สาขา Max Mart ที่ให้ บริการ
1

สาขา
ประเวศ 3

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

2

ลาดพร้ าว 2

กรุงเทพมหานคร

3

บึงกุ่ม 2

กรุงเทพมหานคร

4
5

ทวีวฒ
ั นา
ทวีวฒ
ั นา 2

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

6
7

ประเวศ
บางบอน 3

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

8

ถ.วิภาวดีรังสิต 1 ซ. 32

กรุงเทพมหานคร

9

บางพลัด 3

กรุงเทพมหานคร

10 ตลิง่ ชัน 2

กรุงเทพมหานคร

11 ลาดกระบัง 3

กรุงเทพมหานคร

12 เพชรเกษม 25

กรุงเทพมหานคร

13 มีนบุรี 2 (ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ซอย 24)
14 ซ.รามอินทรา 40
กรุงเทพมหานคร
15 ถนนเลียบด่วนราม
กรุงเทพมหานคร
อินทรา (กม.12)
16 บางบอน 5
กรุงเทพมหานคร
17 วัฒนา (ถ.สุขมุ วิทซ. 71) กรุงเทพมหานคร
18 ศาลอาญารัชดา 1

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่
319 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250
150 ซอยประเสริ ฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริ ฐมนูกิจ แขวงจรเข้ บวั เขต
ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร 10230
58/64 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
10240
29 หมูท่ ี่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร 10170
64/9 หมูท่ ี่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
10170
457/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
95, 95/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
1092 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
174, 174/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
141/6 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
10170
54 ถนนร่มเกล้ า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกะบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
215 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ
กรุงเทพมหานคร 10160
59/2 หมูท่ ี่ 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
159-159/2 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240
697 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
904 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
776 ถนนสุขมุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
10110
232 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900

19 ถ.สุขมุ วิท 101.1
20 ถนนฉลองกรุง
21 ถ.นาคนิวาส 1
22 พุทธมณฑลสาย 3
23 คลองสามวา 1
24 ถ.สุวินทวงศ์ กม.28
25 ปทุมธานี 1
26 บางพูน
27 ตลาดไท 1
28 คลองหลวง 2
29 บางบัวทอง 8
30 บางบัวทอง
31 บางบัวทอง 4
32 ปากเกร็ ด 2
33
34
35
36

บางใหญ่ 3
บางบัวทอง 10
บางบัวทอง 9
แยกซอยแบริ่ ง 1

37 บางปะหัน

กรุงเทพมหานคร

1128 ซอยสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260
กรุงเทพมหานคร 65/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520
กรุงเทพมหานคร 43 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
10230
กรุงเทพมหานคร 150/4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
กรุงเทพมหานคร 430 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
กรุงเทพมหานคร 103, 103/1 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
10510
ปทุมธานี
50/4 หมูท่ ี่ 2 ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000
ปทุมธานี
60 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้ านกลาง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000
ปทุมธานี
9/3 หมูท่ ี่ 11 ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
ปทุมธานี
17/19 หมูท่ ี่ 4 ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
นนทบุรี
60/49 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110
นนทบุรี
76 หมูท่ ี่ 9 ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
นนทบุรี
78/12 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110
นนทบุรี
53/1518 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
นนทบุรี
78 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
นนทบุรี
9/6 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
นนทบุรี
9/8 หมูท่ ี่ 4 ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
สมุทรปราการ
990 หมูท่ ี่ 5 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270
พระนครศรี อยุธยา 40/2 หมูท่ ี่ 3 ตาบลตานิม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13220

38 วังน้ อย
39 บางปะหัน 3
40 วังน้ อย 2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

พนัสนิคม
พนัสนิคม 2
พนัสนิคม 3
พนัสนิคม 4
พนัสนิคม 5
บางละมุง 5 (ถ.สุขมุ วิท
กม.93)
บ้ านบึง 5
บ้ านบึง 7
ชลบุรี 4
พานทอง

พระนครศรี อยุธยา 77 หมูท่ ี่ 2 ตาบลลาไทร อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13170
พระนครศรี อยุธยา 40 หมูท่ ี่ 7 ตาบลพุทเลา อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13220
พระนครศรี อยุธยา 56/1 หมูท่ ี่ 2 ตาบลชะแมบ อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13170
ชลบุรี
15/1 หมูท่ ี่ 4 ตาบลกุฎโง้ ง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ชลบุรี
66/4 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้ านช้ าง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ชลบุรี
80/6 หมูท่ ี่ 5 ตาบลนาวังหิน อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ชลบุรี
24/9 หมูท่ ี่ 11 ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ชลบุรี
30 หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้ านเซิด อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ชลบุรี
100/52 หมูท่ ี่ 12 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150
ชลบุรี
545/9 หมูท่ ี่ 1 ตาบลหนองไผ่แก้ ว อาเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ชลบุรี
19/24 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้ านบึง อาเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ชลบุรี
210 หมูท่ ี่ 2 ตาบลหนองไม้ แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ชลบุรี
71/1 หมูท่ ี่ 7 ตาบลมาบโป่ ง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

หมายเหตุ : รายชื่อสาขาอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

