
ล ำดบั ช่ือร้ำนไปรษณย์ีไทย (ปณร.) สถำนที่ตั้ง เวลำเปิด-ปิด โทรศัพท์ 

1 . ปณร.สามเสนใน 201 (ตลาดห้วยขวาง) เลขท่ี 2000/21-6 ถ.ประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง  
เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

ทุกวนั 8.00-21.00 น. 0-2277-8676/08-1409-1661
Fax: 0-2274-9926

2 . ปณร.ภาษีเจริญ 201  (ตลาดบางแค) ท่ีอยูใ่หม่ เลขท่ี 3 ถนนบางแค แขวง/เขต บางแค 
กรุงเทพฯ 10160

ทุกวนั 8.30-20.30 น. 0-2413-5657-8
08-1890-6020 
Fax: 0-2413-5657
0-2801-1500

3 ปณร.ภาษีเจริญ 202 (เพชรเกษม 69) เลขท่ี 235  หมู่ท่ี 1  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 
แขวงหนองแขม กรุงเทพฯ  10160

อา.-ศ. 8.00-18.00 น. ส.หยดุ 0-2421-7523
08-9499-2500 
Fax: 0-2421-7523/08-4538-2424

4 ปณร.บางใหญ่ 201 (บ๊ิกซีรัตนาธิเบศร์)
092-270-3177 พนกังานร้าน

2CR206  อยูภ่ายในศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี   ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 6  หมู่ท่ี 6  ต.เสาธงหิน   อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140

ทุกวนั 9.30-20.30 น. 0-2927-9656
08-8756-2153 
Fax: 0-2927-9656 

5 ปณร.รังสิต 201 (เสมาฟ้าคราม) เลขท่ี 22/18 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 จ.-ส. 8.00-20.00 น. อา. หยดุ 0-2995-5588 
08-1569-4266 
Fax: 0-2995-5587
08-1641-9624

6 ปณร.รังสิต 202 (เซียร์ รังสิต) เลขท่ี 99 หมู่ 8 ชั้น G ห้อง G03-04 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 
ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

จ. - ศ. 9.00 - 20.00 น. ส. อา.
หยดุประเพณี/ชดเชย 10.00-19.00 น.

0-2992-6879 
08-1629-3837 
Fax: 0-2532-2116
08-9415-4815

7 ปณร.รองเมือง 201 (จตุัรัสจามจุรี) อาคารโครงการจตุรัสจามจุรี เลขท่ี 319 (ห้องเลขท่ี 230/1 ชั้น 2) 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

จ. - ศ. 10.00-19.00 น. 
ส. 10.00-14.00 น. อา. หยดุ

0-2160-5133 
08-1634-1640 
Fax: 0-2160-5133

8 ปณร.ลาดกระบงั 201 (คลองสองตน้นุ่น) เลขท่ี 358/17 หมู่ 4 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพฯ 10520

จ. - ศ. 7.30-17.00 น. 
ส. 7.30-14.00 น. 
อา. 9.00-18.00 น.

0-2543-9266
08-6345-7832
Fax: 0-2906-8826

9 ปณร.สมุทรปราการ 201 (ศรีสมุทร) เลขท่ี 143 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 จ. - ศ. 7.00-19.00 น. ส. 9.00-13.00 น. 
อา. 12.00-17.00 น.

0-2388-1188
08-9127-7788
 Fax: 0-2173-8551

รำยละเอยีดร้ำนไปรษณย์ีไทย 
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10 ปณร.สมุทรปราการ 202 (เทพารักษ)์ เลขท่ี 420/185 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270

จ. - ศ. 7.30-19.00 น. 
ส. และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย 
9.00-15.00 น. อา.ปิดท าการ

0-2758-1556 
Fax: 0-2380-6811 
08-8803-3351
08-8803-3352

11 ปณร.บางปู 201 (แพรกษา) เลขท่ี 431/6 หมู่ 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ทุกวนั 7.30-20.30 น. 0-2703-6988-9
08-6773-0651 
Fax: 0-2701-1163

12 ปณร.สามเสนใน 203  (อินทามระ 27) เลขท่ี 321  ปากซอยอินทามะระ 27 ถ.สุทธิสาร 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

ทุกวนั 8.30-19.30 น. 0-2616-2352
08-9123-4141 
Fax: 0-2279-5476

13 ปณร.คลองจัน่ 201 (หมู่บา้นปริญลกัษณ์)  เลขท่ี 200/130 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 
กทม. 10240

จ.-ศ 8.30-18.30 น. 
ส.-อา.8.30-13.30 น.

