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1 11001 ชลบรุ ี- บา้นบงึ 1 40/3 หมู ่1 ถ.บา้นบงึ ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-276679 038-799818

2 11002 ชลบรุ ี- บางแสน (อา่งศลิา) 7/19 หมู ่4 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกระปิ อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-765552 038-765553

3 11003 ชลบรุ ี- พัทยา (มนิสิยาม) 126/83 หมู ่6 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 ชลบรุ ี  038-726988 038-726987

4 11004 ชลบรุ ี- พัทยา (กลาง) 1/16 หมู ่6 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 ชลบรุ ี  038-370474 038-370504

5 11005 ชลบรุ ี- บางแสน (แมคโคร) 55/82 หมู ่3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-783723 038-783786

6 11006 ชลบรุ ี- ศรรีาชา (แหลมทอง) 141/32 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110 ชลบรุ ี  038-773095 038-773094

7 11010 ชลบรุ ี- ศรรีาชา (บางพระ) 41/59 หมู ่9 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20210 ชลบรุ ี  038-770933 038-770931

8 11011 ชลบรุ ี- บา้นบงึ 2 20/23 หมู ่9 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-379686 038-379685

9 11012 ชลบรุ ี- บายพาส 2 101 หมู ่4 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-759384 038-759385

10 11013 ชลบรุ ี- โรงโป๊ะ 18/1 หมู ่4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 ชลบรุ ี  038-705027 038-705028

11 11014 ชลบรุ ี- บายพาส 3 21/17 หมู ่1 ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-799174 038-799591

12 11015 ชลบรุ ี- พัทยา (จอมเทยีน) 73/20 หมู ่11 ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20260 ชลบรุ ี  038-756513 038-756514

13 11016 ชลบรุ ี- บายพาส 4 158/2 หมู ่2 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-796034 038-796033

14 11017 ชลบรุ ี- ศรรีาชา (แหลมฉบัง) 16 หมู ่10 ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230 ชลบรุ ี  038-401241 038-401240

15 11018 ชลบรุ ี- หนองมน 336/6 หมู ่10 ถ.สขุมุวทิ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20210 ชลบรุ ี  038-357025 038-357023

16 11019 ชลบรุ ี- บางทราย 196/1 หมู ่2 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-758517 038-758515

17 11020 ชลบรุ ี- ศรรีาชา (อา่วอดุม) 307/10 หมู ่7 ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230 ชลบรุ ี  038-354014 038-354015

18 11021 ชลบรุ ี- พนัสนคิม 1 9/3 หมู ่9  ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 ชลบรุ ี  038-759534 038-441919

19 11023 ชลบรุ ี- บา้นบงึ 3 47/2 ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี20170 ชลบรุ ี  038-751006 038-751009

20 11025 ชลบรุ ีพนัสนคิม 3 (กม.38) 150 ม.1 ต.หนองต าลงึ อ.พานทอง จ.ชลบรุ ี20160 ชลบรุ ี  081-8262014

21 11027 ชลบรุ-ี  ทล.36 กม.14 (ขาเขา้) 51/4 ม.5 ต.โป่ง อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 ชลบรุ ี  092-2596754

22 11028 ชลบรุ ี- ทล.3 กม.131 ขาเขา้ #11028 41/59 หมู ่8 บางละมงุ บางละมงุ ชลบรุ ี20150 ชลบรุ ี  062-6044048

23 16001 ขอนแกน่ - มติรภาพ 398/1 หมู ่17 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 ขอนแกน่   043-325891 043-325893

24 16002 ขอนแกน่ - มะลวิลัย ์1 99 หมู ่10 ถ.มะลวิลัย ์ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 ขอนแกน่   043-332316 043-332316

25 16003 ขอนแกน่ - ศรจัีนทร์ 749/3 ถ.ศรจัีนทร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 ขอนแกน่   043-337500 043-338465

26 16004 ขอนแกน่ - ประชาสโมสร 171/305 หมู ่4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 ขอนแกน่   043-338471 043-334190

27 16005 ขอนแกน่ - มะลวิลัย ์2 297 หมู ่20 ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 ขอนแกน่   043-345299 043-345492

28 19001 ล าพนู - ดอยติ 40/6 หมู ่2 ถ.ดอยต ิต.เวยีงยอง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000 ล าพนู   053-537669 053-537669

