7-11 กนัทรวชิยั เลขที ่11 หมูท่ี ่2 ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150
ทรู 7-11 อ.ชื่นชม เลขที ่148 หมูท่ี ่10 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวดัมหาสารคาม 44160
ทรู 7-11 ตลาดวาปีปทุม เลขที ่480 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม

True Shop สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เสรมิไทย คอมเพลก็ซ ์มหาสารคาม 063-8142138 เลขที่ 76/1-7 ถนนนครสวรรค ์ต าบลตลาด อ  าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44000
สาขา เทสโก ้โลตสั บรบือ มหาสารคาม 082-924-7658 เลขที่ 153/3 หมู่ที่ 1 ต าบลบรบือ อ  าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 44130
สาขา เทสโก ้โลตสั เชียงยืน มหาสารคาม 083-044-3250 เลขที่ 96 หมู่ที่ 19 ต าบลเชียงยืน อ  าเภอเชียงยืน จงัหวดั มหาสารคาม 44160



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
มุกดาหาร
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาค าชะอ ีมกุดาหาร 089-104-0227 เลขที ่86 หมูท่ี ่6 ต าบลน ้าเทีย่ง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร 49110
สาขาโรบนิสนั มกุดาหาร 086-370-2055 เลขที ่99/11 ถนนชยางกูร ข. ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร  49000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร มกุดาหาร 082-924-9387 เลขที ่4/9 ถนนชยางกูร ก. ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 49000
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 หนองสงู เลขที ่72,72/1 และ 72/2 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองสงูเหนือ อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร 49160
ทรู 7-11 พทิกัษ์พนมเขต เลขที ่85 ถนนพทิกัษ์พนมเขต ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 49000
ทรู 7-11 อ.ดอนตาล เลขที ่527 หมูท่ี ่7 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 49120



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ยโสธร
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิก๊ซ ียโสธร 089-105-0176 เลขที ่323 หมู ่2 ถ.แจง้สนิด ต.ส าราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร 35000
สาขา เทสโก ้โลตสั ยโสธร 064-702-8515 เลขที ่437 หมูท่ี ่10 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร
สาขา เลงินกทา ยโสธร 091-739-1957 เลขที ่161/1 หมูท่ี ่1 ต าบลสามแยก อ าเภอ เลงินกทา จงัหวดัยโสธร 35120

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร ยโสธร 099-616-2682 เลขที ่324 หมูท่ี ่2 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร 
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 มหาชนะชยั เลขที ่131 หมูท่ี ่2 ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 35130
ทรู 7-11 ตลาดเลงินกทา เลขที ่565/5 หมูท่ี ่1 ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 35120
ทรู 7-11 ป่าติว้ เลขที ่117 หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอป่าติว้ จงัหวดัยโสธร 35150
ทรู 7-11 คอ้วงั เลขที ่7 หมูท่ี ่7 ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร 35160



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
รอ้ยเอด็
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิก๊ซ ีรอ้ยเอด็ 086-370-8595 เลขที ่320 หมู ่10 ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45000
สาขา โรบนิสนั รอ้ยเอด็ 091-696-9415 เลขที ่เลขที ่137 หมูท่ี3่ ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็
สาขา เทสโก ้โลตสั โพนทอง 
รอ้ยเอด็

097-035-5492 เลขที ่240 หมู ่12 ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

สาขา เกษตรวสิยั รอ้ยเอด็ 064-703-5157 เลขที ่529-530 หมูท่ี ่1 ถนนปัทมานนท ์ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45150

สาขา รอ้ยเอด็ พลาซ่า 086-563-1301
เลขท่ี 17/1 หา้งสรรพสินคา้ร้อยเอด็พลาซ่า ชั้น 1 ติดแผนกเคร่ืองแต่งกายบุรุษ ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 45000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร  รอ้ยเอด็ 082-924-7658 เลขที ่32/1 ถนนเทวาภบิาล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดราชภฏัรอ้ยเอด็ เลขที ่ 304 หมูท่ี ่14 ต าบลเกาะแกว้  อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็  45120
ทรู 7-11 โพนทราย เลขที ่197 หมูท่ี ่9 ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45240
ทรู 7-11 จงัหาร เลขที ่178 หมูท่ี ่11 ต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45000
ทรู 7-11 สวุรรณภูมซิติี้ เลขที ่74-76 หมูท่ี ่2 ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 45130

หนองบวัล าภู
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั 
หนองบวัล าภู

091-696-2186 เลขที ่36 หา้งเทสโก ้โลตสั ชัน้ 1หมูท่ี ่2 ต.ล าภู  อ.เมอืง จ.หนองบวัล าภู39000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร หนองบวัล าภู 082-924-6160 เลขที ่150 หมูท่ี ่3 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล าภู จงัหวดัหนองบวัล าภู 39000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
เลย
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั เลย 2 089-103-3015 เลขที่ 99 หมู่ 8 หา้งโลตสัเทสโกโ้ลตสัเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ. เลย 42000
สาขา บิ๊กซี เลย 083-974-0304 เลขที่ 114 หมู่ 9 ต าบลนาอาน อ  าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดราชภฏัเลย เลขที ่453 หมทูี ่11 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 42000
ทรู 7-11 ชุมชนเชยีงคาน เลขที ่294/3 หมูท่ี ่2 ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 42110

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร เลย เลขที ่118 หมูท่ี ่11 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 42000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ศรสีะเกษ
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขากนัทรลกัษณ์ ศรสีะเกษ 091-696-3713 เลขที ่46/12 หมูท่ี ่8 ถนนสนิประดษิฐ ์ต าบลน ้าออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษณ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 33110
สาขาเมอืงศรสีะเกษ 091-696-3716 เลขที ่1510/57-58 ถ.กวงเฮง ต.เมอืงใต ้อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000
สาขาบิก๊ซ ีศรสีะเกษ 089-104-8671 เลขท่ี 29/49 หมูท่ี 11 ต.หญา้ปลอ้ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

สุรนิทร์
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั ปราสาท สรุนิทร์ 090-904-9718 เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 2 ต.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์32140
สาขา ศีขรภูมิ สรุนิทร์ 090-904-9719 เลขที่ 357/20 หมู่2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สรุนิทร ์32110

True Center (Makro)
สาขา โทร. ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร สรุนิทร์ เลขที ่4/3 ถนนหลกัเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์32000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สกลนคร

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 โรงพยาบาลสกลนคร เลขที ่1042/14 และ 1042/15 ถนนเจรญิเมอืง ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000
ทรู 7-11 ถนนไอทยีู เลขที ่654/5 ถนนไอ.ท.ียู. ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000
ทรู 7-11 พรรณานิคม เลขที ่202/3-6 หมูท่ี ่2 ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 47130
ทรู 7-11 ตลาดรุ่งพฒันา เลขที ่155/6 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000
ทรู 7-11 ท่าแร่ เลขที ่479และ480 หมูท่ี ่1 ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47230
ทรู 7-11 กุดบาก เลขที ่1/3 หมูท่ี ่1 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร 47180
ทรู 7-11 เจรญิศลิป์ เลขที ่696 หมูท่ี ่2 ถนนค าภูแสน ต าบลเจรญิศลิป์ อ าเภอเจรญิศลิปื จงัหวดัสกลนคร 47290
ทรู 7-11 หน้าศูนยร์าชการสกลนคร เลขที ่1327/5 ถนนสขุเกษม ต าบลธาตุเชงิมมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000
ทรู 7-11 กกสม้โฮง เลขที ่158/1 ถนนรฐับ ารุง ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000
ทรู 7-11 ตลาดสดอากาศอ านวย เลขที ่1/1 หมูท่ี ่2 ต าบลอากาศ อ าเภออ านวยอากาศ จงัหวดัสกลนคร 47170
ทรู 7-11 ตลาดโตรุ้่งพงัโคน เลขที ่77/5 หมูท่ี ่9 ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 47160
ทรู 7-11 วารชิภูมิ เลขที ่206 หมูท่ี ่1 ถนนผดุงวารยี ์ต าบลวารชิภูม ิอ าเภอวารชิภูม ิจงัหวดัสกลนคร
ทรู 7-11 บา้นมว่ง เลขที ่91 หมูท่ี ่2 ต าบลมว่ง อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร สกลนคร เลขที ่459 หมูท่ี ่3 ถนนบา้นกกสม้โฮง ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
หนองคาย
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาอศัวรรณ ชอ้ปป้ิง คอมเพลก็ซ ์
หนองคาย

086-626-0927 เลขที ่304 หมทูี ่10 หา้งอศัวรรณ 1 ชัน้ 1 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000

สาขาอศัวรรณ โพนพสิยั หนองคาย 064-703-6280
เลขที ่89 หมูท่ี ่16  (พืน้ทีห่มายเลข LOCK B-17  ศูนยก์ารคา้อศัวรรณ สาขาโพนพสิยั) ต าบลจมุพล 
อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 43120True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร หนองคาย 065-882-0521 เลขที ่232 หมูท่ี ่12 ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 สงัคม เลขที ่54/1-4 หมูท่ี ่4 ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย  43160
ทรู 7-11 ศรเีชยีงใหม่ เลขที ่161 หมูท่ี ่14 ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรเีชยีงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 43130
ทรู 7-11 ตลาดสดวดัธาตุ เลขที ่71 ,333/1 และ 333/2 หมูท่ี ่1 ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000
ทรู 7-11 หน้า รพ.ท่าบอ่ เลขที ่139 และ 307 หมูท่ี ่4 ต าบลท่าบอ่ อ าเภอท่าบอ่ จงัหวดัหนองคาย 43110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
อ านาจเจรญิ
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิก๊ซ ีอ านาจเจรญิ 095-924-0198 เลขที ่477 หมูท่ี ่7 ต าบลบุง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 37000
สาขา มนิิ เสนานิคม 
อ านาจเจรญิ

