
 
กรุงเทพมหานคร 

เค พารค์ สาขาถนนสายไหม 56 (ปตท.ซุปเปอรโ์มเดล เอนเนอจี) 

สาขากลว้ยน ้าไท     สาขาการบินไทย    สาขาคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร ์

สาขาคลองจัน่     สาขาคลองเตย    สาขาจรญัสนิทวงศ ์11 

สาขาจกัรวรรดิ     สาขาจามจุรี สแควร ์   สาขาโชคชยั 4 

สาขาซอยแฉลม้นิมิตร (ประดู่ 1)   สาขาซอยวชัรพล    สาขาซอยวิภาวดีรงัสิต 2 (หอการคา้) 

สาขาซอยอุดมสุข     สาขาซีคอน บางแค    สาขาซีคอนสแควร ์

สาขาซีคอนสแควร ์2    สาขาเซ็นทรลั บางนา   สาขาเซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 

สาขาเซ็นทรลั พระรามท่ี 2    สาขาเซ็นทรลั พระรามท่ี 3   สาขาเซ็นทรลั รามอินทรา 

สาขาเซ็นทรลั ลาดพรา้ว    สาขาเซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั อีสตว์ลิล์ 

สาขาเซ็นทรลัเวิลด ์     สาขาเซ็นทรลัเอ็มบาสซี   สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑล สาย 2 (ป่ินเกลา้) 

สาขาเซียงกง     สาขาดาวคนอง    สาขาดิ อเวนิว รชัโยธิน 

สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร ์พระราม 9   สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบงั   สาขาเดอะมอลล ์ท่าพระ 

สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ    สาขาเดอะมอลล ์บางแค   สาขาตลาดพลู 

สาขาตลาดพฒันาการ    สาขาตลาดวงศกร สายไหม   สาขาถนนกลัปพฤกษ์  

สาขาถนนคอนแวนต ์(ลิเบอรต้ี์สแควร)์   สาขาถนนจนัทน์    สาขาถนนนวมินทร ์36 

สาขาถนนนวลจนัทร ์    สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  สาขาถนนประชาช่ืน  

สาขาถนนพระรามท่ี 2    สาขาถนนพระรามท่ี 3   สาขาถนนพฒันาการ 20 

สาขาถนนเพชรบุรี 17    สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่   สาขาถนนรชัดาภิเษก หว้ยขวาง 

สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม ่(อิตลัไทย ทาวเวอร)์  สาขาถนนรชัดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามท่ี 4) สาขาถนนรางน ้า 

สาขาถนนรามค าแหง 151    สาขาถนนรามอินทรา   สาขาถนนลาดหญา้ 

สาขาถนนศรีนครินทร ์กม.9    สาขาถนนสวนผกั    สาขาถนนสาทร 

สาขาถนนสาธุประดิษฐ์    สาขาถนนสุขสวสัด์ิ    สาขาถนนสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ 20) 

สาขาถนนสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ 9)   สาขาถนนเสรีไทย 46 (สวนสยาม)  สาขาถนนหลงัสวน 

สาขาถนนอโศกดินแดง    สาขาถนนเอกชยั-บางบอน   สาขาท่าน ้าราชวงศ ์

สาขาท่าพระ     สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์   สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 

สาขาทุ่งครุ     สาขาเทเวศร ์    สาขาเทสโก ้โลตสั พระรามท่ี 1 

สาขาเทสโก ้โลตสั พระรามท่ี 2   สาขาเทสโก ้โลตสั พระรามท่ี 3  สาขาเทสโก ้โลตสั มีนบุรี 

สาขาเทสโก ้โลตสั สุขาภิบาล 3   สาขานวมินทร ์ซิต้ี อเวนิว   สาขานานาเหนือ 

สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั   สาขาบางกระบือ    สาขาบางขุนเทียน 

สาขาบางขุนนนท ์     สาขาบางเขน    สาขาบางแค 

สาขาบางซ่ือ     สาขาบางบอน    สาขาบางพลดั 

สาขาบางโพ     สาขาบางมด    สาขาบางยี่ขนั 

สาขาบางรกั     สาขาบางล าภู    สาขาบ๊ิกซี บางปะกอก 

สาขาบ๊ิกซี พระรามท่ี 2 (ท่าขา้ม)   สาขาบ๊ิกซี พระรามท่ีสอง 2 (การเคหะธนบุรี 3) สาขาบ๊ิกซี เพชรเกษม 2 (พุทธมณฑล สาย 3) 

