่ นย ์บริการ
ชือศู
1. ธนบุร ี
2. บำงรกั
3. มีนบุร ี
4. สมุทรปรำกำร
5. เมกำ บำงนำ
6. แจ ้งวัฒนะ
7. นนทบุร ี
8. คลองหลวง
่ นย ์บริการ
ชือศู
1. รำชบุร ี
2. บ ้ำนโป่ ง
3. นครปฐม
4. สุพรรณบุร ี
5. กำญจนบุร ี
6. สมุทรสงครำม
7. สมุทรสำคร
8. กระทุ่มแบน
9. เพชรบุร ี
10. ชะอำ
11. หัวหิน
12. ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
่ นย ์บริการ
ชือศู
1. กำแพงเพชร
2. ชัยนำท
3. ตำคลี
4. นครสวรรค ์
5. พระนครศรีอยุธยำ
6. ตะพำนหิน
7. พิจต
ิ ร
8. เพชรบูรณ์
9. หนองไผ่
10. หล่มสัก
11. ชัยบำดำล
12. ลพบุร ี
13. สระบุร ี
14. สิงห ์บุร ี
15. อ่ำงทอง
16. อุทยั ธำนี
่ นย ์บริการ
ชือศู
1.นรำธิวำส
2. เบตง
3.ยะลำ
4. ปัตตำนี
5. สงขลำ
6. พัทลุง
7.สตูล
8. ตรงั
9. เกำะสมุย
10. พังงำ
่ ำ
11. ตะกัวป่
12. กระบี่
13. ทุ่งสง
14. นครศรีธรรมรำช
15. ภูเก็ต
16. สุรำษฎร ์ธำนี
17. หำดใหญ่
18. ระนอง
19. ชุมพร
20. ป่ ำตอง

้ เขตกรุ
่
ศูนย ์บริการ NT พืนที
งเทพและปริมณฑล
่ ่
ทีอยู
้
ชัน 1 สำนักงำนบริกำรลูกค ้ำ ธนบุร ี ถ.พุทธมณฑล สำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160
อำคำร 16 ถ.เจริญกรุง เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10501
้ 1 สำนักงำนบริกำรลูกค ้ำ มีนบุร ี ถ.ร่มเกล ้ำ เขตมีนบุร ี กรุงเทพฯ 10150
ชัน
้ 1 สำนักงำนบริกำรลูกค ้ำ สมุทรปรำกำร ถ .ศรีนครินทร ์ ต.บำงเมือง อ.เมือง จ. สมุทรปรำกำร 10270
ชัน
้ 1 Zone ธนำคำร ศูนย ์กำรค ้ำเมกำบำงนำ ต.บำงแก ้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
ห ้องเลขที่ OP1062 ชัน
้ 1 อำคำรศูนย ์บริกำรลูกค ้ำ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ.แจ ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ชัน
้ 1 อำคำรศูนย ์ฝึ กอบรม ศูนย ์โทรคมนำคมนนทบุร ี ถ.ติวำนนท ์ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000
ชัน
้ 1 สำนักงำนบริกำรลูกค ้ำ ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี 12120
ชัน
้ เขตตะวันตก
่
ศูนย ์บริการ NT พืนที
่ ่
ทีอยู
162 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.รำชบุร ี 70000
59 หมู่ 1 ถ.แสงซูโต ต.ทำผำ อ.บ ้ำนโป่ ง จ.รำชบุร ี 70110
80 ถ.รำชมรรคำ ต.สนำมจันทร ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
189 หมู่ 1 ต.สนำมชัย อ.เมือง จ. สุพรรณบุร ี 72000
52 ถ.สถำนีรถฟ ต.ป้ ำแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุร ี 71000
50/42 ซ. บำงจะเกร็ง ถ.ธนบุร-ี ปำกท่อ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000
923/102 ด-ต ถ.เอกชัย ค.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000
375/9-10 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ทำไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110
8 ม.5 ต.บ ้ำนหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุร ี 76000
262/4-5 ถ.นรำธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี 76120
21 ถ.ดำเนิ นเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ ์ 77110
45/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ ์ 77000
้ เขตกลาง
่
ศูนย ์บริการ NT พืนที
่ ่
ทีอยู
254 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
225/9, 225/10 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ ้ำนกล ้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท 17000
629/2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค ์ 60140
525/9 หมู่ 10 ถ. พหลโยธิน ต.นครสวรรค ์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 60000
127 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
77,79 ถ.ชุมสำย ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจต
ิ ร 66110
1/159 ถ.ศรีมำลำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจต
ิ ร 66110
2 ถ.นิ กรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
63 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
2 ช.มิตรสำมัคคี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
360 หมู่ 8 ต.ลำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุร ี 15130
254 ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลซุบศร อ.เมือง จ.ลพบุร ี 15000
690/50 ถ.พิชยั รณรงค ์สงครำม ต.ปำกเหรียว อ.เมือง จ.สระบุร ี 18000
151/23 หมู่ 7 ถ.สิงห ์บุร -ี บำงพำน ต.บำงมัญ อ.เมือง จ.สิงห ์บุร ี 16000
134,134/1 ม.4 ต.บ ้ำนอิฐ อ.เมือง จ.อ่ำงทอง 14000
23/3 ถ.รกั กำรดี ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธำนี 61000

