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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 
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568

610

636

663

697

871

890

959

0001

0002

0888

0000

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

สาขาโลตัส รังสิต

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต2

สาขาคาฟูร์บางปะกอก

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2

สาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

สาขาเซ็ลทรัลพลาซา ขอนแก่น

สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก

สาขากรุงเทพฯ

สาขากรุงเทพฯ กิจการวิเทศธนกิจ

สาขา SPECIAL DOCUMENT & OUT SIDE

BMA

สำนักงานนานาเหนือ

สาขาเยาวราช

สาขาสามยอด

สาขาราชวงศ์ เอ.

สาขาราชวงศ์ บี

สาขาทรงวาด

สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาขาปทุมวัน

สาขาคลองเตย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็นวี

ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็นวี

ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็นวี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 
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0012

0013
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0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

สาขายานนาวา

สาขาลาดพร้าว

สาขาศรีย่าน

สาขาถนนศรีอยุธยา

สาขาถนนตากสิน

สาขาอโศก

สาขาสี่แยกบ้านแขก

สาขาบางจาก

สาขาราชดำเนิน

สาขาถนนวิภาวดี-รังสิต

สาขาเตาปูน

สาขาสะพานขาว

สาขาสีลม

สาขาสุรวงศ์

สาขาบางชัน

สาขาภาษีเจริญ

สาขาท่าเตียน

สาขาถนนข้าวสาร

สาขาลาดกระบัง

สาขาถนนสุขสวัสดิ์

สาขาราชเทวี

สาขาพระปิ่นเกล้า

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

สาขากรุงเกษม

สาขาห้วยขวาง

สาขาประดิพัทธ์

สาขาตลาดหมอชิต

สาขาถนนจันทน์

สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน

สาขาท่าพระ

สาขาพหลโยธิน 39

สาขาบางแค

สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ เอ

ยกเลิก (สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ บี)

สาขาราชวงศ์

สาขาท่าดินแดง

สาขาสี่แยกพระยาศรี

สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13

สาขาสุขุมวิท 93

สาขาสุขุมวิท

สาขาสะพานกษัตริย์ศึก

สาขาประดิพัทธ์ A

สาขาวรจักร

สาขาสยามสแควร์

สาขาเอกมัย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

สาขาบางขุนเทียน

สาขาถนนเจริญนคร

สาขาถนนอโศก-ดินแดง

สาขานวมินทร์

สาขาบางขุนนนท์

สาขากระทรวงศึกษาธิการ

สาขารามอินทรา

สาขาศรีนครินทร์

สาขาอ่อนนุช

สาขาธนบุรี-ปากท่อ

สาขาพัฒนาการ

สาขาสะพานใหม่

สาขาย่อยองค์การโทรศัพท์

สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล

สาขาย่อยกระทรวงการคลัง

สาขาย่อยอาคารเอ็กซิม

สาขาย่อยเทเวศน์

สาขาการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย

สาขาย่อยองค์การเภสัชกรรม

สาขาย่อยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขารามอินทรา กม. 10

สาขาบางบอน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 
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0081

0082
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0084

0085

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

สาขาถนนพระราม 9

สาขาสุขุมวิท 71

สาขาย่อยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

สาขาย่อยการบินไทย

สาขาย่อยการประปานครหลวง

สาขาย่อยอาคาร ซี.ที.ไอ.

สาขาหัวตะเข้

สาขาสาธุประดิษฐ์

สาขาโชคชัย 4

สาขาย่อยอาคารเสริมมิตร

สาขาเซ็นทรัลบางนา

ยกเลิก

สาขาย่อยศาลาว่าการ กทม.

