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1

ศูนย์ฯ 52 สาขาสามเสนนอก

2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม02-276-5996 F.02-277-6112
เสนี รตั น์ จิตตะเสนี ย,์ คุณคําคูณ เสน่ หา

เขตห้วยขวาง

22

2

ศูนย์ฯ 15 สาขาลาดพร้าว(ศูนย์ใหญ่)

179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310
02-939-9538

เขตห้วยขวาง

14

3

ศูนย์ฯ 25 ห้วยขวาง

ถ. ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

เขตห้วยขวาง

22

4

ศูนย์ฯ 53 สาขาท่าทราย

ถ.ประชาชืน การเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210
02-580-2123 F.02-580-2123
คุณประเทือง สุขมนต์

เขตหลักสี

9

5

ศูนย์ฯ 53 ทุ่งสองห้อง

ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

เขตหลักสี

9

6

ศูนย์ฯ 53 สาขาตลาดบางเขน

ถ.วิภาวดีรงั สิต หมู่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม.10210 02-589-5751

คุณ กาญจนา สิถิติรตั

เขตหลักสี

9

7

ศูนย์ฯ 50 สาขาวัดลําต้อยติง

6/2 แขวงลําต้อยติง เขตหนองจอก กทม. 10530

02-988-7569

คุณรัตนา แย้มกลิน

เขตหนองจอก

11

8

ศูนย์ฯ 50 สาขาวัดใหม่ เจริญราษฎร์

41/3 ม.11 แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กทม.10530

02-989-9201

คุณณรงค์ กลินสี

เขตหนองจอก

11

9

ศูนย์ฯ 50 สาขาบรรจุปิยะพันธุ ์

34/6 ม.2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530

02-906-1619

คุณบุบผา

เขตหนองจอก

11

10 ศูนย์ฯ 44 สาขาคลองสิบสอง

15/4 ม.3 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530

02-543-1083

คุณถวัล

เขตหนองจอก

11

11 ศูนย์ฯ 50 สาขาลําพระองค์

34/2 ม.7 ต.ลําผักชี เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-5623

คุณไกรลาศ ไชยคําวัง

เขตหนองจอก

11

เขตหนองจอก

11

คุณวงพร ชานสวนเจริญ

02-277-2660 F.02-276-5995
คุณนิ ภา เฟื องปรางค์
02-573-0729 F.02-574-6348
คุณสุพฒ
ั รา

12 ศูนย์ฯ 43 สาขาคลองสิบ

8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-7568

คุณเรืองฤทธิJ

13 ศูนย์ฯ 44 สาขาลําผักชี

96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-5623

คุณวิไล

เขตหนองจอก

11

14 ศูนย์ฯ 50 สาขาลําแบนใหญ่

92/1 ม.9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-1450

คุณกรรณิการ์

เขตหนองจอก

11

15 ศูนย์ฯ 50 สาขากระทุ่มราย

22/1 ม.12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-2417

คุณสุนีย์

เขตหนองจอก

11

16 ศูนย์ฯ 50 สาขาลําแบนชะโด

40/1 ม.4 แขวงคูฝ้ ังเหนื อ เขตหนองจอก กทม.10530

02-906-1619

คุณสมหมาย

เขตหนองจอก

11

17 ศูนย์ฯ 44 สาขาวัดใหม่กระทุ่มล้ม

10/1 ม.4 ลําต้อยคํา เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-7568

คุณจํานงค์

เขตหนองจอก

11

18 ศูนย์ฯ 43 สาขาคูฝ้ ังเหนื อ

40/1 ม.3 แขวงคู่ฝังเหนื อ เขตหนองจอก กทม.10530

02-543-1022,089-030-2267
คุณวิมล ศรีไพโรจน์

เขตหนองจอก

11

19 ศูนย์ฯ 48 สาขาปิ ติวรรณ

10/1 ม.7 หลังเขต ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม กทม.10160

02-421-3815

คุณปิ ยะฉัตร

เขตหนองแขม

15

20 ศูนย์ฯ 48 สาขาหนองแขม

56 ม. 8 เขตหนองแขม กทม.10160

02-429-3566

คุณเสาวณี

เขตหนองแขม

15
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21 ศูนย์ฯ 48 นาควัชระอุทิศ

