
ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1. ธนบรุ ี ช ัน้ 1 ส ำนักงำนบรกิำรลกูคำ้ ธนบรุ ีถ.พทุธมณฑล สำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160 02-1048817-8
2. บำงรกั อำคำร 16 ถ.เจรญิกรุง เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10501 02-1042310,02-1042671
3. มนีบรุ ี ช ัน้ 1 ส ำนักงำนบรกิำรลกูคำ้ มนีบรุ ีถ.รม่เกลำ้ เขตมนีบรุ ีกรุงเทพฯ 10150 02-1042366,02-1042413
4. สมุทรปรำกำร ช ัน้ 1 ส ำนักงำนบรกิำรลกูคำ้ สมุทรปรำกำร ถ .ศรนีครนิทร ์ต.บำงเมอืง อ.เมอืง จ. สมุทรปรำกำร 10270 02-1042457
5. เมกำ บำงนำ หอ้งเลขที ่OP1062 ช ัน้ 1 Zone ธนำคำร ศนูยก์ำรคำ้เมกำบำงนำ ต.บำงแกว้ อ.บำงพล ีจ.สมุทรปรำกำร 10540 02-1051199
6. แจง้วฒันะ ช ัน้ 1 อำคำรศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ เลขที ่99 หมู่ 3 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 02-1043791
7. นนทบรุ ี ช ัน้ 1 อำคำรศนูยฝึ์กอบรม ศนูยโ์ทรคมนำคมนนทบรุ ีถ.ตวิำนนท ์อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 02-1047223,02-1047226
8. คลองหลวง ช ัน้ 1 ส ำนักงำนบรกิำรลกูคำ้ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทมุธำนี 12120 02-1048836, 02-1048835

ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1. รำชบรุ ี 162 หมู่ 4 ต.โคกหมอ้ อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000 081-3501088
2. บำ้นโป่ง 59 หมู่ 1 ถ.แสงซโูต ต.ท ำผำ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ี70110 081-3501005
3. นครปฐม 80 ถ.รำชมรรคำ ต.สนำมจนัทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 081-3501005
4. สพุรรณบรุ ี 189 หมู่ 1 ต.สนำมชยั อ.เมอืง จ. สพุรรณบรุ ี72000 081-3501005
5. กำญจนบรุ ี 52 ถ.สถำนีรถฟ ต.ป้ำแพรก อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 081-3501056
6. สมุทรสงครำม 50/42 ซ. บำงจะเกรง็ ถ.ธนบรุ-ีปำกทอ่ อ.เมอืง จ.สมุทรสงครำม 75000 081-3501057
7. สมุทรสำคร 923/102 ด-ต ถ.เอกชยั ค.มหำชยั อ.เมอืง จ.สมุทรสำคร 74000 081-3501144
8. กระทุ่มแบน 375/9-10 ม.4 ถ.เศรษฐกจิ ต.ท ำไม ้อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74110 081-3501144
9. เพชรบรุ ี 8 ม.5 ต.บำ้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 081-3501039
10. ชะอ ำ 262/4-5 ถ.นรำธปิ ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรุ ี76120 088-2950977
11. หวัหนิ 21 ถ.ด ำเนินเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรขีนัธ ์77110 086-4590941,088-6045486
12. ประจวบคีรขีนัธ ์ 45/1 ถ.สขุใจ ต.ประจวบคีรขีนัธ ์อ.เมอืง จ.ประจวบคีรขีนัธ ์77000 081-3501150

ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1. ก ำแพงเพชร 254 หมู่ 3 ต.นครชมุ อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 62000 081-2330196
2. ชยันำท 225/9, 225/10 ถ.พรหมประเสรฐิ ต.บำ้นกลว้ย อ.เมอืง จ.ชยันำท 17000 056-411319,086-4401038
3. ตำคลี 629/2-3 ถ.พหลโยธนิ ต.ตำคล ีอ.ตำคล ีจ.นครสวรรค ์60140 056-009700, 086-4401024
4. นครสวรรค ์ 525/9 หมู่ 10 ถ. พหลโยธนิ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000 086-4401170,086-4401020
5. พระนครศรอียธุยำ 127 หมู่ 3 ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยำ จ.พระนครศรอียธุยำ 13000 086-4401297
6. ตะพำนหนิ 77,79 ถ.ชมุสำย ต.ตะพำนหนิ อ.ตะพำนหนิ จ.พจิติร 66110 056-039747
7. พจิติร 1/159 ถ.ศรมีำลำ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พจิติร 66110 056-611970,086-4401026
8. เพชรบรูณ์ 2 ถ.นิกรบ ำรุง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ ์67000 056-711044 , 086-4401032
9. หนองไผ่ 63 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ ์67140 056-781865
10. หลม่สกั 2 ช.มติรสำมคัค ีต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ ์67110 056-702844, 081-4401036
11. ชยับำดำล 360 หมู่ 8 ต.ล ำนำรำยณ ์อ.ชยับำดำล จ.ลพบรุ ี15130 036-689898
12. ลพบรุ ี 254 ถ.นำรำยณม์หำรำช ต.ทะเลซบุศร อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000 036-421687,086-4401173
13. สระบรุ ี 690/50 ถ.พชิยัรณรงคส์งครำม ต.ปำกเหรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 036-679888,086-4401055
14. สงิหบ์รุ ี 151/23 หมู่ 7 ถ.สงิหบ์รุ-ีบำงพำน ต.บำงมญั อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ี16000 036-699300
15. อำ่งทอง 134,134/1 ม.4 ต.บำ้นอฐิ อ.เมอืง จ.อำ่งทอง 14000 035-949733
16. อทุยัธำนี 23/3 ถ.รกักำรด ีต.อทุยัใหม่ อ.เมอืง จ.อทุยัธำนี 61000 056-049711, 086-4401028

ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1.นรำธวิำส 92 ถ.ระแงะมรรคำ ต.บำงนำค อ.เมอืง จ.นรำธวิำส 96000 073-709731
2. เบตง 6 ถ.คชฤทธิ ์ต.เบตง อ.เมอืง จ.ยะลำ 95110 073-230500
3.ยะลำ 27 ถ.สขุยำงค ์ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลำ 95000 073-729711
4. ปัตตำนี 2/1 ถ.พพิธิ ต.อำเนำะบำรู อ.เมอืง จ.ปัตตำนี 94000 073-719715
5. สงขลำ 43/6 ถ.นครใน ต.บอ่ยำง อ.เมอืง จ.สงขลำ 90000 074-890877
6. พทัลงุ 16 ถ.รำเมศวร ์ต.คหูำสวรรค ์อ.เมอืง จ.พทัลงุ 93000 074-829999
7.สตลู 50 ถ.สนูบตุรอทุศิ (สตลูธำนี) ต.พมิำน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074-839700
8. ตรงั 28/1 ถ.โคกขนั ต.ทบัเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรงั 92000 075-829014
9. เกำะสมุย 22 หมู่ 3 ถ.ชลวถิ ีต.อำ่งทอง อ.เกำะสมุย จ.สรุำษฎรธ์ำนี 84140 077-950031
10. พงังำ 70/10 หมู่ 3 ถ.เทศบำลบ ำรุง ต.ถ ำ้น ำ้ผุด อ.เมอืง จ.พงังำ 82000 076-679605
11. ตะกัว่ป่ำ 56/106-107 หมู่ที ่5 ถ.เพชรเกษม ต.คกึคกั อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ 82190 076-679605
12. กระบี่ 346 ถ.อตุรกจิ ต.ปำกน ำ้ อ.เมอืง จ.กระบี ่81000 075-819066
13. ทุ่งสง 229 ถ.ทุ่งสง-สรุำษฎร ์ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมรำช 80110 075-809290
14. นครศรธีรรมรำช 269 ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมรำช 80000 075-809100
15. ภเูก็ต 112/2 ถ.พงังำ ต.ตลำดใหญ ่อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 076-680088
16. สรุำษฎรธ์ำนี 115 ถ.ดอนนก ต.ตลำดใหญ ่อ.เมอืง จ.สรุำษฎรธ์ำนี 84000 077-951120
17. หำดใหญ่ 490/1 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ ่อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 074-890102
18. ระนอง 9 ถ.เพิม่ผล ต.เขำนิเวศน ์อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 077-989505
19. ชมุพร 25/9 หมู่ที ่7 ถ.ชมุพร-ปำกน ำ้ ต.นำทุ่ง อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000 077-979900
20. ป่ำตอง 264 ถ.ผงัเมอืงสำย ก ต.ป้ำตอง อ.กระทู ้จ.ภเูก็ต 83150 076-680731