เบอร ์โทรศ ัพท ์
02-1048817-8
02-1042310,02-1042671
02-1042366,02-1042413
02-1042457
02-1051199
02-1043791
02-1047223,02-1047226
02-1048836, 02-1048835

เบอร ์โทรศ ัพท ์
081-3501088
081-3501005
081-3501005
081-3501005
081-3501056
081-3501057
081-3501144
081-3501144
081-3501039
088-2950977
086-4590941,088-6045486
081-3501150

เบอร ์โทรศ ัพท ์
081-2330196
056-411319,086-4401038
056-009700, 086-4401024
086-4401170,086-4401020
086-4401297
056-039747
056-611970,086-4401026
056-711044 , 086-4401032
056-781865
056-702844, 081-4401036
036-689898
036-421687,086-4401173
036-679888,086-4401055
036-699300
035-949733
056-049711, 086-4401028

้ เขต
่ ใต้
ศูนย ์บริการ NT พืนที
่ ่
ทีอยู
92 ถ.ระแงะมรรคำ ต.บำงนำค อ.เมือง จ.นรำธิวำส 96000
6 ถ.คชฤทธิ ์ ต.เบตง อ.เมือง จ.ยะลำ 95110
27 ถ.สุขยำงค ์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ 95000
2/1 ถ.พิพธิ ต.อำเนำะบำรู อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000
43/6 ถ.นครใน ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
16 ถ.รำเมศวร ์ ต.คูหำสวรรค ์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
50 ถ.สนู บต
ุ รอุทศ
ิ (สตูลธำนี ) ต.พิมำน อ.เมือง จ.สตูล 91000
่ อ.เมือง จ.ตรงั 92000
28/1 ถ.โคกขัน ต.ทับเทียง
22 หมู่ 3 ถ.ชลวิถี ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร ์ธำนี 84140
้ ำผุ
้ ด อ.เมือง จ.พังงำ 82000
70/10 หมู่ 3 ถ.เทศบำลบำรุง ต.ถำน
่ ำ จ.พังงำ 82190
56/106-107 หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกัวป่
้
346 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกนำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
229 ถ.ทุ่งสง-สุรำษฎร ์ ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110
269 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000
112/2 ถ.พังงำ ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
115 ถ.ดอนนก ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สุรำษฎร ์ธำนี 84000
490/1 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
่
9 ถ.เพิมผล
ต.เขำนิ เวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
25/9 หมู่ที่ 7 ถ.ชุมพร-ปำกนำ้ ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
264 ถ.ผังเมืองสำย ก ต.ป้ ำตอง อ.กระทู ้ จ.ภูเก็ต 83150

เบอร ์โทรศ ัพท ์
073-709731
073-230500
073-729711
073-719715
074-890877
074-829999
074-839700
075-829014
077-950031
076-679605
076-679605
075-819066
075-809290
075-809100
076-680088
077-951120
074-890102
077-989505
077-979900
076-680731