08-9137-9189
08-1407-4900 
0-2733-4098  
F. 0-2733-4097  

14 ปณร.คลองหลวง 201 (เจ -เวนิว นวนคร) เลขท่ี 98/100-98/159 หมู่ 13  ศูนยก์ารคา้เจ-เวนิว นวนคร ชั้น 1 
ห้อง A06 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ทุกวนั 8.30-20.00 น. 08-9415-4815
0-2975-9778 
Fax: 0-2975-9778

15 ปณร.สมุทรปราการ 203 (อิมพีเรียลส าโรง) ห้องเลขท่ี CG 46  ชั้น 1 ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิร์ดส าโรง เลขท่ี 999 ถ.
สุขมุวิท  ต.ส าโรง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

ทุกวนั 10.30 - 19.30 น. 0-2756-9756/08-1848-4400 
Fax: 0-2756-8700

16 ปณร.มีนบุรี 201 (สุเหร่าคลองหน่ึง) เลขท่ี 357 ถ.สุเหร่าคลองหน่ึง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510

จ. - ศ. 8.00 - 20.00 น. 
ส. 8.00 - 12.00 น. อา. 13.00 - 20.00 น.

0-2919-2169
08-1984-0290 
Fax: 0-2919-2169

17 ปณร.รองเมือง 202 (ราชด าริ) เลขท่ี 45/13 ถ.ราชด าริ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330

จ. - ศ. 7.30-18.00 น. ส. 8.00-12.00 
อา และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย หยดุ

0-2253-5372-3 ต่อ 119 
Fax: 0-2253-9041

18 ปณร.ยานนาวา 201 (ตรอกวดัจนัทร์ใน)  เลขท่ี  964/5  ตรอกวดัจนัทร์ใน  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120

 ส.07.30-11.30 น.  อา. หยดุ 0-2292-0315 
08-1811-5413/08-1378-9543

19 ปณร.บางขนุเทียน 201 (แสมด า) เลขท่ี  89/21  หมู่ 1  ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล  แขวงแสมด า 
เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150

อา.- ศ. 8.00-18.00 น. ส. 8.00-12.00 0-2462-0392/08-6977-1993 
Fax: 0-2462-0392
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20 ปณร.สามเสนใน 204 (เคหะดินแดง 2) เลขท่ี 22/-  อาคารแฟลตหลงัท่ี 3 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 
ถ.ประชาสงคเ์คราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จ.-ส. 8.30-19.30 น. อา. หยดุ 0-2246-8233

21. ปณร.จรเขบ้วั 201 (ซอยรามอินทรา 34) เลขท่ี 17 ซ.รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10230

จ.- ศ. 8.30-19.00 น. ส. 8.30-16.00 น. 
อา.วนัหยดุประเพณี/ชดเชย 10.00-16.00

0-2943-8020
08-1173-0388

22. ปณร.จตุจกัร 201 (พหลโยธิน 34) เลขท่ี 238-238/1 ซอยพหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

ทุกวนั 9.00-19.00 น. 0-2941-7227 
Fax: 0-2941-7226

23. ปณร.จรเขบ้วั 204 (คูบ้อน) เลขท่ี 62/1 ถนนคูบ้อน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 
กรุงเทพฯ 10230

ทุกวนั 8.30-20.30 น. 0-2943-0594
08-1923-3003 
Fax : 0-2943-0594

24. ปณร.ล าลูกกา 201 (ตลาดเอ ซี คลอง 4) เลขท่ี 29/193 (ใกลต้ลาดเอ ซี คลอง 4) หมู่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 12150

ทุกวนั 7.00-20.00 น. 0-2569-3017/08-9763-9125 
Fax: 0-2569-3017

25. ปณร.สมุทรปราการ 204 (ทรัพยบ์ุญชยั) เลขท่ี 228 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ทุกวนั 8.30-20.30 น. 0-2388-1011/ 08-1682-1558
26. ปณร.ปทุมธานี 201 (ตลาดปู่ โพธ์ิ) เลขท่ี 57 หมู่ 5 ถ.ติวานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

12000
จ.-ส. เวลา 8.00-18.00 น. อา.หยดุ 0-2019-6459

27. ปณร.สมุทรปราการ 205 (ตลาดหนามแดง) เลขท่ี  1054/9 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270

จ. - ศ. 7.00-19.00 น. 
ส.- อา. และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย 
9.00-17.00 น.

