
 
 

รายชื่อสาขาจ าหน่ายบตัร M-PASS (รบับตัรทันที) 

ล าดับ ชื่อสาขา 

1 ส านักนานาเหนือ(สาขา) 

2 สาขาถนนวสุิทธกิษัตรยิ ์

3 สาขาอนุสาวรยีช์ัยสมรภูมิ 

4 สาขานิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

5 สาขาหัวตะเข ้(ลาดกระบงั) 

6 สาขาเซน็ทรลับางนา 

7 สาขาตลาดไท 

8 สาขารามค าแหง 129 

9 สาขาบา้นบงึ 

10 สาขาระยอง 

11 สาขาพัทยาใต้ 

12 สาขาบา้นเพ 

13 สาขาแกลง 

14 สาขาพัทยากลาง 

15 สาขาสัตหีบ 

16 สาขามาบตาพุด 

17 สาขาท่าประดู่ 

18 สาขาหนองมน 

19 สาขาวงัจนัทร ์

20 สาขาบา้นฉาง 

21 สาขาท่าเรอืแหลมฉบงั 

22 สาขามหาวทิยาลัยบูรพา 

23 สาขาสวนอตุสาหกรรมสหพัฒน์ 

24 สาขานิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

25 สาขาฟวิเจอรพ์ารค์รงัสิต 

26 สาขาเซน็จรูี ่

27 สาขา แฟช่ันไอส์แลนด์ 

28 สาขานิคมอตุสาหกรรมสยามอสีเทิรน์ 

29 สาขาส านักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

30 สาขาพัทยา (ถนนสุขุมวทิ) 

31 สาขาพาราไดซ ์พารค์ 

32 สาขา เซน็ทรลั ลาดพรา้ว 

33 สาขาห้างสรรพสินค้าเซน็ทรลั เวลิด์ 

34 สาขา บิก๊ซี ระยอง 

35 สาขาลาดพรา้ว 71 

36 สาขา แปซิฟคิ พารค์ ศรรีาชา 

37 สาขา เทสโก้โลตัส นวนคร 

38 สาขาเทสโก้โลตัส ระยอง 

ล าดับ ชื่อสาขา 

39 สาขาบิก๊ซ ีชลบุร ี

40 

สาขาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 

(จตจุกัร) 

41 สาขา เทสโก้โลตัส บางปู 

42 สาขานิคมพัฒนา (ระยอง) 

43 สาขาเดอะพาซโิอ (ลาดกระบงั) 

44 สาขา บิก๊ซี บางพลี 

45 สาขาบิก๊ซ ีสุขาภิบาล 3 

46 สาขา บิก๊ซี อยุธยา 

47 สาขา บิก๊ซี รงัสิตคลอง 6 

48 สาขาเซน็ทรลั มารนีา พัทยา 

49 สาขาเอไอเอ แคปปติอล เซน็เตอร ์

50 สาขาบิก๊ซ ีล าลกูกา (คลอง 5) 

51 สาขาเซน็ทรลัเฟสติวลั พัทยาบชี 

52 สาขาเทสโก้โลตัส ศรนีครนิทร ์

53 สาขานิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 

54 สาขาเซน็ทรลัพลาซา่ ชลบุร ี

55 สาขาเทสโก้โลตัส ล าลกูกา (คลอง2) 

56 สาขาเทสโก้โลตัส อมตะนคร 

57 สาขาเอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์

58 สาขาซคีอนสแควร ์

59 สาขาบางแสน 

60 สาขาปลวกแดง 

61 สาขาถนนเทพประสิทธิ ์(พัทยา) 

