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ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)
ศนูยเ์งนิสดกรงุเทพฯ

จงัหวดั สาขา
กรงุเทพฯ พหลโยธนิ  
กรงุเทพฯ ราชด าเนนิ 
กรงุเทพฯ พญาไท 
กรงุเทพฯ อาคารสาทร ซติี้
กรงุเทพฯ ราชประสงค์
กรงุเทพฯ หวัหมาก 
กรงุเทพฯ คลองเตย
กรงุเทพฯ ถนนจันทน์
กรงุเทพฯ ธาตทุอง
กรงุเทพฯ เตาปนู
กรงุเทพฯ พรานนก
กรงุเทพฯ จรัลสนทิวงศ์
กรงุเทพฯ สนามเป้า
กรงุเทพฯ คลองจ่ัน
กรงุเทพฯ ลาดพรา้ว 124
กรงุเทพฯ งามวงศว์าน
กรงุเทพฯ ตลาดนอ้ย
กรงุเทพฯ ชอ่งนนทรี
กรงุเทพฯ ถนนจอมทอง
กรงุเทพฯ บางเขน
กรงุเทพฯ ลาดหญา้ 
กรงุเทพฯ หนองจอก
กรงุเทพฯ สะพานใหม่-ดอนเมอืง
กรงุเทพฯ โชคชยั 4
กรงุเทพฯ มนีบรุี
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้
กรงุเทพฯ กระทรวงกลาโหม
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้
กรงุเทพฯ ศรยีา่น 
กรงุเทพฯ เยาวราช
กรงุเทพฯ มาบญุครองเซน็เตอร์
กรงุเทพฯ ป้อมพระจลุจอมเกลา้
กรงุเทพฯ เสนานคิม
กรงุเทพฯ สนามเสอืป่า
กรงุเทพฯ มหาพฤฒาราม
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช
กรงุเทพฯ สขุมุวทิ 11
กรงุเทพฯ วงศส์วา่ง ทาวน์ เซน็เตอร์
กรงุเทพฯ อโศก
กรงุเทพฯ รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง
กรงุเทพฯ สวนจตจัุกร
กรงุเทพฯ บางล าภู
กรงุเทพฯ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
กรงุเทพฯ รามอนิทรา กม.8
กรงุเทพฯ แจง้วัฒนะ 
กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้วรรัตน์
กรงุเทพฯ ถนนบรมราชชนนี 
กรงุเทพฯ ถนนกลัปพฤกษ์
กรงุเทพฯ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
กรงุเทพฯ พระโขนง
กรงุเทพฯ บางรัก
กรงุเทพฯ สาธปุระดษิฐ์
กรงุเทพฯ พาราไดซ ์ พารค์
กรงุเทพฯ กองบัญชาการกองทัพบก
กรงุเทพฯ สรุวงศ์
กรงุเทพฯ พุทธมณฑล
กรงุเทพฯ อนิทรา-ประตนู ้า
กรงุเทพฯ ศริริาช
กรงุเทพฯ บางบอน
กรงุเทพฯ ถนนเพชรบรุตีัดใหม่
กรงุเทพฯ กรงุเกษม
กรงุเทพฯ ตรเีพชร
กรงุเทพฯ เทสโก ้ โลตัส บางกะปิ
กรงุเทพฯ เซน็ทรัลพลาซา พระราม 9
กรงุเทพฯ อดุมสขุ
กรงุเทพฯ อนิทรารักษ์
กรงุเทพฯ บางบัว
กรงุเทพฯ ถนนศรนีครนิทร-์ลาซาล
กรงุเทพฯ บางพลัด
กรงุเทพฯ ลาดพรา้ว 103
กรงุเทพฯ เทสโก ้ โลตัส ประชาชืน่
กรงุเทพฯ กองบัญชาการกองทัพเรอื
กรงุเทพฯ ถนนพัฒนาการ
กรงุเทพฯ สลีม
กรงุเทพฯ สะพานเหลอืง
กรงุเทพฯ เดอะไนน์ ถนนพระราม 9
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลพญาไท 3
กรงุเทพฯ ออ่นนุช
กรงุเทพฯ เดอะมอลล ์ 3 รามค าแหง
กรงุเทพฯ บางจาก
กรงุเทพฯ เสนา เฟสท ์ ถนนเจรญินคร
กรงุเทพฯ ตลิง่ชนั