091-696-3726 เลขที ่261 หมู ่15 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ 37290

อุดรธานี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา วงัสามหมอ อุดรธานี 091-696-3626 เลขที ่164/3,164/4 หมูท่ี ่2 ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี 41280
สาขา หนองหาน อุดรธานี 091-696-3678 เลขที ่312/2 หมูท่ ี ่6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร อุดรธานี - 207/3 หมูท่ี ่14 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 หนองส าโรง เลขที ่634 หมูท่ี ่7 ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  41000
ทรู 7-11 กุดจบั เลขที ่173 หมูท่ี ่1 ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 41250
ทรู 7-11 บา้นดุง 2 เลขที ่317 หมูท่ี ่10 ถนนบรบิาลด าร ิต าบลศรสีทุโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 41190
ทรู 7-11 ไชยวาน เลขที ่129 หมูท่ี ่12 ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 41290
ทรู 7-11 สรา้งคอม เลขที ่288/1, 288 หมูท่ี ่1 ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอุดรธานี 41260
ทรู 7-11 โนนสงู-น ้าค า เลขที ่224, 224/1, 224/3 หมูท่ี ่11 ต าบลโนนสงู อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41330
ทรู 7-11 ตลาดโพศรี เลขที ่345/27, 345/28 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 น ้าโสม 2 เลขที ่226 หมูท่ี ่1 ต าบลศรสี าราญ อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 41210
ทรู 7-11 ตลาดหนองบุ เลขที ่429 หมูท่ี ่14 ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 ดงอุดม เลขที ่34/20 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 ตลาดไทศริ ิ3 เลขที ่398 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 บา้นสามพรา้ว เลขที ่170 หมูท่ี ่15 ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 วงัสามหมอ เลขที ่500 หมูท่ี ่2 ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี 41280
ทรู 7-11 ศรธีาตุ เลขที ่308 หมูท่ี ่8 ต าบลศรธีาตุ อ าเภอศรธีาต ุจงัหวดัอุดรธานี 41230



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ถนนบา้นชา้ง เลขที ่4/6 ,4/7 และ 4/8 ถนนหน้าสนามบนิ (ฝัง่ตะวนัออก) ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 สมัพนัธมติร เลขที ่70/1 ถนนวฒันานุวงศ ์ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 หว้ยเกิง้ เลขที ่123 หมู ่1 ต าบลหว้ยเกิง้ อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 41110
ทรู 7-11 นาข่า เลขที ่237 หมูท่ี ่1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000

ทรู 7-11 หนองเหลก็อุดรธานี
เลขที ่138/13, 138/14, 138/15 และ 138/16 หมูท่ี ่9 ซอยบา้นหนองเหลก็ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
41000

ทรู 7-11 ซอยประชาสนัติ เลขที ่350/12 หมูท่ี ่14 ซอยบา้นเก่าจาน ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 พรหมประกาย เลขที ่322/14 หมูท่ี ่5 ซอยบา้นหนองตาเหลก็ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 นเรศวร จ.อุดรธานี เลขที ่38,38/1,38/2 และ 38/3 ถนนศรชีมชื่น ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 หน้า รพ.กุมภวาปี เลขที ่306,306/1,306/2 และ 306/3 หมูท่ี ่7 ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 41110
ทรู 7-11 อ.กู่แกว้อุดรธานี เลขที ่200 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอุดรธานี 41130
ทรู 7-11 ทุ่งฝนสามคัคี เลขที ่4 หมูท่ี ่11 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี 41310
ทรู 7-11 ประชารกัษา เลขที ่95/5 ,95/6 และ 95/7 ถนนประชารกัษา ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000
ทรู 7-11 บา้นเชยีง เลขที ่310 หมูท่ี ่13 ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 41320
ทรู 7-11 หนองแสง เลขที ่165 หมูท่ี ่7 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี 41340
ทรู 7-11 แยกค าชะโนด-บา้น
ดุง

เลขที ่174 หมูท่ี ่11 ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 41190

ทรู 7-11 หน้ารพร. บา้นดุง เลขที ่237 หมูท่ี ่4 ต าบลศรสีทุโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 41190



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
อุบลราชธานี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา ย่อยบิก๊ซ ีอุบลราชธานี 089-104-0261 เลขที ่92 ถ.ธรรมวถิ ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชานี 34000
สาขา บิก๊ซ ีวารนิช าราบ 089-104-3024 เลขที ่322 หมูท่ี ่8 ต.แสนสขุ อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สาขา เทสโก ้โลตสั อุบลราชธานี 086-600-3148 เลขที ่492 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 34000
สาขา เซน็ทรลั พลาซา อุบลราชานี 090-903-8543 เลขที ่311 ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าอุบลราชธานี ชัน้ 2 หอ้ง 216 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อุบล 34000
สาขา เทสโก ้โลตสั พบิลูมงัสาหาร 
อุบลราชธานี

063-829-8854 เลขที ่29 ถนนสถติยน์ิมาการ ต าบลพบิลู อ าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี

สาขา เทสโก ้โลตสั ตระการพชืผล 
อุบลราชธานี

064-703-5158 เลขที ่363 หมูท่ี ่4 ต าบลขุหล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอุบลราชธานี 34130

สาขา บญุฑรกิ อุบลราชธานี 064-703-7135 เลขที ่61 ,61/2 ,61/3 หมูท่ี ่1 ต าบลบวังาม อ าเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี  34230
สาขา เทสโก ้โลตสั  เดชอุดม อุบลราชธานี 084-271-6842 เลขที ่429 หมูท่ี ่19 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี  34160



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา ทรู เซน็เตอร ์แมค็โคร อุบลราชธานี 099-616-3475 เลขที ่333 หมูท่ี ่15 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  34000
สาขา ทรู เซน็เตอร ์แมค็โคร วารนิช าราบ 099-616-2810 เลขที ่106 หมูท่ี ่20 ต าบลแสนสขุ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 แจง้สนิท 3 เลขที ่211/1-2 ถนนแจง้สนิท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000
ทรู 7-11 บา้นนาควาย เลขที ่114/4 ถนนสขุาสงเคราะห ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000
ทรู 7-11 ซอยบอ่นไก่ 2 เลขที ่113/6 ถนนสขุาอุปถมัภ ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 34000

True Center (Makro)

สาขา ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร ชุมแพ 201 หมทูี ่2 ถนนมลวิรรณ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40130

ชมุแพ



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
จนัทบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาโรบนิสนั จนัทบรุี 0638140315 เลขที ่22/107 ม.7 ศูนยก์ารคา้โรบนิสนั จนัทบรุ ีโซนA
สาขาเทสโก ้โลตสั จนัทบรุี 0638140601 เลขที ่25/4 ถนนพระยาตรงั ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดเทศบาลท่าใหม่ เลขที ่50/1 หมูท่ี ่3 ถนนเทศบาลสาย 9 ต าบลท่าใหม ่อ าเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ี22120
ทรู 7-11 เคหะจนัทบรุี เลขที ่10/3 หมูท่ี ่2 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000
ทรู 7-11 บา้นเนินวง (จนัทบรุ)ี เลขที ่31/41 หมูท่ี ่3 ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000
ทรู 7-11 นายายอามเมอืงใหม่ เลขที ่57/7, 57/8, 57/9 และ 57/10 หมูท่ ี ่12 ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ี22160
ทรู 7-11 ตลาดสอยดาว เลขที ่8/12 หมูท่ี ่1 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี22180
ทรู 7-11 นายายอาม จดุ 2 เลขที ่109/11 หมูท่ี ่1 ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ี22160
ทรู 7-11 ทบัชา้ง (อ.สอยดาว) เลขที ่888/9 หมูท่ี ่1 ต าบลทบัชา้ง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี22180
ทรู 7-11 ตลาดเจรญิสขุ(จนัทบรุ)ี เลขที ่98/10 หมูท่ี ่8 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดนัดวงัแซม้(จนัทบรุ)ี เลขที ่16/3 หมูท่ี ่12 ต าบลวงัแซม้ อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ี22150
ทรู 7-11 รกัศกัดิช์มลู เลขที ่2/275 หมูท่ี ่9 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000
ทรู 7-11 ทุ่งขนาน เลขที ่198/2 หมูท่ี ่1 ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี22180
ทรู 7-11 ตลาดพลิว้ (จนัทบรุ)ี เลขที ่6 หมูท่ี ่7 ต าบลพลิว้ อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบรุ ี22190
ทรู 7-11 บรูพา(ท่าใหม)่ เลขที ่99 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ี22120
ทรู 7-11 แก่งหางแมว เลขที ่51 หมูท่ี ่4 ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบรุ ี22160
ทรู 7-11 ขลงุ ถนนเทศบาล 2 เลขที ่114,116 และ 118 ถนนเทศบาลสาย 2 ต าบลขลงุ อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ี22110
ทรู 7-11 จางวาง เลขที ่96/6 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี22140
ทรู 7-11 แหลมสงิห์ เลขที ่102/2 หมูท่ี ่1 ต าบลปากน ้าแหลมสงิห ์อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบรุ ี22130
ทรู 7-11 หาดเจา้หลาว เลขที ่12/8 หมูท่ี ่4 ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ี22120
ทรู 7-11 ชุมชนพลบัพลา เลขที ่50/34 หมูท่ี ่9 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
ฉะเชงิเทรา
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาบิก๊ซ ีฉะเชงิเทรา (2) 0917702654 เลขที ่28/73 หอ้ง 2/8-9 อาคารหา้งบิก๊ซ ี ชัน้ 2 ต.หน้าเมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000
สาขาเทสโก ้โลตสั บางปะ
กง

0917702655
เลขที ่99 หมูท่ี ่2 หอ้ง114 ชัน้1 หา้งเทสโก ้โลตสั สาขาบางปะกง ถนนบางนา-ตราด ต.บางววั อ.บางววั จ.ฉะเชงิเทรา 
24180