40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษี เจริญฝังเหนื อ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
02-421-2147-9
กทม
F.02-421-2147-9
คุณสมชาย ตรีทิพย์ส#ถิ304
ต

เขตหนองแขม

15

22 ศูนย์ฯ 61 สาขาออเงิน

40 ม.2 ถ.เพิมสินออเงิน เขตสายไหม กทม.10220

คุณปราณี วัชรโชติ

เขตสายไหม

11

23 ศูนย์ฯ 61 สังวาลย์ ทัศนารมย์

19/5 ม.3 ซ.สายไหม 43 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-536-0163

ร.อ ทวงทิพย์ คํานวณชอบ

เขตสายไหม

11

24 ศูนย์ฯ 63 สมาคมแต้จิMว

1/2 ซ.วัดปาก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

คุณนั นทวัน

เขตสาทร

16

25 ศูนย์ฯ 13 ไมตรีวานิ ช

ศ 13 ไมตรีวานิ ช แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. 10100 02-222-7875

เขตสัมพันธวงศ์

17

26 ศูนย์ฯ 68 สาขาสะพานสูง

104 ซ.รามคําแหง 118 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง02-372-2225-7
กทม
F.02-372-2228
คุณอาจารี ประเสริฐวงษ์,คุณพิพิธ ตระกูลบุญ

เขตสะพานสูง

11

27 ศูนย์ฯ 35 สาขาสะพานสูง

18 ม. 8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

02-373-2206

คุณพรทิพย์

เขตสะพานสูง

11

28 ศูนย์ฯ 68 สาขาหมูบ่ า้ นนั กกีฬาแหลมทอง

99/2497 ซ.6 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

02-368-2345

คุณมานพ แจ๋วกลิน/

เขตสะพานสูง

14

29 ศูนย์ฯ 37 สาขาสวนหลวง

1997 ซ.อ่อนนุ ช 39 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม
02-321-5969

คุณมัลลิกา พลอยประดับ

เขตสวนหลวง

13

30 ศูนย์ฯ 37 ประสงค์-สุดสาคร ตูจ้ ินดา

2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

เขตสวนหลวง

13

31 ศูนย์ฯ 22 วัดปากบ่อ

235 ซ.อ่อนนุ ช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-8813,02-321-2683,086-390-1168
คุณวันริสา มหัตธน,คุณเมทินี เตยะธิ
F.02-320-1760
ติ

เขตสวนหลวง

13

32 ศูนย์ฯ 21 วัดธาตุทอง(ศูนย์ใหญ่)

214 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

16

33 ศูนย์ฯ 21 สาขาพระโขนง

1979/7-8 ถ.สุขุมวิท 75/1 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม.1011002-331-7698 F.02-331-7698
คุณนริสา พลอยวิเลิศ ,คุณมลิวรรณ พละวัฒร์

เขตวัฒนา

13

34 ศูนย์ฯ 66 สาขาจระเข้บวั

56 ม.1 แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

9

35 ศูนย์ฯ 66 สาขาจันทร์ทองอิน-ดวงเด่น

11/5 ม.5 ซ.เสนานิ คมโครงการ 2 ถ.หลังวัดลาดปลาเค้า แขวงจระเข้02-570-6561
บวั เขตลาดพร้าวF.02-570-6581
กทม คุณกาญจนา กล่อมคาย

เขตลาดพร้าว

9

36 ศูนย์ฯ 66 สาขาตําหนั กพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

4/98 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว 39 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม
02-539-4828 ,085-คุณวิไลวรรณ คุณะวัฒน์ สถิตย์

เขตลาดพร้าว

14

37 ศูนย์ฯ 46 สาขาลําปลาทิว

ศ.46 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

081-845-4394

เขตลาดกระบัง

11

38 ศูนย์ฯ 46 กันตารัตน์ อุทิศ

14 ม. ซ.ลาดกระบัง 13 เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-329-0320 กด 0 คุณมณีวรรณ

เขตลาดกระบัง

11

39 ศูนย์ฯ 46 สาขาคลองสองต้นนุ่ น

02-329-0320,02-329-1412
คุณทัศนี ย์ ขําหรุ่น
17 ถ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520

เขตลาดกระบัง

11

40 ศูนย์ฯ 46 สาขาขุมทอง

8/4 ถ.ขุมทอง-ลําต้อยติง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม.1052002-704-1205