จงัหวดั สาขา
กรงุเทพฯ ถนนสรงประภา
กรงุเทพฯ รามอนิทรา กม.4
กรงุเทพฯ ประชานเิวศน์ 1 
กรงุเทพฯ ซคีอน บางแค
กรงุเทพฯ แม็คโคร จรัญสนทิวงศ์
กรงุเทพฯ ถนนสขุาภบิาล 3
กรงุเทพฯ กลว้ยน ้าไท 
กรงุเทพฯ ลาดกระบัง
กรงุเทพฯ ถนนเทพารักษ์ กม.3
กรงุเทพฯ เอกมัย
กรงุเทพฯ ถนนประชาอทุศิ
กรงุเทพฯ ถนนสขุาภบิาล 2 
กรงุเทพฯ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร-์ทา่พระจันทร์
กรงุเทพฯ มหาวทิยาลัยรามค าแหง-หวัหมาก
กรงุเทพฯ กองบัญชาการกองทัพไทย
กรงุเทพฯ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ
กรงุเทพฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
กรงุเทพฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรงุเทพฯ เดอะมอลล ์ ทา่พระ
กรงุเทพฯ บิ๊กซ-ีถนนพระรามที ่ 2
กรงุเทพฯ พัฒนพงศ์
กรงุเทพฯ ซอยหลังสวน
กรงุเทพฯ ยานนาวา
กรงุเทพฯ สยามสแควร์
กรงุเทพฯ ลาดพรา้ว 6
กรงุเทพฯ ถนนเพชรเกษม-บางแค
กรงุเทพฯ วังบรูพา
กรงุเทพฯ สขุมุวทิ 31
กรงุเทพฯ ตลาดพงษ์เพชร
กรงุเทพฯ สขุมุวทิ 71
กรงุเทพฯ ทองหลอ่
กรงุเทพฯ สีแ่ยกซอยออ่นนุช-ถนนศรนีครนิทร์
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส์
กรงุเทพฯ สีแ่ยกถนนบางขนุเทยีน-ถนนพระรามที ่ 2
กรงุเทพฯ ถนนเทพารักษ์ กม.12
กรงุเทพฯ สะพานควาย
กรงุเทพฯ ถนนสขุสวัสดิ-์ราษฎรบ์รูณะ 
กรงุเทพฯ หว้ยขวาง
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลกรงุเทพ อาคารศนูยทั์นตกรรม
กรงุเทพฯ ถนนเพชรเกษม-หนองแขม 
กรงุเทพฯ เทสโก ้ โลตัส สขุาภบิาล 1
กรงุเทพฯ ถนนรัชดาภเิษก-นางลิน้จี่
กรงุเทพฯ ถนนหลวง-วรจักร
กรงุเทพฯ เซน็ทรัล ป่ินเกลา้
กรงุเทพฯ เดอะแพลทน่ัิม แฟชัน่มอลล์
กรงุเทพฯ เอนเนอรย์ี ่ คอมเพล็กซ์