29 21001 ลพบรุ ี- ทา่ศาลา 261 หมู ่2 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุ ี15000 ลพบรุ ี  036-615250 036-614549

30 21002 ลพบรุ ี- ทะเลชบุศร 135 หมู ่3 ต.ถนนใหญ ่อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุ ี15000 ลพบรุ ี  036-621390 036-621390

31 21003 ลพบรุ ี- นคิม 52 หมู ่2 ต.นคิมสรา้งตนเอง อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุ ี15000 ลพบรุ ี  036-499493 036-614309

32 21004 ลพบรุ ี- เอเชยี กม.137 172 หมู ่7 ต.บางงา อ.ทา่วุง้ จ.ลพบรุ ี15150 ลพบรุ ี  036-539892 036-539891

33 26003 นครปฐม - ธรรมศาลา 225 หมู ่1 ต.ธรรมศาลา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม   034-293159 034-293157

34 26004 นครปฐม - สามพราน 65/6 หมู ่6 ต.คลองใหม ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นครปฐม   034-220878 034-220879

35 26006 นครปฐม - เพชรเกษม กม.30 217 หมู ่6 ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ขา้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นครปฐม   034-292155 034-292156

36 26007 นครปฐม - ป่ินเกลา้ กม.26 47/3 หมู ่2 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 นครปฐม   034-288983 034-288984

37 26008 นครปฐม - ล าพญา 2 259/8 หมู ่2 ต.หนองดนิแดง อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 นครปฐม   034-200784 034-200785

38 26009 นครปฐม - ล าพญา 3 271 ม.2 ต.สระกะเทยีม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม   084-438-5647

39 28004 นครราชสมีา - จอหอ 570 หมู ่3 ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30310 นครราชสมีา   044-296982 044-296981

40 28005 นครราชสมีา - ปากชอ่ง (กม.157) 261 หมู ่5 ต.กลางดง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30320 นครราชสมีา   044-4385650 044-361052

41 28006 นครราชสมีา - สคีิว้ 94 หมู ่6 ต.มติรภาพ อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา 30140 นครราชสมีา   044-413293 044-413294

42 34006 นนทบรุ ี- รัตนาธเิบศน์ 2 55/5 หมู ่6 ต.บางรักใหญ ่อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี11110 นนทบรุ ี  02-9266178 02-9266177

43 34007 นนทบรุ ี- บางบัวทอง  สพุรรณบรุ ีกม.28 40/14 หมู ่9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี11110 นนทบรุ ี  02-9256351 02-9256358

44 34008 นนทบรุ ี- วงแหวน (บางใหญ)่ 29/5 หมู ่7 ต.บางมว่ง อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ี11140 นนทบรุ ี  02-9249351 02-9249352

45 34009 นนทบรุ ี- สพุรรณ กม.30 44/1 หมู ่6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี11110 นนทบรุ ี  02-5263500 02-5263501

46 34010 นนทบรุ ี- วงแหวน กม.40 (คารฟ์รู)์ 13/17 หมู ่11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี11110 นนทบรุ ี  02-5959133 02-5959134

47 34011 นนทบรุ ี- บิ๊กซี 95/25 หมู ่4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี11110 นนทบรุ ี  02-5942781 02-5942846

48 34012 นนทบรุ ี- ชยัพฤกษ์ 99/4 หมู ่5 ต.คลองพระอดุม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 นนทบรุ ี  084-438-5646

49 34013 นนทบรุ ี- วงแหวนตะวนัตก กม.51 19/52 หมูท่ี ่9 ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 นนทบรุ ี  0-2159-6235 0-2159-6238

50 34014 นนทบรุ ี- บางกรวย ไทรนอ้ย (ขาออก) 26/19 หมูท่ี ่1 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบรุ ี11110 นนทบรุ ี  092-249-1950

51 35001 ปทมุธานี  รังสติ (คลอง2) # 35001 703 ถ.รังสติ-นครนายก ประชาธปัิตย ์ธัญบรุ ีปทมุธานี 12130 ปทมุธานี   084-4385633

52 35003 ปทมุธานี - บางพนู 1 # 35003 82 หมู ่2  ถนนปทมุธานี-รังสติ บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 ปทมุธานี   084-4385743

