
 

ขอ้มลูการติดตั้งเคร่ือง K CHECK ID ณ วนัท่ี 24 ก.ค. 2562 

 

จุดยนืยนัตวัตน (K CHECK ID) ส ำหรบักำรเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

(K-eSavings Account) ผ่ำน K PLUS 
 

 สำขำของธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำ 

 ตูย้นืยนัตวัตน K CHECK ID ที่สำขำของธนำคำรกสิกรไทย ดงัตำรำง  

จงัหวดั เขต/อ ำเภอ สำขำ 

จ.กรุงเทพ คลองเตย สาขาโลตสั พระรามท่ี 4 

คลองสาน สาขาไอคอนสยาม 

คลองสามวา เค พารค์ สาขาถนนหทยัราษฎร ์33 (ปตท.แสงอารีสเตชัน่), สาขาโลตสั ราม

อินทรา 109 

คนันายาว สาขาแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์รามอินทรา 

จตุจกัร สาขาดิ อเวนิว รชัโยธิน, สาขาเซ็นทรลั ลาดพรา้ว 

ดอนเมือง สาขาสรงประภา-ดอนเมือง 

ดินแดง สาขาเอสพละนาด รชัดาภิเษก, สาขาหว้ยขวาง 

ทวีวฒันา สาขาเดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก 

ทุ่งครุ สาขาบ๊ิกซี ประชาอุทิศ, สาขาทุ่งครุ 

ธนบุรี สาขาริเวอรไ์ซด ์พลาซ่า เจริญนคร, สาขาทุ่งครุ 

บางเขน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน, สาขาเซ็นทรลั รามอินทรา, สาขาสะพาน

ใหม่ ดอนเมือง 

บางแค สาขาบางแค, สาขาเดอะมอลล ์บางแค, สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค 

บางกอกน้อย สาขาแม็คโคร จรญัสนิทวงศ,์ สาขาเซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 

บางกะปิ สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ, สาขาโลตสั บางกะปิ, สาขาหวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร,์  

สาขาคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร ์

บางขนุเทียน สาขาเทสโก ้โลตสั พระรามท่ี 2, สาขาบ๊ิกซี พระรามท่ีสอง 2 (การเคหะธนบุรี 

3), สาขาเซ็นทรลั พระรามท่ี 2 

บางซ่ือ สาขาวงศส์ว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร,์ สาขาเกตเวย ์บางซ่ือ 

บางนา สาขาส่ีแยกบางนา, สาขาเซ็นทรลั บางนา 

บางบอน สาขาบ๊ิกซี บางบอน 

บางรกั สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร ์

ปทุมวนั สาขาเดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก, สาขาสยามสแควร,์ สาขาจามจุรี สแควร,์ สาขา

สยามพารากอน,สาขาเทสโก ้โลตสั พระรามท่ี 1, สาขาเซ็นทรลัเวิลด,์ สาขาบ๊ิกซี 

ราชด าริ, สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ์

ประเวศ สาขาพาราไดซ ์พารค์, สาขาซีคอนสแควร ์2, สาขารามค าแหง 2,สาขาประเวศ 



 

ขอ้มลูการติดตั้งเคร่ือง K CHECK ID ณ วนัท่ี 24 ก.ค. 2562 

จงัหวดั เขต/อ ำเภอ สำขำ 

จ.กรุงเทพ พระโขนง สาขาวนั-โอ-วนั เดอะเทิรด์เพลส 

พระนคร สาขาวงับรูพา 

ภาษีเจริญ สาขาซีคอน บางแค, สาขาถนนพาณิชยการธนบุรี 

มีนบุรี สาขามีนบุรี 

ยานนาวา สาขาเซ็นทรลั พระรามท่ี 3 

ราษฎรบ์รูณะ สาขาบ๊ิกซี บางปะกอก 

ลาดกระบงั สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบงั, สาขาบ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้, สาขานิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั 