62 สาขาแพชช่ัน ช้อปปิ้ ง เดสติเนช่ัน 

63 สาขาเซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

64 สาขาเมกา บางนา 

65 สาขาเทสโก้โลตัส บา้นบงึ 

66 สาขาสตาร ์ไอที เซน็เตอร ์

67 สาขาบา้นค่าย 

68 สาขาเทสโก้โลตัส บางปะกง 

69 สาขาเทสโก้โลตัส นครนายก 

70 สาขาโรบนิสันฉะเชิงเทรา 

71 สาขาเซน็ทรลัพลาซา ระยอง 

72 สาขาสยามพารากอน 

73 สาขาลาดพรา้ว 102 

74 สาขามารเ์ก็ต วลิเลจ สุวรรณภูมิ 

75 สาขาบิก๊ซ ีพระราม 4 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 

76 สาขาเซน็ทรลัปิ่ นเกล้า 

77 สาขากระทรวงการคลัง 

78 สาขาอาคารเสรมิมิตร 

79 สาขาจามจรุสีแควร ์

80 สาขาซอยอารยี ์

81 สาขาบิก๊ซ ีการเคหะ พระราม 2 

82 สาขาทองหล่อ 

83 สาขาบางบอ่ 

84 สาขาพนมสารคาม 

85 สาขามีนบุร ี

86 สาขาถนนเคหะรม่เกล้า 

87 สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน  

88 สาขาถนนรม่เกล้า (หมู่บา้นปรชีา) 

89 สาขาเดอะมอลล์ บางแค 

90 สาขาเซยีรร์งัสิต 

91 สาขาเดอะมอลล์ บางกะป ิ

92 สาขาเซน็ทรลัพระราม 3  

93 สาขาเซน็ทรลัพลาซา่ รตันาธเิบศร ์

94 สาขาฟอรจ์นู ทาวน์ 

95 สาขาเซน็ทรลัพลาซา่ แจง้วฒันะ 

96 สาขาเดอะครสิตัล ราชพฤกษ์  

97 สาขาเทสโก้โลตัส วงัหิน 

98 สาขาบิก๊ซ ีออ่นนุช  

99 สาขาครสิตัล ดีไซน์ เซน็เตอร ์

100 สาขาบิก๊ซ ีสายไหม 

101 สาขาเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 

102 สาขาศรวีรา ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

103 สาขาเทสโก้โลตัส หลักส่ี 

104 สาขาโรบนิสัน สระบุร ี

105 สาขาอมิพีเรยีลเวลิด์ ลาดพรา้ว 

106 สาขาเดอะมอลล์ บางกะป ิ2 

107 สาขาเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

108 สาขาเซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต  

109 สาขาโรบนิสัน ศรสีมาน 

110 สาขาเซน็ทรลัเฟสติวลั อสีต์วลิล์ 

111 สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ 

112 สาขาบิก๊ซ ีบางนา 

113 สาขาบางปะกง 

114 สาขาบางคล้า 

115 สาขาเซน็ต์หลยุส์ซอย3 

ล าดับ ชื่อสาขา 

116 สาขาอาคารซลิลิค เฮา้ส์ 

117 

สาขามหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสาน

มิตร 

118 สาขาตลาดวงศกร 

119 สาขาเมืองทองธานี 

120 สาขาพลตูาหลวง 

121 สาขาบางละมุง (ตลาดนาเกลือ) 

122 สาขาเนินพลับหวาน (พัทยาซอย 53) 

123 สาขานาจอมเทียน (บา้นอ าเภอ) 

124 สาขาเขาตาโล (พัทยา ซอย 83) 

125 สาขาโรงโปะ๊ 

126 สาขาฮารเ์บอรม์อลล์ พัทยา 

127 สาขาชลบุร ี

128 สาขาพนัสนิคม 

129 สาขาบางปลาสรอ้ย 

130 สาขาถนนเจตน์จ านง 

131 สาขาสามแยกอา่งศิลา 

132 สาขาถนนพระยาสัจจา 

133 สาขาโรงพยาบาลชลบุร ี

134 สาขาพานทอง 

135 สาขาหนองต าลึง 

136 สาขาเกาะโพธิ ์ชลบุร ี

137 สาขาจนัทบุร ี

138 สาขาตราด 

139 สาขาบอ่วนิ (ถนนสาย331) 

140 สาขาเทสโก้โลตัส บางกะป ิ

141 สาขาขลงุ 

142 สาขานายายอาม 

143 สาขาโปง่นา้รอ้น 

144 สาขาคลองใหญ ่

145 สาขาถนนตรรีตัน์ 

146 สาขาสอยดาว 

147 สาขาถนนศรรีองเมือง 

148 สาขาพล้ิว 

149 สาขาเทสโก้โลตัส จนัทบุร ี

150 สาขาเกาะช้าง 

151 สาขาโรบนิสันจนัทบุร ี

152 สาขาแสนตุ้ง 

153 สาขารา้นสหกรณ์จงัหวดัตราด 



 
 