53 35004 ปทมุธานี - ล าลกูกา 1 # 35004 15/31 หมู ่18  ถนนล าลกูกา คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 ปทมุธานี   084-4385605

54 35006 ปทมุธานี - รังสติ (คลอง7) # 35006 198/1 หมู ่4   รังสติ ธัญบรุ ีปทมุธาน ี12110 ปทมุธานี   084-4385635

55 35007 ปทมุธานี - ล าลกูกา 2 (วดัสายไหม) # 35007 37/7 หมู ่3  ถนนล าลกูกา คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 ปทมุธานี   084-4385607

56 35008 ปทมุธานี - ไพน์เฮรสิท ์# 35008 54/1 หมู ่6 ถนนพหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธาน ี12120 ปทมุธานี   084-4385609

57 35009 ปทมุธานี - ธรรมศาสตร ์(รังสติ) # 35009 66 หมู ่9  คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 ปทมุธานี   084-4385610

58 35010 ปทมุธานี - พหลโยธนิ กม.30 (เซยีร)์ 336/992 หมู ่1 ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 ปทมุธานี   084-4385636 02-9989638

59 35012 ปทมุธานี - ล าลกูกา 3 45/1 หมู ่3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 ปทมุธานี   02-5332318 02-5332319

60 35013 ปทมุธานี วงแหวนตะวนัตก - สามโคก ขาออก (กม.70) 56 หมูท่ี ่1 ต.บางกระบอื อ.สามโคก ปทมุธานี 12160 ปทมุธานี   092-2580092

61 35014 ปทมุธานี - ล าลกูกา 4 79 หมูท่ี ่5 ต.บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 ปทมุธานี   081-805-7128

62 35015 ปทมุธานี - ลาดหลมุแกว้ กม.26 288 หมู ่4 ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 12140 ปทมุธานี   084-438-5725

63 35016 ปทมุธานี - ล าลกูกา 5 98 หมูท่ี ่6 ต.บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 ปทมุธานี   081-909-4257

64 35017 ปทมุธานี ทล.346 กม.12 ขาออก (สนัตสิขุ) 9/8 หมูท่ี ่1 ต.บา้นฉาง อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธานี 12000 ปทมุธานี   092-257-3093

65 41001 เพชรบรุ ี- บา้นลาด กม.173 38/2 หมู ่9 ต.ทา่เสน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี76150 เพชรบรุ ี  032-440988 032-440989

66 41002 เพชรบรุ ี- กม.153 (หัวสะพาน) 101 หมู ่1 ต.หัวสะพาน อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุ ี76000 เพชรบรุ ี  032-446948 032-446949

67 43001 พษิณุโลก - โคกชา้ง 600/60 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 พษิณุโลก   055-220965 055-220-965

68 49001 ราชบรุ ี- บา้นโป่ง 22/6 หมู ่3 ถ.ทรงพล ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี70110 ราชบรุ ี  032-342395 032-342396

69 49003 ราชบรุ ี- เพชรเกษม (ขาออก) กม.95 60/5 หมู ่1 ต.ทา่ราบ อ.เมอืงราชบรุ ีจ.ราชบรุ ี70000 ราชบรุ ี  032-317472 032-317471

70 49004 ราชบรุ ี- เพชรเกษม กม.89 103/5 หมูท่ี ่1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี70120 ราชบรุ ี  032-305043 032-305046

71 50003 ระยอง - สขุมุวทิ 2 149/5 หมู ่4 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 ระยอง   038-898985 038-898983

72 50004 ระยอง - สขุมุวทิ 3 220 หมู ่5 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 ระยอง   038-967050 038-967227

73 50005 ระยอง - สขุมุวทิ 4 296/4 ถ.สขุมุวทิ ต.มาบตาพดุ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 ระยอง   038-682851 038-682850

74 50006 ระยอง - แกลง 45/2 หมู ่6 ต.ทุง่ควายกนิ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ระยอง   038-668720 038-668721

75 50007 ระยอง - สขุมุวทิ กม.212 ขาเขา้ #50007 19/88 ถนนสขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 ระยอง   084-4385715
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76 50008 ระยอง - บา้นฉาง กม.192 ขาเขา้ #50008 76/119 หมู ่3 พลา บา้นฉาง ระยอง 21130 ระยอง   084-4385716