สาขาย่อยรัฐสภา

สาขาย่อยบางยี่ขัน

สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

สาขาย่อยการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต

สาขาย่อยการสื่อสารแห่งประเทศไทย

สาขาประชาอุทิศ

สาขาย่อยการเคหะแห่งชาติ

สาขาแจ้งวัฒนะ

สาขาประชานิเวศน์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0098

0099

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

สาขาสุทธิสารวินิจฉัย

สาขานิวยอร์ค

สาขาสำนักงานตัวแทนลอสแอนเจลิส

สาขาอยุธยา

สาขาผักไห่

สาขาท่าเรือ

สาขาเสนา

สาขาภาชี

สาขาชัยนาท

สาขาหันคา

สาขานนทบุรี

สาขาบางกรวย นนทบุรี

สาขาปทุมธานี

สาขาลพบุรี

สาขาบ้านหมี่

สาขาลำนารายณ์

สาขาโคกสำโรง

สาขาสระบุรี

สาขาสิงห์บุรี

สาขาอินทร์บุรี

สาขาอ่างทอง

สาขาป่าโมก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0140

0141

สาขารังสิต

สาขาบางบัวทอง

สาขาโพธิ์ทอง

สาขาปากเกร็ด

สาขาสรรคบุรี

สาขาหนองแค

สาขาประตูน้ำพระอินทร์

สาขาตลาดสี่มุมเมือง

สาขาโรจนะ

สาขาวงเวียนสระแก้ว

สาขาติวานนท์

สาขาเสาไห้

สาขาหนองแซง

สาขาหน้าพระลาน

สาขาอำเภอสามโคก

สาขาย่อยเขาพระงาม

สาขาท่าลาน

สาขารัตนาธิเบศธ์

สาขาวิเศษชัยชาญ

สาขาลาดหลุมแก้ว

สาขาหินกอง

สาขางามวงศ์วาน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 75
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

0160

0161

0162

0163

สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

สาขาย่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย

สาขาพิทักษ์สันติ

สาขาสวนใหญ่

สาขาท่าวุ้ง

สาขาเมืองทองธานี

สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 4

สาขาพัฒนานิคม

สาขาย่อยบางปะอิน

ยกเลิก (สาขาย่อยรังสิต คลอง 2)

สาขาตลาดไท

สาขาสำนักงานสวนมะลิ

สาขาตลาดน้อย

สาขาตลาดพลู

สาขามหานาค

สาขาพระปิ่นเกล้า เอ

สาขาวันตึก

สาขาถนนเฟื่องนคร

ปากคลองตลาด

สาขาพระโขนง

สาขาสามย่าน

สาขาประตูน้ำ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0164

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

0178

0179

0180

0181

0182

0183

0184

0185

ยกเลิก (สาขาสามแยกตรอกจันทน์)

ยกเลิก (สาขาสะพานดำ)

ยกเลิก (สาขาราชวงศ์ ซี)

สาขาบางลำพู

ยกเลิก (สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง)

สาขาบางแคเหนือ

สาขาถนนสาทร

ยกเลิก (สาขาลาดพร้าว 35/1)

สาขาซอยอารีย์

สาขาถนนพระราม 2

สาขารามอินทรา กม.4

สาขาย่อยบางพลัด

สาขาถนนประชาราษฎร์

สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.9

สาขาย่อยดินแดง

ยกเลิก (สาขาถนนเอกชัย 62)

สาขาสรรพาวุธ

สาขากรมศุลกากร

สาขาย่อยสวนพลู

สาขาเพชรเกษม 35-37

สาขาย่อยกรมสรรพากร

สาขาถนนแฮปปี้แลนด์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 77
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0186

0187

0188

0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

สาขาเซนต์หลุยส์ ซอย 3

สาขาย่อยทองหล่อ

สาขาย่อยประเวศ

สาขาคลองเจ้าคุณสิงห์ (ลาดพร้าว 102)

สาขาย่อย  บางบ่อ

สาขาหนองแขม

สาขาถนนพระราม 4

สาขาวงศ์สว่าง

ยกเลิก (สาขาย่อยสุขุมวิท 103)

