รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

1

เลย (วัชระ)

78 หมู่ 8 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง เลย 42000

เลย

042833300

2

เลย (ชัยรัตน์)

425//22 ถ.เลย - ด่านซ้าย อ.เมือง เลย 42000

เลย

042812914/042814902

3

เลย (ภัคพล)

36/52 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง เลย 42000

เลย

042031342

4

เลย (พรรณทิพา)

80//1-2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000

เลย

042811799/042811894

5

เลย (พิระดา)

17/29-30 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่ อง อ.เมือง เลย 42000

เลย

042813064/0897767658

6

เชียงใหม่ (วไลรัตน์)

237 หมุ่ 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ 50230

เชียงใหม่

0956742695/052068855

7

เชียงใหม่ (ฤทธิชยั )

72/5 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริ มใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180

เชียงใหม่

053297432/0817839020

8

เชียงใหม่ (ลัดดา)

129/1 หมู่ 3 ถ.ดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

เชียงใหม่

053042381

9

เชียงใหม่ (ลาเจียก)

อาคาร ซี. ไอ. ทาวเวอร์ 2/2 ชั้น 3 โซน เอ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

053809465/0652691929

10

เชียงใหม่ (ชุติมณฑน์)

อาคาร ซี.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 2 โซน ดี 2/2 ถ.มหิ ดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

053809515

11

เชียงใหม่ (ประอรรัตน์)

141 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

เชียงใหม่

053284051

12

เชียงใหม่ (ปิ ยะศักดิ์)

287/2 หมู่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210

เชียงใหม่

053352858

13

เชียงใหม่ (ภวุฑฒ์)

255//3-4 ถ.มหิดล ต.ป่ าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

เชียงใหม่

053204233-6

14

เชียงใหม่ (ภาวิณีย)์

146//1 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210

เชียงใหม่

053399288

15

เชียงใหม่ (สมบัติ)

อาคาร ซี.ไอ. ทาวเวอร์ 2//2 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

เชียงใหม่

053809555

16

เชียงใหม่ (อภิชาต)

ตู้ ป.ณ.18 (71 หมู่ 9) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160

เชียงใหม่

053826733-4

17

เชียงใหม่ (อาพรรณ)

49//11 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ 50140

เชียงใหม่

053422999

18

เชียงใหม่ (อดิศยั )

215 หมู่ 1 ต.ริ มใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180

เชียงใหม่

053299667

19

เชียงใหม่ (พิมพันธุ์)

131//1 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110

เชียงใหม่

053883593

20

เชียงใหม่ (พนิดา)

อาคาร ซี. ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 2 โซน เอฟ 2/2 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

053809489

21

เชียงใหม่ (ธัญนันท์)

202//8-9 หมู่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

053961137/053961138

22

เชียงใหม่ (ธนกร)

อาคาร ซี.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 3 โซนอี 2/2 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

053808599

23

เชียงใหม่ (ธนพร)

อาคารซี.ไอ. ทาวเวอร์ 2/2 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

052009536

24

เชียงใหม่ (จริ ยาพร)

อาคาร ซี.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 3 โซน อี 2/2 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เชียงใหม่

053808608

25

เชียงใหม่ (จิรภา)

261 หมู่ 1 ถ.เขื่อนเพชร ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่ 50190

เชียงใหม่

053475676

26

เชียงใหม่ (นิธิมา)

28//9 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-สันกาแพงสายใหม่ ต.สันกลาง อ.สันกาแพง เชียงใหม่ 50130

เชียงใหม่

053128484-5

27

เชียงราย (แสงเดือนนิมมิตา)

180/1-2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053717572/0818847071

28

เชียงราย (บรรดล)

359//11 หมู่ 8 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน เชียงราย 57120

เชียงราย

053722770

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

29

เชียงราย (มัทรี รา)

693//2 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย เชียงราย 57130

เชียงราย

053642678

30

เชียงราย (ขจร 1)

289//2-3 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย เชียงราย 57130

เชียงราย

053647084/053646212

31

เชียงราย (ขจร 2)

180/21-22 หมู่ 12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053742318

32

เชียงราย (คนาธิศม์)

196 หมู่ 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053717555

33

เชียงราย (สุวรรณี )

20/5-7 หมู่ 14 ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053715671/0819936298

34

เชียงราย (สุนีรัตน์)

60//2 หมู่ 16 ต.สถาน อ.เชียงของ เชียงราย 57140

เชียงราย

053791146

35

เชียงราย (สมพงษ์)

840 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย 57150

เชียงราย

053651135

36

เชียงราย (ศุภกิจ)

645 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57100

เชียงราย

0827613977

37

เชียงราย (ศรี สุภรณ์ 1)

88/55 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053773488

38

เชียงราย (ดลพร)

9//9 หมู่ 15 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง เชียงราย 57160

เชียงราย

053796073/053796070

39

เชียงราย (พวงเพ็ญ)

41 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053773662-8

40

เชียงราย (ธนพล)

2412//1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน เชียงราย 57120

เชียงราย

0813226915

41

เชียงราย (นภัสนันท์)

473//31 ถ.สิ งหไคล ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

เชียงราย

053715851/053745253

42

เพชรบุรี (วรรณา)

171//20-21 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เพชรบุรี 76000

เพชรบุรี

0863000027/0863111127

43

เพชรบูรณ์ (วชิรา)

122//13-14 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ NULL 67000

เพชรบูรณ์

056748123

44

เพชรบูรณ์ (ชาญชัย)

40 หมู่ 3 ถ.ชมฐีระเวช ต.ดงขุย อ.ชนแดน เพชรบูรณ์ 67190

เพชรบูรณ์

056761586

45

เพชรบูรณ์ (พิษณุชยั 1)

62/7-8 หมู่ 5 ถ.สามัคคีชยั ต.วัดป่ า อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

เพชรบูรณ์

056746548-9/0814754496

46

เพชรบูรณ์ (พงศ์ธนนท์)

199 หมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

เพชรบูรณ์

056789731/0896444417

47

เพชรบูรณ์ (ธันวรัฐ)

199/18-19 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000

เพชรบูรณ์

056712522/0931859996

48

ลาปาง (อัมพรพัช)

120 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.พระบาท อ.เมือง ลาปาง 52000

ลาปาง

054221745/054225746-7

49

ลาปาง (จันทร์ จิรา)

34/1-3 หมู่ 14 ต.พิชยั อ.เมือง ลาปาง 52000

ลาปาง

054335357/0864304188

50

ลาปาง (นิสิต)

1058/1 หมู่ 1 ถ.วชิราวุธดาเนิ น ต.พระบาท อ.เมือง ลาปาง 52000

ลาปาง

054221022/054221077

51

ลาพูน (วิวฒั น์)

2 ถ.เจริ ญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

ลาพูน

053511588

52

ลาพูน (อัมมิพร)

84/3-4 หมู่ 1 ถ.ลาพูน-ป่ าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง ลาพูน 51000

ลาพูน

053562218-9

53

ลพบุรี (วิเชียร)

195/7-8 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000

ลพบุรี

036422714

54

ลพบุรี (บังอร)

121//7-8 หมู่ 6 ถ.ลพบุรี-สิ งห์บุรี ต.พรหมมาสตร อ.เมือง ลพบุรี 15000

ลพบุรี

036427197

55

ลพบุรี (กฤษฎา)

30/16 หมู่ 8 ถ.สายนิคม-โคกตูม ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี 15000

ลพบุรี

036688427

56

ลพบุรี (มยุรี)

110-110//1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี 15000

ลพบุรี

036425155

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

57

ลพบุรี (ธันฐกรณ์)

94//3 ถ.สายลพบุรี-สิ งห์บุรี ต.บางคู้ อ.ท่าวุง้ ลพบุรี 15150

ลพบุรี

036799624-5

58

ลพบุรี (นิพนธ์ 1)