ลาดพรา้ว สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์

วฒันา บา้นกา้มปู, สาขาสุขมุวิท 33 (บางกะปิ), สาขาบ๊ิกซี อ่อนนุช, สาขาเอ็มควอเทียร ์

สวนหลวง สาขาแม็กซแ์วลู พฒันาการ 

สาทร สาขายานนาวา 

สายไหม เค พารค์ สาขาถนนสายไหม 56 (ปตท.ซุปเปอรโ์มเดล เอนเนอจี) 

หนองแขม สาขาโลตสั เพชรเกษม 81 

หนองจอก สาขาสุวินทวงศ ์หนองจอก 

หว้ยขวาง สาขาเซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 

กำญจนบุร ี ท่าม่วง สาขาท่าม่วง กาญจนบุรี 

ท่ามะกา สาขาท่าเรือ 

จนัทบุร ี ท่าใหม ่ สาขาท่าใหม ่

สอยดาว สาขาสอยดาว 

ฉะเชิงเทรำ เมืองฉะเชิงเทรา สาขาฉะเชิงเทรา, สาขาโรบินสนั ฉะเชิงเทรา 

บางคลา้ สาขาบางคลา้ 

บางน ้าเปร้ียว สาขาสุวินทวงศ ์ฉะเชิงเทรา 

บางปะกง สาขาบางปะกง, สาขาบางววั 

บา้นโพธ์ิ สาขาตลาดคลองสวน 

พนมสารคาม สาขาพนมสารคาม 

ชลบุร ี เกาะจนัทร ์ สาขาตลาดเกาะโพธ์ิ 

เมืองชลบุรี สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี, สาขาหนองมน ชลบุรี, สาขาดอนหวัฬอ่ 

(อมตะนคร ชลบุรี), สาขาเซ็นทรลัพลาซา ชลบุรี, สาขาแหลมทอง บางแสน, 

สาขาเทสโก ้โลตสั อมตะนคร ชลบุรี, สาขาโรบินสนั ไลฟ์สไตล ์ชลบุรี 

บางละมุง สาขาถนนสุขมุวิท นาเกลือ, เค พารค์ สาขานาจอมเทียน (ปตท.แยกหาดจอม

เทียน), สาขาเซ็นทรลัพลาซา มารีนา พทัยา, สาขาเทสโก ้โลตสั พทัยาเหนือ, 

สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช, สาขาบ๊ิกซี พทัยา 3 (พทัยากลาง), สาขาพทัยา

กลาง, สาขาพทัยาใต ้

บา้นบึง สาขาบา้นบึง, สาขาหนองปรือ 

พนัสนิคม สาขาพนัสนิคม 
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จงัหวดั เขต/อ ำเภอ สำขำ 

ชลบุร ี พานทอง สาขาพานทอง ชลบุรี 

ศรีราชา สาขาศรีราชา, สาขาโรบินสนั ศรีราชา 

นครปฐม เมืองนครปฐม สาขาบ๊ิกซี นครปฐม 

ก าแพงแสน สาขาก าแพงแสน 

นครชยัศรี สาขาหว้ยพลู, สาขาเทสโก ้โลตสั นครชยัศรี, 

บางเลน สาขาบางเลน นครปฐม 

สามพราน สาขาออ้มใหญ่, สาขาสามพราน, สาขาเซ็นทรลัพลาซา ศาลายา, สาขาบ๊ิกซี ออ้ม

ใหญ่, สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ตลาดเสรี), สาขาเทสโก ้โลตสั ศาลายา 

นนทบุร ี บางกรวย สาขาเดอะคริสตลั ราชพฤกษ์, สาขาเทสโก ้โลตสั บางใหญ่ 

บางบวัทอง สาขาบางบวัทอง, สาขาบ๊ิกซี บางใหญ่, สาขาโลตสั วดัลาดปลาดุก 

บางใหญ่ สาขาเซ็นทรลัพลาซา เวสตเ์กต 

ปากเกร็ด สาขาเดอะคริสตลั พีทีที ชยัพฤกษ์, สาขาเซ็นทรลั แจง้วฒันะ, สาขาโรบินสนั ศรี