สาขาโรบนิสนั ฉะเชงิเทรา 0638140281
เลขที ่910 (หอ้งเลขที ่B101) ถนนฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
24000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดนัดนครเน่ืองเขต เลขที ่20/2 หมูท่ี ่9 ต าบลนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 บางไผ่ แปดริว้ เลขที ่94/4/1 หมูท่ี ่10 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 ตลาดนัดสนามชยัเขต เลขที ่79 หมูท่ี ่4 ต าบลคูย้ายหม ี อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  24160
ทรู 7-11 พมิพาวาส เลขที ่6/7 หมูท่ี ่2 ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130
ทรู 7-11 ปากทางเทพคณุากร เลขที ่1626 ถนนเทพคณุากร ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 บางบอ่แปลงยาว เลขที ่  79/1 หมูท่ี ่ 5 ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา  24190
ทรู 7-11 ตลาดลา่งบางปะกง เลขที ่241 หมูท่ี ่10 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตรอกขา้วหลาม (แปดริว้) เลขที ่152/367 ถนนรมิคลองท่าไข่ ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 บรูพาซติี้ เลขที ่1/28 หมูท่ี ่14 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180
ทรู 7-11 ตลาดนัดบา้นใหม่ เลขที ่112 ถนนฉะเชงิเทรา - บางน ้าเปรีย้ว ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 บา้นสวยน ้าใส6(บางประกง) เลขที ่111/5 หมูท่ี ่3 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180
ทรู 7-11 บางสมคัร เลขที ่83/4 หมูท่ี ่2 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180
ทรู 7-11 ดอนทอง (แปดริว้) เลขที ่469,471 และ 473-475 ถนนศุขประยูร ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 ศูนยฯ์ใหมแ่ปดริว้ เลขที ่332-334-336 ถนนฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 สวุนิทวงศพ์ลาซ่า เลขที ่27/16,27/17,27/18 และ 27/19 หมูท่ี ่1 ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ทรู 7-11 บา้นคลอง 16 แปดริว้ เลขที ่18/205 หมูท่ี ่18 ต าบลดอนฉมิพล ีอ าเภอบางน ้าเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24170
ทรู 7-11 เจแมค๊เรสซเิดนซ์ เลขที ่790 หมูท่ี ่9 ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24190
ทรู 7-11 ตลาดพนูทรพัย ์(เขาหนิ
ซอ้น)

เลขที ่755/7 หมูท่ี ่2 ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24120

ทรู 7-11 บางปะกง (เทศบาล ซ.14) เลขที ่70/5 ,70/6 ,70/7 ,70/8 ,70/9 และ 70/10 หมูท่ี ่18 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130
ทรู 7-11 บางนา-บางปะกง กม.40 เลขที ่91/1 หมูท่ี ่6 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180
ทรู 7-11 คลองเสอืน้อย (บางววั) เลขที ่51/9 หมูท่ี ่8 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180
ทรู 7-11 ท่าขา้มบางปะกง เลขที ่84 หมูท่ี ่3 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
ชลบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาพทัยา 089-103-0069 เลขที ่20/187 หมูท่ี ่10 ถนนพทัยาใต ้ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรุ ี20150
สาขาชลบรุี 083-099-5859 เลขที ่870/9-11 ถนนสขุุมวทิ ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
สาขาโลตสั พทัยาเหนือ 0865631707 221/19 หา้งเทสโก ้โลตสั สาขาพทัยาเหนือ ชัน้จ ีหมู่5 ถนนพทัยาเหนือ แขวงนาเกลอื เขตบางละมงุ ชลบรุ ี20150
สาขาเทสโก ้โลตสั ชลบรุี 0891039213 เลขที ่62 หา้งเทสโก ้โลตสั ชลบรุ ีหมู1่ ต าบล/แขวง เสมด็ อ าเภอ/เขต เมอืงชลบรุ ีจงัหวดั ชลบรุ ี20000
สาขาเซน็ทรลั ชลบรุี 0891047803 55/88-55/89 หา้งเซน็ทรลั ชลบรุ ีหมูท่ี ่ที ่1 ต าบล/แขวง เสมด็ อ าเภอ/เขต เมอืงชลบรุ ีจงัหวดั ชลบรุ ี20000
สาขาเทสโก ้โลตสั พทัยาใต้ 0866003257 408/2 หา้งเทสโก ้โลตสั พทัยาใต ้หมูท่ ี ่12 ถนนสขุุมวทิ ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ ชลบรุ ี20260
สาขาสเตชัน่ บิก๊ซ ีพทัยาใต้ 0891045862 565/41 หา้งบิก๊ซ ีพทัยาใต ้หมูท่ี ่10 ต าบล/แขวง หนองปรอื อ าเภอ/เขต บางละมงุ จงัหวดั ชลบรุ ี20150
สาขาเทสโก ้โลตสั บอ่วนิ ศรี
ราชา

0891031410 117/46 หา้งเทสโก ้โลตสั บอ่วนิ ศรรีาชา หมูท่ี ่3 ต าบล/แขวง บอ่วนิ อ าเภอ/เขต ศรรีาชา จงัหวดั ชลบรุ ี20230

สาขาฮารเ์บอร ์มอลล ์แหลมฉบงั 0863704194 เลขที ่4/222 หา้งฮารเ์บอร ์มอลล ์แหลมฉบงั หมูท่ี ่10 ถนนสขุุมวทิ ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรรีาชา ชลบรุ ี20230
สาขาบิก๊ซ ีบา้นบงึ ชลบรุี 0865001186 เลขที ่181 ถนนบา้นบงึ-แกลง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ ชลบรุ ี(หอ้งเลขที ่GCR122 ชัน้ 1) 
สาขาเซน็ทรลั เฟสตวิลั พทัยา 
บซี

064-702-0054
เลขที ่333/102 เซน็ทรลั เฟสตวิลั พทัยา บซี หอ้งเลขที ่101 ชัน้ 1 หมู ่9 ถนน พทัยาสาย 2 ต าบล/แขวง หนองปรอื 
อ าเภอ/เขต บางละมงุ 20150 ชลบรุี

สาขาเทสโก ้โลตสั คุม้คา่ สตัหบี - เลขที ่179 หมูท่ี ่2 ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดั ชลบรุ ี(หอ้งเลขที ่P2016 )
สาขาโรบนิสนั ชลบรุี - 888 หมู ่3 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดนัดคลองกิว่ เลขที ่642/24 หมูท่ี ่1 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20220
ทรู 7-11 บา้นสวน11 ซอย5 เลขที ่38/45 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ตลาดเจา้พระยา ศรรีาชา เลขที ่11 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี 20230
ทรู 7-11 เทศบาลบางพระ 7/3 เลขที ่19/150 หมูท่ี ่ 6 ต าบลบางพระ  อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี 20110
ทรู 7-11 มบ.ปิยวฒัน์ (อ่างศลิา) เลขที ่3/35 หมูท่ี ่4 ต าบลเสมด็  อ าเภอเมอืงชลบรุ ี จงัหวดัชลบรุ ี 20000
ทรู 7-11 ตลาดนัดหวัถนน (พนัสนิคม) เลขที ่98/1 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองปรอื  อ าเภอพนัสนิคม  จงัหวดัชลบรุ ี 20140

True Center (Makro)
สาขา ท่ีอยู่

สาขาแมค็โคร ชลบรุี เลขที ่55/3 หมูท่ี2่ ถนนสุขุุมวทิ ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000

สาขา ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั พนัสนิคม ชลบรุี เลขที ่140 หมูท่ี ่1 ต าบลกุฎโงง้ อ าเภอพนัสนิคม  จงัหวดัชลบรุ ี20140
สาขาแหลมทอง ชอ้ปป้ิงพลาซ่า บางแสน 278/2 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืง ชลบรุ ี20130 (เลขทีห่อ้ง 1S04 ชัน้1)
สาขาเทอรม์นิอล 21 พทัยา เลขที ่777 หมูท่ี ่6 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี 20150
สาขาเทสโก ้โลตสั อู่ตะเภา ชลบรุี เลขที ่26/62 หมูท่ี1่ ต าบลพลตูาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี
สาขาเทสโก ้โลตสั อมตะนคร เลขที ่700/75 หมูท่ี ่5 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี 20000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 บา้นเก่า-หนองต าลงึ เลขที ่49/25 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองต าลงึ  อ าเภอพานทอง  จงัหวดัชลบรุ ี 20160
ทรู 7-11 เกาะจนัทร ์ชลบรุี เลขที ่341/1 หมูท่ี ่1 ต าบลเกาะจนัทร ์ อ าเภอเกาะจนัทร ์ จงัหวดัชลบรุ ี 20240
ทรู 7-11 ถนนหว้ยปราบ-เทดิพระเกยีรติ 2 เลขที ่276/795 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 โชคด ีชลบรุี เลขที ่9/51 หมูท่ี ่12 ต าบลนาป่า  อ าเภอเมอืงขลบรุ ีจงัหวดัขลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ตลาดทุ่งเหยีง331 เลขที ่2/34 หมูท่ี ่4 ต าบลหนอนนาง อ าเภอพนัสนิคม  จงัหวดัชลบรุ ี20140
ทรู 7-11 นาวงั ตะเคยีนเตีย้ 159/21 หมูท่ี ่4 ต าบลตะเคยีนเตีย้ อ าเอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 นาบวั (หนองเกตุใหญ่) เลขที ่3/2 หมูท่ี ่8 ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ไร่หนึ่ง – หนองขาม เลขที ่223/161 หมูท่ี ่11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 บอ่ทอง ชลบรุี เลขที ่319/1 หมูท่ี ่1 ถนนหนองเสมด็-บอ่ทอง ต าบลบอ่ทอง จงัหวดัชลบรุ ี20270
ทรู 7-11 แฟมลิีซ่ติ ีพ้ลาซ่า เลขที ่94 หมูท่ี ่12 แขวงนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 เลยีบบายพาสพทัยา(ฟารม์
จระเข)้