0 -2385-2582 

28. ปณร.บางพลี 201 (ตลาดไทยประกนั) เลขท่ี 128/25 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ ์ ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 10540

จ. - ศ. 8.00 - 19.00 
ส.-อา และวนัหยดุประเพณี/ ชดเชย 
9.00 - 18.00 น.

 Tel/Fax : 0-2763-8649

29. ปณร.บางนา 201 (ซอยสุขมุวิท 101/1) เลขท่ี 129/3 ซ.สุขมุวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260

ทุกวนั 8.30-19.30 น. 08-9123-2447

30. ปณร.พระโขนง 201 (อาคารมโนรม) เลขท่ี 3354  ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110

จ.-ศ. 8.30-17.00 น. ส. - อา. 
และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย หยดุ

0-2249-9437 Fax :  0-2672-7021 

31. ปณร.บางพลี 202 (ก่ิงแกว้ 4) เลขท่ี 36/14 หมู่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 จ.-ศ. 7.30-19.30 น.  
ส.-อา. 10.00-17.00 น.

Tel : 0-2750-3083 
Fax : 0-2316-9998

32. ปณร.บางขนุเทียน 202 (บางกระด่ี) เลขท่ี 41/2 ถ.บางกระด่ี  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150

ทุกวนั 7.30-19.00 น. Tel : 0-2452-2396/0909927750
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33. ปณร.ธญับุรี 201 (คลอง 8) เลขท่ี 11/7 หมู่ 3 ต.ล าผกักูด อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110 จ.-ศ. 8.00-19.00  น. ส. 9.00-17.00 น.
อา. หยดุ

Tel : 0-2905-5511/ 08-6571-3989
 Fax : 0-2905-5511 

34. ปณร.สมุทรสาคร 201 (โพธ์ิแจ)้ เลขท่ี 19/36 ม.4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 อา. - ศ. 7.00-18.00 น. ส.หยดุ Tel : 0-3482-4107 
Fax : 0-3482-4108

35. ปณร.อ่าวอุดม 201 (เทสโก ้โลตสับ่อวิน) ห้างเทสโก ้โลตสั สาขาบ่อวิน ชั้น 2 เลขท่ี 117/46 หมู่ 3 
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

จ.-ส. 10.00-19.30 น. 
อา.10.00-19.00 น.

08-4126-1156 /08-4126-1155 
038-177-066

36. ปณร.มีนบุรี 203 (นิคมฯ บางชนั) เลขท่ี 43 ซอยเสรีไทย 89-91 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510

ทุกวนั 7.00-20.30 น. Tel : 0-2517-9605 
Fax : 0-2919-9535

37. ปณร.พระโขนง 202 (อาคารเสริมมิตร) เลขท่ี 159/4 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 1 ห้อง SG4  
ถ.สุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110

จ.-ศ. 7.00-19.00 น. (หยดุ ส.-อา.) Tel : 0-2661-7553/08-9780-6922 
Fax : 0-2661-7553

38. ปณร.พระนครศรีอยธุยา 201 
(หมู่บา้นสินทิวาธานี)

เลขท่ี 125/97-98 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยธุยา 13160

จ.-ส.8.00-20.30 น. อา.หยดุ 08-9415-4815 035-709-654

39. ปณร.ราไวย ์201 (บีเซ็นเตอร์ ใสยวน) เลขท่ี 28/46 หมู่ 1 โครงการบีเซนเตอร์ ต.ราไวย ์อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83130

จ.ส. 9.00-20.00 น.  
อา.10.00-15.00 น.

Tel : 0-7628-9583/08-5113-1616 
Fax : 0-7628-9583

40. ปณร.ไร่ขิง 201 (พทุธมณฑลสาย 5) เลขท่ี 30/59-60 หมู่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 จ.-ศ. 7.00-19.00 น. 
ส. 7.00-12.00 น. อา.13.00-19.00 น.