รายชื่อสาขารบัส่ังจองบัตร M-PASS และรบัทางไปรษณีย์ 

ล าดับ ชื่อสาขา 

1 สาขาสามยอด 

2 สาขาส าเพ็ง 

3 สาขาส่ีแยกราชวงศ์ 

4 สาขาท่าน้าราชวงศ์ 

5 สาขาปทุมวนั 

6 สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิิต์ิ 

7 สาขายานนาวา 

8 สาขาลาดพรา้ว 33 

9 สาขาศรย่ีาน 

10 สาขาถนนศรอียุธยา 

11 สาขาถนนตากสิน 

12 สาขาอโศก 

13 สาขาส่ีแยกบ้านแขก 

14 สาขาสุขุมวทิ 64 

15 สาขาวภิาวดี - รงัสิต 5 

16 สาขาเตาปูน 

17 สาขาสะพานขาว 

18 สาขาสีลม 

19 สาขาสุรวงศ์ 

20 สาขาบางชัน 

21 สาขาเพชรเกษม 29 (ภาษีเจรญิ) 

22 สาขาท่าเตียน 

23 สาขาถนนข้าวสาร 

24 สาขาถนนสุขสวสัด์ิ 

25 สาขาราชเทว ี

26 สาขากรุงเกษม 

27 สาขาตลาดห้วยขวาง 

28 สาขาประดิพัทธ์ 13 

29 

สาขาองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

(จตุจกัร) 

30 สาขาถนนจนัทน์ 

31 สาขาส่ีแยกสะพานกรุงธน 

32 สาขาท่าพระ 

33 สาขาพหลโยธิน 39 

34 สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค) 

ล าดับ ชื่อสาขา 

35 สาขาถนนเพชรบุรตัีดใหม่ 

36 สาขาราชวงศ์ 

37 สาขาท่าดินแดง 

38 สาขาส่ีแยกพระยาศร ี

39 สาขาจรญัสนิทวงศ์13 

40 สาขาสุขุมวทิ 93 

41 สาขาสุขุมวทิ 47 

42 สาขาสะพานกษัตรย์ิศึก 

43 สาขาประดิพัทธ์ 16 

44 สาขาวรจกัร 

45 สาขาสยามสแควร ์

46 สาขาเอกมัย 

47 สาขาบางขุนเทียน 

48 สาขาถนนเจรญินคร 

49 สาขาถนนอโศก-ดินแดง 

50 สาขาถนนนวมินทร ์

51 สาขาบางขุนนนท์ 

52 สาขากระทรวงศึกษาธิการ 

53 สาขารามอินทรา กม.2 

54 สาขาศรนีครนิทร ์

55 สาขาอ่อนนุช 

56 สาขาธนบุร-ีปากท่อ 

57 สาขาพัฒนาการ 17 

58 สาขาสะพานใหม ่

59 สาขาทีโอที (แจง้วฒันะ) 

60 สาขาท าเนียบรฐับาล 

61 สาขาเทเวศน์ 

62 สาขาการปิโตรเลียม 

63 สาขาองค์การเภสัชกรรม 

64 สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

65 สาขารามอินทรากม.10 

66 สาขาบางบอน 

67 สาขาพระราม 9 ซอย 13 

68 สาขาสุขุมวทิ 71 

69 สาขาการบินไทย 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 

70 สาขาการประปานครหลวง 

71 สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร ์(ส่ีแยกอโศก) 

72 สาขาสาธุประดิษฐ์ 

73 สาขาโชคชัย 4 ซอย 22 

74 สาขาศาลาวา่การ กทม. 