จงัหวดั สาขา
กรงุเทพฯ เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3
กรงุเทพฯ เซน็ทรัล บางนา
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลกรงุเทพ ซอยศนูยว์จัิย
กรงุเทพฯ เซน็ทรัลเวลิด์
กรงุเทพฯ เดอะมอลล ์ บางกะปิ
กรงุเทพฯ เทอมนิอล 21 สขุมุวทิ
กรงุเทพฯ เซน็ทรัล พระราม 2
กรงุเทพฯ แฟชัน่ ไอสแ์ลนด์
กรงุเทพฯ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพรา้ว
กรงุเทพฯ เดอะมอลล ์ บางแค
กรงุเทพฯ เซน็ทรัลพลาซา แจง้วัฒนะ
กรงุเทพฯ ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ (อาคาร บ)ี
กรงุเทพฯ ซคีอนสแควร์
กรงุเทพฯ จามจรุสีแควร์
กรงุเทพฯ เทสโก ้ โลตัส ศรนีครนิทร์
กรงุเทพฯ สยามพารากอน
กรงุเทพฯ เพชรเกษม พาวเวอร ์ เซน็เตอร์
กรงุเทพฯ ตลาดถนอมมติร วัชรพล
กรงุเทพฯ บิ๊กซ ี สวนหลวง
กรงุเทพฯ เดอะมอลล ์ งามวงศว์าน
กรงุเทพฯ บิ๊กซ ี แจง้วัฒนะ
กรงุเทพฯ อาคารพหลโยธนิ เพลส
กรงุเทพฯ เทสโก ้ โลตัส พระราม 4
กรงุเทพฯ อาคารยไูนเต็ด เซน็เตอร ์ สลีม
กรงุเทพฯ เพยีวเพลส รามค าแหง 110
กรงุเทพฯ ทาวน์ อนิ ทาวน์
กรงุเทพฯ อาคารลเิบอรต์ี ้ สแควร ์ สลีม
กรงุเทพฯ บางนา
กรงุเทพฯ เทเวศร์
กรงุเทพฯ เดอะครสิตัล
กรงุเทพฯ อาคารฟอรจ์นูทาวน์
กรงุเทพฯ เดอะพาซโิอ ลาดกระบัง
กรงุเทพฯ ออล ซซีัน่ส ์ เพลส
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลพญาไท 2
กรงุเทพฯ โรงพยาบาลวภิาวดี
กรงุเทพฯ เอ็มไพร ์ ทาวเวอร์
กรงุเทพฯ พอรโ์ต ้ ชโิน่ ถนนพระราม 2
กรงุเทพฯ บิ๊กซ ี พระราม 4
กรงุเทพฯ เซน็ทรัลเฟสตวิัล อสีตว์ลิล์
กรงุเทพฯ ถนนเอกชยั โพธิแ์จ ้
นนทบรุี ปากเกร็ด
นนทบรุี ถนนสามัคคี
นนทบรุี ถนนตวิานนท์
นนทบรุี สะพานนนทบรุี
นนทบรุี บางบัวทอง
นนทบรุี เมอืงทองธานี
นนทบรุี ถนนประชาราษฎร-์นนทบรุี
นนทบรุี เซน็ทรัล รัตนาธเิบศร์
นนทบรุี บางใหญซ่ติี้
นนทบรุี เพยีวเพลส ราชพฤกษ์
นนทบรุี เทสโก ้ โลตัส พลัสมอลล ์ บางใหญ่
นนทบรุี เซน็ทรัลพลาซา เวสตเ์กต
นนทบรุี โรบนิสนั ศรสีมาน
ปทมุธานี ธรรมศาสตร-์รังสติ
ปทมุธานี ปทมุธานี
ปทมุธานี เมอืงเอก รังสติ
ปทมุธานี นวนคร
ปทมุธานี รังสติ-คลอง 3
ปทมุธานี ตลาดสีม่มุเมอืง รังสติ
ปทมุธานี รังสติ-ปทมุธานี
ปทมุธานี ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ
ปทมุธานี เซยีร ์ รังสติ
ปทมุธานี เทสโก ้ โลตัส นวนคร
ปทมุธานี บิ๊กซ ี ล าลกูกา 2
ปทมุธานี เทสโก ้ โลตัส รังสติ
ปทมุธานี ตลาดไท
สมทุรปราการ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ (แอรพ์อรต์เรลลงิค)์
สมทุรปราการ สมทุรปราการ
สมทุรปราการ พระประแดง