เลขที ่43/76 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150

ทรู 7-11 ยีก่งษ(ีบา้นบงึ) เลขที ่25/41 หมูท่ี ่1 ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20170
ทรู 7-11 เมอืงใหมใ่ตแ้หลมฉบงัสาย 1 เลขที ่59/40 หมูท่ี ่10 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ตลาดไนท ์ศรรีาชา เลขที ่61 ถนนศรรีาชานคร 3 ต าบลศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 ตลาดเนตรดี เลขที ่  53/8 ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี 20000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 นาพรุ ซ.3 เลขที ่32/180 หมูท่ี ่6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 เนินพลบัหวาน 31 เลขที ่43/22 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 หนองขาม-ชากคอ้ เลขที ่ 165 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองขาม   อ าเภอศรรีาชา   จงัหวดัชลบรุ ี   20110
ทรู 7-11 สขุุมวทิพทัยา 53 (ตลาดปอยเปต) เลขที ่  280/95 หมู ่5 ต าบลหนองปรอื  อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรุ ี  20150
ทรู 7-11 พานทองเซน็เตอร ์ เลขที ่ 209/198 หมู ่10 ต าบลพานทอง  อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี 20160
ทรู 7-11 เพชรสยาม เลขที ่ 22/211 หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 บางแสนมหานคร เลขที ่7/2 ซอย 12 (ถนนลงหาดบางแสน) ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20130
ทรู 7-11 บายพาสชลบรุ ีซอย12 เลขที ่414, 415 หมูท่ี ่5 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ชุมชนบา้นนา (แหลมฉบงั) เลขที ่24/37 หมูท่ี ่5 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 บา้นสวน-สขุประยูร(หน้าคา่ย) เลขที ่54/314 หมูท่ี ่9 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ตลาดนัดศรพีะโล เลขที ่45/14 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 หมูบ่า้นแกรนดท์าวน์(บงึ-หนอง
ปรอื)

เลขที ่262/74 หมูท่ี ่2 ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230

ทรู 7-11 โชคชยั วลิเลจ 5 (บญุสมัพนัธ)์ เลขที ่77/95-96 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ตลาดหนองคลา้ (ศาลาประชาคม) เลขที ่68/1 หมูท่ี ่9 ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดร่มโพธิ ์ เลขที ่44/210 หมูท่ี ่12 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ตลาดสดทอ้งคุง้ (นาป่า) เลขที ่79/1 หมูท่ี ่1 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ซอยอลัลายน์ (บอ่วนิ) เลขที ่161/44 หมูท่ี ่8 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ศรปีระชารามบา้นเก่า เลขที ่92/6, 92/7 หมูท่ ี ่7 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160
ทรู 7-11 คลองต าหรุ 5 (ชลบรุ)ี เลขที ่205/1 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ประชาสขุสว่าง เลขที ่29/33 หมูท่ี ่1 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ฟลายเบริด์ เลขที ่584/7,584/8,584/9 และ 584/10 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ถนนศริริกัษ์ เลขที ่68/15 หมูท่ี ่11 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ชุมชนหว้ยใหญ่ เลขที ่79 หมูท่ี ่3 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 บอ่ยาง (สหพฒัน์) เลขที ่183/80 หมูท่ี ่11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ตลาดนัดพลตูาหลวง เลขที ่27/5 หมูท่ี ่1 ต าบลพลตูาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20180
ทรู 7-11 ตลาดหนองสมอ เลขที ่25/10 หมูท่ี ่2 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ตลาดโตรุ้่งหน้าศาล (ชลบรุ)ี เลขที ่45ฉ ถนนพาสเภตรา ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 เทศบาลหนองต าลงึ ซ.17 เลขที ่21/2 หมูท่ี ่7 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160
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ทรู 7-11 ปารค์รุ่งเรอืง(เขาตาโล) เลขที ่115/51 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ศุขประยูร-ยูงทอง เลขที ่25/4 หมูท่ี ่1 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ซอยพนัเสดจ็ใน เลขที ่999/3 หมูท่ี ่6 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ตะเคยีนเตีย้ ซ.11 เลขที ่121/19 หมูท่ี ่2 ต าบลตะเคยีนเตีย้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ตลาดนัดโรงส(ีนาป่า) เลขที ่10/31 หมูท่ี ่9 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ตลาดเชโกห้ว้ยปราบ เลขที ่276/65 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 บา้นโป่ง ซอย 5 เลขที ่13/15 หมูท่ี ่2 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 มาบตาโต้ เลขที ่79,79/1 และ 79/2 หมูท่ี ่13 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ตลาดโพธสิาร เลขที ่186/85 และ 186/86 หมูท่ี ่5 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 บงกช ซอย 3 เลขที ่327/251 หมูท่ี ่9 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 กอไผ่ ซอย 1 เลขที ่587/6,587/7 และ 587/8 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ถนนเขาน้อย(ชลบรุ)ี เลขที ่99/374 หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ด่านเป๊ปซี่ เลขที ่22/3 หมูท่ี ่12 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 เอือ้อาทรนาจอมเทยีน เลขที ่160/1 ,160/2 และ160/3 หมูท่ี ่2 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20250
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ทรู 7-11 ตลาดนัดหนองไผ่แกว้ เลขที ่315/2 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20220
ทรู 7-11 ตลาดโรงเพชร(เขาตาโล) เลขที ่111/3 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ตลาดชุมชน(100ปี)หนองบอน
แดง

เลขที ่25/29 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20170

ทรู 7-11 ถนนด ารงราษฎร(์ดอนหวัฬ่อ) เลขที ่155/2 หมูท่ี ่5 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 แยกสรุศกัดิ(์เหมราชระยอง) เลขที ่554/38 หมูท่ี ่7 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 หนองสะเดา(ทุ่งกราด) เลขที ่62/5 หมูท่ ี ่4 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 สขุใจวลิลา่ หนองต าลงึ เลขที ่70/61 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160
ทรู 7-11 ม.พฤกษชาตสิรุศกัดิ ์ เลขที ่135/132,135/133,135/134 และ 135/135 หมูท่ี ่2 ต าบลสรุศกัดิ ์อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 กลางซอยสขุุมวทิ 89 เลขที ่20/218 หมูท่ี ่11 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ตลาดนัดหนองรี เลขที ่90/61 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองร ีอ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 เทศบาล ซ.3 หวักุญแจ เลขที ่204/34 หมูท่ี ่1 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20220
ทรู 7-11 บา้นสวนทอง สหพฒัน์ เลขที ่254/146 หมูท่ี ่5 ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 บา้นหนองคอ้(ศรรีาชา) เลขที ่96/72 หมูท่ี ่9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 ชุมชนแฟมลิีแ่ลนด์ เลขที ่16/19 หมูท่ี ่12 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
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ทรู 7-11 สขุนิมติ (โป่งสะเกด็) เลขที ่254/239 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ตะเคยีนเตีย้ ซ.7 เลขที ่128/7 หมูท่ี ่2 ต าบลตะเคยีนเตีย้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ครี-ีเสมด็(ชลบรุ)ี เลขที ่64/68 หมูท่ี ่2 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบุร ี20000
ทรู 7-11 ววิทะเล (จอมเทยีน) เลขที ่315/437 ,315/438 และ 315/439 หมูท่ี ่12 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 มาบยายเลยี 47 เลขที ่44/30 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 หว้ยกะปิ ซอย 17 เลขที ่52/26 หมูท่ี ่5 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20130
ทรู 7-11 พรประภานิมติร ซอย 5 เลขที ่18/111 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 เขาน ้าซบั เลขที ่126/1 หมูท่ี ่6 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 ตลาดวศิษิฐช์ยั (บา้นบงึ) เลขที ่617/1 ถนนชลบรุ-ีบา้นบงึ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี20170
ทรู 7-11 เทศบาลสตัหบี เลขที ่651/62 ,651/63 ,651/64 และ 651/65 หมูท่ี ่2 ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20180
ทรู 7-11 สทุธาวาส เลขที ่45/1 หมูท่ี ่13 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20260
ทรู 7-11 ชุมชนหนองจบัเต่า เลขที ่12/5 หมูท่ี ่5 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20250
ทรู 7-11 หนองหงษ์(ชลบรุ)ี เลขที ่25/13 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160
ทรู 7-11 บา้นสวน-หนองขา้งคอก เลขที ่99/189 เลขที ่3 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
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ทรู 7-11 ชุมพลทหารเรอื เลขที ่177/112 ,117/113 ,177/114 และ 177/115 หมูท่ี ่10 ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20250
ทรู 7-11 แยกโพธิต์ากพนัสนิคม เลขที ่31/6 ถนนจารุวร ต าบลพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบรุ ี20140
ทรู 7-11 หว้ยใหญ่เลยีบทางรถไฟ เลขที ่52/55 หมูท่ี ่1 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20250
ทรู 7-11 ถนนเปรมใจราษฎร(์ตาลลอ้ม) เลขที ่180 ถนนเปรมใจราษฎร ์ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20130
ทรู 7-11 นิคมฯป่ินทอง เลขที ่30/16 ,30/17 ,30/18 และ 30/19 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 เขาดนิสวนเสอื เลขที ่517/14 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 ตลาดหนองเสอืชา้ง เลขที ่454 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรุ ี20190
ทรู 7-11 ตลาดไร่วนาสนิ 2 เลขที ่244/165 หมูท่ี ่6 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 นิคมแหลมฉบงัสง่ออก 2 เลขที ่49/54 หมูท่ี ่5 ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 สนัตคิาม เลขที ่31/15 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ม.บอ่วนิเมอืงทอง 2 เลขที ่310/31 ,310/32 และ 310/33 หมูท่ ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 มาบบอนซอย 7 เลขที ่153/1 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ดอนขุนวงั (อมตะนคร) เลขที ่2/3 หมูท่ี ่6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 แสมสาร เลขที ่2/2 หมูท่ี ่1 ต าบลแสมสาร อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20180
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ทรู 7-11 รอ้ยหลงัหว้ยปราบ เลขที ่272/273 และ 272/718 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ทรพัยไ์พศาลอมตะนคร(ชลบรุ)ี เลขที ่118/77 ,118/78 และ 118/79 หมูท่ี ่6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 บางเป้ง เลขที ่161/1 หมูท่ี ่6 ถนนมติรสมัพนัธ ์ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20130
ทรู 7-11 เคหะนาจอมเทยีน เลขที ่2/12 หมูท่ี ่2 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20250
ทรู 7-11 ตลาดขนสง่ใหม ่(ชลบรุ)ี เลขที ่1/13 หมูท่ี ่4 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 บา้นด่าน 3 วงัคอ้ (บงึหนองปรอื) เลขที ่216/83 หมูท่ี ่6 ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 บา้นหนองเกตุใหญ่ ซ. 3 เลขที ่10/7 หมูท่ี ่1 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ไลฟ์ ซติี ้ปารค์ (บอ่วนิ) เลขที ่233/35 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ตลาดเมอืงทองบอ่วนิ เลขที ่120/175 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110
ทรู 7-11 ตลาดรตันากร เลขที ่232/60 หมูท่ี ่12 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 นาจอมเทยีน ซอย 1 เลขที ่116 หมูท่ี ่1 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20150
ทรู 7-11 ชลบรุสีเตเดีย่ม เลขที ่9/183 หมูท่ี ่2 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 มาลยัทอง เลขที ่99/377 หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000
ทรู 7-11 ตลาดใหมบ่อ่วนิ เลขที ่275/10 หมูท่ี ่6 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดใหมบ่อ่วนิ เลขที ่275/10 หมูท่ี ่6 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 ตลาดนัดมณแีกว้ เลขที ่128 หมูท่ี ่1 ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20130
ทรู 7-11 ม.ธาดาพารค์ 2 (หนองกา้งปลา) เลขที ่274/39 หมูท่ี ่7 ต าบลบอ่วนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230
ทรู 7-11 บางเสร่ จดุ 2 เลขที ่7/2, 7/3, 7/4 และ 7/5 หมูท่ี ่2 ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี20250

