จุดยืนยันตัวตน (K CHECK ID) สำหรับกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
(K-eSavings Account) ผ่ำน K PLUS
 สำขำของธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ
 ตูย้ นื ยันตัวตน K CHECK ID ที่สำขำของธนำคำรกสิกรไทย ดังตำรำง
จังหวัด
จ.กรุงเทพ

เขต/อำเภอ
คลองเตย
คลองสาน
คลองสามวา
คันนายาว
จตุจกั ร
ดอนเมือง
ดินแดง
ทวีวฒ
ั นา
ทุ่งครุ
ธนบุรี
บางเขน
บางแค
บางกอกน้อย
บางกะปิ
บางขุนเทียน
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางรัก
ปทุมวัน

ประเวศ

สำขำ
สาขาโลตัส พระรามที่ 4
สาขาไอคอนสยาม
เค พาร์ค สาขาถนนหทัยราษฎร์ 33 (ปตท.แสงอารีสเตชัน่ ), สาขาโลตัส ราม
อินทรา 109
สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ รามอินทรา
สาขาดิ อเวนิ ว รัชโยธิน, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขาสรงประภา-ดอนเมือง
สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก, สาขาห้วยขวาง
สาขาเดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
สาขาบิ๊กซี ประชาอุทิศ, สาขาทุ่งครุ
สาขาริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เจริญนคร, สาขาทุ่งครุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา, สาขาสะพาน
ใหม่ ดอนเมือง
สาขาบางแค, สาขาเดอะมอลล์ บางแค, สาขาเพชรเกษม อเวนิ ว บางแค
สาขาแม็คโคร จรัญสนิ ทวงศ์, สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ , สาขาโลตัส บางกะปิ , สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์,
สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 2, สาขาบิ๊กซี พระรามที่สอง 2 (การเคหะธนบุรี
3), สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2
สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์, สาขาเกตเวย์ บางซื่อ
สาขาสี่แยกบางนา, สาขาเซ็นทรัล บางนา
สาขาบิ๊กซี บางบอน
สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร์
สาขาเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก, สาขาสยามสแควร์, สาขาจามจุรี สแควร์, สาขา
สยามพารากอน,สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 1, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขาบิ๊กซี
ราชดาริ, สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค, สาขาซีคอนสแควร์ 2, สาขารามคาแหง 2,สาขาประเวศ
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จังหวัด
จ.กรุงเทพ

กำญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ

ชลบุรี

เขต/อำเภอ
พระโขนง
พระนคร
ภาษีเจริญ
มีนบุรี
ยานนาวา
ราษฎร์บรู ณะ
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
วัฒนา
สวนหลวง
สาทร
สายไหม
หนองแขม
หนองจอก
ห้วยขวาง
ท่าม่วง
ท่ามะกา
ท่าใหม่
สอยดาว
เมืองฉะเชิงเทรา
บางคล้า
บางน้ าเปรี้ ยว
บางปะกง
บ้านโพธิ์
พนมสารคาม
เกาะจันทร์
เมืองชลบุรี