99/27 หมู่ 8 ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี 15000

ลพบุรี

036682243/0817808574

59

ลพบุรี (นิพนธ์ 2)

66//8-9 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ดีลงั อ.พัฒนานิคม ลพบุรี 15220

ลพบุรี

036682243

60

แม่ฮ่องสอน (บัณฑิตา)

1/3 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคา อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000

แม่ฮ่องสอน

053695274

61

แพร่ (กนิฏฐา)

76 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง แพร่ 54120

แพร่

054593644/054593772

62

แพร่ (สัจจา)

189 หมู่ 9 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000

แพร่

054511373

63

ชลบุรี (วีระวัฒน์)

165/67 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038455355

64

ชลบุรี (เดือนเพ็ญ 1)

102//18-19 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชลบุรี 20250

ชลบุรี

038255388-9

65

ชลบุรี (ชุติมณฑน์)

331//25-26 ถ.สุขุมวิท ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา ชลบุรี 20230

ชลบุรี

038346578/038346579

66

ชลบุรี (ชยพล)

23//1 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20260

ชลบุรี

038240801

67

ชลบุรี (กฤติญา)

149/374-375 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

ชลบุรี

038414644

68

ชลบุรี (ประมุข 1)

38-38//1 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130

69

ชลบุรี (ประมุข 2)

188 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130

70

ชลบุรี (ปฐวี)

48//82 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรี ราชา ชลบุรี 20210

ชลบุรี

038327898

71

ชลบุรี (สุรินทร์ 1)

188 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130

72

ชลบุรี (สุรินทร์ 13)

188 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130

73

ชลบุรี (สุรินทร์ 2)

188 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130

74

ชลบุรี (สมชาย)

121//32-33 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160

ชลบุรี

038468234

75

ชลบุรี (สมประสงค์)

104//123 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180

ชลบุรี

038701228/038729058-9

76

ชลบุรี (สิ ทธิวชั ร์ )

239//52-53 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรี ราชา ชลบุรี 20110

ชลบุรี

038341123

77

ชลบุรี (อัญญ์พศั ศา)

38 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130/038794400

78

ชลบุรี (อังคณา)

18//47-48 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา ชลบุรี 20110

ชลบุรี

038773558

79

ชลบุรี (พรชัย)

663 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170

ชลบุรี

038446422-25

80

ชลบุรี (ทัศนี ย)์

38 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

ชลบุรี

038274130

81

ชุมพร (วีระชัย)

347-347//1 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

ชุมพร

077581773

82

ชุมพร (กุศล)

32//11-12 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000

ชุมพร

077504967

83

ชุมพร (กิตฐสิ ทธิ์)

126-127 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86000

ชุมพร

077574714/077574715

84

ชุมพร (ปลวัชร)

144//5 ถ.กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000

ชุมพร

077512177/077512188

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

85

ชุมพร (สุภาพร)

175//11 ถ.กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000

ชุมพร

077503955

86

ชุมพร (สุริยา)

126 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86000

ชุมพร

0816064148/077534147

87

ชัยภูมิ (เมธาวี)

340/7 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

ชัยภูมิ

044811237

88

ชัยภูมิ (เรื องเดช)

555//3-4-5 หมู่ 8 ถ.ชัยภูมิ-สี คิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

ชัยภูมิ

044051437

89

ชัยภูมิ (กิตติพฒั น์)

5//12-13 ถ.นิเวศรัตน์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ชัยภูมิ

044833862-3

90

ชัยภูมิ (คมชิต)

168 บ้านตะกอ หมู่ 5 ต.บ้านชวน อ.บาเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

ชัยภูมิ

044109741

91

ชัยนาท (สมเกียรติ)

134//3 ถ.พรหมประเสริ ฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 17000

ชัยนาท

056421505-8

92

บึงกาฬ (จินดารัตน์)

550 หมู่ 7 ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง บึงกาฬ 38000

บึงกาฬ

042491429

93

บุรีรัมย์ (ชัยวุธ)

112/3-4 หมู่ 18 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

บุรีรัมย์

044110251/0813204793

94

บุรีรัมย์ (ฉัตร)

33//5-6 ถ.ธาน อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000

บุรีรัมย์

044612753

95

บุรีรัมย์ (ธันวมาส)

455/9/4 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 30000

บุรีรัมย์

044163985

96

บุรีรัมย์ (จักรกฤษณ์)

168//84-85 หมู่ 6 ต.ลาปลายมาศ อ.ลาปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

บุรีรัมย์

044666009

97

กรุ งเทพ (วรกร)

388 อาคารอามิโก้ ชั้น 16 โซนบี/2 ถ.สี่ พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

021053193

98

กรุ งเทพ (วิเชียร)

กรุ งเทพมหานคร

022666822-23

99

กรุ งเทพ (วิทูร)

138/86 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเต็อร์ ชั้นที่ 22 ห้อง ซี1-ซี3 ถ.นเรศ สี่ พระยา บางรัก กทม.
10500
อาคารอามิโก้ ชั้น 26 โซน บี 388 ถ.สี่ พระยา บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

022673400-3

100

กรุ งเทพ (เปรมใจ)

555//141 ออเงิน สายไหม กทม. 10220

กรุ งเทพมหานคร

021925915-18

101

กรุ งเทพ (แววตา)

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 199 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120

กรุ งเทพมหานคร

026755326

102

กรุ งเทพ (แสวง)

111//30 โครงการพรี เมี่ยมเพลส 3 ถ.รามอินทรา นวลจันทร์ บึงกุ่ม กทม. 10230

กรุ งเทพมหานคร

021871181

103

กรุ งเทพ (กฤษณ์)

138 อาคารจิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถ.นเรศ สี่ พระยา บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

022672274-5

104

กรุ งเทพ (กิตติคุณ)

กรุ งเทพมหานคร

020689943-44

105

กรุ งเทพ (ประยูร)

723 ชั้น จี อาคารศุภาคาร ห้อง บี10-บี17 ถ.เจริ ญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กทม.
10600
388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.สี่ พระยา บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

026330991-3

106

กรุ งเทพ (ประภัสรา)

388 อาคาร อามิโก้ ชั้น 19 โซน เอ ถ.สี่ พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

022354648-9

107

กรุ งเทพ (ประภาพร)

44//153 ถ.นิมิตรใหม่ มีนบุรี กทม. 10510

กรุ งเทพมหานคร

029069633/029069634

108

กรุ งเทพ (ปราโมทย์)

142 ถ.พุทธมณฑล สาย 1 บางด้วน ภาษีเจริ ญ กทม. 10160

กรุ งเทพมหานคร

024548681

109

กรุ งเทพ (มนัสนันท์)

82//5 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒั นา กทม. 10170

กรุ งเทพมหานคร

028881386-9/028881177

110

กรุ งเทพ (ยุทธนา)

8//116 โครงการเวิร์คเพลส ถ.รัชดา-รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230

กรุ งเทพมหานคร

023477592-6

111

กรุ งเทพ (รวิ)

5/15 อาคาร แอทแอร์เรี ย ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120

กรุ งเทพมหานคร

020505530

112

กรุ งเทพ (คณธร)

414//1-414//2 บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

กรุ งเทพมหานคร

029158774

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

113

กรุ งเทพ (สวรรยา)

138/13 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 10 ถ.นเรศ สี่ พระยา บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

022666814-17

114

กรุ งเทพ (สัญชัย)

723 อาคารศุภาคาร ชั้น แอล คลองต้นไทร คลองสาน กทม. 10600

กรุ งเทพมหานคร

020748700

115

กรุ งเทพ (ศิริพร)

889 อาคาร ไทย ซี ซี ห้อง 252 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120

กรุ งเทพมหานคร

026759993

116

กรุ งเทพ (อัมพร)

555 ถ.เจริ ญนคร บางลาภูล่าง คลองสาน กทม. 10600

กรุ งเทพมหานคร

024382556

117

กรุ งเทพ (พิษณุ)