สมาน, สาขาปากเกร็ด 

เมืองนนทบุรี สาขาเซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์

ปทุมธำนี คลองหลวง สาขาเทสโก ้โลตสั นวนคร, สาขาเทสโก ้โลตสั คลองหลวง, สาขานวนคร 

ธญับุรี สาขารงัสิต, สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต, สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต 2, สาขาโลตสั 

รงัสิตคลอง 7 

เมืองปทุมธานี สาขาปทุมธานี 

ลาดหลุมแกว้ สาขาลาดหลุมแกว้ 

ล าลูกกา สาขาเซียร ์รงัสิต, สาขาตลาดส่ีมุมเมือง-รงัสิต, สาขาโลตสั ล าลูกกา (คลอง 2) 

ปรำจนีบุร ี กบินทรบุ์รี สาขากบินทรบุ์รี 

เมืองปราจีนบุรี สาขาปราจีนบุรี 

ศรีมหาโพธิ สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 

ศรีมโหสถ สาขาศรีมโหสถ 

พระนครศรีอยธุยำ บางปะอิน สาขาประตูน ้าพระอินทร,์ สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

พระนครศรีอยุธยา สาขาโลตสั อยุธยา 

วงัน้อย สาขาวงัน้อย 

เสนา สาขาเสนา 

เพชรบุร ี ชะอ า สาขาชะอ า 

ท่ายาง สาขาท่ายาง 

เมืองเพชรบุรี สาขาเพชรบุรี, สาขาเพชรไพบูลยพ์ลาซ่า เพชรบุรี, สาขาโรบินสนั เพชรบุรี 

ระยอง ปลวกแดง สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ ระยอง, สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยอง 

เมืองระยอง สาขามาบตาพุด, สาขาแพชชัน่ ชอ้ปป้ิง ระยอง, สาขาเซ็นทรลัพลาซา ระยอง 

รำชบุร ี บา้นโป่ง สาขาบา้นโป่ง, สาขาเทสโก ้โลตสั บา้นโป่ง,  

เมืองราชบุรี สาขาโรบินสนั ราชบุรี 



 

ขอ้มลูการติดตั้งเคร่ือง K CHECK ID ณ วนัท่ี 24 ก.ค. 2562 

จงัหวดั เขต/อ ำเภอ สำขำ 

รำชบุร ี เมืองราชบุรี สาขาโรบินสนั ราชบุรี 

สมุทรปรำกำร บางบ่อ สาขาบางบ่อ, สาขาคลองด่าน 

บางพลี สาขาบ๊ิกซี บางพลี, สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18, สาขามารเ์ก็ต วิลเลจ 

สุวรรณภูมิ, สาขาเมกาบางนา 2 

บางเสาธง สาขาเยส บางพลี 

พระประแดง สาขาปู่ เจา้สมิงพราย, สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ, สาขาบางครุ 

พระสมุทรเจดีย ์ สาขาพระสมุทรเจดีย ์

เมืองสมุทรปราการ สาขาโลตสั ศรีนครินทร,์ สาขาบ๊ิกซี สมุทรปราการ, สาขาสมุทรปราการ, สาขา

ตลาดหนามแดง, สาขาอิมพีเรียลเวิลด ์ส าโรง, สาขาโรบินสนั สมุทรปราการ, 

สาขาบ๊ิกซี ศรีนครินทร,์ สาขาเทสโก ้โลตสั บางป,ู สาขาถนนเทพารกัษ์ กม.9 

(ซอยมงักร) 

สมุทรสำคร กระทุ่มแบน สาขาเทสโก ้โลตสั กระทุ่มแบน 

บา้นแพว้ สาขาบา้นแพว้ หลกัสาม 

เมืองสมุทรสาคร สาขาถนนพระรามท่ี 2 สมุทรสาคร, สาขาพอรโ์ต ้ชิโน่ มหาชยั, สาขาบ๊ิกซี 