Tel : 08-9369-6363/0-2431-1228 
Fax : 0-2431-1228

41. ปณร.เฉวง 201 (ตลาดวดัพงับวั) เลขท่ี 171 หมู่ 2 ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 จ.- อา. 8.00-22.00 น. 
แจง้วา่เปล่ียนเป็น 8.00-19.00 น.

Tel : 08-7970-6726/0-7741-3914 
Fax : 0-7741-7236

42. ปณร.ขอนแก่น 201 (ตลาดการเคหะ) เลขท่ี 64/7 ม.11 ถ.เจนจบทิศ ต.เมืองเก่า อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000

จ.-ศ. 8.00-17.00 น. ส. 8.00-13.00  น.
อา.หยดุ

Tel.0-4322-6889

43. ปณร.กาฬสินธุ์ 201 (ราชมงคล) 196/2 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 จ.-ศ. 8.00-20.00 น. ส.-อา.และวนัหยดุ 
ประเพณี/ชดเชย  8.00-12.00 น.

Tel.0-4381-1769  
Fax.0-4381-1769

44. ปณร.รามอินทรา 201 (สายไหม 50) เลขท่ี 6/39 หมู่ 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 จ.-ส . 8.00-19.00 น. อา. หยดุ Tel :0-2909-8850 
Fax : 0-2909-8850

45. ปณร.ชลบุรี 201 (อมตะนคร) เลขท่ี 463 หมู่ 5ต.คลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทุกวนั 10.00-21.00 น. Te l : 0-3821-3997/08-1988-3130
46. ปณร.ขอนแก่น 202 (ประตูน ้า) เลขท่ี 456/55-56 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ทุกวนั 9.00-19.00 น. Tel : 0-4347-2356 
47. ปณร.เชียงใหม่ 201 (ส่ีแยกศาลเด็ก) เลขท่ี 72/8 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 จ.- ส. 8.30-18.00 น. อา. หยดุ Tel : 0-5324-5255 

Fax : 0-5324-5255
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48. ปณร.กระทุ่มแบน 201 (บางบอน 5 ซอย 5) เลขท่ี 206/3 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74110

จ.- ศ. 7.00-19.00 น. ส.7.00-19.00 
อา. 9.00-14.00 น.

Tel : 08-1356-7689/08-1356-7681
 0-3447-6104

49. ปณร.คลองจัน่ 203 (รามค าแหง 112) เลขท่ี 211/8 หมู่ 3 ถ.รามค าแหง 112 แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กทม.10240

จ.- ศ. 8.00 - 17.00 น. 
ส.- อา 9.00 - 12.00 น.

 Tel : 0-2729-6892

50. ปณร.ชลบุรี 202 (ดอนหวัฬ่อ) เลขท่ี 68/21 หมู่ 5 ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 จ.- ศ. และหยดุประเพณี/ชดเชย 
8.30-21.00 น.  ส. 8.30-15.00 น.
 อา. หยดุ

Tel : 0-3871-7506/08-3985-1854 
Fax : 0-3871-7506

51 ปณร.รองเมือง 203 (ศิวาเทล ทาวเวอร์) เลขท่ี 53 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 จ.-ศ.  8.00-17.00 น. Tel  0-2255-0090 
Fax : 0-2253-0130  

52 ปณร.สตัหีบ 201 (ตลาดสหชยั) เลขท่ี 164/15 หมู่ 5 ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 20180 จ.- อา. 7.30 - 20.00 น. Tel. 0-3873-8536 /08-0585-0777 
Fax. 0-3873-8536

53 ปณร.หาดใหญ่ 201 (ตลาดใหม่) เลขท่ี 15/30 ถ.ผดุงวิถี ต  าบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90000

จ. - อา. 9.00 - 21.00 น. Tel. 0-7480-0139 
Fax.0-7480-0139

54. ปณร.จรเขบ้วั 203 (ตลาดถนอมมิตร) เลขท่ี 19/100 ซ.วชัรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10230

จ.- ศ. 8.30-19.00 ส. 9.00-17.00 น.
อา 9.00-12.00 น.