77 53001 สมทุรปราการ - เทพารักษ์ 3005 หมู ่6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 สมทุรปราการ   02-3850918 02-3850917

78 53003 สมทุรปราการ - ฟารม์จรเข ้ 77 หมู ่14 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 สมทุรปราการ   02-7039968 02-7039419

79 53004 สมทุรปราการ - บางนา ตราด (กม.25) 46/1 หมู ่7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 สมทุรปราการ   02-7070894 02-7070895

80 53005 สมทุรปราการ - บางนา ตราด (กม.27) 340/1 หมู ่1 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 สมทุรปราการ   02-7083527 02-7083528

81 53006 สมทุรปราการ - บางนา ตราด (กม.17) 13/10 หมู ่7 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 สมทุรปราการ   02-7508715 02-7508716

82 53007 สมทุรปราการ - นาวี 166/1 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากน ้า อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 สมทุรปราการ   02-7565718 02-7565974

83 53008 สมทุรปราการ - ศรนีครนิทร ์2 89/90 หมู ่5 ต.บางเมอืง อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 สมทุรปราการ   02-3951556 02-3951563

84 54001 สมทุรสาคร - เศรษฐกจิ (ออ้มนอ้ย 1) 437 หมู ่2 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 สมทุรสาคร   02-8101841 02-8101842

85 54002 สมทุรสาคร - เศรษฐกจิ (ออ้มนอ้ย 2) 388 หมู ่4 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.ทา่ไม ้อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 สมทุรสาคร   034-846652 034-846653

86 54003 สมทุรสาคร - พระราม 2 (กม.25) 24/19 หมู ่4 ต.นาด ีอ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 สมทุรสาคร   034-834354 034-834459

87 54004 สมทุรสาคร - พระราม 2 (กม.35) 5/14 หมู ่3 ต.บางกระเจา้ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 สมทุรสาคร   034-822950 034-822951

88 54005 สมทุรสาคร - พระราม 2 (กม.43) 35/2 หมู ่3 ต.บางโทรัด อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 สมทุรสาคร   034-851503 034-851504

89 54006 สมทุรสาคร - พระราม 2 (กม.35) สว่นขยาย 5/14 หมู ่3 ต.บางกระเจา้ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 สมทุรสาคร   034-851503 034-851504

90 56001 สระบรุ ี- ดาวเรอืง 771/27 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 สระบรุี 036-318126 036-317092

91 56002 สระบรุ ี- แกง่คอย 1 68/6 หมู ่2 ต.ตลิง่ชนั อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุ ี18000 สระบรุี 036-315770 036-315290

92 56003 สระบรุ ี- แกง่คอย 2 51 หมู ่1 ต.ตลิง่ชนั อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุ ี18000 สระบรุี 036-246652 036-314529

93 56004 สระบรุ ี- หนิกอง 9 หมู ่4 ถ.พหลโยธนิ ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรุ ี18230 สระบรุี 036-389724 036-389725

94 56005 สระบรุ ี- พแุค 114 หมู ่9 ต.หว้ยบง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.สระบรุ ี18000 สระบรุี 036-369691 036-369692

95 58002 สงิหบ์รุ ีเอเชยี ไฮเวย ์กม.104 (ขาเขา้) 111 ม.2 ต.ทา่งาม อ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 สงิหบ์รุ ี  092-259-8941 036581891

96 58003 สงิหบ์รุ ีเอเชยี ไฮเวย ์กม.90 (ขาออก) 68 หมูท่ี ่3 ต.บางมัญ อ.เมอืงสงิหบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16000 สงิหบ์รุ ี  0854839062

97 59002 สระแกว้ - ทล.359 (กม.60) ขาเขา้ 363 หมูท่ี7่  ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวดัสระแกว้ 27000 สระแกว้   092-250-1244

98 66001 ตาก - พหลโยธนิ กม. 524 (ขาออก) 2/150 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองหลวง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 ตาก   084-438-5746 055511482

99 70001 อดุรธานี - อดุรดษุฏ ีกม.121 255 หมู ่8 ต.หมมูน่ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 อดุรธานี   042-325364 042-325365