เขตลาดกระบัง

11

02-533-3495
02-675-9945-6

พญ.มาลินี โชติสุกลรัตน์

02-321-9884,02-362
คุณจุไรรัตน์ เสนพงศ์
02-392-2488 F.02-391-6082
คุณสิริหทัย มูลชวณิชย์ ,คุณสราญ คําแฝง
02-570-7971

คุณดลนยา บุตรแก้ว

คุณกุมารี หวังแจ่ม

คุณปราณี ม่วงฉ่อง

1/2/2007
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41 ศูนย์ฯ 46 สาขาทับยาว

97 ม.8 ถ.ทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

02-739-5401

คุณนาวิน ศิริวิไล

เขตลาดกระบัง

11

42 ศูนย์ฯ 46 สาขาบึงบัว

70/4 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-326-8596

คุณสําราญ จันทร

เขตลาดกระบัง

11

43 ศูนย์ฯ 46 สาขาเคหะชุมชนร่มเกล้า

ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-543-9156

คุณจิตตนา ลิวลักษณ์

เขตลาดกระบัง

11

44 ศูนย์ฯ 39 ราษฎร์บรู ณะ

277/1 ม.3 ถ.ราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฏร์บรู ณะ เขตราษฏร์บรู ณะ กทม
02-427-7949 F.02-คุณเยาวนิ จ จรัญเวโรจน์ ศิริ,คุณพรพิมล จิรางกูร

เขตราษฎร์บรู ณะ

10

45 ศูนย์ฯ 58 สาขาล้อม-พิมเสน ฟั กอุดม

51 ม.9 ถ.สุขสวัสดิJ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎณ์บรู ณะ กทม.10140
02-427-7512 , F.02-428-4405
คุณสมชาย ขันทอง

เขตราษฎร์บรู ณะ

10

46 ศูนย์ฯ 2 ราชปรารภ

509 วัดดิษส์หงสาราม ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400
(02) 251-7735-7 , คุF.02-245-9144
ณขันทอง หาญลํายอง

เขตราชเทวี

12

47 ศูนย์ฯ 55 สาขาเดชะสัมพันธ์

27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 02-294-3247 ต่อ 11คุณบุญมา สรรพวุธ

เขตยานนาวา

16

48 ศูนย์ฯ 55 สาขาช่องนนทรี

27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 02-293247ต่อ 11 คุณบุญมา สรรพวุธ

เขตยานนาวา

16

49 ศูนย์ฯ 7 บุญมี ปรุราชรังสรรค์

663 สาธุ ซ.55 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

02-294-9444

คุณสมหมาย นามหนอง

เขตยานนาวา

16

50 ศูนย์ฯ 43 คลองแสนแสบ

60 ม.1 แสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.10510

02-543-8039

คุณเกสร วิบลู ผล

เขตมีนบุรี

11

51 ศูนย์ฯ 50 สาขาคลองสี

55 ม.17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.10510

02-543-8451

คุณวาสนา

เขตมีนบุรี

11

52 ศูนย์ฯ 43 มีนบุรี

39 หมู่ 1 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-540-7154 F.02-540-7334
คุณลัดดาวัลย์ บุญสรวง,คุณศรีวรรณา ต้นศิริ

เขตมีนบุรี

11

53 ศูนย์ฯ 47 สาขายายทวดมาก

ม.12 ซ.ร่วมพัฒนา แขวงบางด่วน เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-457-4171

เขตภาษี เจริญ

15

54 ศูนย์ฯ 62 สาขาตวงรัชฏ์ฯ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปั ญญา

เจริญ กทม
,02-454-4711
คุณปรัชญา F.02-454-4711
ศักดิJอาชทรัพย์
45/600 ม.14 ซ.ยิ มประยูร ถ.ข้างศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษี 02-455-5804

เขตภาษี เจริญ

15

55 ศูนย์ฯ 62 สาขานางโกย เอียมสะอาด

35/7 ม.12 บางหว้า เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-454-2781

เขตภาษี เจริญ

15

56 ศูนย์ฯ 47 สาขาคลองขวาง

9 ม.2 ต.หกคลองขวาง เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-410-1810,02-410-1814
คุณจรูญ สุขอ้น