ตราด
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา ตราด 090-904-0189 เลขที ่2/2 ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 23000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 บา้นน ้าเชีย่ว(ตราด) เลขที ่77 หมูท่ี ่ 3 ต าบลน ้าเชีย่ว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด 23120
ทรู 7-11 บอ่ไร่(ตราด) เลขที ่275 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่ไร่ จงัหวดัตราด 23140
ทรู 7-11 รกัษ์คลองบางพระ เลขที ่232 ถนนหลกัเมอืง ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 23000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
นครนายก
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดนัดบา้นพรกิ เลขที ่559 หมูท่ี ่ 8 ต าบลบา้นพรกิ  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  26110
ทรู 7-11 บา้นนา เลขที ่134 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 26110
ทรู 7-11 ตลาดนัดบขส.นครนายก เลขที ่145 หมูท่ี ่1 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 26000

ปราจนีบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา โรบนิสนั ปราจนีบรุี 0638140816 เลขที ่72 หมู ่3 ต าบลบางบรบิรูณ์ อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี จงัหวดัปราจนีบรุ ี รหสัไปรษณยี ์25000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บยุายใบ(ศรมีหาโพธ)ิ เลขที ่715 หมูท่ี ่10 ต าท่าตูม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี25140
ทรู 7-11 นิคม 304 เลขที ่260 หมูท่ี ่10 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี25140
ทรู 7-11 ระเบาะไผ่ เลขที ่415 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรมีหาโพธ ิ จงัหวดัปราจนีบรุ ี25140
ทรู 7-11 แพนเอเชยีกบนิทรบ์รุ ี เลขที ่363 หมูท่ี ่5 ต าบลนนทร ีอ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี25110
ทรู 7-11 โคกอุดม เลขที ่379/560 หมูท่ี ่10 ต าบลหนองกี ่อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี25110
ทรู 7-11 ตลาดโป่งไผ่ เลขที ่782 หมูท่ี ่7 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี25140
ทรู 7-11 304พลาซ่า (ปราจนีบรุ)ี เลขที ่663 หมูท่ี ่10 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี25140
ทรู 7-11 คลองรัง้ เลขที ่93/30,93/39 และ 93/31 หมูท่ี ่3 ต าบลกรอกสมบรูณ์ อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี25140
ทรู 7-11 ศรมีโหสถ เลขที ่223/2 หมูท่ี ่3 ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุ ี25190
ทรู 7-11 บา้นโงง้(ประจนัตคาม) เลขที ่19/10 หมูท่ี ่10 ต าบลโพธิง์าม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรุ ี25130
ทรู 7-11 ทุ่งแฝกกบนิทรบ์รุ ี เลขที ่116 หมูท่ี ่8 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี25110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
ระยอง
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา แหลมทอง ชอ้ปป้ิง พลาซ่า 
ระยอง

0638136398
เลขที ่554 ศูนยก์ารคา้แหลมทอง ชอ้ปป้ิงพลาซ่า ถนนสขุุมวทิ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั
ระยอง  21000

สาขา เทสโก ้โลตสั ระยอง 0917702649 เลขที ่3 หา้งเทสโก ้โลตสั ระยอง ถนนสขุุมวทิ ต.ท่าประดู่ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000
สาขา เทสโก ้โลตสั บา้นฉาง 090-904-0541 เลขที ่66 ม.3 หา้งเทสโก ้โลตสั บา้นฉาง ชัน้ 3 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130
สาขา เทสโก ้โลตสั แกลง ระยอง 0917702656 เลขที ่279/1 หา้งเทสโก ้โลตสั แกลง 
สาขา เซน็ทรลั พลาซ่า ระยอง 064-701-7986 เลขที ่99 ถนนบางนา-ตราด ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
สาขา ซ ีเค ปลวกแดง ระยอง 063-817-0907 เลขที ่888,8888 หมูท่ี ่1 ต าบลปลวกแดง  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  21140
สาขา เทสโก ้โลตสั มาบตาพดุ ระยอง 064-703-5026 เลขที ่158/18 ถนนสขุุมวทิ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร ระยอง 097-081-8815 เลขที ่8/2 หมูท่ี ่3 ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 หนองผกัหนาม (นิคมพฒันา) เลขที ่15/9 หมูท่ี ่2 ต าบลมาบข่า   อ าเภอนิคมพฒันา  จงัหวดัระยอง  21180
ทรู 7-11 หน้าโรงงานแอลจ ี(ปลวกแดง) เลขที ่245/29 - 34 หมูท่ี ่1 ต าบลตาสทิธิ ์ อ าเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง  21140
ทรู 7-11 ตลาดแกลง-กร ่า เลขที ่56/4 หมูท่ี ่3 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21160
ทรู 7-11 หว้ยโป่งระยอง เลขที ่1/8 ถนนหนองหวา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150
ทรู 7-11 หาดพลา เลขที ่177/11 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130
ทรู 7-11 ตลาดวงัจนัทร์ เลขที ่  499/1 หมูท่ี ่1 ต าบลชุมแสง  อ าเภอวงัจนัทร ์  จงัหวดัระยอง  21210
ทรู 7-11 ซอยสพุรรณสะพานสี ่(มาบยางพร) เลขที ่50/160 หมูท่ี ่4 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140
ทรู 7-11 ชุมชนหาดแสงจนัทร ์(ระยอง) เลขที ่21/57 ต าบลท่าประตู อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 แพลทตนิัม่ คอนโด (มาบยางพร) เลขที ่191/400 หมูท่ี ่3 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140
ทรู 7-11 ชุมชนเนินกระปรอก เลขที ่119/39 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130
ทรู 7-11 ชุมชนทบัมา เลขที ่88/21 หมูท่ี ่4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 ชุมชนหนองมะหาด เลขที ่27/41 หมูท่ี ่3 ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 หว้ยโปร่ง ซ.12 เลขที ่72/1 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ซอยเรอืนจ า (ระยอง) เลขที ่3/58 หมูท่ี ่2 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 กลางซอยหว้ยปราบ พนัเสดจ็ใน เลขที ่274 หมูท่ี ่4 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140
ทรู 7-11 ซ.1 นิคมพฒันา เลขที ่357 หมูท่ี ่2 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180
ทรู 7-11 ตลาดหนองจอก (ระยอง) เลขที ่187/225 หมูท่ี ่5 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 ถนนเทศบาลซอย17(บา้นฉาง) เลขที ่99/55 หมูท่ี ่1 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130
ทรู 7-11 ววิฒัน์วานิช (นิคมพฒันา) เลขที ่310 และ 320 หมูท่ี ่2 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180
ทรู 7-11 บา้นลา่งหว้ยโป่ง(ระยอง) เลขที ่71/11 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150
ทรู 7-11 บา้นน ้าคอก(ระยอง) เลขที ่13 หมูท่ี ่2 ต าบลน ้าคอก อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 ชุมชนชายกระป๋อม เลขที ่84/40 หมูท่ี ่2 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 มาบยางพร 24 เลขที ่2 หมูท่ี ่3 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140
ทรู 7-11 หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง เลขที ่104/3 หมูท่ี ่7 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 หมูบ่า้นศรุตา เลขที ่186/3 ,186/4 และ 186/5 ถนนรมิน ้า ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 ราษฎรบ์ ารุง ซอย 1 เลขที ่45 ถนนราษฎรบ์ ารงุ ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 ตลาดสมารท์แลนด ์(มาบยางพร) เลขที ่270 หมูท่ี ่3 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดทุ่งเจรญิ(มาบตาพดุ) เลขที ่83/59 ถนนดากวน-หาดทรายทอง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150
ทรู 7-11 ปากน ้ากระแสร ์(ระยอง) เลขที ่308/14 หมูท่ี ่2 ต าบลปากน ้ากระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21170
ทรู 7-11 คอนโดศรเีมอืง เลขที ่171 ถนนอดุลยธ์รรมประภาส ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000
ทรู 7-11 บา้นฉาง 3 เลขที ่237/3 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130
ทรู 7-11 ตลาดนัดเป่ียมลาภ(มาบยางพร) เลขที ่440 หมูท่ี ่2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140
ทรู 7-11 แมน่ ้าคู(้ปลวกแดง) เลขที ่681 หมูท่ี ่5 ต าบลแมน่ ้าคู ้อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
ทรู 7-11 ตลาดประแสร์ เลขที ่63/211 หมูท่ี ่2 ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัออก
สระแกว้