Fax : 0-2347-0265

55. ปณร.บางละมุง 201 (ตลาดโรงโป๊ะ) เลขท่ี 75 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 จ.- ศ. 8.00-17.30 ส. 8.00 - 12.00 น. 
อา วนัหยดุประเพณี/ชดเชย 8.00-12.00

Tel : 0-3824-0045 
Fax : 0-3824-0045

56 ปณร.มาบตาพดุ 201 (เนินพยอม) เลขท่ี 88/44 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 จ.- อา. 07.00 - 21.00 น. Tel : 0-3869-1177  
57 ปณร.นนทบุรี 201 (ท่าอิฐ) เลขท่ี 92/54 หมู่ 3 ต.ไทรมา้ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 จ.- อา. 07.00 - 19.00 น. 0-2922-1235/ 08-4874-2018
58 ปณร.พิษณุโลก 201 (เซ็นทรัล พิษณุโลก) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก  ห้องเลขท่ี RMUG 03 

ชั้น G เลขท่ี 9/99 หมู่ 5 ต.พลายชุมชน อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
จ.-ศ.10.30-20.30 น. ส. อา และวนัหยดุ 
ประเพณี/ชดเชย เวลา 10.00-20.30

055-338-422/ 08-1832-8045

59 ปณร.นครราชสีมา 201  
(เทสโกโ้ลตสั โคราช 2)

ห้างสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั โคราช 2 เลขท่ี 223 หมู่ 1
ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ทุกวนั 9.00-20.00 น. Tel : 08-9629-9926

60 ปณร.บางละมุง 202 (ซอยเนินพลบัหวาน) เลขท่ี 355/10 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 จ.-ส. 09.00-20.00 น. อ. 10.00-20.00 น. Tel /Fax : 038-429-066  
61 ปณร.รังสิต 203 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เลขท่ี 144 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี 

จ.ปทุมธานี 12130
จ . - ศ. 7.30 น. - 19.30 น. 
ส. 7.30 - 17.00 น. และวนัหยดุประเพณี
/ชดเชย 7.30 - 12.00 น.

Tel: 08-1816-1327 
0-2981-8801
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ปณร.เชียงราย 201 (เซ็นทรัล เชียงราย) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ห้องเลขท่ี G19 ชั้น G 
ท่ีตั้งเลขท่ี 99/9 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 จ. - ศ. 11.00-20.30 น. ส.-อา และวนัหยดุ

Tel : 0-5317-9755 

ประเพณี/ชดเชย 10.00-20.30 น. Fax : 0-5317-9755
ปณร.แม่โจ ้201 (ตลาดรวยโชค) เลขท่ี 389/1 หมู่ 10 ต.ป่าไผ ่อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 50210 จ.- อา. 10.00-19.00 น. Tel : 0-5312-6677

64. ปณร.กระทุ่มแบน 202 (คลองมะเด่ือ) ป๊ัม ปตท เลขท่ี 17/10 หมู่ 8 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  74110

จ. - ส. 7.00-19.00 อา.และวนัหยดุ 
ประเพณี/ชดเชย 8.00-16.00 น.

Tel : 0-3487-8038 
Fax : 0-3487-8039

65. ปณร.เพชรบุรี 201 (ตน้มะม่วง) เลขท่ี 208/7 ถ.บริพตัร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 จ. - ศ. 7.00 - 19.00 น. ส.- อา. วนัหยดุ 
ประเพณี/ชดเชย 9.00 - 16.00 น.

Tel :/Fax 0-3240-0507

66. ปณร.อุดรธานี 201 (ค่ายประจกัษ)์ เลขท่ี 238/8 หมู่ 1 ซ.บา้นหนองขอนกวา้ง ต.หมากแขง้
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

จ. - ศ. 7.30 - 19.30 น. 
ส. - อา. 09.00 - 15.00 น.

Tel /Fax : 0-4212-2436

67. ปณร.สุราษฎร์ธานี 201 (เซ็นทรัล) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ห้องเลขท่ี RMG 01 ชั้น G
เลขท่ี 88 หมู่ 10 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จ.- ส. 103.0 -20.30 น. 
ส.-อา.และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย  
10.30 -21.00 น.