138/67 อาคารจิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถ.นเรศ สี่ พระยา บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

026316844

118

กรุ งเทพ (ธวัชชัย)

88/194 โครงการสาเพ็ง 2 ซ.4 ถ.กัลปพฤกษ์ บางแค บางแค กทม. 10160

กรุ งเทพมหานคร

021253132

119

กรุ งเทพ (ธาริ นทร์ )

5//36 ซ.ศรี นคริ นทร์ 46//1 (ปราโมทย์) ถ.ศรี นคริ นทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250

กรุ งเทพมหานคร

021383636

120

กรุ งเทพ (ธนา)

อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 1055/577 ถ.สี ลม สี ลม บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

020108823

121

กรุ งเทพ (จันทมาส)

388 อาคารอามิโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซน บี ถ.สี่ พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

026330151-2

122

กรุ งเทพ (นันท์ธกรรณ)

388 อาคาร อามิโก้ ชั้น 27 โซน บี ถ.สี่ พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 10500

กรุ งเทพมหานคร

022335645

123

กรุ งเทพ (นภิศชญา)

39//21-22 หมู่บา้ นซิกเนเจอร์ ถ.กัลปพฤกษ์ บางแค กทม. 10160

กรุ งเทพมหานคร

024645411/0963235456

124

กรุ งเทพ (นพรัตน์)

95//279 ซ.บรมราชชนนี 17 อรุ ณอัมริ นทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700

กรุ งเทพมหานคร

024343860/024344301

125

กรุ งเทพ (ณัฐสิ นี)

723 อาคารศุภาคาร ชั้น แอล ห้อง แอล6-9 ถ.เจริ ญนคร คลองสาน กทม. 10600

กรุ งเทพมหานคร

024381521-3/028604448

126

กระบี่ (ไพลิน)

487/6 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000

กระบี่

075612602/075620511-3

127

กระบี่ (ศิวาพัชญ์)

74/2 ถ.ปานุราช ต.ปากน้ า อ.เมือง กระบี่ 81000

กระบี่

075624536/0826456654

128

กระบี่ (พัชรวัฒน์)

406-408 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130

กระบี่

075636558

129

กระบี่ (พัฒนี )

7//1-2 ถ.ศรี พงั งา อ.เมือง กระบี่ 81000

กระบี่

075611377/075612191

130

กาแพงเพชร (วิษณุ)

206/6-7 หมู่ 4 ต.นครชุม อ.เมือง กาแพงเพชร 62000

กาแพงเพชร

055799243

131

กาแพงเพชร (โสภิดา)

193//9,193//10 หมู่1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุ วรลักษบุรี กาแพงเพชร 62140

กาแพงเพชร

055771745

132

กาแพงเพชร (สมพงษ์)

57/36 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง กาแพงเพชร 62000

กาแพงเพชร

055722667

133

กาฬสิ นธุ์ (วัฒนา)

246//3-4 ถ.ธนะผล ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000

กาฬสิ นธุ์

043821026/043822108

134

กาฬสิ นธุ์ (ประกอบ)

199 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ กาฬสิ นธุ์ 46110

กาฬสิ นธุ์

043850332

135

กาฬสิ นธุ์ (ภิญโญ)

20//44-45 ถ.ถีนานนท์ อ.เมือง กาฬสิ นธุ์ 46000

กาฬสิ นธุ์

043812100/043812539-40

136

กาฬสิ นธุ์ (คณิศร)

415//2-3 หมู่ 2 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสิ นธุ์ 46150

กาฬสิ นธุ์

043861391/043860222

137

กาฬสิ นธุ์ (อรอุมา)

200//51 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000

กาฬสิ นธุ์

043816318

138

กาฬสิ นธุ์ (ณรงค์)

78/2-3 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง กาฬสิ นธุ์ 46000

กาฬสิ นธุ์

043816226/0847895252

139

กาญจนบุรี (ถาวร)

808//21-22 หมู่ 2 ถ.แสงชูโตสายใหม่ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

กาญจนบุรี

034611821

140

กาญจนบุรี (ไชยรัฏฐ์)

97/14-16 หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

กาญจนบุรี

034511556

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

141

กาญจนบุรี (ไพบูลย์)

95/62 หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

กาญจนบุรี

034515585

142

กาญจนบุรี (ผ่องใส)

464//8 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140

กาญจนบุรี

034579111

143

กาญจนบุรี (กันยาวีร์)

3//11 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

กาญจนบุรี

034541796

144

กาญจนบุรี (อิสราภรณ์)

408 ถ.ท่าเรื อ-พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

กาญจนบุรี

034561170/034636844

145

ปัตตานี (ลลิดา)

297/132-3 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รู สะมิแล อ.เมือง ปัตตานี 94000

ปัตตานี

073349888

146

ปัตตานี (รัตนา)

118//39-40 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี 94000

ปัตตานี

073414879

147

ปัตตานี (สวณา)

1-1//1 ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000

ปัตตานี

073331932-3

148

ปัตตานี (ดนัย)

28//24-25 ถ.ปากน้ า ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000

ปัตตานี

073332463/073313597

149

ประจวบคีรีขนั ธ์ (วิทวัส)

88/17 หมู่ 5 ต.กาเนิ ดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขนั ธ์ 77140

ประจวบคิรีขนั ธ์

032691373

150

ประจวบคีรีขนั ธ์ (เปรมสิ นี)

154/5 ถ.ประจวบศิริ ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000

ประจวบคิรีขนั ธ์

032802198

151

ประจวบคีรีขนั ธ์ (พีรชัย)

ประจวบคิรีขนั ธ์

032805254

152

ประจวบคีรีขนั ธ์ (พงศ์ธร)

69//2-4 ถ.บางสะพานน้อย ชายทะเล ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนั ธ์
77170
4//65-66 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ 77100

ประจวบคิรีขนั ธ์

032531500/032531527

153

ประจวบคีรีขนั ธ์ (จันทร)

331//5-6 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120

ประจวบคิรีขนั ธ์

032902257/032623750

154

ปราจีนบุรี (สุพตั รา)

303-304 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปราจีนบุรี

037414797

155

ปทุมธานี (วรรณี)

ปทุมธานี

025671597

156

ปทุมธานี (ภควรรณ)

170 อาคารพาณิชย์รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี ถ.รังสิ ต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
ปทุมธานี 12130
40/27 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

021087488

157

ปทุมธานี (ทัศนี ย)์

52//29-30 ถ.รังสิ ต-ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

029780349/029780310

158

ปทุมธานี (ณัฐรวี)

88//33-32 หมู่ 3 ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ปทุมธานี

025773074

159

มุกดาหาร (วิทยา)

69/15 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000

มุกดาหาร

042041245

160

มุกดาหาร (อานาจ)

43 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000

มุกดาหาร

042611525

161

มุกดาหาร (ดนัย)

11//4 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรี บุญเรื อง อ.เมือง มุกดาหาร 49000

มุกดาหาร

042613003

162

มหาสารคาม (เพริ ศ)

159 หมู่ 4 ถ.แจ้งสนิ ท ต.หนองสิ ม อ.บรบือ มหาสารคาม 44130

มหาสารคาม

043771677

163

มหาสารคาม (ลัดดา)

492-493 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

มหาสารคาม

043750641

164

มหาสารคาม (ปรี ชา)

1/64-65 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000

มหาสารคาม

043022240

165

มหาสารคาม (ปิ ยะ)

27 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

มหาสารคาม

043970541

166

มหาสารคาม (มนัสดา)

6-6/1 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

มหาสารคาม

043722244

167

มหาสารคาม (พรทิพย์)

281/30 ถ.ริ มคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000

มหาสารคาม

043722584

168

ยโสธร (ประกอบ)

355-356 หมู่ที่ 6 ถ.แจ้งสนิ ท ต.เขื่องคา อ.เมือง ยโสธร 35000

ยโสธร

045722890

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ชื่อสานักงาน

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ที่อยูส่ านักงาน
จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