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ทล 348 อรญัประเทศ เลขที ่64 หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นใหมห่นองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 27120
ทรู 7-11 ศูนยร์าชการอรญัฯ เลขที ่5/2, 5/3 ถนนมหาดไทย ต าบลอรญัประเทศ อ าเภอเมอืงอรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 27120
ทรู 7-11 เขาฉกรรจ์ เลขที ่ 63/13 หมูท่ี ่4 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ 27000
ทรู 7-11 โคกสงู เลขที ่150 หมูท่ี ่8 ต าบลโคกสงู อ าเภอโคกสงู จงัหวดัสระแกว้ 27120
ทรู 7-11 คลองหาด เลขที ่169 หมูท่ี ่5 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 27260
ทรู 7-11 บา้นแกง้ (สระแกว้) เลขที ่54/1 หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 27000

True Shop 

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิ๊กซี สระแกว้ 091-7702652 เลขที่ 352 หา้งบิ๊กซีสระแกว้
สาขา บิ๊กซี วงัน  า้เย็น สระแกว้ 090-956-0418 เลขที่ 916 หมู่ที่ 1 ต าบลวงัน  า้เย็น อ  าเภอวงัน  า้เย็น จงัหวดัสระแกว้ 27210
สาขา เทสโก ้โลตสั อรญัประเทศ 064-5867435 เลขที่ 559 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ  าเภอ อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 27120



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
กาญจนบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิก๊ซ ีกาญจนบรุี 064-586-2606 เลขที ่786/8 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี71000

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 สงัขละบรุี เลขที ่125, 126 หมูท่ี ่3 ต าบลหนองล ูอ าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี71240
ทรู 7-11 ลาดหญา้ (กาญจนบรุ)ี เลขที ่141/9 และ 141/10 หมูท่ี ่1 ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี71000
ทรู 7-11 บา้นบอ่ เลขที ่13/11 ถนนพฒันากาญจน์ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี71000
ทรู 7-11 กลอนโด เลขที ่55/12 หมูท่ี ่1 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบรุ ี71260
ทรู 7-11 บอ่พลอย เลขที ่999/5 หมูท่ี ่1 ต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรุี



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
นครปฐม

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ชุมชนมะเกลอื ศาลายา เลขที ่40/12 หมูท่ี ่4 ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  73170
ทรู 7-11 ชุมชนสามกระบอืเผอืก เลขที ่170/1 หมูท่ี ่3 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000
ทรู 7-11 เทศบาล 13/1 (ออ้มใหญ่) เลขที ่16/113 หมูท่ี ่4 ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73160
ทรู 7-11 ตลาดชมภูพงษ์ บางเลน เลขที ่185 หมูท่ี ่6 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130
ทรู 7-11 P5 แมนชัน่ (สาย 5 หลงัองคพ์ระ) เลขที ่146 หมูท่ี ่2 ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทรู 7-11 ศรสีามพราน เลขที ่50/21,50/22,50/23 และ50/24 หมูท่ี ่4 ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110
ทรู 7-11 ตลาดทวทีรพัย์ เลขที ่71/1 หมูท่ี ่3 ต าบลมหาสวสัดิ ์อ าเภอพทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170
ทรู 7-11 เอือ้อาทร สาย 7 เลขที ่24/38 หมูท่ี ่3 ต าบลหอมเกรด็ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110
ทรู 7-11 ตลาดไร่ขงิ42 เลขที ่83 หมูท่ี ่12 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทรู 7-11 เทศบาลกระทุ่มลม้ เลขที ่1/2 หมูท่ี ่7 ต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73220
ทรู 7-11 The Ozone บางเลน เลขที ่524/1 หมูท่ี ่8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130

True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิ๊กซี นครปฐม 091-7702710 เลขที่ 754 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์สาขานครปฐม ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สาขา เทสโก ้โลตสั ศาลายา 064-586-2601 เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 The Ozone บางเลน เลขที ่524/1 หมูท่ี ่8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130
ทรู 7-11 ตลาดแยกอ่วมอ่อง เลขที ่29/34 หมูท่ี ่4 ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170
ทรู 7-11 ลาดปลาเคา้ (นครปฐม) เลขที ่147 หมูท่ี ่9 ต าบลบางแขม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม  73000
ทรู 7-11 นราภริมย์ เลขที ่220 หมูท่ี ่3 ต าบลนราภริมย ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130
ทรู 7-11 มหาสวสัดิ ์ เลขที ่70 หมูท่ี ่3 ต าบลมหาสวสัดิ ์อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170
ทรู 7-11 ดอนขนาก เลขที ่236 หมูท่ี ่7 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000
ทรู 7-11 สบาย ศาลายา เลขที ่190 หมูท่ี ่3 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170
ทรู 7-11 ศาลายา ร่มเกลา้ เลขที ่222/1 หมูท่ี ่5 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170
ทรู 7-11 หมูบ่า้นเมอืงยิม้ เลขที ่19/186 หมูท่ี ่6 ต าบลหอมเกรด็ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110
ทรู 7-11 ตลาดเทยีนดดั เลขที ่7/11 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110
ทรู 7-11 ชุมชนเพลนิเพชร เลขที ่125 หมูท่ี ่9 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทรู 7-11 ตลาดถุงเงนิ เลขที ่100/58 หมูท่ี ่9 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทรู 7-11 ชุมชนท่าพดู เลขที ่78/4 หมูท่ี ่9 ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทรู 7-11 ตลาดไฟฟ้า (นครชยัศร)ี เลขที ่61/62 หมูท่ี ่3 ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 73120
ทรู 7-11 บา้นศาลายา 3 เลขที ่151 หมู ่1 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทรู 7-11 ซอยบา้นครู (นครปฐม) เลขที ่75/59 หมูท่ี ่1 ต าบลวงัตะกู อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
ประจวบครีขีนัธ์
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั ประจวบคีรขีนัธ์ 063-813-4968 เลขที่ 51/12 ถนนเพชรเกษม ต าบลเกาะหลกั อ  าเภอเมืองประจวบคีรขีนัธ ์จงัหวดัประจบคีรขีนัธ ์77000
สาขา หวัหินมารเ์ก็ตวิลเลจ 063-813-5709 เลขที่ 234/1 HuaHin Marketvillage ชัน้ 3 ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ 77110

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ชุมชนผาสขุ เลขที ่435/46 หมูท่ี ่2 ต าบลปากน ้าปราณ อ าเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77220
ทรู 7-11 การเคหะหวัหนิ เลขที ่8/1992 หมูบ่า้นเขาเต่า ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110
ทรู 7-11 หน้า ร.พ. บาง
สะพาน

เลขที ่119 หมูท่ี ่5 ต าบลก าเนิดนพคณุ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77140

ทรู 7-11 ชุมชน ซอย 102 เลขที ่136/96 ซอยหมูบ่า้นหนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110
ทรู 7-11 หนองพลบั เลขที ่630 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110
ทรู 7-11 ชุมชนกุยบรุี เลขที ่383/1 หมูท่ี ่1 ต าบลกุยบรุ ีอ าเภอกุยบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77150



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
เพชรบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา ชะอ า เพชรบรุี 063-829-9542 เลขที ่499/45 ถ.เพชรเกษม (ชะอ า) ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บา้นแหลม 2 (กิง่แกว้) เลขที ่6/6 หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี76110
ทรู 7-11 เมอืงเพช็ร เลขที ่85, 87, 89,และ 91 ถนนสรุนิทรฤาไชย ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี76000
ทรู 7-11 สามแยกตน้มว่ง เลขที ่187 หมูท่ี ่1 ถนนราชด ารหิ ์ต าบลท่าราบ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี76000
ทรู 7-11 ชุมชนหนองชุมพล เลขที ่40/12 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ี76140
ทรู 7-11 หลงัโรงงานแคลคอมพ์ เลขที ่38/11 หมูท่ี ่4 ต าบลสระพงั อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ี76140
ทรู 7-11 บา้นหมอ้ เลขที ่1/5 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี76000
ทรู 7-11 ท่ายางคลองสาย 3 เลขที ่15 หมูท่ี ่5 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี76130
ทรู 7-11 ตลาดนัดทุ่งลม เลขที ่67 หมูท่ี ่2 ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี76000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
ราชบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั บา้นโป่ง 0638134472 เลขที ่110 หมูท่ี ่5 ต ายบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี70110
สาขาสเตชัน่ บิก๊ซ ีราชบรุี 0645862602 เลขที ่534 หมูท่ี ่1 ต าบลโคกหมอ้ อ าเมอืงราชบรุ ี จงัหวดัราชบรุ ี70000
สาขาราชบรุี 0638134239 เลขที ่265 ถนนศรสีรุยิวงศ ์ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ี จงัหวดัราชบรุ ี70000
สาขาเทสโก ้โลตสั ราชบรุี 0638131762 เลขที ่8/4 ถนนคฑาธร ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี70000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร ราชบรุี 099-616-8934 เลขที ่249 หมูท่ี ่11 ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี70000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 จอมบงึ 2 เลขที ่383 หมูท่ี ่3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี70150
ทรู 7-11 อ าเภอบางแพ เลขที ่336 หมูท่ี ่5 ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ี70160
ทรู 7-11 ตลาดขวญัใจแมค่า้ (บา้นไร่ชาว
เหนือ)

