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ที่อยู่
สาขาคลองท่อม 190/15-16 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลอง
ท่อม จ.กระบี่ 81120
สาขาลําทับ 627 หมู่ 5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120
สาขาปลายพระยา 57/1 ถนนปลายพระยา-พระแสง ต.ปลายพระยา
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
สาขาโค้ งไผ่ 7/14-16 หมู่ 1 ต.โค้ งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
62140
สาขาหนองกุงนํ ้าพอง 567 หมู่ 10 ถ.บํารุงราษฎร์ ต.หนองกุง อ.นํ ้าพอง
จ.ขอนแก่น 40140
สาขาหนองนาคํา 198 หมู่ 1 ต.บ้ านโคก อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150
สาขาย่อยบ้ านขาม 22/13 หมู่ 2 ถ.บํารุงราษฎร์ ต.บ้ านขาม อ.นํ ้าพอง
จ.ขอนแก่น 40140
สาขาภูเวียง 303 หมู่ 1 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ต.สงเปื อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40150
สาขาบ้ านโพธิ์ 113 หมู่ 1 ต.บ้ านโพธิ์ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
สาขาพนมสารคาม 1051 หมู่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์ บรุ ี ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สาขาบางปะกง 245/36 ถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.ท่าสะอ้ าน
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สาขาชัยนาท(ตู้ท2ี่ ) 58/8 ถนนวงษ์ โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
สาขาย่อย มิตรภูเขียว 67 หมู่ 1 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สาขาท่าต้ นเกี๋ยง 246 หมู่ 7 ต.สันติสขุ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
สาขาวังวิเศษ 359/4-6 หมู่ 1 ต.มะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
สาขาบ้ านตาก 169/1 หมู่ 9 ต.ตากตก อ.บ้ านตาก จ.ตาก 63120
สาขาดอนหวาย 334-335 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ หมู่ 1 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 30160
สาขาครบุรี 131/1 หมู่ 4 ถนนบุรีราษฎร์ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
30250
สาขาถํ ้าพรรณรา 207 หมู่ 3 ต.ถํ ้าพรรณรา อ.ถํ ้าพรรณรา
จ.นครศรี ธรรมราช 80260
สาขาร่อนพิบลู ย์ 59/2 ถนนนครศรี ธรรมราช - ทุง่ สง หมู่ 7 ต.ร่อนพิบลู ย์
อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรี ธรรมราช 80130
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สาขาบุง่ คล้ า 171 หมู่ 1 ต.บุง่ คล้ า อ.บุง่ คล้ า จ.บึงกาฬ 38000
สาขาพุทไธสง 22 ถนนพุทไธสง-บุรีรัมย์ หมู่ 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์ 31120
บุรีรัมย์
สาขาชํานิ 184 หมู่ 8 ต.ชํานิ อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ 31110
บุรีรัมย์
สาขาห้ วยราช112-113 หมู่ 6 ต.ห้ วยราช อ.ห้ วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ประจวบคีรีขนั ธ์
สาขากุยบุรี 446/3 ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77150
ปราจีนบุรี
สาขานาดี 398 หมู่ 3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
พระนครศรี อยุธยา สาขาบางไทร 101 หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรี อยุธยา 13190
พังงา
สาขาเกาะยาว 19/11 หมู่ 2 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000
พัทลุง
สาขาศรี บรรพต 280 หมู่ 7 ต.เขาย่า อ.ศรี บรรพต จ.พัทลุง 93190
เพชรบูรณ์
สาขาท่าแดง 128/6-8 หมู่ 12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
มหาสารคาม
สาขากุดรัง 84-85 หมู่ 10 ถนนแจ้ งสนิท ต.กุดรัง อ.กิ่ง อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม 44130
มหาสารคาม
สาขาแกดํา 143-143/1 หมู่ 3 ถ.หนองปลิง-แกดํา ต.แกดํา อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม 44190
มุกดาหาร
สาขาผึง่ แดด 242 หมู่ 3 บ้ านโนนตูม ต.ผึง่ แดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ร้ อยเอ็ด
สาขาโพนทอง 75 หมู่ 12 ต.สระนกแก้ ว อ.โพนทอง จ.ร้ อยเอ็ด 45110
ร้ อยเอ็ด
สาขาหนองฮี 43 หมู่ 11 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้ อยเอ็ด 45140
ร้ อยเอ็ด
สาขาพนมไพร 93 หมู่ 3 ต.สระแก้ ว อ.พนมไพร จ.ร้ อยเอ็ด 45140
ร้ อยเอ็ด
สาขาย่อย โนนชัยศรี 35/9 หมู่ 12 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้ อยเอ็ด
45140
ระยอง
สาขาปลวกแดง 555 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เลย
สาขาเชียงกลม - หมู่ 2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
เลย
สาขาหนองหญ้ าปล้ อง 395 หมู่ 1 ต.หนองหญ้ าปล้ อง อ.วังสะพุง จ.เลย
42130
สกลนคร
สาขาย่อย โนนอุดม 2 หมู่ 16 ต.ศรี วิชยั อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
สกลนคร
สาขาวานรนิวาส 431 หมู่ 4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
สงขลา
สาขาคลองแงะ 41 ถ.คลองแงะ-นาทวี หมู่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
90170
สมุทรปราการ
สาขาบางพลี 73/9 - 11 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
สระบุรี
สาขาแก่งคอย 35/1 ถนนพระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
18110
สุราษฎร์ ธานี
สาขาเวียงสระ 343/1 หมู่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ ธานี 84190
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หนองคาย

48
49

สาขานาวัง
สาขาม่วงสามสิบ

หนองบัวลําภู
อุบลราชธานี

50

สาขาตาลสุม

อุบลราชธานี

สาขาศรีเชียงใหม่ 121 หมู่ 3 ต.พานพร้ าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
43130
สาขานาวัง 165/1 หมู่ 1 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170
สาขาม่วงสามสิบ 447 หมู่ 5 ถนนชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี 34140
สาขาตาลสุม 305 หมู่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
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