100 70002 อดุรธานี - ขอนแกน่ กม.111 244 หมู ่4 ต.บา้นจ่ัน อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 อดุรธานี   042-341386 042-341394

101 70003 อดุรธานี - โนนสะอาด (กม.403) ขาเขา้ 66 หมูท่ี1่  ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอดุรธานี 41240 อดุรธานี   081-8057134

102 70004 อดุรธานี - นาขา่ (กม.470) ขาเขา้ 509 หมูท่ี1่  ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 41000 อดุรธานี   081-801-4058

103 02002 อยธุยา - เอเชยี ไฮเวย ์(กม.55) 69/1 หมู ่4 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 พระนครศรอียธุยา   035-708800 035-708801

104 02003 อยธุยา - เอเชยี ไฮเวย ์(กม.98) 35/2 หมู ่4 ต.ทา่ตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรอียธุยา 13150 พระนครศรอียธุยา   035-767367 035-767367

105 02004 อยธุยา - บิ๊กคงิ 1/7 หมู ่7 ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13180 พระนครศรอียธุยา   035-218883 035-218158

106 02005 อยธุยา - เอเชยี ไฮเวย ์(กม.89) 77/6 หมู ่5 ต.บางนางรา้ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรอียธุยา 13220 พระนครศรอียธุยา   035-301106 035-301104

107 02006 อยธุยา - วงันอ้ย (กม.57) 60 หมู ่3 ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 พระนครศรอียธุยา   035-287404 035-287403

108 02007 อยธุยา - เอเชยี (กม.51) 112/2 หมู ่8 ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13180 พระนครศรอียธุยา   035-237183 035-237191

109 02008 อยธุยา - เอเชยี (กม.62) 55 หมู ่3 ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 พระนครศรอียธุยา   035-236576 035-236577

110 02009 อยธุยา - ทล.1 กม.56 ขาเขา้ 57 ม.2 ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 พระนครศรอียธุยา   084-438-5750

111 03002 กรงุเทพ - สขุาภบิาล 1 (ตะวนัตก) 38/5 หมู ่11 ถ.สขุาภบิาล 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพฯ 10230 กรงุเทพมหานคร   02-9443562 02-9443564

112 03004 กรงุเทพ - สขุาภบิาล 3 83 ถ.รามค าแหง แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 กรงุเทพมหานคร   02-9167623 02-9167622

113 03006 กรงุเทพ - รามอนิทรา 1 87 ซอยโยธนิพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 กรงุเทพมหานคร   02-5304041 02-5304042

114 03007 กรงุเทพ - สวุนิทวงศ ์(ขาออก) 49/11 หมู ่2 แขวงล าผักช ีเขตหนองจอก กรงุเทพฯ 10530 กรงุเทพมหานคร   02-9894378 02-9894377

115 03008 กรงุเทพ - เพชรเกษม 46 276 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 กรงุเทพมหานคร   02-8696369 02-8696370

116 03009 กรงุเทพ - สขุาภบิาล 3 (ขาเขา้) 8/5 หมู ่5 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ 10240 กรงุเทพมหานคร   02-3721823 02-7282335

117 03010 กรงุเทพ - พระราม 2 (กม7) 74/4 หมู ่6 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 กรงุเทพมหานคร   02-8941998 02-8941513

118 03012 กรงุเทพ - พระราม 2 (กม 14) 40/5 หมู ่4 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 กรงุเทพมหานคร   02-4161840 02-4161841

119 03013 กรงุเทพ - พระราม 2 (กม 5บางมด) 5/15 หมู ่10 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150 กรงุเทพมหานคร   02-8670431 02-8670430

120 03014 กรงุเทพ - สวุนิทวงศ ์(ขาเขา้) 39/19 หมู ่2 ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 กรงุเทพมหานคร   02-9069977 02-9069978

121 03016 กรงุเทพ - วงแหวน (แมคโคร) 40/17 หมู ่10 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพฯ 10150 กรงุเทพมหานคร   02-4531221 02-4531222

122 03017 กรงุเทพ - วภิาวดรัีงสติ กม.27 (เซยีรข์าออก) 28/8 หมู ่9 แขวงแขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210 กรงุเทพมหานคร   02-9951521 02-9951522

123 03018 กรงุเทพ - ศรนีครนิทร ์กม.10 40/107 หมู ่5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 กรงุเทพมหานคร   02-399-5471 02-399-5472