สาขาบ๊ิกซี ราชด าริ     สาขาบ๊ิกซี ลาดพรา้ว 2 (ซอย 9)  สาขาบ๊ิกซี สะพานควาย 

สาขาบ๊ิกซี สุขาภิบาล 5    สาขาบ๊ิกซี อ่อนนุช    สาขาประชานิเวศน์ 1 

สาขาประดิษฐ์มนูธรรม    สาขาประตนู ้าปทุมวนั   สาขาประเวศ 

สาขาปารค์เวนเชอร ์    สาขาพระโขนง    สาขาพรานนก 

สาขาพฒัน์พงศ ์     สาขาพาราไดซ ์พารค์   สาขาเพชรเกษม 51 

สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค   สาขาแพลทินัม่ แฟชัน่มอลล์   สาขาฟอรจ์นูทาวน์ 

สาขาแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์รามอินทรา   สาขามหาพฤฒาราม   สาขามีนบุรี 

สาขาแม็กซแ์วล ูพฒันาการ    สาขาแม็คโคร จรญัสนิทวงศ ์   สาขายศเส 

สาขายูเน่ียน มอลล ์ลาดพรา้ว    สาขาเยาวราช    สาขาราชด าริ 

สาขาที่รว่มรายการรูดแลกเงินตา่งประเทศ 

ผ่อนช าระ 0 % นาน 4 เดือน 

หนา้ 1 



 

 

กรุงเทพมหานคร (ตอ่) 

สาขาราชวตัร     สาขารามค าแหง 2    สาขาริเวอรไ์ซด ์พลาซ่า เจริญนคร 

สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ    สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   สาขาโรงพยาบาลศิริราช 

สาขาลาดกระบงั     สาขาลาดพรา้ว 101   สาขาลาดพรา้ว 25 

สาขาลาดพรา้ว 67     สาขาลาดพรา้ว 71    สาขาลาดพรา้ว 99 

สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์    สาขาโลตสั บางกะปิ    สาขาโลตสั พระรามท่ี 4 

สาขาโลตสั เพชรเกษม 81    สาขาโลตสั วงัหิน    สาขาโลตสั สุขาภิบาล 1 

สาขาวงศส์วา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร ์   สาขาวงแหวนรอบนอก (เอกชยั-บางบอน) สาขาวรจกัร 

สาขาวงับรูพา     สาขาวดัไทร    สาขาศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ 

สาขาศาลยุติธรรม     สาขาสนามเป้า    สาขาสยามพารากอน 

สาขาศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตัน์ (ร.พ.รามาธิบดี) สาขาศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) สาขาสยามสแควร ์

สาขาสรงประภา-ดอนเมือง    สาขาสวนพลู    สาขาสะพานกรุงธน 

สาขาสะพานเหลือง     สาขาสะพานใหม ่ดอนเมือง   สาขาสมัมากร เพลส รามค าแหง 110 

สาขาสาทร (เซนตห์ลุยส ์3)    สาขาส านักถนนเสือป่า   สาขาส านักพหลโยธิน 

สาขาส านักราษฎรบ์รูณะ    สาขาส านักสีลม    สาขาส าเหร่ 

สาขาส่ีแยกถนนจนัทน์-เลียบคลองช่องนนทรี  สาขาส่ีแยกทศกณัฑ ์   สาขาส่ีแยกราชวงศ ์

สาขาส่ีแยกวงัหิน     สาขาส่ีแยกสะพานกรุงเทพ   สาขาสีลม ซอย 1 (อาคารซิลลิค เฮา้ส)์ 

สาขาสุขุมวทิ 1 (บ ารุงราษฎร)์   สาขาสุขุมวทิ 101    สาขาสุขุมวทิ 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์ 

สาขาสุขุมวทิ 21 (อาคารเสริมมิตร)   สาขาสุขุมวทิ 33 (บางกะปิ)   สาขาสุขุมวทิ 57 

สาขาสุขุมวทิ 6 (อาคารทแูปซิฟิคเพลส)   สาขาสุขุมวทิ 71    สาขาสุทธิสาร 

สาขาสุรวงศ ์     สาขาสุวนิทวงศ ์หนองจอก   สาขาเสาชิงชา้ 

สาขาหอการคา้ไทย     สาขาหวัหมาก    สาขาหวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร ์

สาขาอนุสาวรียช์ยัสมรภมูิ    สาขาอโศก    สาขาออลซีซัน่ส ์เพลส3 

สาขาอาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร ์   สาขาอาคารซนัทาวเวอรส์   สาขาเอกมยั 

สาขาเอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์(ปตท.)   สาขาเอ็มควอเทียร ์    สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์

สาขาเอสพละนาด รชัดาภิเษก    สาขาเออรเ์บิน สแควร ์(ประชาช่ืน 12)  สาขาแอมเวย ์

สาขาไอคอนสยาม     สาขาไอที สแควร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาที่รว่มรายการรูดแลกเงินตา่งประเทศ 

ผ่อนช าระ 0 % นาน 4 เดือน 

หนา้ 2 



 

ขอนแก่น     นครปฐม (ตอ่)    ปทุมธานี 

สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแก่น   สาขาออ้มใหญ่    สาขาคลอง 2 ธญับุรี 

           สาขาคลอง 6 ธญับุรี 

ฉะเชิงเทรา     นครราชสีมา    สาขาคลองหลวง 

สาขาฉะเชิงเทรา     สาขาเดอะมอลล ์นครราชสีมา   สาขาเซียร ์รงัสิต 

สาขาเทสโก ้โลตสั พนมสารคาม   สาขาถนนจอมพล นครราชสีมา  สาขาตลาดไท 

สาขาบางปะกง     สาขาปากช่อง    สาขาตลาดพนูทรพัย ์

สาขาพนมสารคาม     สาขาโลตสั ปากช่อง    สาขาตลาดส่ีมุมเมือง-รงัสิต 

           สาขาตลาดเอซี ล าลกูกา (คลอง 4) 

ชลบุร ี      นครสวรรค ์    สาขาเทสโก ้โลตสั นวนคร 

สาขาเกาะสีชงั     สาขาถนนโกสีย ์นครสวรรค ์   สาขานวนคร 

สาขาเซ็นทรลัพลาซา ชลบุรี    สาขาบ๊ิกซี นครสวรรค ์(วี-สแควร)์  สาขาปทุมธานี 

สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั พทัยา บีช        สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต 

สาขาดอนหวัฬอ่ (อมตะนคร ชลบุรี)   นนทบุร ี     สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต 2 

สาขาถนนสุขุมวทิ นาเกลือ    สาขาเซ็นทรลั แจง้วฒันะ   สาขารงัสิต 

สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี   สาขาเซ็นทรลั รตันาธิเบศร ์   สาขาลาดหลุมแกว้ 

สาขาพทัยากลาง     สาขาเซ็นทรลัพลาซา เวสตเ์กต  สาขาโลตสั รงัสิต 

สาขาโรบินสนั ศรีราชา    สาขาเดอะคริสตลั พีทีที ชยัพฤกษ์  สาขาโลตสั รงัสิตคลอง 7 

สาขาแหลมฉบงั     สาขาเดอะมอลล ์งามวงศว์าน   สาขาโลตสั ล าลกูกา (คลอง 2) 

สาขาฮารเ์บอร ์มอลล ์แหลมฉบงั   สาขาตลาดเจา้พระยา บางใหญ่  สาขาโลตสั ล าลกูกา (คลอง 6) 

      สาขาติวานนท ์8    สาขาสามโคก ปทุมธานี 

เชียงใหม ่     สาขาถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ 

สาขาชา้งเผือก เชียงใหม่    สาขาถนนงามวงศว์าน   ประจวบคีรีขนัธ ์

สาขาเซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม ่แอรพ์อรต์  สาขาถนนแจง้วฒันะ   สาขาบลพูอรต์ หวัหิน รีสอรท์ มอลล์ 

สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั เชียงใหม่   สาขาถนนติวานนท ์(แคราย)   สาขาปราณบุรี 

สาขาถนนชา้งคลาน เชียงใหม่    สาขาถนนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดบัดาว) สาขาหวัหิน 

สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่    สาขาเทสโก ้โลตสั บางใหญ่   สาขาหวัหิน มารเ์ก็ต วลิเลจ 

สาขาถนนนิมมานเหมินท ์เชียงใหม่   สาขานนทบุรี 

สาขาส่ีแยกสนามบิน เชียงใหม่   สาขาบางกรวย    ปราจนีบุร ี

      สาขาบางบวัทอง    สาขากบินทรบุ์รี 

ตราด      สาขาบา้นแอนดบี์ยอนด ์ราชพฤกษ์ 

สาขาตลาดเทศบาลตราด    สาขาบ๊ิกซี บางใหญ่    พระนครศรีอยธุยา 

      สาขาปากเกร็ด    สาขาโลตสั อยุธยา 

นครปฐม     สาขาเมืองทองธานี    สาขาวงันอ้ย 

สาขาเซ็นทรลัพลาซา ศาลายา    สาขาโรบินสนั ศรีสมาน   สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 4 (ตลาดศรีสวสัด์ิ)  สาขาโลตสั วดัลาดปลาดุก    