169

ยโสธร (พันธกานต์)

392 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิ ท ต.สาราญ อ.เมือง ยโสธร 35000

ยโสธร

045711216

170

ยะลา (วิมล)

692-694 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000

ยะลา

073242291/073363244

171

ยะลา (แววตาทิพณ์)

15-17 ถ.จงรักษ์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000

ยะลา

073212858

172

ยะลา (กมลศิลป์ )

1 ถ.ประชาอุทิศ อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ยะลา

073231687/073230139

173

ยะลา (จักริ น)

110 ถ.เปรมจิตต์-สุรพันธ์ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000

ยะลา

073255600/073228999

174

ภูเก็ต (วิรัช อ)

129//8 ถ.ปฏิพทั ธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076215104/076216942

175

ภูเก็ต (วิรัช จ)

74//239-40 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076220130-3

176

ภูเก็ต (กรรณิกา)

2-4 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076215454/076222021

177

ภูเก็ต (กานดา)

74//79 ถ.พูลผล อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076222399/076226159

178

ภูเก็ต (ปารี ยา)

126/19 หมู่ 5 ถ.สะปา-สามกอง ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076528833

179

ภูเก็ต (ปาณรัสมิ์)

64//36 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076210862/076210863

180

ภูเก็ต (สมชาย)

108//82 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076612756-7/0864780246

181

ภูเก็ต (ศึกษาวดี)

100//437 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076211758/076523547

182

ภูเก็ต (ศุภพินนั ท์)

125//25 หมู่ 1 ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต 83130

ภูเก็ต

076510811-14

183

ภูเก็ต (พัชร)

11/147-148 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต NULL 83000

ภูเก็ต

076224821/0864780353

184

ภูเก็ต (ทวี1)

160//1 ถ.เยาวราช อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076211824/076217525

185

ภูเก็ต (ทวี2)

9/241-242 ซ.1 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000

ภูเก็ต

076390493-5

186

ฉะเชิงเทรา (ชลิดา)

194-196 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ฉะเชิงเทรา

038512199

187

ฉะเชิงเทรา (สุภาพร)

562/5 หมุ่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ฉะเชิงเทรา

038553028

188

ฉะเชิงเทรา (ธัญญรัตน์)

104//19-22 ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ฉะเชิงเทรา

038812999/038813133

189

ฉะเชิงเทรา (ธมน)

562//2-4 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ฉะเชิงเทรา

038836281/0992654442

190

ฉะเชิงเทรา (จรู ญลักษณ์)

111//14 หมู่ 2 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) ต.โสธร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ฉะเชิงเทรา

038535153

191

ฉะเชิงเทรา (นิตยา)

1126 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ฉะเชิงเทรา

038090514

192

ขอนแก่น (โสภณ)

22 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043468744

193

ขอนแก่น (ลักษณี ยา)

236 หมู่ 7 ต.หนองโน อ.กระนวน ขอนแก่น 40170

ขอนแก่น

043001506

194

ขอนแก่น (ชลัช)

389//5-6 หมู่ 18 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ขอนแก่น

043387273-7

195

ขอนแก่น (ชัยพัฒน์)

302//58-59 ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ ด อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043468239

196

ขอนแก่น (ชยานนท์)

434/23-24 หมู่ 18 ถ.ท่าพระ-โกสุมพิสัย ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น 40260

ขอนแก่น

043262594

ลาดับ

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

197

ขอนแก่น (กรรณณวัฒณ์)

589/2 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.น้ าพอง อ.น้ าพอง ขอนแก่น 40310

ขอนแก่น

043473029

198

ขอนแก่น (กิตติพนั ธ์)

177//27-28 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

0625869694

199

ขอนแก่น (ประดิษฐ์)

668//104-105 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043341744-5

200

ขอนแก่น (มาลีรัตน์)

378/12-13 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

ขอนแก่น

043001516

201

ขอนแก่น (มณเฑียร)

203-204 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรื อ ขอนแก่น 40210

ขอนแก่น

043306952

202

ขอนแก่น (มณสิ กานญ์)

223//3-5 ถ.กระนวน-เชียงยืน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

ขอนแก่น

043253048/043253049

203

ขอนแก่น (ฉันทะ)

280//72-73 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043341245-6/043340477

204

ขอนแก่น (สุชาติ)

371/1,2 หมู่ 14 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043224803

205

ขอนแก่น (สุภมิตร)

100//2-4 หมู่ 10 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ขอนแก่น

043424567

206

ขอนแก่น (สันติ)

668/91 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043228882

207

ขอนแก่น (ศุภโชติ)

55 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043346399

208

ขอนแก่น (ศริ ณา)

280//65-66 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043306801

209

ขอนแก่น (ศศิธร)

299 หมู่ 9 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ ด อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043468720

210

ขอนแก่น (อิสรี ย)์

280//63-64 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043467464

211

ขอนแก่น (พรทิพย์)

127]11-12 ถ.มิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น 42130

ขอนแก่น

043418778/043418779

212

ขอนแก่น (ธนบูลย์)

668/92 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

0897113717/043238882

213

ขอนแก่น (จีรพงษ์)

497//13-14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043394200/043394201

214

ขอนแก่น (ทัศณีวรรณ)

49/6 หมู่ 7 ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 40170

ขอนแก่น

043000548

215

ขอนแก่น (นันทิยา)

598/34-35 หมู่ 8 ชลพฤกษ์วิลล่า ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

043915633/0885571236

216

ร้อยเอ็ด (ไกรสุเมธ)

128 หมู่ 6 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

ร้อยเอ็ด

043580278

217

ร้อยเอ็ด (เกียรติเทพ)

210//3-4 หมู่ 4 ต.แวง อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ร้อยเอ็ด

043571743

218

ร้อยเอ็ด (แสงดาว)

58//9 ถ.คุม้ วัดป่ าเรไร ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043513470-72

219

ร้อยเอ็ด (สุชาญาณ)

120 หมู่ 7 ถ.เสลภูมิ-คาโพนสูง ต.ขวัญเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45120

ร้อยเอ็ด

043551499

220

ร้อยเอ็ด (สัมฤทธิ์)

38//12 ถ.สันติสุข อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043512545/043512721

221

ร้อยเอ็ด (สมร)

313//3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043514449-50

222

ร้อยเอ็ด (สรเชษฐ์)

85//4-5 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043520442/043520443

223

ร้อยเอ็ด (อติราช)

300 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043030271

224

ร้อยเอ็ด (อนุชา)

45/1-2 ถ.มีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043516586

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

225

ร้อยเอ็ด (พูลศิลป์ )

110 หมู่ 5 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสิ นธุ์ ต.จังหาร อ.จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043507296

226

ร้อยเอ็ด (ฐิติยารัตน์)

146 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ร้อยเอ็ด

043035644

227

ระยอง (ไพเราะ)

9/7-8 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038018619

228

ระยอง (ไพฑูรย์ ส. 2)

99 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038680527

229

ระยอง (เดือนเพ็ญ)

25//3 ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038876492-7/038620109

230

ระยอง (กฤต)

159/23-24 หมู่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

ระยอง

038018089

231

ระยอง (กลิ่นแก้ว)

104//5 ถ.สาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180

ระยอง

038026488-89

232

ระยอง (กิจจา)

37 ถ.บ้านบึง-แกลง เทศบาลตาบลทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110

ระยอง

038671144

233

ระยอง (ประมุข 1)

55/178-180 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038948201-6

234

ระยอง (ประมุข 2)

141//1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038611316/038613638-40

235

ระยอง (ฉัตราพร)

66//10 หมู่ 4 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.น้ าคอก อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038920623

236

ระยอง (สุจิรา 2)

141/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038611316

237

ระยอง (ศรี ปัญญา)

180 หมู่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง ระยอง 22160

ระยอง

039371679/038806145

238

ระยอง (พิมลสิ ริ 1)