มหาชยั, สาขาเทสโก ้โลตสั มหาชยั 2 (ถนนพระรามท่ี 2), สาขาเซ็นทรลัพลาซา 

มหาชยั, สาขาถนนเศรษฐกจิ 1 สมุทรสาคร 

เมืองสระบุรี สาขาสระบุรี 

เมืองสุพรรณบุรี สาขาถนนมาลยัแมน สุพรรณบุรี 

สองพี่น้อง สาขาสองพี่น้อง 

อู่ทอง สาขาอู่ทอง 

 

 เคำนเ์ตอรบ์ริกำรบ๊ิกซี บ๊ิกเซอรวิ์ส ณ หำ้งสรรพสินคำ้บ๊ิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ไดแ้ก่ 

จงัหวดั สำขำ 

กรุงเทพ บ๊ิกซี มารเ์ก็ต เกตเวย ์บางโพ (บางซ่ือ), บ๊ิกซี มารเ์ก็ต คูบ้อน, บ๊ิกซี มารเ์ก็ต โชคชยั 4,  

บ๊ิกซี มารเ์ก็ตประชาอุทิศ, บ๊ิกซี มารเ์ก็ต สายไหม, บ๊ิกซี มารเ์ก็ต สุขาภิบาล 1,  

บ๊ิกซี มารเ์ก็ต สุขาภบิาล 5, บ๊ิกซี มารเ์ก็ต หทยัราษฎร,์ บ๊ิกซี-Extra พระราม 4,  

บ๊ิกซี-Extra เพชรเกษม 2, บ๊ิกซี-Extra รชัดาภิเษก, บ๊ิกซี-Extra รามอินทรา, บ๊ิกซี-Extra ลาดพรา้ว 2, 

บ๊ิกซี-Extra สุขาภบิาล 3, บ๊ิกซี-ราษฎรบ์รูณะ, บ๊ิกซี-กลัปพฤกษ์, บ๊ิกซี-แจง้วฒันะ, บ๊ิกซี-ดอนเมือง,  

บ๊ิกซี-ดาวคะนอง, บ๊ิกซี-บางนา, บ๊ิกซี-บางบอน, บ๊ิกซี-บางปะกอก, บ๊ิกซี-พระราม 2,  

บ๊ิกซี-พระราม 2,  บ๊ิกซี-เพชรเกษม, บ๊ิกซี-แฟชัน่ไอซแ์ลนด,์ บ๊ิกซี-ร่มเกลา้, บ๊ิกซี-ราชด าริ,  

บ๊ิกซี-ลาดพรา้ว, บ๊ิกซี-วงศส์ว่าง, บ๊ิกซี-สะพานควาย, บ๊ิกซี-สุขาภิบาล 3, บ๊ิกซี-สุวินทวงศ,์  

บ๊ิกซี-หนองจอก, บ๊ิกซี-หวัหมาก, บ๊ิกซี-อสิรภาพ 

ฉะเชิงเทรำ บ๊ิกซี-ฉะเชิงเทรา,  

ชลบุร ี บ๊ิกซี-บา้นบึง, บ๊ิกซี-สตัหีบ 

เชียงใหม ่ บ๊ิกซี-เชียงใหม่, บ๊ิกซี-หางดง, บ๊ิกซี-หางดง 2 
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จงัหวดั สำขำ 