ศูนยบ์รกิาร NT พืน้ทีเ่ขตกรุงเทพและปรมิณฑล

ศูนยบ์รกิาร NT พืน้ทีเ่ขตตะวนัตก

ศูนยบ์รกิาร NT พืน้ทีเ่ขตกลาง

ศูนยบ์รกิาร NT พืน้ทีเ่ขตใต้



ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1. พทัยำ 124 ม.10 ถ.พทัยำใต ้ต.หนองปรอื อ.บำงละมุง จ.ชลบรุ ี20150 086-4951462
2. จนัทบรุ ี 8 ถ.มหำรำช ต.ตลำด อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี22000 086-4801314
3. แหลมฉบงั 50 หมู่ 5 ถ.สขุมุวทิ ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20231 0987587008,086-4801264
4. มำบตำพดุ 19 ถ.เมอืงใหม่มำบตำพดุสำย 6 ต.หว้ยโป้ง อ.เมอืง จ.ระยอง 21150 0813056846,086-4801309
5. ชลบรุ ี 31/1 ถ.โรงพยำบำลเกำ่ ต.บำงปลำสรอ้ย อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 081-3500226,086-4801255
6.ตรำด 36 ถ.รำษฎรนิ์ยม ต.บำงพระ อ.เมอืง จ .ตรำด 23000 081-3502014,081-3502019
7. ระยอง 77/7 ม.4 ถ.บำยพำส ต.เชงิเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 081-3502210,081-3502213
8. ปรำจนีบรุ ี 44 ม.4 ถ.ปรำจนีตคำม ต.บำงบรบิรูณ ์อ.เมอืง จ.ปรำจนีบรุ ี25000 086-4801331,0864801340

9. ฉะเชงิเทรำ 5 ถ.สขุเกษม ต.หนำ้เมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 24000
086-4656635,062-552-4165
,081-3502031

10. นครนำยก 111 ม.4 ต.บำ้นใหญ ่อ.เมอืงจ.นครนำยก 26000 081-3502207,081-3502044
11. สตัหบี 5 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี20180 081-3502068
12. อรญัประเทศ 78 ถ.บำ้นวดัหลวง ต.อรญัประเทศ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 27120 086-4801334,081-3502078
13. กบนิทรบ์รุ ี 1075 ม.8 ถ.สวุรรณศร ต.เมอืงเกำ่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปรำจนีบรุ ี25240 081-3502076
14. สระแกว้ 2 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.สระแกว้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 27000 081-3502056,086-4801346
15. ปลวกแดง 223 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 086-4801256,081-3502104

ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1. เชยีงใหม่ 492 ถ.เชยีงใหม่-ล ำปำง ต.ทำ่ศำลำ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 052-080020
2. เม-ญำ่ เชยีงใหม่ หอ้งเลขที ่310 ช ัน้ที ่3 เลขที ่55, 55/5 หมู่ที ่5 ต.ขำ้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50300 052-081559
3. เชยีงรำย 63 ถ.ง ำเมอืง ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงรำย จ.เชยีงรำย 57000 052-029978
4. ล ำปำง 99 ถ.พหลโยธนิ ต.สวนดก อ.เมอืง จ.ล ำปำง 52100 054-019771
5. เซน็ทรลัพลำซำ ล ำปำง 319 ศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ ล ำปำง ช ัน้ 2 หอ้ง 216 ถ.ไฮเวย ์ล ำปำง-งำว ต.สวนดอก อ.เมอืง จ.ล ำปำง 52100 086-4201085
6. ตำก 340 หมู่ 6 ถ.พหลโยธนิ ต.ไมง้ำม อ.เมอืง จ.ตำก 63000 055-039944
7. เถนิ 198/1 หมู่ 6 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ ล ำปำง 52160 054-019755
8. น่ำน 200 ถ.มหำยศ ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่ำน 55000 054-059644
9. ปำย 15/68 ม.8 ถ.แสงทองอรำ่ม ต.วยีงใต ้อ.ปำย จ.แม่ฮอ่งสอน 58130 052-049016
10. ฝำง 188 หมู่ 2 ถ.โชตนำ ต.สนัทรำย อ.ฝำง จ.เชยีงใหม่ 50110 086-4201006
11. พะเยำ 96 หมู่ 18 ต.บำ้นต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยำ 56000 054-079706-8
12. พษิณุโลก 118/14 ถ.พทุธบชูำ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055-009999
13. แพร ่ เลขที ่300 ม.6 ต.ทุ่งโฮง้ อ.เมอืง จ.แพร ่54000 054-069655
14. แม่สอด 784 ถ.อนิทรคีร ีต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110 086-4178999
15. แม่สะเรยีง 18 หมู่ 12 ต.บำ้นกำศ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮอ่งสอน 58110 052-049433
16. แม่สำย 119 หมู่ 5 ต.เวยีงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชยีงรำย 57130 052-029966
17. แม่ฮอ่งสอน 26 อดุมชำวนิเทศ ต.จองค ำ อ.เมอืง จ.แม่ฮอ่งสอน 58000 052-049444
18. ล ำพนู 168 หมู่ 4 ต.บำ้นกลำง อ.เมอืง จ.ล ำพนู 51000 052-039111-112
19. สวรรคโลก 165/5 ถ.หนำ้เมอืง ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110 055-019888
20. สโุขทยั 146/11 ม.2 ต.บำ้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64000 055-019777
21. อตุรดติถ ์ 63 ถ.ศรชีำววงั ต.ทำ่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 055-049799