่ นย ์บริการ
ชือศู
1. พัทยำ
2. จันทบุร ี
3. แหลมฉบัง
4. มำบตำพุด
5. ชลบุร ี
6.ตรำด
7. ระยอง
8. ปรำจีนบุร ี

้ เขตตะวันออก
่
ศูนย ์บริการ NT พืนที
่ ่
ทีอยู
124 ม.10 ถ.พัทยำใต ้ ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุร ี 20150
8 ถ.มหำรำช ต.ตลำด อ.เมือง จ.จันทบุร ี 22000
50 หมู่ 5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุร ี 20231
19 ถ.เมืองใหม่มำบตำพุดสำย 6 ต.ห ้วยโป้ ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
31/1 ถ.โรงพยำบำลเก่ำ ต.บำงปลำสร ้อย อ.เมือง จ.ชลบุร ี 20000
36 ถ.รำษฎร ์นิ ยม ต.บำงพระ อ.เมือง จ .ตรำด 23000
77/7 ม.4 ถ.บำยพำส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
44 ม.4 ถ.ปรำจีนตคำม ต.บำงบริบรู ณ์ อ.เมือง จ.ปรำจีนบุร ี 25000

9. ฉะเชิงเทรำ
10. นครนำยก
11. สัตหีบ
12. อรญ
ั ประเทศ
13. กบินทร ์บุร ี
14. สระแก ้ว
15. ปลวกแดง

5 ถ.สุขเกษม ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
111 ม.4 ต.บ ้ำนใหญ่ อ.เมืองจ.นครนำยก 26000
5 ม.3 ถ.สุขม
ุ วิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี 20180
78 ถ.บ ้ำนวัดหลวง ต.อรญ
ั ประเทศ อ.อรญ
ั ประเทศ จ.สระแก ้ว 27120
1075 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร ์บุร ี จ.ปรำจีนบุร ี 25240
2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.สระแก ้ว อ.เมือง จ.สระแก ้ว 27000
223 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

เบอร ์โทรศ ัพท ์
086-4951462
086-4801314
0987587008,086-4801264
0813056846,086-4801309
081-3500226,086-4801255
081-3502014,081-3502019
081-3502210,081-3502213
086-4801331,0864801340
086-4656635,062-552-4165
,081-3502031
081-3502207,081-3502044
081-3502068
086-4801334,081-3502078
081-3502076
081-3502056,086-4801346
086-4801256,081-3502104

่ นย ์บริการ
ชือศู
1. เชียงใหม่
2. เม-ญ่ำ เชียงใหม่
3. เชียงรำย
4. ลำปำง
5. เซ็นทรลั พลำซำ ลำปำง
6. ตำก
7. เถิน
8. น่ ำน
9. ปำย
10. ฝำง
11. พะเยำ
12. พิษณุโลก
13. แพร่
14. แม่สอด
15. แม่สะเรียง
16. แม่สำย
17. แม่ฮอ
่ งสอน
18. ลำพูน
19. สวรรคโลก
20. สุโขทัย
21. อุตรดิตถ ์

้ เขตเหนื
่
ศูนย ์บริการ NT พืนที
อ
่ ่
ทีอยู
492 ถ.เชียงใหม่-ลำปำง ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
้ ่ 3 เลขที่ 55, 55/5 หมู่ท่ี 5 ต.ข ้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
ห ้องเลขที่ 310 ชันที
63 ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย 57000
99 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดก อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
้ 2 ห ้อง 216 ถ.ไฮเวย ์ ลำปำง-งำว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
319 ศูนย ์กำรค ้ำเซ็นทรลั พลำซำ ลำปำง ชัน
340 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งำม อ.เมือง จ.ตำก 63000
198/1 หมู่ 6 ถ.ซุปเปอร ์ไฮเวย ์ ต.ล ้อมแรด อ.เถิน ลำปำง 52160
200 ถ.มหำยศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ ำน 55000
15/68 ม.8 ถ.แสงทองอร่ำม ต.วียงใต ้ อ.ปำย จ.แม่ฮอ
่ งสอน 58130
188 หมู่ 2 ถ.โชตนำ ต.สันทรำย อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110
96 หมู่ 18 ต.บ ้ำนต๋อม อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
118/14 ถ.พุทธบูชำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เลขที่ 300 ม.6 ต.ทุ่งโฮ ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
784 ถ.อินทรคีร ี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
18 หมู่ 12 ต.บ ้ำนกำศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ
่ งสอน 58110
119 หมู่ 5 ต.เวียงพำงคำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130
26 อุดมชำวนิเทศ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮอ
่ งสอน 58000
168 หมู่ 4 ต.บ ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
165/5 ถ.หน้ำเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
146/11 ม.2 ต.บ ้ำนกล ้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
63 ถ.ศรีชำววัง ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 53000