136//17-18 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท อ.บ้านฉาง ระยอง 21130

ระยอง

038602457/038603232

239

ระยอง (นิ ภา)

375//26-27 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21000

ระยอง

038622470/038619198

240

ระนอง (วิรัช ก)

50//18 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้ น อ.เมือง ระนอง 85000

ระนอง

077828410

241

ราชบุรี (วัฒนา)

153//8-9 หมู่ 1 ต.ขุนพิทกั ษ์ อ.ดาเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ราชบุริ

032241514

242

ราชบุรี (วิวฒั น์)

180//1 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง ราชบุรี 70000

ราชบุริ

032317111-3

243

ราชบุรี (วิศเวศ)

179/2 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี 70000

ราชบุริ

032913203

244

ราชบุรี (วิญญู)

69 หมู่ 3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

ราชบุริ

032240852

245

ราชบุรี (ไพฑูรย์)

296//10 หมู่ 4 ต.ท่านัด อ.ดาเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ราชบุริ

032346333/032346789

246

ราชบุรี (เตชสิ ทธิ์)

324//5 ถ.มนตรี สุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000

ราชบุริ

032328152

247

ราชบุรี (เนตรทิพย์)

111 หมู่ 11 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ ง ราชบุรี 70110

ราชบุริ

032210987/032211607

248

ราชบุรี (ชวนพิศ)

140/7 หมู่ 4 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

ราชบุริ

032357101

249

ราชบุรี (ปพนธ์)

225//2 ถ.ขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

ราชบุริ

032354592/032231551

250

ราชบุรี (ขจิตเวทย์)

35//6-7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.บ้านโป่ ง อ.บ้านโป่ ง ราชบุรี 70110

ราชบุริ

032210995/032343906

251

ราชบุรี (สุมนา)

140//7-8 หมู่ 4 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

ราชบุริ

032357101/032357102

252

ราชบุรี (อัถชาณาษ)

44//14 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000

ราชบุริ

032325487/032326085

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

253

ราชบุรี (จเร)

129//3-6 ต.หนองโพ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

ราชบุริ

032389299/032351033

254

ราชบุรี (จริ ยาพร)

333/4-5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000

ราชบุริ

032332364/032332365

255

ราชบุรี(นที)

157/9-10 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000

ราชบุริ

0841100999

256

สุโขทัย (กันต์บุริศ)

18//39 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110

สุโขทัย

055643134

257

สุโขทัย (ศรุ ต)

115//5 หมู่ 4 ถ.สายบายพาส ต.บ้านหลุม อ.เมือง สุโขทัย 64000

สุโขทัย

055614228

258

สุรินทร์ (ไพโรจน์)

59/2-3 ซ.สระโบราณ 1 ถ.สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000

สุรินทร์

044512824

259

สุรินทร์ (ปวีณสมร)

201/36-37 ถ.จิตรบารุ ง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000

สุรินทร์

044010607

260

สุรินทร์ (สุทศั น์)

385//2-3 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

สุรินทร์

044513842/044513942

261

สุรินทร์ (ธนกร)

339 หมู่ 13 (แยกหนองเต่า) ต.เฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000

สุรินทร์

0642043211/044069936

262

สุราษฎร์ธานี (ไพโรจน์)

182//14 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

263

สุราษฎร์ธานี (เนตรนภา)

250//77-78 ถ.มุขธานี 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077221811-2/077285827
-8
077226291-2

264

สุราษฎร์ธานี (ชมตะวัน)

18 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077286729

265

สุราษฎร์ธานี (บุษยา)

118//18-20 หมู่ 1 ถ.สนามบินตัดใหม่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077201136-8

266

สุราษฎร์ธานี (สุวลักษณ์)

253/11-14 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077217471

267

สุราษฎร์ธานี (สุวิทย์)

151//37 หมู่ 1 ถ.ทวีราษฎร์ภกั ดี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

สุราษฎร์ธานี

077430462-63

268

สุราษฎร์ธานี (สุนิสา)

100 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077272782/077281265

269

สุราษฎร์ธานี (ศุภชัย)

37//51-5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077600493

270

สุราษฎร์ธานี (ดารงค์)

118//5-6 หมู่ 1 ถ.เอเชีย 41 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

สุราษฎร์ธานี

077904191

271

สุราษฎร์ธานี (พงษ์ศกั ดิ์)

375/52 หมู่ 4 ถ.โฉลกรัฐ 20/1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077216014-5

272

สุราษฎร์ธานี (ณัฐนนท์)

81/182 หมู่ 1 ถ.ศรี เกษม ต.บางกุง้ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี

077960219

273

สุพรรณบุรี (วุฒิกรณ์)

248//1 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

สุพรรณบุรี

274

สุพรรณบุรี (วรชาติ)

248//1 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สุพรรณบุรี

035523125-6/035412432
-6
035523125-6

275

สุพรรณบุรี (ขวัญนภา)

55/5 ถ.นางสายทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

สุพรรณบุรี

0818659952

276

สุพรรณบุรี (พวงเพชร์ )

454-7 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

สุพรรณบุรี

035505507/035505511

277

สุพรรณบุรี (พัชรา)

248//1 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สุพรรณบุรี

035523125-6

278

สุพรรณบุรี (ถวัลย์)

248//1 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สุพรรณบุรี

035523125-6

279

สุพรรณบุรี (ธิดา 1)

248//1 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

สุพรรณบุรี

280

สุพรรณบุรี (นภาวัณณ์)

140//10-11 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรี ยง ต.สองพี่นอ้ ง อ.สองพี่นอ้ ง สุพรรณ์บุรี 72110

สุพรรณบุรี

035523125-6/035412432
-6
035532655

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

281

สกลนคร (วัชริ นทร์)

1604/121 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000

สกลนคร

042713845

282

สกลนคร (เต็มดวง)

336 หมู่ 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

สกลนคร

042722377/042722379

283

สกลนคร (ปั ญญา)

235-236 หมู่ 14 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง สกลนคร 47000

สกลนคร

042090415

284

สกลนคร (อุไรลักษ์)

85/7-8 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000

สกลนคร

042731011/0644214626

285

สกลนคร (พิชิต)

189 หมู่ 3 ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง สกลนคร 47000

สกลนคร

042743799/042743899

286

สกลนคร (พิกุล)

688//5 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 47160

สกลนคร

042771711/042711713

287

สมุทรปราการ (ชูลกั ษณ์ 1)

1919 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

023847550-73/023840066

288

สมุทรปราการ (ก้องสิ ทธิ์)

1919//1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

027578872

289

สมุทรปราการ (ภาสกร)

สมุทรปราการ

021380780

290

สมุทรปราการ (ศิริชยั )

98//15-16 หมู่ 6 หมู่บา้ นธนาภิรมย์ ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ
10270
381//2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

023131236-7

291

สมุทรปราการ (ธนาวัฒน์)

1919/2 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

023847550-73

292

สมุทรสาคร (ชะนะ)

271//81 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร

034425825-6

293

สมุทรสาคร (พงศ์ธร)

49//416-418 ม.เบญจทรัพย์นคร ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร

034833946-7/034833863

294

สมุทรสาคร (นภาพร)

74/9,11,13 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

สมุทรสาคร

024202257-8

295

สมุทรสงคราม (เจริ ญ)

74//41 ถ.พระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

สมุทรสงคราม

034712778/034712779

296

สมุทรสงคราม (ปรี ชา)

73//4 หมู่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

สมุทรสงคราม

034725820-2

297

สมุทรสงคราม (รุ่ งทรัพย์)

130//4-5 ซ.บางจะเกร็ง 3 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ(พระราม 2) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

สมุทรสงคราม

034723843-4/034714844

298

สมุทรสงคราม (สุรชัย)

72//24 ถ.พระรามที่ 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

สมุทรสงคราม

034718330-1/034715556

299

สระแก้ว (เบญจมาภรรณ์)