124 03019 กรงุเทพ - วงแหวน บางแค 2 62/5-7 หมู ่1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 กรงุเทพมหานคร   02-8862050 02-8862052

125 03020 กรงุเทพ - รามอนิทรา กม.14 109/1หมู ่3 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 กรงุเทพมหานคร   02-9074189 02-9074190

126 03021 กรงุเทพ - สาทร - ตากสนิ 1 336 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 กรงุเทพมหานคร   02-4674727 02-4674728

127 03022 กรงุเทพ - สาทร - ตากสนิ 2 16/2 หมู ่8 แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150 กรงุเทพมหานคร   02-4157575 02-4158612

128 03023 กรงุเทพ - พหลโยธนิ (กม.27) 17/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสนามบนิน ้า เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210 กรงุเทพมหานคร   084-438-5629

129 05001 ฉะเชงิเทรา - บางปะกง 1 351 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 ฉะเชงิเทรา   038-821734 038-821733

130 05002 ฉะเชงิเทรา - บางปะกง 2 738 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 ฉะเชงิเทรา   038-821458 038-821457

131 05003 ฉะเชงิเทรา - บางนา ตราด (กม.49) 42 หมู ่13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 ฉะเชงิเทรา   038-834210 038-834148

132 05004 ฉะเชงิเทรา - บางนา ตราด (กม.41) 113 หมู ่2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 ฉะเชงิเทรา   038-840-809 038-840040

133 05005 ฉะเชงิเทรา - บางนา ตราด (กม.37) 99/2 หมู ่5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 ฉะเชงิเทรา   038-842893 038-842894

134 05006 ฉะเชงิเทรา - บางปะกง 3 104 หมู ่3 ต.แสนภดูาษ อ.บา้นโพธิ ์จ.ฉะเชงิเทรา 24140 ฉะเชงิเทรา   038-577772 038-577773

135 05007 ฉะเชงิเทรา - บางไผ่ 304 ต.บางไผ ่อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 ฉะเชงิเทรา   038-824561 038-824562

136 05008 ฉะเชงิเทรา - บางคลา้ 24/7 หมู ่5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา 24110 ฉะเชงิเทรา   038-848610 038-848611

137 05010 ฉะเชงิเทรา - เขาหนิซอ้น ขาออก กม.50 871 หมู ่2 ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 ฉะเชงิเทรา   084-438-5690 038-554-938

138 05011 ฉะเชงิเทรา - เขาหนิซอ้น ขาเขา้ กม.54 55 หมู ่10 ต.เขาหนิซอ้น อ.พนนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 24120 ฉะเชงิเทรา   089-895-3016 038-559-351

139 07001 ชยัภมู ิทล.201 กม.118 ขาเขา้ 456 หมูท่ี ่1 ต.บุง่คลา้ อ.เมอืงชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ36000 ชยัภมู ิ  084-4385660

140 09001 เชยีงใหม ่- แอรพ์อรต์ 1 110 หมู ่5 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50200 เชยีงใหม ่  053-203923 053-203923

141 09002 เชยีงใหม ่- ไฮเวย์ 3/19 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ล าปาง ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000 เชยีงใหม ่  053-850564 053-850564

142 09004 เชยีงใหม ่- แมโ่จ ้ 264 หมู ่2 ถ.เชยีงใหม-่แมโ่จ ้ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่50210 เชยีงใหม ่  053-855019 053-855019

143 09009 เชยีงใหม ่- แอรพ์อรต์ 2 297 หมู ่4 ต.สนัผักหวาน อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่50230 เชยีงใหม ่  053-431749 053-431749

144 09012 เชยีงใหม ่- แมโ่จ ้2 (ขาเขา้) 469 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่50290 เชยีงใหม ่  0844385625

145 66001 ตาก - พหลโยธนิ กม.524 ขาออก #66001 2/150 ถนนพหลโยธนิ หนองหลวง เมอืงตาก ตาก 63000 ตาก   084-4385746 

146 46001 ปราจณีบรุ ีคลองรัง้ 213 หมู ่4 กรอกสมบรูณ์ ศรมีหาโพธ ิปราจนีบรุ ี25140 ปราจนีบรุี 084-4399658


