
 
 

รายชื่อสาขาธนาคารกรุงไทย มีอุปกรณ์พร้อมจ าหน่าย (รับบัตรทันที) 

ล าดับ ชื่อสาขา ล าดับ ชื่อสาขา 
1 ส ำนกันำนำเหนือ(สำขำ) 37 สำขำเดอะพำซิโอ (ลำดกระบงั) 
2 สำขำถนนวสิทุธิกษตัริย์ 38 สำขำ บิ๊กซี บำงพล ี
3 สำขำอนสุำวรีย์ชยัสมรภมิู 39 สำขำบิ๊กซี สขุำภิบำล 3 
4 สำขำหวัตะเข้ (ลำดกระบงั) 40 สำขำ บิ๊กซี อยธุยำ 
5 สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 41 สำขำ บิ๊กซี รังสิตคลอง 6 
6 สำขำตลำดไท 42 สำขำเซ็นทรัล มำรีนำ พทัยำ 
7 สำขำบ้ำนบงึ 43 สำขำเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
8 สำขำระยอง 44 สำขำบิ๊กซี ล ำลกูกำ (คลอง 5) 
9 สำขำพทัยำใต้ 45 สำขำเทสโก้โลตสั ศรีนครินทร์ 
10 สำขำบ้ำนเพ 46 สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ชลบรีุ 
11 สำขำแกลง 47 สำขำเทสโก้โลตสั ล ำลกูกำ (คลอง2) 
12 สำขำพทัยำกลำง 48 สำขำเทสโก้โลตสั อมตะนคร 
13 สำขำสตัหบี 49 สำขำเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
14 สำขำมำบตำพดุ 50 สำขำซคีอนสแควร์ 
15 สำขำท่ำประดู ่ 51 สำขำบำงแสน 
16 สำขำหนองมน 52 สำขำปลวกแดง 
17 สำขำวงัจนัทร์ 53 สำขำถนนเทพประสิทธ์ิ (พทัยำ) 
18 สำขำบ้ำนฉำง 54 สำขำเซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9 
19 สำขำท่ำเรือแหลมฉบงั 55 สำขำเมกำ บำงนำ 
20 สำขำมหำวิทยำลยับรูพำ 56 สำขำเทสโก้โลตสั บ้ำนบงึ 
21 สำขำสวนอตุสำหกรรมสหพฒัน์ 57 สำขำบ้ำนค่ำย 
22 สำขำนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร 58 สำขำเทสโก้โลตสั บำงปะกง 
23 สำขำฟิวเจอร์พำร์ครังสิต 59 สำขำเทสโก้โลตสั นครนำยก 
24 สำขำ แฟชัน่ไอส์แลนด ์ 60 สำขำโรบินสนัฉะเชิงเทรำ 
25 สำขำนิคมอตุสำหกรรมสยำมอีสเทิร์น 61 สำขำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง 
26 สำขำส ำนกังำนท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู 62 สำขำสยำมพำรำกอน 
27 สำขำพำรำไดซ์ พำร์ค 63 สำขำลำดพร้ำว 102 
28 สำขำ เซ็นทรัล ลำดพร้ำว 64 สำขำมำร์เก็ต วิลเลจ สวุรรณภมิู 
29 สำขำห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล เวิลด์ 65 สำขำบิ๊กซี พระรำม 4 
30 สำขำ บิ๊กซี ระยอง 66 สำขำเซ็นทรัลป่ินเกล้ำ 
31 สำขำเซ็นทรัล ศรีรำชำ 67 สำขำกระทรวงกำรคลงั 
32 สำขำ เทสโก้โลตสั นวนคร 68 สำขำอำคำรเสริมมิตร 
33 สำขำเทสโก้โลตสั ระยอง 69 สำขำจำมจรีุสแควร์ 
34 สำขำสถำนขีนส่งผู้ โดยสำรกรุงเทพฯ (จตจุกัร) 70 สำขำซอยอำรีย์ 
35 สำขำ เทสโก้โลตสั บำงป ู 71 สำขำบิ๊กซี กำรเคหะ พระรำม 2 