สาขาสุขาภิบาล 3

สาขาย่อยพรานนก

สาขาสุขาภิบาล 2

สาขาย่อยสรงประภา

สาขาลาดปลาเค้า

สาขาฉะเชิงเทรา

สาขาบางปะกง

สาขาพนมสารคาม

สาขาจันทบุรี

สาขาขลุง

สาขาตราด

สาขาชลบุรี

สาขาศรีราชา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0209

0210

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0220

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0230

สาขาพนัสนิคม

สาขาบ้านบึง

สาขานครนายก

สาขาบ้านนา

สาขาปราจีนบุรี

สาขาอรัญประเทศ

สาขาสมุทรปราการ

สาขาพระประแดง

สาขาบางปู

สาขาระยอง

สาขาปากน้ำ

สาขาวัฒนานคร

สาขาพัทยา

สาขาบางคล้า

สาขาบ้านเพ

สาขาแกลง

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

สาขาเทพารักษ์

สาขาพัทยากลาง

สาขาบางปลาสร้อย

สาขามหาจักรพรรดิ์

สาขาสัตหีบ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0240

0241

0242

0243

0244

0245

0246

0247

0248

0249

0250

0251

0252

สาขาบางน้ำเปรี้ยว

สาขาพลูตาหลวง

สาขากบินทร์บุรี

สาขามาบตาพุด

สาขาท่าประดู่

สาขาสระแก้ว

สาขานายายอาม

สาขาสนามชัยเขต

สาขาโป่งน้ำร้อน

สาขาตาพระยา

สาขาคลองใหญ่

สาขาตรีรัตน์

สาขาหนองมน

สาขาย่อยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกง

สาขาแสนตุ้ง

สาขาบางครุ

สาขาอ่าวอุดม

สาขาวังจันทร์

สาขาบ้านฉาง

สาขาสำโรง

สาขาหนองใหญ่

สาขาสอยดาว

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0253

0254

0255

0256

0257

0258

0259

0260

0261

0262

0263

0264

0265

0266

0267

0268

0269

0270

0271

0272

0273

0274

สาขาศรีนครินทร์ กม.14

สาขาบางพลี

ยกเลิก (สาขาย่อยถนนพานิช)

สาขาย่อยลาดพร้าว 130/1

ยกเลิก (สาขาถนนเจริญนคร เอ.)

สาขาย่อยสุขุมวิท 77

สาขาอุดมสุข

สาขาถนนนางลิ้นจี่

สาขามีนบุรี

ยกเลิก (สาขานนทบุรี เอ)

ยกเลิก (สาขางามวงศ์วาน เอ)

สาขาปากเพรียว

สาขาตลาดหัวรอ

ยกเลิก (สาขาปทุมธานี เอ)

ยกเลิก (สาขาย่อยถนนพหลโยธิน ก.ม.49)

สาขาถนนศรีสมุทร

สาขาถนนพานิช

สาขาถนนเจตน์จำนง

สาขาถนนศรีรองเมือง

สาขาพลิ้ว

สาขาตลาดศรีราชา

ยกเลิก (สาขาเนินพระ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 81

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0275

0276

0277

0278

0279

0280

0281

0282

0283

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0290

0291

0292

0293

0294

0295

0296

ยกเลิก (สาขาเทพารักษ์ ก.ม.4)

ยกเลิก (สาขาย่อยพัทยาใต้)

สาขาท่าเรือแหลมฉบัง

ยกเลิก (สาขาย่อยสุขสวัสดิ์ 39)

ยกเลิก (สาขาย่อยแสนสุข)

ยกเลิก (สาขาถนนจอมพล)

ยกเลิก (สาขามิตรภาพ ก.ม.170(ปากช่อง))

ยกเลิก (สาขาถนนนิเวศรัตน์)

ยกเลิก (สาขาเมืองใต้)

สาขาถนนธานี

สาขาภูเขียว

ยกเลิก (สาขาถนนยุติธรรม)

สาขาสี่แยกกิโลศูนย์

สาขาย่อยคูเมือง

สาขาย่อยบ้านแท่น

ยกเลิก (สาขาสี่แยกกลางเมือง)

สาขาถนนเจริญรัฐ

สาขาถนนอุดรดุษฎี

สาขาตลาดหายโศรก

สาขาย่อยตลาดชุมแพ

สาขาท่าเสด็จ

สาขาศรีนครพิงค์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 82

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0297

0298

0299

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0310

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

สาขาถนนศรีอุตรา

สาขาถนนบุญวาทย์

ยกเลิก (สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(เชียงราย))