Tel: 08-1737-9613
077-489-888
 077-489-888

68. ปณร.อุบลราชธานี 201 (เซ็นทรัล) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลอุบลราชธานี เลขท่ี 311 หมู่ 7  
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

จ. - ศ. 10.30 - 21.00 น. 
ส. - อา. 10.00 - 21.30 น. 
และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย

Tel: 045-422-445 
08-1600-2767

69. ปณร.บางละมุง 204 (ตลาดไร่วนาสินธุ์) เลขท่ี 17/17 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 จ. - ส. 8.00 - 19.30 น.
 อา. 12.00 - 19.30 น.

033-672-638

70. ปณร.สามเสนใน 206 (เอสพลานาด) ห้างทอ๊ปส์ มาร์เก็ต สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก 
เลขท่ี 99 ถ.รัชดา แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ทุกวนั 10.00 - 20.00 น.  Tel : 08-9811-5081
08-9828-4898 
Fax : 0-2642-2344

71. ปณร.หาดใหญ่ 202 (ถนนปุณณกณัฑ)์ เลขท่ี 99/10 หมู่ 5 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 จ.-ศ. 8.00 - 19.00 น. ส. 9.00 - 19.00 น.
และวนัหยดุประเพณี/ชดเชย 8.00-19.00 
(ปิดเป็นบางกรณี เช่น สงกรานต)์

Tel : 0-7450-0020

72. ปณร.จตุจกัร 202 (เซ็นทรัลลาดพร้าว) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว ห้องเลขท่ี RMG 204 ชั้น 2 
ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

ทุกวนั 10.00 - 20.30 น. Tel/Fax : 0-2986-7565 
08-6667-6600 (คุณปลา)

73. ปณร.ล าพนู 201 (ตลาดแจ๋วจริง) เลขท่ี 231/50-51 หมู่ 4 ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู 51000
จ. - ศ. 10.00 - 19.00 น. ส. อาและวนัหยดุ 
ประเพณี/ชดเชย 11.00 - 16.00 น.

Tel/Fax : 0-5358-1229

62.

63
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74. ปณร.หาดใหญ่ 203 (เซ็นทรัล 2) ศูนยก์ารคา้เฟสติวลั หาดใหญ่ เลขท่ี RMG G01 
ถ.กาญจนวณิชย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ทุกวนั 9.00 - 20.00 น. Tel : 0-7433-9868

75. ปณร.บางปะอิน 201 (ตลาดนครทอง) เลขท่ี 45/3 หมู่ 17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน 
จ.นครศรีอยธุยา 13160

จ. - ศ. 8.00-19.00 น. 
ส. - อา. 8.00 - 12.00 น.

Tel/Fax : 0-3527-4256 
08-1931-2382

76. ปณร.พทุธมณฑล 201 (เดอะ บรีโอ)้ ศูนยก์ารคา้ The Brio Mall ห้องเลขท่ี G1/1 เลขท่ี 199 หมู่ 6 
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ทุกวนั 8.00-20.00 น. Tel : 08-6377-7999 
0-2116-5654

77. ปณร.อ่าวอุดม 202 (เมกาโฮม บ่อวิน)
(ยา้ยจาก ปณร.บางละมุง 202ฯ) เปิด 9 ม.ค. 55

ศูนยก์ารคา้เมกาโฮม สาขาบ่อวิน เลขท่ี 333/143 หมู่ 3 
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

จ. - ศ. 8.00 - 19.00 น. 
ส. - อา 8.00 - 17.00 น.

Tel : 0-3811-9164 
08-0776-4891 (นอ้งจ๊ิบ)

78. ปณร.รามอินทรา 202 (หพลโยธิน ก.ม. 27) เลขท่ี 1/83 หมู่ 6 แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 จ. - ศ. 6.30 - 20.00 น. 
ส. 7.00 - 19.00 น. อา ปิดท าการ

0-2994-8795

79. ปณร.ปากเกร็ด 201
(Popular Walk เมืองทอง)

เลขท่ี 101-101/1 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120

จ. - ศ. 8.30 - 19.00 ส. - อา 9.00 - 17.00 
Tel  : 08-1856-8568
0-2000-8686

80. ปณร.เชียงใหม่ 202 (สวนดอกปาร์ค) อาคารสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศ์าสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลขท่ี  110 ถ.อินทวโรรส 
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

จ. - ส. เวลา 8.00 - 19.30 น.
อา. เวลา 10.00 - 16.00 น. 
หยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา 8.00 - 16.00 น.