บางละมุง

บ้านบึง
พนัสนิ คม

สำขำ
สาขาวัน-โอ-วัน เดอะเทิรด์ เพลส
สาขาวังบูรพา
สาขาซีคอน บางแค, สาขาถนนพาณิชยการธนบุรี
สาขามีนบุรี
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3
สาขาบิ๊กซี บางปะกอก
สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง, สาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า, สาขานิ คมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
บ้านก้ามปู, สาขาสุขมุ วิท 33 (บางกะปิ ), สาขาบิ๊กซี อ่อนนุ ช, สาขาเอ็มควอเทียร์
สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ
สาขายานนาวา
เค พาร์ค สาขาถนนสายไหม 56 (ปตท.ซุปเปอร์โมเดล เอนเนอจี)
สาขาโลตัส เพชรเกษม 81
สาขาสุวินทวงศ์ หนองจอก
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
สาขาท่าม่วง กาญจนบุรี
สาขาท่าเรือ
สาขาท่าใหม่
สาขาสอยดาว
สาขาฉะเชิงเทรา, สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา
สาขาบางคล้า
สาขาสุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง, สาขาบางวัว
สาขาตลาดคลองสวน
สาขาพนมสารคาม
สาขาตลาดเกาะโพธิ์
สาขานิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี, สาขาหนองมน ชลบุรี, สาขาดอนหัวฬ่อ
(อมตะนคร ชลบุรี), สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, สาขาแหลมทอง บางแสน,
สาขาเทสโก้ โลตัส อมตะนคร ชลบุรี, สาขาโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ชลบุรี
สาขาถนนสุขมุ วิท นาเกลือ, เค พาร์ค สาขานาจอมเทียน (ปตท.แยกหาดจอม
เทียน), สาขาเซ็นทรัลพลาซา มารีนา พัทยา, สาขาเทสโก้ โลตัส พัทยาเหนื อ,
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช, สาขาบิ๊กซี พัทยา 3 (พัทยากลาง), สาขาพัทยา
กลาง, สาขาพัทยาใต้
สาขาบ้านบึง, สาขาหนองปรือ
สาขาพนัสนิ คม
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จังหวัด

เขต/อำเภอ
พานทอง
ศรีราชา
เมืองนครปฐม
กาแพงแสน
นครชัยศรี
บางเลน
สามพราน

สำขำ

สาขาพานทอง ชลบุรี
สาขาศรีราชา, สาขาโรบินสัน ศรีราชา
สาขาบิ๊กซี นครปฐม
นครปฐม
สาขากาแพงแสน
สาขาห้วยพลู, สาขาเทสโก้ โลตัส นครชัยศรี,
สาขาบางเลน นครปฐม
สาขาอ้อมใหญ่, สาขาสามพราน, สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, สาขาบิ๊กซี อ้อม
ใหญ่, สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ตลาดเสรี), สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา
บางกรวย
สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์, สาขาเทสโก้ โลตัส บางใหญ่
นนทบุรี
บางบัวทอง
สาขาบางบัวทอง, สาขาบิ๊กซี บางใหญ่, สาขาโลตัส วัดลาดปลาดุก
บางใหญ่
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
ปากเกร็ด
สาขาเดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์, สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, สาขาโรบินสัน ศรี
สมาน, สาขาปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
คลองหลวง
สาขาเทสโก้ โลตัส นวนคร, สาขาเทสโก้ โลตัส คลองหลวง, สาขานวนคร
ปทุมธำนี
ธัญบุรี
สาขารังสิต, สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต, สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต 2, สาขาโลตัส
รังสิตคลอง 7
เมืองปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
สาขาลาดหลุมแก้ว
ลาลูกกา
สาขาเซียร์ รังสิต, สาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต, สาขาโลตัส ลาลูกกา (คลอง 2)
กบินทร์บุรี
สาขากบินทร์บุรี
ปรำจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ
สาขานิ คมอุตสาหกรรม 304
ศรีมโหสถ
สาขาศรีมโหสถ
สาขาประตูน้ าพระอินทร์, สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
พระนครศรีอยุธยำ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา สาขาโลตัส อยุธยา
วังน้อย
สาขาวังน้อย
เสนา
สาขาเสนา
ชะอา
สาขาชะอา
เพชรบุรี
ท่ายาง
สาขาท่ายาง
เมืองเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี, สาขาเพชรไพบูลย์พลาซ่า เพชรบุรี, สาขาโรบินสัน เพชรบุรี
ปลวกแดง
สาขานิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง, สาขานิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ระยอง
ระยอง
เมืองระยอง
สาขามาบตาพุด, สาขาแพชชัน่ ช้อปปิ้ ง ระยอง, สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
บ้านโป่ ง
สาขาบ้านโป่ ง, สาขาเทสโก้ โลตัส บ้านโป่ ง,
รำชบุรี
เมืองราชบุรี
สาขาโรบินสัน ราชบุรี
ชลบุรี
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จังหวัด
รำชบุรี
สมุทรปรำกำร