เขตภาษี เจริญ

15

57 ศูนย์ฯ 47 สาขาวัดกําแพง

55 ม.10 ซ.วัดกําแพง แขวงบางแวก เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-410-4691

คุณมนต์นภา

เขตภาษี เจริญ

15

58 ศูนย์ฯ 9 ประชาธิปไตย(ศูนย์ใหญ่)

ศูนย์ฯ ประชาธิปไตย ต.บ้านมานถม เขตพระนคร กทม. 10200

02-281-7861

คุณรําพึง จิตต์กมล

เขตพระนคร

17

59 ศูนย์ฯ 1 สะพานมอญ

3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม.10200

02-226-5897,02-222-7874
คุณชิต สมค้า

เขตพระนคร

17

60 ศูนย์ฯ 32 มาริษ ตินตมุสิก

91 ซ.วัฒนาสมบัติ ถ.สุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-331-1773 F.02-331-1773
คุณถวิล ,คุณวราภรณ์ จงประเสริฐ

เขตพระโขนง

13

คุณสุนีย์ เลี ยงพงษ์
คุณสังดจิตต์ ธรรมเจริญ
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61 ศูนย์ฯ 34 โพธิJศรี

151 ซ.โพธิJศรี ถ.สุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
02-331-9438 , F.02-332-9720,02-331-9438
คุณบุษบา ลีวิรตั น์ ,คุณวิภาพร วนารมย์

เขตพระโขนง

13

62 ศูนย์ฯ 51 วัดไผ่ตนั

12/10ถ.พหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-270-1985

คุณดรุณี พรหมหน์ ใจ

เขตพญาไท

12

63 ศูนย์ฯ 11 ประดิพทั ธ์

51/13 ถ.ประดิพทั ธ์ ซ.7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-271-1122 F.02-278-5535
คุณชวนชม เกษมสันต์

เขตพญาไท

12

64 ศูนย์ฯ 20 ธนาคารศรีนคร

29/1 เฉลิมเขต 2 เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กทม.10100

เขตป้อมปราบ

17

65 ศูนย์ฯ 57 บุญเรือง ลําเลิศ

226 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
02-396-1866 , 02-คุณสุจิตรา ทิพวัน,คุณวิภา หงค์สุวรรณ์

เขตประเวศ

13

66 ศูนย์ฯ 46 สาขาคลองสามเสนประเวศ

113 ซ.ร่มเกล้า 4 เขตประเวศ กทม.10250

คุณศรีมาลา บัวอุไร

เขตประเวศ

11

67 ศูนย์ฯ 57 สาขาดอกไม้

30 ม.11 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
02-328-1406
กทม

คุณวันวิสาข์ มหัตธน,คุณอุษา สุนทรอําไพ

เขตประเวศ

13

68 ศูนย์ฯ 16 ลุมพินี

161/82 ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กทม.10330
02-251-2970,02-252-7776
คุณนุ กลู ตรี,09-790-6030
พุทธ,คุณมาลินี โชติสกุลรัตน์

เขตปทุมวัน

17

69 ศูนย์ฯ 5 จุฬาลงกรณ์

344 ซ.จุฬาฯ 22 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
02-214-1057

เขตปทุมวัน

17

70 ศูนย์ฯ 50 สาขาบึงกุม่

190 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม.10240

02-375-2897 F.02-378-1601
คุณบําเพ็ญฤดี โกมุทผล

เขตบึงกุม่

14

71 ศูนย์ฯ 56 สาขาทับเจริญ

43/1 ซ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม.10230

02-510-4955 F.02-519-4785
คุณรุ่งรวี ,คุณรัตนา ศรีเสาวนั นท์

เขตบึงกุม่

14

72 ศูนย์ฯ 23 สีพระยา

383/4 ถ.สีพระยา แขวงสีพระยา เขตบางรัก กทม.10500

02-233-0782

เขตบางรัก

16

73 ศูนย์ฯ 31 เอิบ-จิตรทัง-สุบุตร

252 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ 84/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.1070002-424-6933 F.02-424-5367
คุณนั นทา บัวแดง

เขตบางพลัด

15

74 ศูนย์ฯ 65 สาขาม่วงศิริ

22 ม.7 ซ.83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-415-8020 F.02-899-9252
คุณต้วงทิพย์ มยุระเป็ นชะ