75 สาขารฐัสภา 

76 สาขาบางย่ีขัน 

77 สาขารชัดาภิเษก-ห้วยขวาง 

78 สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจติ 

79 สาขากสท โทรคมนาคม 

80 สาขาประชาอุทิศ 

81 สาขาการเคหะแห่งชาติ 

82 สาขาแจง้วฒันะ 

83 สาขาประชานิเวศน์ 

84 สาขาสุทธิสารวนิิจฉัย 

85 สาขาเสนา 

86 สาขาชัยนาท 

87 สาขานนทบุร ี

88 สาขาบางกรวย 

89 สาขาปทุมธานี 

90 สาขาลพบุร ี

91 สาขาบ้านหมี ่

92 สาขาโคกส าโรง 

93 สาขาสระบุร ี

94 สาขาสิงห์บุร ี

95 สาขาอินทรบุ์ร ี

96 สาขาอ่างทอง 

97 สาขารงัสิต 

98 สาขาบางบัวทอง 

99 สาขาโพธ์ิทอง 

100 สาขาปากเกรด็ 

101 สาขาหนองแค 

102 สาขาตลาดส่ีมุมเมือง 

103 สาขาวงเวยีนสระแก้ว 

104 สาขาติวานนท์ 3 

105 สาขาหนองแซง 

106 สาขาหน้าพระลาน 

ล าดับ ชื่อสาขา 

107 สาขาอ าเภอสามโคก 

108 สาขาเขาพระงาม 

109 สาขารตันาธิเบศร์ 

110 สาขาวเิศษชัยชาญ 

111 สาขาลาดหลุมแก้ว (แยกนพวงศ์) 

112 สาขาหินกอง 

113 สาขางามวงศ์วาน 

114 สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ 

115 สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย 

116 สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) 

117 สาขาท่าน้านนทบุร ี

118 สาขารงัสิต-นครนายก คลอง 4 

119 สาขาสวนมะลิ 

120 สาขาตลาดน้อย 

121 สาขาตลาดพลู 

122 สาขามหานาค 

123 สาขาส่ีแยกอรุณอัมรนิทร ์

124 สาขาถนนมหาไชย 

125 สาขาถนนเฟ่ืองนคร 

126 สาขาปากคลองตลาด 

127 สาขาพระโขนง 

128 สาขาประตูน้า 

129 สาขาบางล าพู 

130 สาขาเพชรเกษม 65/1 (บางแคเหนือ) 

131 สาขาเอ็มไพรท์าวเวอร ์(ถนนสาทร) 