ตรำด บ๊ิกซี มารเ์ก็ต -เกาะชา้ง 

นครรำชสีมำ บ๊ิกซี มารเ์ก็ต ปักธงชยั 

นครสวรรค ์ บ๊ิกซี มารเ์ก็ต ตาคลี (นครสวรรค)์, บ๊ิกซี-นครสวรรค ์

นนทบุร ี บ๊ิกซี-Extra บางใหญ่, บ๊ิกซี-ติวานนท,์ บ๊ิกซี-รตันาธิเบศร ์2 

บุรีรมัย ์ บ๊ิกซี-บุรีรมัย,์ บ๊ิกซี-หนองกี ่

ปรำจนีบุร ี บ๊ิกซี-ปราจีนบุรี, บ๊ิกซี-ศรีมหาโพธ ิ

พงังำ บ๊ิกซี มารเ์ก็ต พงังา 

แพร ่ บ๊ิกซี-แพร่ 

ภเูก็ต บ๊ิกซี มารเ์ก็ต กมลา (ภูเก็ต), บ๊ิกซี-ภูเก็ต 

มหำสำรคำม บ๊ิกซี มารเ์ก็ต บรบือ 

ระยอง บ๊ิกซี มารเ์ก็ต บา้นเพ, บ๊ิกซี-แหลมทอง ระยอง 

ลพบุร ี บ๊ิกซี-ลพบุรี 

เลย บ๊ิกซี มารเ์ก็ต วงัสะพุง (เลย), บ๊ิกซี-เลย 

ศรีสะเกษ บ๊ิกซี-ศรีสะเกษ 

สกลนคร บ๊ิกซี-ค าตากลา้, บ๊ิกซี-พงัโคน, บ๊ิกซี-สกลนคร 

สมุทรปรำกำร บ๊ิกซี-สมุทรปราการ, บ๊ิกซี-ส าโรง 

สมุทรสำคร บ๊ิกซี มารเ์ก็ต -พนัทา้ยนรสิงห,์ บ๊ิกซี-มหาชยั 

สระบุร ี บ๊ิกซี มารเ์ก็ต สระบุรี 

สุพรรณบุร ี บ๊ิกซี-สุพรรณบุรี 

สุรำษฎรธ์ำนี บ๊ิกซี มารเ์ก็ต เกาะพะงนั (สุราษฎรธ์านี) 

อ ำนำจเจริญ บ๊ิกซี-อ านาจเจริญ 

อดุรธำนี บ๊ิกซี มารเ์ก็ต น ้าโสม,  

อบุลรำชธำนี บ๊ิกซี มารเ์ก็ต พิบูลมงัสาหาร, บ๊ิกซี-อุบลราชธานี 

 

 ที่ท  ำกำรไปรษณียไ์ทย  

จงัหวดั สำขำ 

กรุงเทพ สาขาส านักงานไปรษณียไ์ทย, ไปรษณียไ์ทย สาขาราชด าเนิน, ไปรษณียไ์ทย สาขาประตูน ้า 

ไปรษณียไ์ทย สาขาจรเขบ้วั, ไปรษณียไ์ทย สาขาคลองจัน่, ไปรษณียไ์ทย สาขาลาดพรา้ว 

ไปรษณียไ์ทย สาขามีนบุรี, ไปรษณียไ์ทย สาขายานนาวา, ไปรษณียไ์ทย สาขาภาษีเจริญ 

ไปรษณียไ์ทย สาขาตล่ิงชนั, ไปรษณียไ์ทย สาขาบางรกั, ไปรษณียไ์ทย สสาขาพระโขนง 

ไปรษณียไ์ทย สาขาราษฎรบ์ูรณะ, ไปรษณียไ์ทย สาขาอ่อนนุชไปรษณียไ์ทย สาขาบางพลี 

กำญจนบุร ี ไปรษณียไ์ทย สาขาไทรโยค 

เพชรบุรี     ไปรษณียไ์ทย สาขาหาดเจา้ส าราญ 

ระยอง       ไปรษณียไ์ทย สาขากร า่ 



 

ขอ้มลูการติดตั้งเคร่ือง K CHECK ID ณ วนัท่ี 24 ก.ค. 2562 

จงัหวดั สำขำ 

ลพบุรี        ไปรษณียไ์ทย สาขาล าสนธิ 

อทุยัธำนี    ไปรษณียไ์ทย สาขาเมืองการุง้ 

 