153 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000

สระแก้ว

037241353

300

สระบุรี (ไพโรจน์)

690//44-45 ถ.พิชยั รณรงค์สงคราม ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง สระบุรี 18000

สระบุรี

036731636

301

สระบุรี (ปัทมา)

568/18-19 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพีรยว อ.เมือง สระบุรี 18000

สระบุรี

036223704/0625391540

302

สระบุรี (มาลินี )

211//33-34 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง สระบุรี 18000

สระบุรี

036315509-10

303

สระบุรี (ขวัญ 1)

6/10-11 ถ.พหลโยธินสายใหม่ ต.หนองแค อ.หนองแค สระบุรี 18140

สระบุรี

036380269

304

สระบุรี (ขวัญ 2)

6/10-11 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค สระบุรี 18140

สระบุรี

036380269

305

สระบุรี (สุภาณี)

8//14-15-16 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรื อง อ.เมือง สระบุรี 18230

สระบุรี

036223695

306

สระบุรี (ทวีศกั ดิ์ 1)

51//6-7 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

สระบุรี

036323817-9

307

สระบุรี (ทวีศกั ดิ์ 2)

220 ถ.พายัพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

สระบุรี

036251389/036251395-96

308

สิ งห์บุรี (เกษม)

310//10-11 ถ.สายเอเชีย ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิ งห์บุรี 16160

สิ งห์บุรี

036810226

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

309

สิ งห์บุรี (ชลธิชา)

1016//36-37 ถ.สิ งห์บุรี-ลพบุร ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000

สิ งห์บุรี

036512403/036520289-90

310

สิ งห์บุรี (นฤมล)

303//4 หมู่ 7 ถ.สิ งห์บุรี-ลพบุร ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000

สิ งห์บุรี

036523087

311

สตูล (ศยาม)

629//1หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง สตูล 91000

สตูล

074725162/074725163

312

สงขลา (กิติตธ์ ญ
ั ญา)

13//1 หมู่ 6 ถ.ระโนด-สงขลา ต.ปากแตระ อ.ระโนด สงขลา 90140

สงขลา

074454406

313

สงขลา (สันทัดพงษ์)

32//13-14 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120

สงขลา

074414310/074414311

314

สงขลา (สรกช)

97 ถ.วงศ์วานิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074464255

315

สงขลา (สสิ พรรณ)

9 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074364765

316

สงขลา (ศรัณย์)

46//17 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000

สงขลา

074441673 / 074441689

317

สงขลา (อภิชญา)

1/14 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074218746

318

สงขลา (นริ สา)

165//14 หมู่ 2 ถ.ห้าแยก-น้ ากระจาย ต.พะวง อ.เมือง สงขลา 90100

สงขลา

074333555/074333545

319

หาดใหญ่ (ชัญญาเอก)

999//41 หมู่ 4 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074220626/074221488

320

หาดใหญ่ (กิตติพนั ธุ์)

71-73 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ซ.5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074342489

321

หาดใหญ่ (มรุ ต)

98 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074800998ผ

322

หาดใหญ่ (สุทตั ตา)

605/19 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250

สงขลา

074800185-6

323

หาดใหญ่ (สมจิตต์ 1)

424-426 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074237230

324

หาดใหญ่ (สมจิตต์ 2)

420-422 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074237230

325

หาดใหญ่ (สิ ริอนงค์)

779 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074235050-1

326

หาดใหญ่ (อุดมพร 1)

87-89 ซ.10 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074221211-5

327

หาดใหญ่ (อุดมพร 2)

87-89 ซ.10 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074221211-5

328

หาดใหญ่ (อุดมพร 3)

1//1 ถ.สุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074347111

329

หาดใหญ่ (พัชรี )

330//1-2 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074237384/074367156-9

330

หาดใหญ่ (พันธ์ศิริ)

93//44-45 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074367120/074223203

331

หาดใหญ่ (ธัชพล)

40/51-52 หมู่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074292570

332

หาดใหญ่ (นงนภัส)

234//37 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

สงขลา

074346501/074346511

333

หนองบัวลาภู (ปราณีต)

47 หมู่ 11 ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลาภู 39170

หนองบัวลาภู

042364233

334

หนองบัวลาภู (มลิวลั ย์)

116//5-6 หมู่ 2 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลาภู 39000

หนองบัวลาภู

042313103

335

หนองบัวลาภู (สุนยั )

92//1 หมู่ 7 ถ.อุดร-เลย ต.โพธิ์ชยั อ.เมือง หนองบัวลาภู 39000

หนองบัวลาภู

042378131

336

หนองคาย (ชวลิต )

278-279 หมู่ 6 บ้านโนนธาตุ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง หนองคาย 43000

หนองคาย

042413340-41

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

337

หนองคาย (บัณฑิต)

1258 ซ.จิตตะปัญญา ถ.ประจักษ์ อ.เมือง หนองคาย 43000

หนองคาย

042412757/042420198

338

หนองคาย (สุธาเทพ)

333-333/1 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ 211 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110

หนองคาย

042414706

339

ศรี ราชา (ไพศาล)

52//38 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี ราชา ชลบุรี 20230

ชลบุรี

038401401/038401402

340

ศรี สะเกษ (วิไลพร)

388//2 หมู่ 6 ถ.ขุขนั ธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขนั ธ์ ศรี สะเกษ 33140

ศรี สะเกษ

045671656

341

ศรี สะเกษ (ปรี ยา)

1291//16-18 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรี สะเกษ 33000

ศรี สะเกษ

045622113/045622114

342

ศรี สะเกษ (รุ่ งลาวัลย์)

283-284 หมู่ 14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ ศรี สะเกษ 33110

ศรี สะเกษ

045635879

343

ศรี สะเกษ (นฤดล)

276/21-23 หมู่ 8 ถ.ศรี สะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง ศรี สะเกษ 33000

ศรี สะเกษ

045633451/045613710

344

อ่างทอง (มาลินี)

9//2-3 หมู่ 11 ถ.โพธิ์พระยา ต.บ้านอิฐ อ.เมือง อ่างทอง 14000

อ่างทอง

035612611/035620676-7

345

อุบลราชธานี (โรจนินทร์ )

388//1-3 ถ.เทพโยธี(ทางเข้าสนามบินนานาชาติ) อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

045264111-5

346

อุบลราชธานี (ชัย)

509//3 ถ.สรรพสิ ทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

045255705-6

347

อุบลราชธานี (ประภาวดี)

444 หมู่ 10 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิ บ อ.ม่วงสามสิ บ อุบลราชธานี 34140

อุบลราชธานี

045489019

348

อุบลราชธานี (ประสงค์)

19 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต. จาระแม อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

045281885/045285122

349

อุบลราชธานี (อดิศร)

277 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

045312005

350

อุบลราชธานี (นิตยา ศ.)