132 สาขารามอินทรา กม.4 

133 สาขาบางพลัด 

134 สาขาถนนประชาราษฎร ์

135 สาขาศรนีครนิทรก์ม.9 

136 สาขาดินแดง 

137 สาขาถนนสรรพาวธุ 

138 สาขากรมศุลกากร 

139 สาขาสวนพลู 

140 สาขาซีคอน บางแค 

141 สาขากรมสรรพากร 

142 สาขาพัฒนาการ 65 

143 สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 

144 สาขาถนนพระราม4 

145 สาขาวงศ์สวา่ง 

146 สาขาพรานนก 

147 สาขาเสรไีทย 47 

148 สาขาสรงประภา 

149 สาขาลาดปลาเค้า 41 

150 สาขาศรรีาชา 

151 สาขาสมุทรปราการ 

152 สาขาพระประแดง 

153 สาขาบางปู 

154 สาขาปากน้า 

155 สาขาวฒันานคร 

156 สาขาถนนปู่เจา้สมิงพราย 

157 สาขาเทพารกัษ์ 

158 สาขาถนนมหาจกัรพรรด์ิ 

159 สาขาสระแก้ว 

160 สาขาสนามชัยเขต 

161 สาขาบางคร ุ

162 สาขาอ่าวอุดม 

163 สาขาส าโรง 

164 สาขาหนองใหญ่ 

165 สาขาศรนีครนิทรก์ม.14 

166 สาขาบางพลี 

167 สาขาลาดพรา้ว130/1 

168 สาขาอุดมสุข 

169 สาขาถนนนางล้ินจี ่

170 สาขาถนนศรสีมุทร 

171 สาขาถนนธานี 

172 สาขาปากช่อง 

173 สาขาด่านขุนทด 

174 สาขาชัยภูม ิ

175 สาขาบ าเหน็จณรงค์ 

176 สาขาสีค้ิว 

177 สาขากลางดง 

178 สาขาหนองบัวระเหว 

179 สาขาจอหอ 

180 สาขาชากังราว 

ล าดับ ชื่อสาขา 

181 สาขาตลาดมหาชัย 

182 สาขาถนนตลาดใหม่ 

183 สาขาสามแยกปักธงชัย 

184 สาขาท่าอากาศยานกรุงเทพ 

185 สาขาถนนวชิาเยนทร ์

186 สาขากระทรวงแรงงาน 

187 สาขาการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

188 สาขากระทรวงพาณิชย์ 

189 สาขาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

190 สาขาบางโพ 

191 สาขาพระราม3-ซอย7 

192 สาขาตลาดหนามแดง 

193 สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา 

194 สาขาเทสโก้โลตัส บางใหญ่ 

195 สาขารอ้ยเอ็ด 

196 สาขาหนองจอก 

197 

สาขาพาลาเดียม เวลิด์ ช้อปป้ิง 

(ประตูน้า) 

198 สาขาถนนประชาอทิุศ (ทุ่งครุ) 

199 สาขาหลักส่ี 

200 

สาขาเขตอุตสาหกรรม 304 (คลอง

รัง้) 

201 สาขาถนนแพรกษา 

202 สาขาเมืองใหม่บางพลี 

203 สาขาราชวตัร 

204 

สาขามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์

รงัสิต 

205 สาขาบ๊ิกซี ลาดพรา้ว 2 

206 สาขาไอ ที สแควร ์หลักส่ี 

207 สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก) 

208 สาขารงัสิต-นครนายก คลอง 6 

209 สาขาคิวเฮา้ส์ ลุมพินี 

210 สาขาบ๊ิกซี สมุทรปราการ 

211 สาขาถนนวชัรพล 

212 สาขาอาคารซอฟต์แวรป์ารค์ 

213 สาขารามค าแหง 65 (อาคารเอฟบีที) 

214 สาขาเอ็น มารค์ พลาซ่า 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 

215 สาขาอัศวรรณ มอลล์ สามเสน 

216 สาขาว-ีสแควร ์(บ๊ิกซ)ี นครสวรรค์ 

217 สาขาศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย 

218 

สาขาสถานีรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์เรลลิงค์ 

สถานีสุวรรณภูม ิ

219 

สาขาอาคารปลอดอากรท่าอากาศ

สุวรรณภูม ิ

220 สาขาส านักงาน ก.พ. 

221 สาขาเพชรเกษม 81 

222 สาขานครสวรรค์ 

223 สาขาตาคลี 

224 สาขาพิจติร 

225 สาขาห้าแยกโคกมะตูม 

226 สาขาถนนสวรรค์วถีิ 

227 สาขาหนองไผ่ 

228 สาขาถนนมาตุลี 

229 สาขาโกรกกราก 

230 สาขาตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี) 

231 สาขาบางรกั 

232 สาขาศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 

233 สาขารงัสิต-นครนายก คลอง 11 

234 

สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

235 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 

236 สาขาเซ็นเตอรพ้์อยท์ (บางใหญ่) 

237 สาขามาบุญครอง เซน็เตอร ์

238 

สาขาถนนรามค าแหง 2 (บางนา-

ตราด) 

239 สาขาท่ายาง 

240 สาขาสมุทรสาคร 

241 สาขากระทุ่มแบน 

242 สาขาเพชรเกษม 91(อ้อมน้อย) 

243 สาขานครชัยศร ี

244 สาขาสามพราน 

245 สาขาศรสุีรยิวงศ์ 

246 สาขาดอนเจดีย์ 

247 สาขาอ้อมใหญ่ 

ล าดับ ชื่อสาขา 

248 สาขาบ้านแพ้ว 

249 สาขาบ๊ิกซี ลพบุร ี1 

250 สาขาตลาดกลางบางใหญ่ 

251 สาขาวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร ์

252 สาขาศูนย์การค้าใบหยก 

253 สาขาบ๊ิกซี ฉะเชิงเทรา 2 

254 

สาขาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 

(ถนนบรมราชชนนี) 