สาขานครราชสีมา

สาขาบัวใหญ่

สาขาปากช่อง

สาขาปักธงชัย

สาขาด่านขุนทด

สาขาถนนมิตรภาพ

สาขาชัยภูมิ

สาขาบุรีรัมย์

สาขาลำปลายมาศ

สาขาสุรินทร์

สาขาศรีสะเกษ

สาขากันทรลักษ์

สาขาอุบลราชธานี

สาขาวารินชำราบ

สาขายโสธร

สาขาประโคนชัย

สาขาเดชอุดม

สาขาบำเหน็จณรงค์

สาขาอำนาจเจริญ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 83

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0320

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

0330

0331

0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

0340

0341

สาขาจอมพระ

สาขาถนนชยางกูร

สาขาถนนสรรพสิทธิ์

สาขาถนนโพธิ์กลาง

สาขากระสัง

สาขาเลิงนกทา

สาขาขุนหาญ

สาขาสีคิ้ว

สาขากลางดง

สาขาปราสาท

สาขาสตึก

สาขาศีขรภูมิ

สาขาอุทุมพรพิสัย

สาขาบุณฑริก

สาขาพุทไธสง

สาขาย่อยหนองบัวระเหว

สาขากุดชุม

สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา

สาขาโขงเจียม

สาขาย่อยวังน้ำเขียว

สาขาประทาย

สาขาจอหอ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 84

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

0350

0351

0352

0353

0354

0355

0356

0357

0358

0359

0360

0361

0362

0363

สาขาย่อยถนนหฤทัย

สาขาย่อยถนนเทพา

สาขาโชคชัย

สาขาย่อยถนนอุปราช

ยกเลิก (สาขาถนนโกสีย์)

สาขาชากังราว

ยกเลิก (สาขาถนนศรีอุทัย)

สาขาราษฎร์เกษมอุทิศ

ยกเลิก (สาขาถนนนรินทร์รักษ์)

สาขาตลาดเทศบาล 3(พิษณุโลก)

ยกเลิก (สาขาสุโขทัยเมืองใหม่)

สาขาพระปฐมเจดีย์

สาขาถนนแสงชูโต

ยกเลิก (สาขาตลาดท่าม่วง)

สาขาถนนไกรเพชร

สาขามหาชัย

สาขาสุรินทร์ฤาไชย

สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี

สาขาท่าตะเภา

สาขาถนนเรืองราษฎร์

สาขาถนนตลาดใหม่

สาขาท่าวัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 85

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0364

0365

0366

0367

0368

0369

0370

0371

0372

0373

0374

0375

0376

0377

0378

0379

0380

0381

0382

0383

0384

0385

ยกเลิก (สาขาถนนมนตรี)

ยกเลิก (สาขาถนนพิพิธภักดี)

สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์

ยกเลิก (สาขาถนนวงศ์วิถี)

สาขาหาดใหญ่ใน

สาขาสะเดา

สาขาถนนสุขยางค์

ยกเลิก (สาขาระแงะ)

สาขาตลาดเมืองตรัง

สาขานางรอง

สาขาสามแยกปักธงชัย

สาขาแม่โจ้

สาขาห้วยกะปิ

สาขาถนนเทพกระษัตรี

สาขาย่อยท่าอากาศยานกรุงเทพ

สาขาย่อยสหกรณ์สุราษฏร์ธานี

สาขาถนนวิชาเยนทร์

ถนนนครนอก

สาขาถนนหลักเมือง

สาขาย่อยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

สาขาย่อยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สาขาย่อยกระทรวงพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0386

0387

0388

0389

0390

0391

0392

0393

0394

0395

0396

0397

0398

0399

0400

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาย่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สาขา ถลาง

ศาลากลางจ.นครศรีธรรมราช

สาขาย่อยนครปฐม

สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 2

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาตลาดฉัตรไชย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาบางโพ

สาขาพระราม 3 ซอย 7

สาขาตลาดหนามแดง

สาขาย่อยเดอะมอลล์ นครราชสีมา

สาขาถนนกาญจนาภิเษก

ยกเลิก (สาขากิจการวิเทศธนกิจ)