ชือ่ศูนยบ์รกิาร ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
1. กำฬสนิธุ ์ 334 หมู่ 15 บำ้นไผ่ทอง ต.หลบุ อ.เมอืง จ.กำฬสนิธุ ์46000 043-019699
2. ขอนแกน่ 294/1 หมู่ 13 ถ.ศนูยร์ำชกำร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043-009060
3. ชยัภมูิ 381/56ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ36000 044-109898
4. นครพนม 9/1 ซ.รว่มมติร บำ้นนอ้ยหนองเค็ม ถ.นิโย ต.หนองญำต ิอ.เมอืง จ.นครพนม 48000 042-199701-2
5. นครรำชสมีำ 42 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ 30000 044-009810-11
6. บำ้นไผ่ 389/3 หมู่ 20 ต.บำ้นไผ่ อ.บำ้นไผ่ จ.ขอนแกน่ 40110 086-4501009
7. บงึกำฬ 113 หมู่ 7 ต.วศิษิฐ ์อ.เมอืงบงึกำฬ จ.บงีกำฬ 38000 042-088299
8. บรุรีมัย ์ 55 ถ.รมยบ์รุ ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์31000 044-119811
9. ปำกชอ่ง 776/1 776/2 ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ 30130 044-081208,044-081209
10. มหำสำรคำม 71/3 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลำด อ.เมอืง จ.มหำสำรคำม 44000 043-029721-23
11. มุกดำหำร 9 ซ.บรกิำรรงัษ ีถ.พทิกัษพ์นมเขต อ.เมอืง จ.มุกตำหำร 49000 081-2370140,042-611697
12. ยโสธร 99 ถ.เลีย่งเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ยโสธร 35000 045-979815-6
13. รอ้ยเอ็ด 119 ถ.สรุยิเดชบ ำรุง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043-039858
14. เลย 68/55 ถ.วสิทุธเิทพ ต.กดุป้อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 042-039888
15. ศรสีะเกษ 102 ต.เมอืงเหนือ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 086-4601011-12
16. สกลนคร 1859/23 ถ.หนำ้ศนูยร์ำชกำร ต.ธำตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 042-099978
17. สรุนิทร ์ 82-82/1 ถ.สระโบรำณ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 044-069799
18. หนองคำย 197 หมู่ 12 ถ.มติรภำพ ต.โพธชิยั อ.เมอืง จ.หนองคำย 43000 042-990808
19. หนองบวัล ำภู 180 หมู่ 2 ถ.วสิยอดุรกจิ ต.หนองบวัล ำภ ูอ.เมอืง จ.หนองบวัล ำภ ู39000 042-109832,0812370110
20. ชมุแพ 682 หมู่ 1 ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 086-4501011,086-4501241
21. อ ำนำจเจรญิ 110/1 ถ.ผดงุมติร ต.นุ่ง อ.เมอืง จ.อ ำนำจเจรญิ 37000 045-989712
22. อดุรธำนี 108/2 ต.หมำกแขง้ อ.เมอืง จ.อตุรธำนี 41000 042-180743
23. อบุลรำชธำนี 207 หมู่ 7 ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อบุลรำชธำนี 34000 045-959989,086-4601013
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