255 สาขารมิปิง 

256 สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร ์

257 สาขาโพธ์ิแจ ้

258 สาขาโรงพยาบาลกลาง 

259 สาขาบ๊ิกซี ส าโรง 2 

260 สาขาท่าน้าปากเกรด็ 

261 สาขาศาลอาญา 

262 สาขาแม็คโคร จรญัสนิทวงศ์ 

263 

สาขาศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ (มีน

บุร)ี 

264 สาขาอาคารวรรณสรณ์ 

265 สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา 

266 สาขาแก่งคอย 

267 สาขาโรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ 

268 

สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

แจง้วฒันะ(อาคาร บี) 

269 สาขาตลาดผาสุก กาญจนบุร ี

270 สาขาบ๊ิกซี เพชรเกษม 2 

271 สาขารา้นสหกรณ์ กรุงเทพ (เอกมัย) 

272 

สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

แจง้วฒันะ(อาคาร เอ) 

273 สาขาตลาดย่ิงเจรญิ 

274 สาขาเทสโก้โลตัส สิงห์บุร ี

275 สาขาบ๊ิกซี บางปะกอก 

276 สาขาเทสโก้โลตัส บางแค 

277 สาขาไปรษณีย์ไทย 

278 สาขาตลาดพูนทรพัย์ 

279 สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม 

280 สาขาปัญญาวลิเลจ รามอินทรา 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 

281 สาขารงัสิต-นครนายก คลอง 3 

282 สาขาพุทธมณฑลสาย 4 

283 สาขาตลาดท่าอิฐ 

284 สาขาบ๊ิกซี พิษณุโลก 

285 

สาขาส านักงาน คปภ. (ถนน

รชัดาภิเษก) 

286 

สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

บางเขน 

287 สาขาถนนบ้านเก่า-พานทอง 

288 

สาขามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ 

289 สาขาบางพระ 

290 สาขาสเปลล์ ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต 

291 สาขาศาลปกครอง 

292 สาขาบ๊ิกซี สะพานควาย 

293 สาขาบ๊ิกซี มหาชัย 

294 สาขาห้วยสะท้อน 

295 สาขาพุทธมณฑลสาย 2 

296 สาขาเจ.เจ.มอลล์ (จตุจกัร) 

297 สาขาคู้บอน 5 

298 สาขาบ๊ิกซี ประชาอุทิศ 

299 สาขาแม็กซ์แวลู นวมินทร ์

300 สาขาสัมมากร เพลส รามค าแหง 110 

301 สาขาโรงพยาบาลต ารวจ 

302 สาขาถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท์) 

303 สาขาคลองหลวง 

304 สาขาบ๊ิกซี แจง้วฒันะ 

305 สาขามหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

306 สาขาวภิาวดี-รงัสิต 64 

307 สาขาพหลโยธิน 62/1 

308 สาขากองทัพเรอืวงันันทอุทยาน 

309 สาขาตลาดใหม่ดอนเมือง 

310 สาขาถนนสามเสน (วชิรพยาบาล) 

311 สาขาเทสโก้โลตัส รตันาธิเบศร ์

312 สาขาเทสโก้โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ 

313 สาขาเซ็นทรลัพลาซา เชียงราย 

314 สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

ล าดับ ชื่อสาขา 

315 สาขาบางปลา 

316 สาขาพหลโยธิน 40 

317 สาขาเทสโก้โลตัส พระราม 1 

318 สาขาชินเขต ซอย 2/42 

319 สาขาเดอะไนน์ ถนนพระราม9 

320 สาขาเดอะเซอรเ์คิล ราชพฤกษ์ 

321 สาขาอเวนิว รชัโยธิน 

322 สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน 

323 สาขานวลจนัทร ์25 

324 สาขาเทศบาลนครรงัสิต 

325 

สาขาพันท้ายนรสิงห์ (ถนนพระราม2 

กม.17) 

326 

สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(หัวหมาก)   

327 

สาขาสยามนครนิทร ์คอมเพล็กซ์ 

(หาดใหญ่) 

328 สาขากรมบังคับคดี 

329 สาขาอาคารเมืองทอง (เยาวราช) 

330 สาขาอาคารเคพีไอ ทาวเวอร ์

331 

สาขามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร ์

(ฉะเชิงเทรา) 