เลขที ่375 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี70130

ทรู 7-11 สะพานคา่ยหลวง เลขที ่236/10 ถนนบา้นปากแรด ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี70110
ทรู 7-11 ตลาด The 9 ราชบรุี เลขที ่80 หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี70000
ทรู 7-11 หุบกระทงิ เลขที ่148 หมูท่ี ่9 ต าบลเบกิไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี70110
ทรู 7-11 หลมุดนิ เลขที ่89 หมูท่ี ่6 ต าบลหลมุดนิ อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี70000
ทรู 7-11 ชฏัป่าหวาย เลขที ่79/3 หมูท่ี ่1 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ี70180
ทรู 7-11 ดอนกรวย เลขที ่10/2 หมูท่ี ่5 ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี70130
ทรู 7-11 ชุมชนบา้นสงิห์ เลขที ่160/31 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นสงิห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี70120
ทรู 7-11 ดอนทราย เลขที ่82 หมูท่ี ่9 ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี70120



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
สมุทรสงคราม
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั 
สมทุรสงคราม

0645862605
เลขที ่99 หมูท่ี ่2  อาคาร หา้งเทสโก ้โลตสัสมทุรสงคราม ดา้นพลาซ่า ชัน้ 1 ตรงขา้ม Dtac-Telewiz ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จ. สมทุรสงคราม  75000

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บา้นปรก 8 เลขที ่10/2 หมูท่ี ่6 ต าบลบา้นปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000

สมุทรสาคร
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา บิ๊กซี มหาชยั 064-586-2603 เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 หา้ง บิ๊กซี มหาชยั   ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมทุรสาคร
สาขา เทสโก ้โลตสั กระทุ่มแบน 064-586-2604 เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
สุพรรณบุรี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา ย่อยโลตสั สพุรรณบรุี 089-1040254 เลขที่ 293 ม.5 ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.ท่าพี่เลีย้ง อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี72000
สาขา เทสโก ้โลตสั อู่ทอง สพุรรณบรุี 096-6149653 เลขที่ 931 หอ้งเลขที่ 5159PG หมู่ที่ 1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบรุี
สาขา เทสโก ้โลตสั สามชกุ สพุรรณบรุี 063-8678183 เลขที่ 820 หมู่ที่ 2 ต าบลสามชกุ อ  าเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี 72130
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ชุมชนอู่ยา เลขที ่400/7 หมูท่ี ่1 ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000
ทรู 7-11 ชุมชนเณรแกว้ เลขที ่193/38 ถนนเณรแกว้ ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000
ทรู 7-11 หมูบ่า้น PP9 เลขที ่98/21,98/22 และ 98/23 หมูท่ี ่5 ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000
ทรู 7-11 ไผ่กองดนิ (บา้นสดุ) เลขที ่204 หมูท่ี ่4 ต าบลไผ่กองดนิ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72150
ทรู 7-11 ชุมชนอู่ทอง เลขที ่1971/12 หมูท่ี ่6 ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72160
ทรู 7-11 เทศบาลสามชุก เลขที ่463/25 และ 463/27 หมูท่ี ่2 ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72130
ทรู 7-11 นางแก่นจนัทร์ เลขที ่130 ถนนประชาธปิไตย ต าบลท่าพีเ่ลีย้ง อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000
ทรู 7-11 ชุมชนศรบีวับาน เลขที ่38/16 ถนนบางบวัทอง ต าบลท่าพีเ่ลีย้ง อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000
ทรู 7-11 ดอนคา เลขที ่140 หมูท่ี ่2 ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72160
ทรู 7-11 ดอนเจดยี ์(สพุรรณบรุ)ี เลขที ่559 หมูท่ี ่5 ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72170
ทรู 7-11 สนามชยั (สพุรรณบรุ)ี เลขที ่148/4 หมูท่ี ่6 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี72000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคตะวนัตก
สมุทรสาคร
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บางปลาซอย 9 เลขที ่99/44 หมูท่ี ่4 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 ตลาดศรบีรูณาวาส เลขที ่47/489 หมูท่ี ่4 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 บางโทรดั เลขที ่19/122 หมูท่ี ่6 ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 ศริเิฮาสพ์ลาซ่า เลขที ่144/738, 144/739, 144/740, 144/741 หมูท่ี ่6 ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110
ทรู 7-11 ตลาดซอยสวุรรณ เลขที ่228/466 หมูท่ี ่6 ถนนพทุธมณฑล 5 ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74130
ทรู 7-11 DC มหาชยั เลขที ่12/7 หมูท่ี ่10 ต าบลบางโทรดั อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 ตลาดทองธรรมมกิาราม เลขที ่94/329 หมูท่ี ่7 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 โกลเดนแฟคทอรี่ เลขที ่35/422 หมูท่ี ่2 ต าบลบางน ้าจดื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 กาหลง เลขที ่51/23 หมูท่ี ่2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 SAVE POINT (สาย 4) เลขที ่85/797 ,85/798 และ 85/799 หมูท่ี ่10 ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110
ทรู 7-11 หลกัหา้(บา้นแพว้) เลขที ่99/12 หมูท่ี ่4 ต าบลโรงเข ้อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 74120
ทรู 7-11 สขุมา เลขที ่37/1 หมูท่ี ่2 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 ตลาดสดลลีา เลขที ่19/5 หมูท่ี ่2 ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
ทรู 7-11 สามแยกตากลอ่ม เลขที ่167/1 หมูท่ี ่1 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110
ทรู 7-11 ตลาดเจรญิ (สาย 5) เลขที ่239/1 หมูท่ี ่4 ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74130



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
สตลู

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 บา้นอ่าวนาง เลขที ่11/1, 11/2, 11/3 หมูท่ี ่2 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่81000
ทรู 7-11 หาดคลองดาว เลขที ่432 และ 157 หมูท่ี ่3 ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่81150
ทรู 7-11 นพรตัน์ธานี เลขที ่163 หมูท่ี ่5 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่81000
ทรู 7-11 คลองท่อมใต้ เลขที ่192/3, 192/4, 192/8 และ 192/9 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี ่81120
ทรู 7-11 หว้ยโต้ เลขที ่23 ถนนประชาอุทศิ ต าบลกระบีใ่หญ่ อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่81000
ทรู 7-11 หาดคลองมว่ง เลขที ่153/9 ,153/10 และ 153/11 หมูท่ี ่2 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่81000

True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเมอืง สตูล 091-6965977



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
ชมุพร

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดมรกต เลขที ่181 หมูท่ี ่5 ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 86110
ทรู 7-11 ละแมเมอืงเก่า เลขที ่2/1-3 หมูท่ี ่10 ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร 86170
ทรู 7-11 ตลาดท่าขา้ม เลขที ่142 หมูท่ี ่6 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 86140
ทรู 7-11 เขาทะลุ เลขที ่20 หมูท่ี ่1 ต าบลเขาทะล ุอ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร

True Shop

สาขา ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั ชมุพร เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ต าบลวงัไผ่ อ  าเภอเมืองชมุพร  จงัหวดัชมุพร 86000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
ตรงั
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาโรบนิสนั ตรงั 0638136247 เลขที ่138 ถนนพทัลงุ ต าบลทบัเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 92000

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ถนนจรงิจติร เลขที ่282/7 ถนนกนัตงั ต าบลทบัเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 92000
ทรู 7-11 เขาวเิศษ เลขที ่242 และ 247 หมูท่ี ่4 ต าบลเขาวเิศษ อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 92220
ทรู 7-11 บา้นนา (ตรงั) เลขที ่16 หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 92140
ทรู 7-11 บา้นบอ่น ้ารอ้น เลขที ่79/7 หมูท่ี ่2 ต าบลบอ่น ้ารอ้น อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 92110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
นครศรธีรรมราช
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาโรบนิสนั นครศรธีรรมราช 089-127-2261เลขที ่89/201 (ชัน้ใตด้นิ ) ถ.พฒันาการคขูวาง ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000

สาขาเซน็ทรลัพลาซ่า นครศรธีรรมราช 083-038-4938 8,9/8 หมูท่ี ่7 (หอ้งเลขที ่258-259 ชัน้2) ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม นครศรธีรรมราช 8000

สาขา เทสโก ้โลตสั ทุ่งสง 091-7702691 เลขที่ 144 หมู่ที่ 2 หา้งเทสโก ้โลตสั ทุ่งสง ชัน้ 2 ต.หนองหงส ์อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110

สาขา เทสโก ้โลตสั นครศรธีรรมราช 091-7702693 เลขที่ 15 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000
สาขา เทสโก ้โลตสั บวัใหญ่ นครราชสมีา 090-903-8544 เลขที่ 296/1 ทรูชอ้ปสาขาเทสโกโ้ลตสั บวัใหญ่  ถนนนิเวศรตัน ์ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 30120
สาขา เดอะมอลล ์(ชัน้3 ) นครราชสมีา 091-696-2140 เลขที่ 1242/2  ทรูชอ้ปสาขาเดอะมอลล ์ชัน้ 3 ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000
สาขา เทสโก ้โลตสั จอหอ นครราชสมีา 091-696-3981 เลขที่ 982 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นเกาะ อ  าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000
สาขา เซ็นทรลั พลาซ่า นครราชสมีา 083-044-6970 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง อ  าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
สาขา ปักธงชยั นครราชสมีา 063-835-5912 เลขที่ 180 หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองปัก อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา
สาขา เทอรมิ์นอล 21 โคราช 0645867439 เลขที่ 99 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ต าบลในเมือง อ  าเภอเมืองนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000
True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร ทุ่งสง 063-815-6959 เลขที ่638 หมูท่ี ่1 ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ราชนิคม เลขที ่198/16 ถนนราชนิคม ต าบลท่าวงั อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
ทรู 7-11 หวัไทร เลขที ่68/1 และ 64/2 หมูท่ี ่8 ตวับลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 80170
ทรู 7-11 พรหมครีี เลขที ่170/3, 170/4 และ170/5 หมูท่ี ่1 ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 80230
ทรู 7-11 อ.ฉวาง เลขที ่355/1 และ 355 หมูท่ ี ่2 ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80150
ทรู 7-11 มะนาวหวาน เลขที ่185 หมูท่ี ่4 ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80250
ทรู 7-11 นบพติ า เลขที ่426 หมูท่ี ่1 ต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160
ทรู 7-11 ลานสกา เลขที ่7/14 หมูท่ี ่1 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80230
ทรู 7-11 แยกเบญจมฯ เลขที ่641/3 ถนนกะโรม ต าบลโพธิเ์สดจ็ อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
ทรู 7-11 ตลาดไมห้ลา เลขที ่193 และ 195 หมูท่ี ่9 ถนนเพชรเกษม ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพบิลูย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 80350