Tel/Fax : 053-289-138 

81. ปณร.ตล่ิงชนั 201 (พาซิโอ)้ ศูนยก์ารคา้เดอะพาซิโอ ้พาร์ค กาญจนาภิเษก 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170

จ. - ส. เวลา 8.00 - 20.00 น.
 อา เวลา 9.00 - 19.00 น.

Tel : 06-1769-2333 
Fax : 0-2116-5654

82. ปณร.อุดรธานี 202 (ส่ีแยกสามพร้าว) เลขท่ี 305/7 หมู่ 6 ซอยบา้นเด่ือ ต.หมากแขง้ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

จ. - ส. เวลา 8.30 - 18.00 น. 
อา เวลา 9.00 - 13.00 น.

Tel : 042-326-777
คุณเต ้09-9563-9545

83. ปณร.บางขนุเทียน 203 (บางมด) เลขท่ี 58/23 หมู่ 10 ซอยพระราม 2 ท่ี 43 หมู่บา้นสินทวี
ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

จ. - อา. เวลา 8.00 - 17.00 น. Tel : 0-2867-0607
09-9198-4365

84. ปณร.ลาดกระบงั 202 (เดอะพาซิโอ)้ ศูนยก์ารคา้พาซิโอ ลาดกระบงั เลขท่ี 318/5 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบงั 
แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520

จ. - อา.เวลา 10.00-20.00 น. Tel.0-2171-7584

85. ปณร.สตัหีบ 202 (แยกเจ) โครงการเซนศิริ แยกเจ เลขท่ี 98/100 หมู่ 9 ต าบลสตัหีบ 
อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 20180

จ. อ. พฤ. ศ. เวลา 08.00 - 19.00 น.
พ. เวลา 08.00-20.00 น.
ส. อา. เวลา 09.00-19.00 น.

Tel.08-5813-9616

86. ปณร.ป่าซาง 201 (เวียงหนองล่อง) เลขท่ี 5 หมู่ 9 ต าบลวงัผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จงัหวดัล าพนู 51120

จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น. ส.-อา. เวลา 
08.00-12.00 น.วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุ
ชดเชย ปิดท าการ

Tel.08-6654-8189
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87. ปณร.อ่าวอุดม 203 (สวนไอเพลส) เลขท่ี 87/27 หมู่ 2 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี 20230

จ.-ศ. เวลา 08.30-18.00 น. ส. 
เวลา 09.00-12.00 น.
วนัอา. วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุชดเชย
 ปิดท าการ

Tel.08-1436-2744

88. ปณร.อุดรธานี 203 (ตลาดไทยศิริ) เลขท่ี 44/6 ตลาดไทยศิริ ถนนอุดร-สกล ต าบลหนองบวั 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000

จ.-ศ. เวลา08.00-19.00 น. 
ส. เวลา 09.00-17.00น.

Tel.0-4293-2800

89. ปณร.วารินช าราบ 201 (ตลาดเจริญศรี) เลขท่ี 134/2 หมู่ 16 ตลาดเจริญศรี ต  าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190

จ.-ศ. เวลา 07.30-18.30 น. 
ส.-อา.08.00-17.00 น.

Tel.0-4542-5079

90. ปณร.บางละมุง 205 (โป่ง) 8/48 หมู่ 8 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี
20150

จ.-ศ. 08.00-18.00 น.
ส.08.00-15.00 น.
อา. วนัหยดุตามประเพณี  ปิดท าการ

Tel.08-1816-5674

91. ปณร.เชียงใหม่ 203 (แม่เหียะ) 32/48 หมู่ 2 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
50000

จ.-ส. 08.30-18.00 น.
อา. ปิดท าการ

Tel.08-1469-8880

92. ปณร.ถลาง 201 (ส่ีแยกท่าเรือ) 63/10 หมู่ 5 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต
83110

จ.-ส. 08.00-19.00 น.
อา. วนัหยดุตามประเพณี  ปิดท าการ

Tel.08-7283-8800

93. ปณร.สุราษฎร์ธานี 202 (ในลึก) 173/98 หมู่ 1 ถนนวดัโพธ์ิ-บางใหญ่ ต  าบลมะขามเต้ีย 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000

จ.-ส.08.00-20.00 น. 
อา.09.00-19.00 น.

Tel.09-8741-9889