เขตบางบอน

10

75 ศูนย์ฯ 65 สาขารักษาสุขบางบอน (ศูนย์ใหญ่)

140/2 ม.3 ถ.เอกชัย 121 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-416-8319

คุณอารีย์ ศรีอนั ประเสริฐ

เขตบางบอน

10

76 ศูนย์ฯ 29 สาขาล้อมสุขา

ม.1 ถ.เอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

คุณวิเนตร์ ทับมณี,คุณรุ่งระวี ชัยวิรชั ติกุล

เขตบางบอน

10

77 ศูนย์ฯ 8 บุญรอด รุ่งเรือง

02-361-6760-2 F.02-361-6760(305)
คุณณรงค์ พ้นภัย
119 ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

เขตบางนา

13

78 ศูนย์ฯ 8 สาขา บางนา

23 ม.4 ซ.ลาซาล 27 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 02-398-7550

คุณจรินทร์ กลินหอม ,วิรตั น์ ทองอุ๋

เขตบางนา

13

79 ศูนย์ฯ 19 วงค์สว่าง

675 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

02-910-7314-5

คุณยอดยิง/สําเภา/

เขตบางซือ

12

80 ศูนย์ฯ 3 บางซือ

58 ม. 1 ถ.เตชะวณิชย์ แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10900

02-587-0881

คุณชนิ ดา

เขตบางซือ

12

02-223-0004
02-326-8040

02-416-7657

คุณอิง ชาญไววิทย์

คุณมยุรี ทรรศนี ยก์ ุลกิจ

คุณปโยธร รัตนวิชา
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81 ศูนย์ฯ 40 บางแค(ศูนย์ใหญ่)

578 ม.1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

024547070

คุณภัทราวดีอรุณ

เขตบางแค

15

82 ศูนย์ฯ 48 สาขาหนู ไล้จีนประสาน

255/73 ม. 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160

02-421-2707

จิดาภา

เขตบางแค

15

83 ศูนย์ฯ 40 สาขาแย้ม เหย็น หนู เสเกกุล

8/1 ม.2 แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

02-413-0586

คุณเตือนจิตร ทวนทีย

เขตบางแค

15

84 ศูนย์ฯ 40 สาขาบางไผ่

70 ม. 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160

02-413-1156

คุณพิมพรรณ เล้าแสงนํ า

เขตบางแค

15

85 ศูนย์ฯ 40 วิจิตรตรา

121/1 ม. 1 หลักสอง เขตบางแค กทม.10160

02-454-2782

คุณกาญยนี ผิวหอม

เขตบางแค

15

86 ศูนย์ฯ 40 สาขาบางแคเหนื อ

394 ม.10 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

02-421-3806

คุณสงัด บุมาบรามกลาง

เขตบางแค

15

87 ศูนย์ฯ 12 จันเทียง เนตรวิเศษ

ซ.ประดู๋ 40 เขตบางคอแหลม กทม.10120

02-291-7637-8

คุณวัฒนชัย

เขตบางคอแหลม

16

88 ศูนย์ฯ 18 มงคล วอนวังตาล

863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
02- 211-0860

คุณบัวลอง แดงสุวรรณ

เขตบางคอแหลม

16

89 ศูนย์ฯ 14 แก้วสีบุญเรือง

389/1 ม.14 ซ.จันทร์ 42 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม02-211-2353

คุณสมาน บินหาเล

เขตบางคอแหลม

16

90 ศูนย์ฯ 24 สาขาวัดไตรรัตนราม

3/2 ม. 2 รามอินทรา 8 สาขาวัดไตร แขวงจรเข้บวั เขตบางเขน กทม02-552-5978

คุณเปรมวดี ทองสุโชติ

เขตบางเขน

9

91 ศูนย์ฯ 42 สาขาบางกระดี

ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-452-1484

คุณวิชยั พงษ์สาํ นึ ก

เขตบางขุนเทียน

10

92 ศูนย์ฯ 42 ถนอม ทองสิมา

ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-416-8318,02-415-2052
คุณนงนุ ช ทองขุนชาญ

เขตบางขุนเทียน

10

93 ศูนย์ฯ 42 สาขาท่าข้าม

98/1 ม.4 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.1015002-810-2095-2