จงัหวดั สาขา
สมทุรปราการ ปู่ เจา้สมงิพราย 
สมทุรปราการ ถนนเทพารักษ์ 
สมทุรปราการ อมิพเีรยีล เวลิด ์ ส าโรง
สมทุรปราการ ถนนวัดกิง่แกว้
สมทุรปราการ ถนนเทพารักษ์ กม.22
สมทุรปราการ โรบนิสนั สมทุรปราการ
สมทุรปราการ เมกาบางนา
สมทุรปราการ บางบอ่ สมทุรปราการ
สมทุรปราการ ถนนสายลวด-สมทุรปราการ
สมทุรปราการ เมอืงใหม ่ บางพลี
สมทุรปราการ มารเ์ก็ตวลิเลจ สวุรรณภมูิ
สมทุรปราการ สวุรรณภมู ิ อาคารปฏบิัตงิาน ทอท.
สมทุรสาคร ถนนเศรษฐกจิ 1-สมทุรสาคร
สมทุรสาคร กระทุม่แบน
สมทุรสาคร พันทา้ยนรสงิห์
สมทุรสาคร สมทุรสาคร
สมทุรสาคร ออ้มนอ้ย
อยธุยา อยธุยา
อยธุยา อทัุย-อยธุยา
อยธุยา วังนอ้ย 
อยธุยา อยธุยา พารค์
อยธุยา สวนอตุสาหกรรมโรจนะ อยธุยา
นครปฐม นครชยัศรี
นครปฐม ออ้มใหญ่
นครปฐม เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา
นครปฐม พุทธมณฑล สาย 4
นครปฐม ก าแพงแสน
นครปฐม นครปฐม
นครปฐม พระปฐมเจดยี์
นครปฐม สามพราน นครปฐม
นครปฐม มหาวทิยาลัยศลิปากร-พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม บิ๊กซ ี นครปฐม
กาญจนบรุี กาญจนบรุ ี
กาญจนบรุี ทา่เรอื
กาญจนบรุี โรบนิสนั กาญจนบรุี
ฉะเชงิเทรา บางวัว
ฉะเชงิเทรา แปลงยาว
ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม
ฉะเชงิเทรา ถนนศขุประยรู-ฉะเชงิเทรา
ฉะเชงิเทรา ถนนมหาจักรพรรดิ-์ฉะเชงิเทรา
ฉะเชงิเทรา โรบนิสนั ฉะเชงิเทรา
ชยันาท ชยันาท
นครนายก นครนายก 
ประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์
ประจวบครีขีันธ์ ปราณบรุี
ประจวบครีขีันธ์ หวัหนิ-ประจวบครีขีันธ์
ประจวบครีขีันธ์ หวัหนิ มารเ์ก็ตวลิเลจ 
ปราจนีบรุี ปราจนีบรุี
ปราจนีบรุี ประจันตคาม
เพชรบรุี เพชรบรุี
เพชรบรุี บิ๊กซ ี เพชรบรุี
ราชบรุี ราชบรุ ี
ราชบรุี ด าเนนิสะดวก
ราชบรุี บา้นโป่ง
ราชบรุี โพธาราม
ราชบรุี ถนนคฑาธร ราชบรุี
ลพบรุี ลพบรุี
ลพบรุี วงเวยีนสระแกว้-ลพบรุี
ลพบรุี บิ๊กซ ี ลพบรุ ี 2
สมทุรสงคราม สมทุรสงคราม
สระแกว้ อรัญประเทศ 
สระแกว้ สระแกว้ 
สระบรุี สระบรุี
สระบรุี พระพุทธบาท
สระบรุี วหิารแดง
สระบรุี มวกเหล็ก
สระบรุี วังมว่ง
สระบรุี ถนนพหลโยธนิ-สระบรุ ี
สระบรุี โรบนิสนั สระบรุี



จงัหวดั สาขา
สงิหบ์รุี สงิหบ์รุี
สพุรรณบรุี อูท่อง
สพุรรณบรุี สพุรรณบรุี
สพุรรณบรุี โรบนิสนั สพุรรณบรุี
อา่งทอง อา่งทอง

แผนการกระจายธนบตัรทีร่ะลกึฯ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)
ศนูยเ์งนิสดเชยีงใหม่

จงัหวดั ชือ่สาขา

เชยีงใหม่ เชยีงใหม ่
เชยีงใหม่ ฮอด

เชยีงใหม่ ตลาดหนองหอย-เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ ถนนชา้งคลาน เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ เมญา่ ชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์ เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ เซน็ทรัลเฟสตวิัล เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ สนัป่าขอ่ย-เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ สีแ่ยกขว่งสงิห-์เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ ถนนชา้งเผอืก เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ หนา้โรงพยาบาลมหาราช เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ เซน็ทรัลพลาซา เชยีงใหม ่ แอรพ์อรต์