151//1 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

045316102/045316103

351

อุตรดิตถ์ (สัมฤทธิ์)

171//8-9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000

อุตรดิตถ์

055832675/055832677

352

อุตรดิตถ์ (ศราวุฒิ)

485 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชยั อุตรดิตถ์ 53120

อุตรดิตถ์

055421090

353

อุตรดิตถ์ (อัญชิษฐา)

141/26 ถ.ศรี อุตรานอก ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000

อุตรดิตถ์

055830722/0815331695

354

อุดรธานี (วัฒนสิ ทธิ์)

154/3 หมู่ 2 ถ.อุดร-เลย ต.นาดี อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042116996/0864585566

355

อุดรธานี (วิทยา)

1//3 ถ.นเรศวร อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042245321/042241829

356

อุดรธานี (วารุ ณี)

329//9-12 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41370

อุดรธานี

042301005-6

357

อุดรธานี (ชัยณรงค์)

420//19-20 หมู่ 7 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042221656/0878640003

358

อุดรธานี (บัณฑิต)

299 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042344114-21

359

อุดรธานี (ประดับพงษ์)

205/4 ต.นาดี อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042110656

360

อุดรธานี (สุพจน์)

64//10-11 หมู่ 5 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042304482-3

361

อุดรธานี (สมาน)

89 หมู่ 7 ต.ศรี สุทโธ อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190

อุดรธานี

042271325

362

อุดรธานี (พรรณี)

215//9 ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง อุดรธานี 41000

อุดรธานี

042325386-88

363

อุทยั ธานี (เอกวัฒน์)

305 หมู่ 3 ต.น้ าซึม อ.เมือง อุทยั ธานี 61000

อุทยั ธานี

056512349/0817075581

364

อุทยั ธานี (สุรัตน์)

141/3-4 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง อุทยั ธานี 61110

อุทยั ธานี

056040278/0655619811

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

365

อุทยั ธานี (อัมไพ)

10//2 หมู่ 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ อุทยั ธานี 61150

อุทยั ธานี

056544147

366

อุทยั ธานี (จันทร์ทิพย์)

328//14 ถ.ท่าช้าง ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง อุทยั ธานี 61000

อุทยั ธานี

056514979

367

อยุธยา (โชติมา 1)

17/21 ถ.นเรศวร ต.ประตูชยั อ.พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา 13000

พระนครศรี อยุธยา

035245912/035321304

368

อยุธยา (โชติมา 2)

17//21,17//18 ถ.นเรศวร ต.ประตูชยั อ.พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา 13000

พระนครศรี อยุธยา

035245912-3

369

อยุธยา (เพ็ญนภา)

1524-25 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน พระนครศรี อยุธยา 13160

พระนครศรี อยุธยา

035700396

370

อยุธยา (ประเสริ ฐศรี )

224 หมู่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา 13000

พระนครศรี อยุธยา

035323968/0868079988

371

อยุธยา (สมจิตร)

161//2 หมู่ 6 ต.ลาตาเสา อ.วังน้อย พระนครศรี อยุธยา 13170

พระนครศรี อยุธยา

035215278

372

อยุธยา (ธนวรรณ)

93//50-51 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา 13000

พระนครศรี อยุธยา

035213303-5

373

อานาจเจริ ญ (สวัส)

220/4-5 หมู่ 19 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง อานาจเจริ ญ 37000

อานาจเจริ ญ

045511227/0864604478

374

ตรัง (ไสว)

102-104 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

075211671-5

375

ตรัง (เธี ยรไชย)

229//13 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

075231220-1

376

ตรัง (กฤตภาส 2)

52/24-25 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

0864764722/075214485

377

ตรัง (สุเทพ)

6/10 ถ.รักษ์จนั ทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

075214088/0818918989

378

ตรัง (อลงกรณ์)

113//17 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

075211224

379

ตรัง (อัจฉรา)

81/33 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

075299430

380

ตรัง (ดารง)

297/7 ถ.ตรัง-ปะเลียน อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140

ตรัง

075281289

381

ตรัง (พิศมัย)

69//30-31 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000

ตรัง

075210704

382

ตราด (บุณยสิ ทธิ์)

365/10-11 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000

ตราด

039510181

383

ตราด (พิภทั รา)

1148/16-17 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000

ตราด

039523838

384

ตราด (ทัศนี ย์ 1)

33//1 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000

ตราด

039512244/039512255

385

ตราด (นภาดา)

114//16-17 ม.9 ต.แสนตุง้ อ.เขาสมิง ตราด 23150

ตราด

039510219

386

ตาก (ภัควัต 1)

81 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110

ตาก

055534781-4

387

ตาก (ภัควัต2)

11-13 ถ.มหาดไทยบารุ ง ต.หนองหลวง อ.เมือง ตาก 63000

ตาก

055516637/055541979

388

ตาก (สุธิภา)

174//1 หมู่ 14 ต.ตากออก อ.บ้านตาก ตาก 63120

ตาก

055591315

389

ตาก (นัดดาวัลย์)

201 หมู่ 9 ต.วังหิน อ.เมือง ตาก 63000

ตาก

055891328

390

พังงา (ชัชวัสส์)

132//12 ถ. เพชรเกษม อ.ตะกัว่ ป่ า พังงา 82110

พังงา

076421925/076431153-4

391

พังงา (กรรณิกา)

109 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุ่ง พังงา 82140

พังงา

076581108/076581303

392

พังงา (นิโรธ)

7//43 หมู่ 2 ถ.วงศ์พานิช ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110

พังงา

076422042/076441096
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393

พัทลุง (ชลิต)

20//4-5 ถ.ประชาบารุ ง อ.เมือง พัทลุง 93000

พัทลุง

074613835/074613858

394

พัทยา (ราพึง)

8//13-14 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง ชลบุรี 20260

ชลบุรี

038424109-10

395

พะเยา (วัชริ นทร์)

34//2 ถ.ท่ากว๊าน (หน้าวัดสูง) ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 56000

พะเยา

054481622/054431286

396

พะเยา (วีรยุทธ)

45/2 หมู่ 4 ถ.พะเยา-ป่ าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000

พะเยา

054870900/0818826100

397

พะเยา (ไกรเศรษฐ์)

103//5-6 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000

พะเยา

054411488/054411292

398

พะเยา (ชาญวิทย์)

439//3 หมู่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคา พะเยา 56110

พะเยา

054452598

399

พะเยา (บุญทอง)

517/1 หมู่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคา พะเยา 56110

พะเยา

054451427

400

พะเยา (อนงค์)

649//10-11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 56000

พะเยา

054481171

401

พะเยา (พวงเพ็ญ)

202//1 หมู่ 1 ถ.บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน พะเยา 56160

พะเยา

054495457/054495082

402

พิษณุโลก (วิพฒั น์)

625//6-7 ถ.พิชยั สงคราม อ.เมือง พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

055259207

403

พิษณุโลก (เสถียร 1)

861//3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

055243578-9/055217032

404

พิษณุโลก (ภาณี )

975//24 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

055284177/055284179

405

พิษณุโลก (พัศพงศ์)

666//29 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

055986124

406

พิจิตร (แสวง)

143/7-9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110

พิจิตร

056623515-6

407

พิจิตร (สุเทพ)

28/55 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000

พิจิตร

056615431

408

พิจิตร (น้ าทิพย์)

330/4-6 ต.ไผ่ท่าโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

พิจิตร

056992188

409

พิจิตร (ณรงค์)

39//18-19 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000

พิจิตร

056612422/056612622

410

จันทบุรี (ไพเราะ)

2//56-57 หมู่ 2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

จันทบุรี

039335434-5

411

จันทบุรี (กิตติพงศ์)

29//5-6 หมู่ 7 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทรนิมิต อ.เมือง จันทบุรี 22000

จันทบุรี

039608900

412

จันทบุรี (รัตติยา)

601//2-3 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จันทบุรี 22180

จันทบุรี

039381451/039381461

413

จันทบุรี (ระพินทร์)

11/12-13 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี 22110

จันทบุรี

039442448

414

จันทบุรี (สุดา)

111/82 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 22000

จันทบุรี

039471147

415

จันทบุรี (สิ ริกร)

3/37-39 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี 22000

จันทบุรี

039312459/039312991

416

จันทบุรี (ศิริพร)

27//4 หมู่ 12 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิ งห์ จันทบุรี 22190

จันทบุรี

039434066

417

จันทบุรี (ทิพวัลย์)

15 ซ.มหาราช 5 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 22000

จันทบุรี

039321435/0863660610

418

จันทบุรี (นริ นทร์)

30/9 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

จันทบุรี

039431470

419

น่าน (วิสุทธิ์)

214 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา น่าน 55140

น่าน

054718366

420

น่าน (สุดธิดา)

20/15 ถ.วรวิชยั ถ.ในเวียง อ.เมือง น่าน 55000

น่าน
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421

น่าน (ศุภชล)

112/1 หมู่ 11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 55110

น่าน

054690968/054690879

422

น่าน (พิสมัย)

238/3 หมู่ 5 ต.วรนคร อ.ปั ว น่าน 55120

น่าน

054050243

423

นราธิวาส (กัญญา)

188 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000

นราธิวาส

073701208/0819578073

424

นครปฐม (วรศักดิ์)

337 ถ.ราชดาริ ห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034217998/034253203

425

นครปฐม (ไอริ น)

41//42-43 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตาหนัก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120

นครปฐม

034338022-24

426

นครปฐม (เลอศักดิ์)

55//1-2 หมู่ 3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110

นครปฐม

034327421/034327422

427

นครปฐม (ชวาล)

645-647 ถ.ราชมรรคา ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034253710/034257909

428

นครปฐม (ชุติมา ย.)