332 สาขานวมินทร ์ซิต้ี อเวนิว 

333 สาขาท่าเรอืพระแท่น 

334 สาขาเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ 

335 สาขาอาคารซันทาวเวอรส์ 

336 สาขาสัมมากร เพลส รงัสิต คลอง 2 

337 สาขาส านักงานประกันสังคม 

338 สาขาศูนย์ราชการจงัหวดัชัยภมูิ 

339 สาขาพัฒนาการ 31/1 

340 สาขาววิ ถนนเจรญินคร 

341 

สาขามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ท่า

พระจนัทร ์

342 สาขาอาคารลิเบอรต้ี์ สแควร ์

343 สาขาเซ็นทรลัพลาซา มหาชัย 

344 

สาขาตลาดนานาเจรญิ (ล าลูกกา 

คลอง 2) 

345 สาขาพระพุทธบาท 



 
 

ล าดับ ชื่อสาขา 

346 สาขาถนนรม่เกล้า ซอย 21/3 

347 สาขาวคิตอรีม่อลล์ 

348 สาขาส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

349 สาขาศาลากลางจงัหวดัสมุทรสาคร 

350 

สาขาโรงเรยีนกรุงเทพครสิเตียน

วทิยาลัย 

351 สาขาสุขุมวทิ 33 

352 สาขาอิมพีเรยีลเวลิด์ ส าโรง 

353 สาขาคลองสามวา 

354 สาขาส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล 

355 สาขาศูนย์การค้าสลากไทย 

356 

สาขาตลาดพระป่ิน 3 (ถนนกาญจนา

ภิเษก) 

357 สาขาเทสโก้โลตัส ลาดพรา้ว 101 

358 สาขาวงัเจา้ 

359 สาขาตลาดวงัน้อย 

360 สาขาเทศบาลนครนนทบุรี 

361 สาขาคิส มอลล์ (กล้วยน้าไท) 

362 สาขาบ๊ิกซี ศรมีหาโพธิ 

363 สาขาบ๊ิกซี กัลปพฤกษ์ 

364 สาขาเดอะโคสท์ บางนา 

365 สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ 

366 สาขาหัวทะเล 

367 สาขาโรบินสัน ปราจนีบุรี 

368 สาขาแอมพารค์ จฬุา 

369 สาขาศรเีทพ 

370 สาขาเพลินนารี ่มอลล์ วชัรพล 

371 

สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี 

372 สาขาโรบินสัน แม่สอด 

373 สาขาเทสโก้โลตัส นครชัยศรี 

374 สาขาถนนเพชรเจรญิ 

375 สาขาศูนย์ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร 

376 สาขาปากเพรยีว 

377 สาขาลาดยาว 

ล าดับ ชื่อสาขา 

378 สาขาสากเหล็ก 

379 สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลัภูเก็ต 

380 สาขาน้าพอง 

381 สาขามหาวทิยาลัยขอนแก่น 

382 สาขาถนนไกรเพชร 

383 สาขาหนองบัว 

384 

สาขาแฟรีแ่ลนด์สรรพสินค้า 

(นครสวรรค์) 

385 สาขาบางปะอิน 

386 

สาขาเมเจอร ์ทาวเวอร ์(ทองหล่อ ซอย

10) 

387 สาขาอ านาจเจรญิ 

388 สาขามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

389 สาขานครราชสีมา 

390 สาขาห้าแยกมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

391 สาขาโรบินสัน กาญจนบุร ี

392 สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา 

393 สาขาประตูน้าพระอินทร ์

394 สาขาเซ็นทรลัพลาซา นครราชสีมา 

395 สาขาถนนพระพันวษา 

396 สาขาเกาะสมุย 

397 สาขาศาลากลางจงัหวดัราชบุร ี

398 สาขาบ้านโป่ง 

399 สาขาศรปีระจนัต์ 

400 สาขาบ้านไผ่ 

401 สาขาเยาวราช 

402 สาขามวกเหล็ก 

403 สาขาเซ็นทรลัพลาซา ศาลายา 

404 สาขาเทสโก้โลตัส ตาก 

405 สาขาออล ซซีั่นส์ เพลส 

406 สาขาปราณบุร ี

407 สาขาตากฟ้า 

408 สาขากบินทรบุ์ร ี

 

 

 