เชยีงใหม่ ฝาง

เชยีงราย เชยีงราย

เชยีงราย เทงิ

เชยีงราย แมส่าย

เชยีงราย ถนนพหลโยธนิ-เชยีงราย 
เชยีงราย ดอยแมส่ลอง

เชยีงราย เซน็ทรัลพลาซา เชยีงราย

น่าน น่าน

น่าน ทา่วังผา

พะเยา พะเยา

แพร่ แพร่

แพร่ สงูเมน่

ล าปาง งาว

ล าปาง ล าปาง 
ล าปาง เซน็ทรัลพลาซา ล าปาง

ล าพูน ล าพูน

ล าพูน บิ๊กซ ี ล าพูน

แผนการกระจายธนบตัรทีร่ะลกึฯ

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)

ศนูยเ์งนิสดขอนแกน่

จงัหวดั ชือ่สาขา

อดุรธาน ี อดุรธาน ี
อดุรธาน ี เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี

ขอนแกน่ ขอนแกน่ 
ขอนแกน่ เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน่

ขอนแกน่ บา้นไผ่

สกลนคร สกลนคร

รอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

เลย เลย

มหาสารคาม เสรมิไทย คอมเพล็กซ ์ มหาสารคาม

แผนการกระจายธนบตัรทีร่ะลกึฯ

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)

ศนูยเ์งนิสดนครราชสมีา

จงัหวดั ชือ่สาขา

นครราชสมีา นครราชสมีา 
นครราชสมีา ถนนพบิลูละเอยีด-นครราชสมีา

นครราชสมีา ปากชอ่ง

นครราชสมีา คา่ยสรุนาร-ีนครราชสมีา

นครราชสมีา เทสโก ้ โลตัส โคราช 2

นครราชสมีา เดอะมอลล ์ นครราชสมีา

ชยัภมูิ ชยัภมู ิ

บรุรัีมย์ หนองกี่

บรุรัีมย์ บรุรัีมย์

สรุนิทร์ โรบนิสนั สรุนิทร์



แผนการกระจายธนบตัรทีร่ะลกึฯ

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)

ศนูยเ์งนิสดหาดใหญ่

จงัหวดั สงักดั/ชือ่สาขา

สงขลา หาดใหญ ่
สงขลา ควนเนียง

สงขลา เซน็ทรัลเฟสตวิัล หาดใหญ่

สงขลา บิ๊กซ ี เอ็กซต์รา้ หาดใหญ่

สงขลา ถนนจตุอินุสรณ์ หาดใหญ่

สงขลา บิ๊กซ ี หาดใหญ่

สงขลา ถนนรัถการ-หาดใหญ่

สงขลา ระโนด

สงขลา สงขลา

ปัตตานี ปัตตานี

ตรัง หว้ยยอด

ตรัง คลองปาง

ตรัง ตรัง 
พัทลงุ พัทลงุ

นราธวิาส นราธวิาส

นราธวิาส สไุหงโก-ลก

ยะลา ยะลา

สตลู สตลู

แผนการกระจายธนบตัรทีร่ะลกึฯ

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน)

ศนูยเ์งนิสดสรุาษฎรธ์านี

จงัหวดั สงักดั/ชือ่สาขา

สรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี นาสาร

สรุาษฎรธ์านี หนา้โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี เกาะสมยุ

สรุาษฎรธ์านี มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี บอ่ผดุ เกาะสมยุ 
สรุาษฎรธ์านี เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี บิ๊กซ ี สรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี บา้นสอ้ง สรุาษฎรธ์านี 
นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

นครศรธีรรมราช ทุง่สง

นครศรธีรรมราช จันดี

นครศรธีรรมราช ตลาดหวัอฐิ-นครศรธีรรมราช

นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช

ชมุพร ชมุพร

ชมุพร หลังสวน

ระนอง ระนอง