คุณระเบียบ ดีการค้า

เขตบางขุนเทียน

10

94 ศูนย์ฯ 42 สาขางามเจริญ

62/2 ม.1ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-416-0882

คุณจันทณ์ทิพย์ เสริมทรัพย์

เขตบางขุนเทียน

10

95 ศูนย์ฯ 42 สาขาพิทยาลงกรณ์

ถ.พระราม 2 ซ.พัทยาลงกรณ์ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
02-452-5002

คุณคงศักดิJ ฤกษ์งาม

เขตบางขุนเทียน

10

96 ศูนย์ฯ 42 สาขาเมฆสุวรรณ

11/12 หมูท่ ี 9 ซ.เทียนทะเล 25 ถ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุ
02-452-3472
นเทียน กทม

คุณบุบผา กาลพัฒน์

เขตบางขุนเทียน

10

97 ศูนย์ฯ 42 สาขาสุขปาน จันทร์สว่าง

น กทม
47/21 ม.3 ซ.แสมดํา 22 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทีย02-416-1711

คุณจุรี ใจเสงียม,คุณสีนวล กิตติพฒ
ั นาพงษ์

เขตบางขุนเทียน

10

98 ศูนย์ฯ 59 สาขาบัวผัน

18 ม.2 ซ.เจริญสุข ถ.ประชาอุทิศ 76 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม
02-873-8089,087-030-9744
คุณฐารยา โตบัว

เขตบางขุนเทียน

10

99 ศูนย์ฯ 50 สาขากาญจนวาส

1242(23) ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ02-370-2062,081-493-9984
กทม
คุณวิน แป้นไทย

เขตบางกะปิ

14

100 ศูนย์ฯ 35 หัวหมาก

ถ.รามคําแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

02-374-3594 F.02-374-3550
คุณปราณี วงศ์ประทุม
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101 ศูนย์ฯ 33 วัดหงส์รตั นราม

127 ซ.วังเดิม 2 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
02-472-5895-6 F.02-472-4706
คุณจารุวรรณ แดงหวาน,คุณบุผดี กฤษณะจูทะ

เขตบางกอกใหญ่

15

102 ศูนย์ฯ 30 วัดเจ้าอาม

164/79 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
02-423-0234 F.02-424-7241
คุณนารีรตั น์

เขตบางกอกน้อย

17

103 ศูนย์ฯ 36 บุคคโล

779/2 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

เขตธนบุรี

10

104 ศูนย์ฯ 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์

359 ศูนย์ 27 จันทร์บวรไพบูลย์ ถ.เทิดไท 17 แขวงบางยีเรือ เขตธนบุ02-465-1000
รี กทม

เขตธนบุรี

10

105 ศูนย์ฯ 26 เจ้าคุณพระประยูรวงค์

วัดบุบผาราม โรงเรียนพระปริญตั ิธรรม เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์
02-465-0014
เขตธนบุรี กทมF.02-465-0699
พญ.นภัสชล ฐานะสิทธิJ,สกาวรัตน์ วิวฒ
ั น์ เจริญกุล

เขตธนบุรี

10

106 ศูนย์ฯ 59 สาขาสามัคคีบาํ รุง

54/7 ซ.ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
02-426-1626

เขตทุ่งครุ

10

107 ศูนย์ฯ 59 สาขาทุ่งครุ 1

คุณวรพร เสนา
190 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 84 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม02-463-3630 F.02-463-3630

เขตทุ่งครุ

10

108 ศูนย์ฯ 54 สาขาทัศน์ เอียม

364/79 ซ.พุทธบูชา 44 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
02-426-3514 F.02-426-3321
คุณณัฐิมา กลาวกัลยา

เขตทุ่งครุ

10

109 ศูนย์ฯ 59 สาขาทุ่งครุ ศูนย์ใหญ่

309 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
02-464-3057 F.02-463-5621
คุณนิ ตยา มิงสําแดง

เขตทุ่งครุ

10

110 ศูนย์ฯ 59 สาขาทุ่งครุ 2

554/5 ซ.ประชาอุทิศ 54 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 02-426-2459 F.02-426-2459
คุณมาลา ปานสง่า

เขตทุ่งครุ

10

111 ศูนย์ฯ 67 สาขาพล.ต.บุษป์ -ประดับ โกมุท

36/1 หมู่ 7 ถ.พุทธมลฑล สาย 3 แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กทม02-441-3400