217//1 ถ.มาลัยแมน ต. ลาพยา อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034273028-9

429

นครปฐม (ชุติมา ส.)

151/5-6 ถ.สระแก้ว ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034273040/034273041

430

นครปฐม (ชัชวาล)

24/67 หมู่ 5 ต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม 73110

นครปฐม

034300650

431

นครปฐม (กรรณิกา)

226//29-30 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน นครปฐม 73140

นครปฐม

034352340-41,034352239

432

นครปฐม (ปรี ดา)

60//3-5 ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034213334-5/034213327

433

นครปฐม (ภิรญา)

51//48 หมู่ 2 ต.ท่าตาหนัก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120

นครปฐม

034339232

434

นครปฐม (รัตน์จิราภรณ์)

3/6 หมู่ 6 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

0995163551

435

นครปฐม (พัฒนา)

2 ซ.พิพิธประสาท 7 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034254924

436

นครปฐม (ธัญรัญ)

25/3 หมู่ 5 ซ.ปฐมกัลยา ต.หอมเกร็ ด อ.สามพราน นครปฐม 73110

นครปฐม

0806149946

437

นครปฐม (ธีรัตม์)

444//4-5 ถ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034985297

438

นครปฐม (ณัฏฐ์กฤตา)

48//8 ถ.จันทรคามพิทกั ษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม 73000

นครปฐม

034244226/034255695

439

นครราชสี มา (วรรณา)

634 หมู่ 5 ถ.เพชรมาตุคาม ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044266434/044266435

440

นครราชสี มา (วิสิฎฐ์)

551/32-35 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044261846-7

441

นครราชสี มา (วนิดา)

953//6-7 ถ.สุรางยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044248835-9

442

นครราชสี มา (บุญไทย 2)

888 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044293111

443

นครราชสี มา (บุญล้อม)

343/1 หมู่ 15 ต.เสิ งสาง อ.เสิ งสาง นครราชสี มา 30330

นครราชสี มา

044447157

444

นครราชสี มา (กษิมา)

949/3-4 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044077997

445

นครราชสี มา (กัญญาณี 1)

1282//8-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044254600-3/044253145

446

นครราชสี มา (กัญญาณี 2)

806//6-7 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044342111

447

นครราชสี มา (สุภาณี)

939/15-16 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044929219

448

นครราชสี มา (สุธาสิ ณี)

333 หมู่ 14 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.โชคชัย อ.โชคชัย นครราชสี มา 30190

นครราชสี มา

044300233
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449

นครราชสี มา (สารวย)

741//208,741//262 หมู่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044925170-3

450

นครราชสี มา (อธิชา)

315//3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044263663/044263664

451

นครราชสี มา (ธนภัทร)

704//3-4 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044253858/044257700

452

นครราชสี มา (จุฬารักษ์)

228/5-6 หมู่ 8 ต.แชะ อ.ครบุรี นครราชสี มา 30250

นครราชสี มา

044444268

453

นครราชสี มา (จักรเพ็ชร์)

1115//3 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง นครราชสี มา 30000

นครราชสี มา

044230291/044256283

454

นครสวรรค์ (เรวัต)

84/44 หมู่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

455

นครสวรรค์ (รังสรรค์)

119//39-40 หมู่ 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056326771-72/099643750
9
056331262

456

นครสวรรค์ (สุธี)

914/11-12 ถ.วงษ์สวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056006285/0815968611

457

นครสวรรค์ (อนุชิต)

99/285 หมู่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056200880/0628753916

458

นครสวรรค์ (ธนกิจ)

1319//38-39 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056225891/056225892

459

นครสวรรค์ (ฐานิ ศ)

1311/54-55 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056371428-9/0967455691

460

นครสวรรค์ (จุรีพร)

8/1 หมู่ 11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

นครสวรรค์

056271644/0817858439

461

นครสวรรค์ (นุชนาถ)

679//98 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056220451-2

462

นครสวรรค์ (ณัฐวัฒน์)

1162/2 หมู่ 10 ถ.หิมพานต์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

056223344

463

นครศรี ธรรมราช (วิรัช)

30//283-284 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075347186

464

นครศรี ธรรมราช (ชาญวิทย์)

1132//3-4 ถ.ราชดาเนิน อ.เมือง นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075341310/075346027-9

465

นครศรี ธรรมราช (กฤษฎ์)

73//19-20 ถ.นครศรี -ทุ่งสง ต.นาพร อ.พระพรหม นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075804101

466

นครศรี ธรรมราช (อัคคกิตติ์)

377/3-4 ถ.นครศรี -ปากพนัง ต.ท่าเรื อ อ.เมือง นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075804120

467

นครศรี ธรรมราช (พรทิพย์)

58-60 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช NULL 80110

นครศรี ธรรมราช

075411171/075420272

468

นครศรี ธรรมราช (ธีระ 1)

115 ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075340237/0864763205

469

นครศรี ธรรมราช (ธีระ 2)

22//65 ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075358535

470

นครศรี ธรรมราช (จารุ วฒั น์)

18 ม.เมืองทอง ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรี ธรรมราช 80000

นครศรี ธรรมราช

075322744

471

นครพนม (เศรษฐภัทร์)

145//110 ถ.ประชาร่ วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง นครพนม 48000

นครพนม

042193249

472

นครพนม (ส่องหล้า)

520-522 ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง นครพนม 48000

นครพนม

042511335

473

นครนายก (ปิ ยะฉัตร)

1-269/55-56 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง นครนายก 26000

นครนายก

037349805/0972492911

474

นนทบุรี (ชนะทิศ)

15//34-35 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

นนทบุรี

021919658-9

475

นนทบุรี (มงคล)

นนทบุรี

024894474

476

นนทบุรี (สุภาณี)

189/1 หมู่ 2 ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ห้อง (เอ็ม ดับบลิว 05) ชั้น 2 ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
อาคารคอสโม ออฟฟิ ต พาร์ค 89 ชั้น 5 ยูนิต เอ็ม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

นนทบุรี

020062126-63208

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลสานักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

รายชื่อสานักงานตัวแทนเอไอเอทัว่ ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลาดับ

ชื่อสานักงาน

ที่อยูส่ านักงาน

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

477

นนทบุรี (สุ จินต์)

63/363 ม.บางใหญ่ซิต้ ี โครงการ 2 ซ.2/11 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

นนทบุรี

029032008

478

นนทบุรี (สัณห์สิรี)

นนทบุรี

024095723

479

นนทบุรี (ศิริภรณ์ 1)

555/13 หมู่ 4 โครงการบีฮาร์โมนีย์ ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130
357 ถ.บลอนด์สตรี ท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

นนทบุรี

025034750-61

480

นนทบุรี (ศิริภรณ์ 2)

357 ถ.บลอนด์สตรี ท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

นนทบุรี

025034750-61

481

นนทบุรี (พันธ์ภกั ดิ์)

89//3 หมู่ 2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

นนทบุรี

024326888

482

นนทบุรี (นัสภรณ์)

85//119 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

นนทบุรี

029205623

483

นนทบุรี (นภาพร)

93/15 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

นนทบุรี

020073136
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