สมุทรสำคร

เขต/อำเภอ
เมืองราชบุรี
บางบ่อ
บางพลี

สำขำ

สาขาโรบินสัน ราชบุรี
สาขาบางบ่อ, สาขาคลองด่าน
สาขาบิ๊กซี บางพลี, สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18, สาขามาร์เก็ต วิลเลจ
สุวรรณภูมิ, สาขาเมกาบางนา 2
บางเสาธง
สาขาเยส บางพลี
พระประแดง
สาขาปู่ เจ้าสมิงพราย, สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์, สาขาบางครุ
พระสมุทรเจดีย์
สาขาพระสมุทรเจดีย์
เมืองสมุทรปราการ สาขาโลตัส ศรีนครินทร์, สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ, สาขาสมุทรปราการ, สาขา
ตลาดหนามแดง, สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สาโรง, สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ,
สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์, สาขาเทสโก้ โลตัส บางปู, สาขาถนนเทพารักษ์ กม.9
(ซอยมังกร)
กระทุ่มแบน
สาขาเทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
สาขาบ้านแพ้ว หลักสาม
เมืองสมุทรสาคร
สาขาถนนพระรามที่ 2 สมุทรสาคร, สาขาพอร์โต้ ชิโน่ มหาชัย, สาขาบิ๊กซี
มหาชัย, สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย 2 (ถนนพระรามที่ 2), สาขาเซ็นทรัลพลาซา
มหาชัย, สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
เมืองสระบุรี
สาขาสระบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
สาขาถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี
สองพี่น้อง
สาขาสองพี่น้อง
อู่ทอง
สาขาอู่ทอง

 เคำน์เตอร์บริกำรบิ๊กซี บิ๊กเซอร์วิส ณ ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้แก่
จังหวัด
กรุงเทพ

ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
เชียงใหม่

สำขำ
บิ๊กซี มาร์เก็ต เกตเวย์ บางโพ (บางซื่อ), บิ๊กซี มาร์เก็ต คูบ้ อน, บิ๊กซี มาร์เก็ต โชคชัย 4,
บิ๊กซี มาร์เก็ตประชาอุทิศ, บิ๊กซี มาร์เก็ต สายไหม, บิ๊กซี มาร์เก็ต สุขาภิบาล 1,
บิ๊กซี มาร์เก็ต สุขาภิบาล 5, บิ๊กซี มาร์เก็ต หทัยราษฎร์, บิ๊กซี-Extra พระราม 4,
บิ๊กซี-Extra เพชรเกษม 2, บิ๊กซี-Extra รัชดาภิเษก, บิ๊กซี-Extra รามอินทรา, บิ๊กซี-Extra ลาดพร้าว 2,
บิ๊กซี-Extra สุขาภิบาล 3, บิ๊กซี-ราษฎร์บรู ณะ, บิ๊กซี-กัลปพฤกษ์, บิ๊กซี-แจ้งวัฒนะ, บิ๊กซี-ดอนเมือง,
บิ๊กซี-ดาวคะนอง, บิ๊กซี-บางนา, บิ๊กซี-บางบอน, บิ๊กซี-บางปะกอก, บิ๊กซี-พระราม 2,
บิ๊กซี-พระราม 2, บิ๊กซี-เพชรเกษม, บิ๊กซี-แฟชัน่ ไอซ์แลนด์, บิ๊กซี-ร่มเกล้า, บิ๊กซี-ราชดาริ,
บิ๊กซี-ลาดพร้าว, บิ๊กซี-วงศ์สว่าง, บิ๊กซี-สะพานควาย, บิ๊กซี-สุขาภิบาล 3, บิ๊กซี-สุวินทวงศ์,
บิ๊กซี-หนองจอก, บิ๊กซี-หัวหมาก, บิ๊กซี-อิสรภาพ
บิ๊กซี-ฉะเชิงเทรา,
บิ๊กซี-บ้านบึง, บิ๊กซี-สัตหีบ
บิ๊กซี-เชียงใหม่, บิ๊กซี-หางดง, บิ๊กซี-หางดง 2
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จังหวัด
ตรำด
นครรำชสีมำ
นครสวรรค์
นนทบุรี
บุรีรมั ย์
ปรำจีนบุรี
พังงำ
แพร่
ภูเก็ต
มหำสำรคำม
ระยอง
ลพบุรี
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี
อุบลรำชธำนี