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
พงังา
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาบิก๊ซ ีพงังา 0917702706 เลขที ่297 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง อ.เมอืงพงังา
สาขาบิก๊ซ ีตะกัว่ป่า 0645867437 เลขที ่2/33 ม.2 ต.บางนายส ีอ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 พรุใน (เกาะยาวใหญ่) เลขที ่61/19 หมูท่ี ่2 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา 83000
ทรู 7-11 ชุมชนบอ่แสน เลขที ่44/14 หมูท่ี ่1 ต าบลบอ่แสน อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา 82180
ทรู 7-11 เซน็เตอรพ์อ้ยทพ์งังา เลขที ่295/2, 295/3 และ 295/4 ถนนเพชรเกษม ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
ภเูกต็

True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา โรบินสนั โอเชี่ยน ภูเก็ต 089-130-3261 เลขที่ 36 ถนนดิลกอทุิศ 1 ต าบลตลาดใหญ่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 830000
สาขา เซ็นทรลั เฟสติวลั ภูเก็ต 091-696-0233 เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ชัน้ 2 หอ้งเลขที่ IT-08D ต าบลวิชิต อ  าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83000
สาขา จงัซีลอน ภูเก็ต 064-702-8385 เลขที่ 175 ศนูยก์ารคา้จงัซีลอนภูเก็ต ถนน ราษฏรอ์ทุิศ 200 ปี ต าบลป่าตอง อ  าเภอกะทู้
สาขา โรบินสนั โอเชี่ยน ภูเก็ต เลขที่ 36 ถนนดิลกอทุิศ 1 ต าบลตลาดใหญ่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 830000

พทัลุง
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขา เทสโก ้โลตสั พทัลงุ 091-7702692 เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 เทสโก ้โลตสั พทัลงุ ชัน้ 2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พทัลงุ 93000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ราชปาทานุสรณ์ 2 เลขที ่41/14 ,41/15 ,41/16 ,41/17 และ 41/18 ถนนพระบารม ีต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150
ทรู 7-11 หมูบ่า้นบรรพต เลขที ่32/51 หมูท่ี ่6 ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83120
ทรู 7-11 อ่าวมะขาม เลขที ่85/7 หมูท่ี ่7 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000
ทรู 7-11 ภูเกต็วลิลา่ เลขที ่25/39 และ 25/40 หมูท่ี ่3 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000
ทรู 7-11 บา้นป่าสกั เลขที ่13/117 หมูท่ี ่4 ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 83110
ทรู 7-11 ซอยพรุใหญ่ เลขที ่53/55 หมูท่ี ่6 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000
ทรู 7-11 กะรนวลิเลจ เลขที ่505 และ 507 ถนนปฏกั ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000
ทรู 7-11 ชุมชนเทพกระษตัรี เลขที ่163/2 และ 163/4 หมูท่ี ่4 ต าบลเทพกระษตัร ีอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 83110
ทรู 7-11 ซอยกิง่แกว้อุทศิ เลขที ่52/1 หมูท่ี ่3 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000
ทรู 7-11 ถนนเทพอนุสรณ์ เลขที ่51/56 หมูท่ี ่2 ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000
ทรู 7-11 บา้นเขาลา้น เลขที ่191/2 หมูท่ี ่1 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 83110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
ระนอง
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั ระนอง 086-600-3170 เลขที ่25/15 หมู่ที ่1 ต าบลนางริน้ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 85000

True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ตลาดพมา่ เลขที ่44/111 ถนนเรอืงราษฎร ์ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 85000
ทรู 7-11 ทุ่งมะพรา้ว เลขที ่17/7 หมูท่ี ่5 ต าบลจ.ป.ร. อ าเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 85110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้

True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเซน็ทรลั เฟสตวิลั หาดใหญ่ 091-696-3278 1518,1518/1-2 หา้งเซน็ทรลัเพสตวิลั หาดใหญ่ ชัน้ 3 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สาขา บิ๊กซี นาทวี สงขลา 063-8156959 เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ต าบลนาทวี อ  าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 90160
สาขา เทสโก ้โลตสั เอ็กซต์รา้ สงขลา 091-7702694 เลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนชิ ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สงขลา

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร หาดใหญ่ 099-616-9736 414 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
True Shop in Shop at 7-Eleven

สาขา ท่ีอยู่
ทรู 7-11 ถนนเสน่หานุสรณ์ เลขที ่59/4 ถนนเสน่หานุสรณ์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
ทรู 7-11 รตันอุทศิ ซ.13 เลขที ่129,131,133 ถนนรตันอุทศิ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
ทรู 7-11 สวนตูน 3 เลขที ่3/101 และ 3/102 หมูท่ี ่5 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000
ทรู 7-11 ถนนนิพทัธภ์กัดี เลขที ่11 ซอย 1 นิพทัธภ์กัด ีต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
ทรู 7-11 ตลาดคลองแงะ เลขที ่41/1 หมูท่ี ่5 ถนนคลองแงะ-นาทว ีต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90170
ทรู 7-11 ถนนนวลแกว้อุทศิ เลขที ่370 ถนนนวลแกว้อุทศิ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
ทรู 7-11 ปาดงัเบซาร ์3 เลขที ่2,4,6,8 และ 10 ถนนเทศาพฒันา ต าบลปาดงัเบซาร ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90240
ทรู 7-11 ตลาดมว่งงาม เลขที ่80/6 หมูท่ี ่4 ต าบลมว่งงาม อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 90330
ทรู 7-11 ควนเนียง เลขที ่103/11 หมูท่ี ่2 ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 90220
ทรู 7-11 ถนนอมัพวนั (หาดใหญ่) เลขที ่95/7 หมูท่ี ่3 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
ทรู 7-11 ศรสีดุา เลขที ่23/1 ถนนปละท่า ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000
ทรู 7-11 ถนนตณิสลูานนท์ เลขที ่129/131 หมูท่ี ่8 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000
ทรู 7-11 ถนนสงขลา-นวมนิทร์ เลขที ่197/42 หมูท่ี ่8 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 90100
ทรู 7-11 ล าไพล เลขที ่55/4 ,55/5 และ 55/6 หมูท่ี ่1 ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 90260
ทรู 7-11 ราษฎรอ์ุทศิ 1 ซ. 17 เลขที ่559/3 ถนนราษฎรอ์ุทศิ 1 ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้
สุราษฎรธ์านี
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาเทสโก ้โลตสั สมยุ 0917702702 เลขที ่1/7 หมูท่ี ่6 ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมยุ  จ.สรุาษฎรธ์านี  84140
สาขาบิก๊ซ ีสรุาษฎรธ์านี 0917702705 เลขที ่130 หมูท่ี ่1 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000
สาขาเทสโก ้โลตสั สรุาษฎรธ์านี 0917702708 เลขที ่9/1 หมูท่ี ่3 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี 84000

True Center (Makro)

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขาแมค็โคร สรุาษฎรธ์านี 097-261-6384 เลขที ่216 หมูท่ี ่4 ถนนชนเกษม ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000



ทรชูอ็ปทีเ่ปิดใหบ้รกิารในภาคใต้

สตลู
True Shop

สาขา โทร. ท่ีอยู่
สาขามนิิ เมอืงสตูล 091-696-5977 เลขที ่1 ถ.ต ามะหงงอุทศิ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล 91000

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ถนนละง-ูทุ่งหวา้ เลขที ่907,908,909 และ 910 หมูท่ี ่4 ต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจงัหวดัสตูล 91110
ทรู 7-11 ตลาดละงู เลขที ่1570 หมูท่ี ่3 ต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจงัหวดัสตูล 91110

True Shop in Shop at 7-Eleven
สาขา ท่ีอยู่

ทรู 7-11 ตลาดลา่ง เลขที ่204/1 หมูท่ี ่5 ถนนตลาดลา่ง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000
ทรู 7-11 ตลาดท่าชนะ เลขที ่101 และ 102 หมูท่ี ่4 ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84170
ทรู 7-11 เคหะสรุาษฎร์ เลขที ่70 และ 2/2 หมูท่ี ่3 ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000
ทรู 7-11 ตลาดสดปลายแหลม
(สรุาษฏรธ์านี)

เลขที ่16, 16/1, 16/2 และ 16/3 หมูท่ี ่5 ต าบลบอ่ผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84140

ทรู 7-11 สามแยกแหลมดนิ 1 เลขที ่81/68 หมูท่ี ่3 ต าบลบอ่ผุด อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84320
ทรู 7-11 แมน่ ้า 2 เลขที ่252/42 หมูท่ี ่1 ต าบลแมน่ ้า อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84330
ทรู 7-11 ตลาดโพธิห์วาย เลขที ่317/17 ถนนตลาดใหม ่ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000
ทรู 7-11 ชุมชนในบาง เลขที ่139/3 หมูท่ี ่3 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 84130