นางประทีป ปั ญญา

เขตทวีวฒ
ั นา

15

112 ศูนย์ฯ 67 สาขา แจ่ม-ดํา ควรชิน

16/1 ม.3 แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170

02-441-9827

คุณอารมย์ / นางสาคร

เขตทวีวฒ
ั นา

15

113 ศูนย์ฯ 67 สาขาทวีวฒ
ั นา

3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170

02-441-4680-84,081
คุณกิติพร ลิพิพฒ
ั น์ ไพบูลย์

เขตทวีวฒ
ั นา

15

114 ศูนย์ฯ 67 สาขาตังพิรุฬห์ธรรม

9/6 ม. 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170

02-441-0266

คุณกัลยา ทรัพย์เย็น

เขตทวีวฒ
ั นา

15

115 ศูนย์ฯ 67 สาขาศาลาธรรมสพ

ศูนย์49 ศาลาธรรมสพ (วัดปุรณาวาส) แขวงศาลาธรรมสพ เขตทวีวฒ
ั 02-441-9235
นา กทม

คุณประภาศรี

เขตทวีวฒ
ั นา

15

116 ศูนย์ฯ 67 สาขาพัน-วงศ์ สาทิม

8/5 ม.6 ถ.พัฒนาสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170
02-441-3024

คุณอํารา

เขตทวีวฒ
ั นา

15

117 ศูนย์ฯ 49 สาขาเกตุแว่น

115/119 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

02-448-4610

คุณนั ดดา สังขะกะนิ ษฐ์

เขตตลิงชัน

15

118 ศูนย์ฯ 49 สาขาสะพานผัก

82/7 ม.11 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

02-448-4545

คุณศุภวา อุน่ สกานนท์

เขตตลิงชัน

15

119 ศูนย์ฯ 49 สาขาโพธิJสาร

ศ.49 (สาขาโพธิสาร) แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กทม.10170

02-448-6267

คุณแต๋ว

เขตตลิงชัน

15

120 ศูนย์ฯ 49 สาขาตลิงชัน

324/12 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิงชัน กทม.10170

02-433-5532

คุณสุนีย์ ศิริประยงต์

เขตตลิงชัน

15

02-468-5297 F.02-476-5801
คุณพรทิพย์ สุนทรนั นท์
คุณบงกชพร นิ รมาณสกุล
คุณชนากานณ์ พงษ์พนั ธุ ์

1/6/2007
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121 ศูนย์ฯ 49 สาขาจันทคุณาภรณ์

6/5 ม. 22 แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กทม.10170

02-418-4766

คุณปราณี เปลียนใจ

เขตตลิงชัน

15

122 ศูนย์ฯ 49 สาขาวัดสะพาน

1/2 ม.7 แขวงบางพรม เขตตลิงชัน กทม.10170

02-410-8042

คุณปั ทมา ทรงประยูร

เขตตลิงชัน

15

123 ศูนย์ฯ 49 สาขาบางเชือกหนั ง

938 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิงชัน กทม.10170 02-410-8204 F.02-410-8204
คุณดวงใจ บุญยืน

เขตตลิงชัน

15

124 ศูนย์ฯ 49 สาขาวัดชัยพฤกษมาลา

7/2 ม.4ซ. ชัยพฤกษ์มาลา ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน 02-424-9410,02-410-8042
กทม
คุณสมสุนีย์ เทียบวิจิตรฉาย,คุณสุภนิ ดา ทรงประยูร

เขตตลิงชัน

15

125 ศูนย์ฯ 38 จิVด-ทองคํา บําเพ็ญ

137/9(72) ซ.23 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
02-241-8378-82,02คุณบรรจง นุ กลู กิจ

เขตดุสิต

12

126 ศูนย์ฯ 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง

426 ถ.พิษณุ โลก แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กทม.10300

เขตดุสิต

12

127 ศูนย์ฯ 4 ดินแดง

คุณสุนทร สุนทรชาติ,คุณกรองทอง น้อยประเสริฐ
4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-246-1553,02-248

เขตดินแดง

22

128 ศูนย์ฯ 60 สาขารสสุคนธ์ มโนธญากร

60 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

เขตดอนเมือง

9

129 ศูนย์ฯ 60 สาขาเมตตาบริบาล(สีกนั )