สำขำ
บิ๊กซี มาร์เก็ต -เกาะช้าง
บิ๊กซี มาร์เก็ต ปั กธงชัย
บิ๊กซี มาร์เก็ต ตาคลี (นครสวรรค์), บิ๊กซี-นครสวรรค์
บิ๊กซี-Extra บางใหญ่, บิ๊กซี-ติวานนท์, บิ๊กซี-รัตนาธิเบศร์ 2
บิ๊กซี-บุรีรมั ย์, บิ๊กซี-หนองกี่
บิ๊กซี-ปราจีนบุรี, บิ๊กซี-ศรีมหาโพธิ
บิ๊กซี มาร์เก็ต พังงา
บิ๊กซี-แพร่
บิ๊กซี มาร์เก็ต กมลา (ภูเก็ต), บิ๊กซี-ภูเก็ต
บิ๊กซี มาร์เก็ต บรบือ
บิ๊กซี มาร์เก็ต บ้านเพ, บิ๊กซี-แหลมทอง ระยอง
บิ๊กซี-ลพบุรี
บิ๊กซี มาร์เก็ต วังสะพุง (เลย), บิ๊กซี-เลย
บิ๊กซี-ศรีสะเกษ
บิ๊กซี-คาตากล้า, บิ๊กซี-พังโคน, บิ๊กซี-สกลนคร
บิ๊กซี-สมุทรปราการ, บิ๊กซี-สาโรง
บิ๊กซี มาร์เก็ต -พันท้ายนรสิงห์, บิ๊กซี-มหาชัย
บิ๊กซี มาร์เก็ต สระบุรี
บิ๊กซี-สุพรรณบุรี
บิ๊กซี มาร์เก็ต เกาะพะงัน (สุราษฎร์ธานี )
บิ๊กซี-อานาจเจริญ
บิ๊กซี มาร์เก็ต น้ าโสม,
บิ๊กซี มาร์เก็ต พิบูลมังสาหาร, บิ๊กซี-อุบลราชธานี

 ที่ทำกำรไปรษณียไ์ ทย
จังหวัด
กรุงเทพ

กำญจนบุรี
เพชรบุรี
ระยอง

สำขำ
สาขาสานักงานไปรษณียไ์ ทย, ไปรษณียไ์ ทย สาขาราชดาเนิ น, ไปรษณียไ์ ทย สาขาประตูน้ า
ไปรษณียไ์ ทย สาขาจรเข้บวั , ไปรษณียไ์ ทย สาขาคลองจัน่ , ไปรษณียไ์ ทย สาขาลาดพร้าว
ไปรษณียไ์ ทย สาขามีนบุรี, ไปรษณียไ์ ทย สาขายานนาวา, ไปรษณียไ์ ทย สาขาภาษีเจริญ
ไปรษณียไ์ ทย สาขาตลิ่งชัน, ไปรษณียไ์ ทย สาขาบางรัก, ไปรษณียไ์ ทย สสาขาพระโขนง
ไปรษณียไ์ ทย สาขาราษฎร์บูรณะ, ไปรษณียไ์ ทย สาขาอ่อนนุ ชไปรษณียไ์ ทย สาขาบางพลี
ไปรษณียไ์ ทย สาขาไทรโยค
ไปรษณียไ์ ทย สาขาหาดเจ้าสาราญ
ไปรษณียไ์ ทย สาขากรา่
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จังหวัด
ลพบุรี
อุทยั ธำนี

สำขำ
ไปรษณียไ์ ทย สาขาลาสนธิ
ไปรษณียไ์ ทย สาขาเมืองการุง้
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