36 สำขำนิคมพฒันำ (ระยอง) 72 สำขำทองหล่อ 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา ล าดับ ชื่อสาขา 
  73 สำขำบำงบ่อ   109 สำขำบำงปลำสร้อย 
  74 สำขำพนมสำรคำม   110 สำขำสำมแยกอ่ำงศลิำ 
  75 สำขำมีนบรีุ 111 สำขำถนนพระยำสจัจำ 
  76 สำขำถนนเคหะร่มเกล้ำ 112 สำขำโรงพยำบำลชลบรีุ 
  77 สำขำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน  113 สำขำพำนทอง 
  78 สำขำเดอะมอลล์ บำงแค 114 สำขำเกำะโพธ์ิ ชลบรีุ 
  79 สำขำเซียร์รังสิต 115 สำขำจนัทบรีุ 
  80 สำขำเซ็นทรัลพระรำม 3  116 สำขำตรำด 
  81 สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ รัตนำธิเบศร์ 117 สำขำบ่อวิน (ถนนสำย331) 
  82 สำขำฟอร์จนู ทำวน์ 118 สำขำเทสโก้โลตสั บำงกะปิ 
83 สำขำเซ็นทรัลพลำซ่ำ แจ้งวฒันะ 119 สำขำขลงุ 
84 สำขำเดอะคริสตลั รำชพฤกษ์  120 สำขำนำยำยอำม 
85 สำขำเทสโก้โลตสั วงัหิน 121 สำขำโป่งน ำ้ร้อน 
86 สำขำบิ๊กซี อ่อนนชุ  122 สำขำคลองใหญ ่
87 สำขำเทสโก้โลตสั หลกัสี ่ 123 สำขำถนนตรีรัตน์ 
88 สำขำโรบินสนั สระบรีุ 124 สำขำสอยดำว 
89 สำขำเดอะมอลล์ บำงกะปิ 2 125 สำขำถนนศรีรองเมือง 
90 สำขำเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 126 สำขำพลิว้ 
91 สำขำเซ็นทรัลพลำซำ เวสต์เกต  127 สำขำเทสโก้โลตสั จนัทบรีุ 
92 สำขำโรบินสนั ศรีสมำน 128 สำขำเกำะช้ำง 
93 สำขำเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิล ์ 129 สำขำโรบินสนัจนัทบรีุ 
94 สำขำเดอะมอลล์ ท่ำพระ 130 สำขำแสนตุ้ง 
95 สำขำบำงปะกง 131 สำขำร้ำนสหกรณ์จงัหวดัตรำด 
96 สำขำบำงคล้ำ 132 สำขำสมัมำกร เพลส รำมค ำแหง 110  
97 สำขำอำคำรซิลลิค เฮ้ำส ์ 133 สำขำหวัหมำก ทำวน์ เซ็นเตอร์ 
98 สำขำมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 134 สำขำถนนพำณิช 
99 สำขำตลำดวงศกร 135 สำขำบิ๊กซี ฉะเชิงเทรำ 2 
100 สำขำเมืองทองธำนี 136 ศนูย์บริกำรกรุงไทย ส ำหรับบคุลำกรโรงพยำบำลศิริรำช 

และลกูค้ำ Precious Plus 
101 สำขำพลตูำหลวง 137 สำขำฉะเชิงเทรำ 
102 สำขำบำงละมงุ (ตลำดนำเกลือ) 138 สำขำบำงน ำ้เปรีย้ว 
103 สำขำเนินพลบัหวำน (พทัยำซอย 53) 139 สำขำสนำมชยัเขต 
104 สำขำนำจอมเทียน (บ้ำนอ ำเภอ) 140 สำขำแม็กซ์แวล ูนวมินทร์ 
105 สำขำเขำตำโล (พทัยำ ซอย 83) 141 สำขำถนนเพชรเจริญ 
106 สำขำโรงโป๊ะ 142 สำขำอ่อนนชุ 
107 สำขำชลบรีุ 143 สำขำศรีรำชำ 
108 สำขำพนสันิคม 144 สำขำอ่ำวอดุม 

 

 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 
145 สำขำหนองใหญ่ 
146 สำขำบำงพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