64/145 ม.2 ถนน.เลียบคูนายกิม แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210
(083) 090-6995 (02)
คุณ565-8386
ทองใบ

เขตดอนเมือง

9

130 ศูนย์ฯ 60 สาขาดอนเมือง

วัดดอนเมือง ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-566-2772 F.02-566-2772
คุณสมทรง รืนสนธิJ

เขตดอนเมือง

9

131 ศูนย์ฯ 29 สาขาช่วงนุ เนตร(ศูนย์ใหญ่)

27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150
02-476-6493-95-96
คุณF.02-476-6628
ศรีสุดา เสริมพณิชกิจ,คุณนวลสมร ชมศิริ

เขตจอมทอง

10

132 ศูนย์ฯ 29 สาขาศาลาครืน

33 ถ.เอกชัย 33 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150

เขตจอมทอง

10

133 ศูนย์ฯ 42 สาขาบางมด

5/1 ม.9 ถ.พระราม 2 ซ.28 วัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม02-416-0999 F.02-416-0999
คุณรณกรณ์ อังกินันท์

เขตจอมทอง

10

เขตจอมทอง

10

02-282-8493,02-281-4510
คุณดวงเดือน ชัยยะ
02-565-5257-8

02-415-7435

คุณนฤมล ศอกจะนก

คุณพลูศรี ไชยเกษตรกรณ์
พ.จ.อ. วรพันธ์ พงศ์จิตภักดิJ

1/11/2013

134 ศูนย์ฯ 29 สาขาวัดไทร

1/3 ม.2 ถ.เอกชัย 19 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.1015002-415-2200

135 ศูนย์ฯ 17 ประชานิ เวศน์

ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-591-6306 F.02-588-2059
คุณศิริลกั ษณ์ จิระชาติ

เขตจตุจกั ร

12

136 ศูนย์ฯ 24 บางเขน

62 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-579-9607 F.02-579-1921
คุณธนดา ทองสุโชติ

เขตจตุจกั ร

9

137 ศูนย์ฯ 43 สาขาทรายกองดินใต้

29 ม.5 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510

02-543-7295

คุณนิ ตยา สิริไพฑูรย์

เขตคลองสามวา

11

138 ศูนย์ฯ 43 สาขาบางชัน

เยื องวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.02-517-5300

คุณดวงแข อํานวยพงษ์สา

เขตคลองสามวา

11

139 ศูนย์ฯ 43 สาขาวัดคูบ้ อน

20/5 ม.7 ซ.คูบ้ อน 35 ถ.คูบ้ อน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม02-519-3288 F.02-519-3288
คุณพรทิพย์ จิตรจํานงค์

เขตคลองสามวา

11

140 ศูนย์ฯ 43 สาขาวัดสามวาตะวันตก

32 ม.8 ถ.พระยาสุเรนท์ แขวงคลองสามวา กทม.10510

เขตคลองสามวา

11

02-914-1525

คุณภัทรา ประยงค์กลิน
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141 ศูนย์ฯ 43 สาขาวัดสามวาตะวันออก

5 ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.10510

142 ศูนย์ฯ 64 สาขาคลองสามวา

1 ซ.เลียบคลองสอง 10 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
02-548-0495
กทม
F.02-548-0499
คุณเปี ยมนรี ทัวกลาง

143 ศูนย์ฯ 43 สาขาวัดบัวแก้ว

12/2 ม.2 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม.10510

02-543-7822

คุณสมชาย กะต่ายเพชร

144 ศูนย์ฯ 28 กรุงธนบุรี (ลาดหญ้า)

ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลําพูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600

02-860-8210

พิชิต เสนาจันทร์

145 ศูนย์ฯ 41 คลองเตย

139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-249-1385

คุณวสันต์ เจริญผล

146 ศูนย์ฯ 10 สุขุมวิท

722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
02-258-4892 F.02-259-2523
คุณปิ รัฐยา ธนกรวิทย์ ,วิลาวัณย์ เอียมวิบลู ย์

1/11/2006
1/7/2006

เขต

สายที

เขตคลองสามวา

11

เขตคลองสามวา

11

เขตคลองสามวา

11

เขตคลองสาน

10

เขตคลองเตย

16

เขตคลองเตย

16
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