052-080020
052-081559
052-029978
054-019771
086-4201085
055-039944
054-019755
054-059644
052-049016
086-4201006
054-079706-8
055-009999
054-069655
086-4178999
052-049433
052-029966
052-049444
052-039111-112
055-019888
055-019777
055-049799

่ นย ์บริการ
ชือศู
1. กำฬสินธุ ์
2. ขอนแก่น
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครรำชสีมำ
6. บ ้ำนไผ่
7. บึงกำฬ
8. บุรรี มั ย ์
9. ปำกช่อง
10. มหำสำรคำม
11. มุกดำหำร
12. ยโสธร
13. ร ้อยเอ็ด
14. เลย
15. ศรีสะเกษ
16. สกลนคร
17. สุรน
ิ ทร ์
18. หนองคำย
19. หนองบัวลำภู
20. ชุมแพ
21. อำนำจเจริญ
22. อุดรธำนี
23. อุบลรำชธำนี

้ เขตตะวันออกเฉี
่
ศูนย ์บริการ NT พืนที
ยงเหนื อ
่ ่
ทีอยู
334 หมู่ 15 บ ้ำนไผ่ทอง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กำฬสินธุ ์ 46000
294/1 หมู่ 13 ถ.ศูนย ์รำชกำร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
381/56ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
9/1 ซ.ร่วมมิตร บ ้ำนน้อยหนองเค็ม ถ.นิ โย ต.หนองญำติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
42 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
389/3 หมู่ 20 ต.บ ้ำนไผ่ อ.บ ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
113 หมู่ 7 ต.วิศษ
ิ ฐ ์ อ.เมืองบึงกำฬ จ.บีงกำฬ 38000
55 ถ.รมย ์บุร ี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย ์ 31000
776/1 776/2 ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130
71/3 ถ.นครสวรรค ์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000
9 ซ.บริกำรรงั ษี ถ.พิทก
ั ษ ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกตำหำร 49000
่
99 ถ.เลียงเมื
อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
119 ถ.สุรยิ เดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร ้อยเอ็ด 45000
68/55 ถ.วิสท
ุ ธิเทพ ต.กุดป้ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
102 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
1859/23 ถ.หน้ำศูนย ์รำชกำร ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
82-82/1 ถ.สระโบรำณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรน
ิ ทร ์ 32000
197 หมู่ 12 ถ.มิตรภำพ ต.โพธิชยั อ.เมือง จ.หนองคำย 43000
180 หมู่ 2 ถ.วิสยอุดรกิจ ต.หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
682 หมู่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
110/1 ถ.ผดุงมิตร ต.นุ่ ง อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ 37000
108/2 ต.หมำกแข ้ง อ.เมือง จ.อุตรธำนี 41000
่
207 หมู่ 7 ถ.เลียงเมื
อง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000

เบอร ์โทรศ ัพท ์
043-019699
043-009060
044-109898
042-199701-2
044-009810-11
086-4501009
042-088299
044-119811
044-081208,044-081209
043-029721-23
081-2370140,042-611697
045-979815-6
043-039858
042-039888
086-4601011-12
042-099978
044-069799
042-990808
042-109832,0812370110
086-4501011,086-4501241
045-989712
042-180743
045-959989,086-4601013

เบอร ์โทรศ ัพท ์