สาขาถนนพุทธมณฑล สาย 5 (ตลาดเสรี)  สาขาสนามบินน ้า    พิษณุโลก 

สาขาเทสโก ้โลตสั นครปฐม    สาขาส านักแจง้วฒันะ เมืองทองธานี  สาขาเซ็นทรลัพลาซา พิษณุโลก  

สาขาเทสโก ้โลตสั ศาลายา       

สาขานครปฐม     นราธิวาส    เพชรบุร ี

สาขาบ๊ิกซี ออ้มใหญ่     สาขานราธิวาส    สาขาชะอ า 

สาขาศาลายา          

สาขาสามพราน  

สาขาที่รว่มรายการรูดแลกเงินตา่งประเทศ 

ผ่อนช าระ 0 % นาน 4 เดือน 

หนา้ 3 



 

ภเูก็ต      สมุทรปราการ (ตอ่)   อดุรธานี 

สาขาจงัซีลอน ภเูก็ต    สาขาบางเมฆขาว    สาขาเซ็นทรลัพลาซา อุดรธานี 

สาขาเทสโก ้โลตสั ถลาง    สาขาบ๊ิกซี สมุทรปราการ 

สาขาภเูก็ต     สาขาบ๊ิกซี สุขสวสัด์ิ 

สาขาหาดป่าตอง     สาขาปู่ เจา้สมิงพราย 

สาขาหา้แยกฉลอง ภูเก็ต    สาขาพระประแดง 

      สาขาพระสมุทรเจดีย ์

รอ้ยเอ็ด      สาขามารเ์ก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ 

สาขาโรบินสนั รอ้ยเอ็ด    สาขาเมกาบางนา 2 

      สาขาเยส บางพลี 

ระนอง      สาขาโรบินสนั สมุทรปราการ 

สาขาถนนสะพานปลา ระนอง    สาขาโลตสั ศรีนครินทร ์

      สาขาสมุทรปราการ 

ระยอง      สาขาสุขุมวทิ 107 

สาขาถนนจนัทอุดม ระยอง    สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ 

สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง   

สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ ระยอง  สมุทรสงคราม 

สาขาแพชชัน่ ชอ้ปป้ิง ระยอง    สาขาสมุทรสงคราม 

 

ราชบุร ี      สมุทรสาคร 

สาขาเทสโก ้โลตสั บา้นโป่ง    สาขาคลองมะเด่ือ สมุทรสาคร  

สาขาราชบุรี     สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 

      สาขาถนนเอกชยั สมุทรสาคร 

ล าพนู      สาขาถนนเอกชยั-โพธ์ิแจ ้

สาขานิคมอุตสาหกรรมล าพนู    สาขาบ๊ิกซี มหาชยั 

      สาขาพอรโ์ต ้ชิโน่ มหาชยั 

สกลนคร     สาขาพนัทา้ยนรสิงห ์สมุทรสาคร 

สาขาศรีสกล มอลล ์สกลนคร    สาขาพุทธมณฑล สาย 4 

      สาขาสมุทรสาคร 

สมุทรปราการ     สาขาออ้มนอ้ย 

สาขาคลองด่าน      

สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางป ู   สุราษฎรธ์านี 

สาขาตลาดบางบ่อ     สาขาเกาะสมุย 

สาขาตลาดหนามแดง    สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั สมุย 

สาขาถนนกิ่งแกว้ สมุทรปราการ   สาขาเทสโก ้โลตสั ละไม เกาะสมุย 

สาขาถนนเทพารกัษ์     สาขาแมน่ ้า เกาะสมุย 

สาขาถนนเทพารกัษ์ กม.16    สาขาสุราษฎรธ์านี 

สาขาถนนบางนา-ตราด กม.18   

สาขาถนนศรีนครินทร ์กม.15    สุรินทร ์

สาขาถนนศรีนครินทร ์กม.17    สาขาโรบินสนั สุรินทร ์

สาขาบางครุ     

สาขาบางบ่อ     อา่งทอง 

สาขาบางพลี     สาขาอ่างทอง 

สาขาที่รว่มรายการรูดแลกเงินตา่งประเทศ 

ผ่อนช าระ 0 % นาน 4 เดือน 

หนา้ 4 