สาขาอุดรธานี

สาขาหนองบัวลำภู

สาขาเลย

สาขากาฬสินธุ์

สาขาขอนแก่น

สาขาบ้านไผ่

สาขาชุมแพ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0408

0409

0410

0411

0412

0413

0414

0415

0416

0417

0418

0419

0420

0421

0422

0423

0424

0425

0426

0427

0428

0429

สาขานครพนม

สาขามหาสารคาม

สาขาโกสุมพิสัย

สาขาร้อยเอ็ด

สาขาสกลนคร

สาขาหนองคาย

สาขาสุวรรณภูมิ

สาขากระนวน

สาขากุฉินารายณ์

สาขาบรบือ

สาขากุมภวาปี

สาขาพังโคน

สาขามุกดาหาร

สาขานาแก

สาขาเมืองพล

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

สาขาถนนมะลิวัลย์

สาขาประตูเมือง

สาขาตลาดหนองบัว

สาขานิคมคำสร้อย

สาขาหนองเรือ

สาขาเสลภูมิ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0430

0431

0432

0433

0434

0435

0436

0437

0438

0439

0440

0441

0442

0443

0444

0445

0446

0447

0448

0449

0450

0451

สาขาเซกา

สาขาบ้านผือ

สาขาศรีเชียงใหม่

สาขาด่านซ้าย

สาขาอุบลรัตน์

สาขาเรณูนคร

สาขาคำชะอี

สาขาศรีจันทร์

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาหนองพอก

สาขาสว่างแดนดิน

สาขาท่าบ่อ

สาขาย่อยเจริญเมือง

สาขาเซ็ลทรัลพลาซ่า อุดร

สาขาอากาศอำนวย

สาขาถนนกลางเมือง

สาขาหนองกุงศรี

สาขาบึงกาฬ

สาขาย่อยบึงพลาญชัย

สาขาย่อยท่าพระ

สาขาถนนหมากแข้ง

สาขาบึงสามพัน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0452

0453

0454

0455

0456

0457

0458

0459

0460

0461

0462

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0470

0471

0472

0473

0474

สาขาย่อย ยิ่งเจริญปาร์ค

สาขาเชียงของ

สาขา สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์

สาขาย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาย่อยจังโหลน

สาขาย่อยถนนเคหะร่มเกล้า

สาขาศาลายา

สาขาย่อยหนองจอก

สาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

สาขาย่อยประตูน้ำเซ็นเตอร์

สาขาถนนพระยาสัจจา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ(ทุ่งครุ)

สาขาหลักสี่

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

สาขาเขตอุตสาหกรรม304

สาขาถนนแพรกษา

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสบางพลี

สาขาย่อยเมืองใหม่บางพลี

สาขาย่อยศูนย์การค้าระยอง

สาขาย่อยราชวัตร

สาขาย่อยเฉวง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0475

0476

0477

0478

0480

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0490

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0497

ย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สาขาย่อยห้าแยก ม.มหาสารคาม

สาขายูเนียนมอลล์ลาดพร้าว

สาขาย่อยไอที สแควร์ หลักสี่

สาขาย่อยรังสิต-นครนายกคลอง 6

สาขาย่อยเซ็นจูรี่

ย่อยนิคมอุตสาหกรรม นวนคร

สาขาย่อยเมเจอร์ ฮอลลีวูด รามคำแหง

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสจันทรบุรี

สาขาย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา

สาขาย่อยเวียงสระ

สาขาย่อยโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

สาขาย่อยแฟชั่นไอแลนด์

สาขาย่อย  หัวหิน  มาร์เก็ต วิลเลจ

สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรม สยามอีสเทริน

สาขาย่อยสีมาธานี

สาขาย่อยคิวเง้าส์ ลุมพินี

สาขาย่อยเดอะมอลย์งามวงศ์วาน

สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

สาขาย่อยบิ๊กซี สมุทรปราการ

สาขาย่อยบิ๊กเจียง หนองคาย

สาขาย่อยเซ็ลทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0498

0499

0500

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

0510

0511

0512

0513

0514

0515

0516

0517

0518

0519

สาขาย่อยบิ๊กซี แพร่

สาขา ถนนวัชรพล

สาขาแม่เมาะ

สาขาท่าแพ

สาขาสันป่าข่อย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงราย

สาขาแม่สาย

สาขาแพร่

สาขาน่าน

สาขาแม่ฮ่องสอน

สาขาแม่สะเรียง

สาขาอุตรดิตถ์

สาขาลำพูน

สาขาพะเยา

สาขาลอง

สาขาบ้านโฮ่ง

สาขาแม่ริม

สาขาเชียงดาว

สาขาพิชัย

สาขาเถิน

สาขาสันกำแพง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0520

0521

0522

0523

0524

0525

0526

0527

0528

0529

0530

0531

0532

0533

0534

0535

0536

0537

0538

0539

0540

0541

สาขาเชียงใหม่

สาขาถนนสุเทพ

สาขาพาน

สาขาปง

สาขาสันป่าตอง

สาขาปาย

สาขาจอมทอง

สาขาตรอน

สาขาแม่ทะ

สาขาขุนยวม

สาขาวังเหนือ

สาขาแม่ทา

สาขาฝาง

สาขาถนนช้างคลาน

สาขาเชียงคำ

สาขาแม่จัน

สาขาประตูชัย

สาขาน้ำปาด

สาขาหางดง

สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

สาขาพระสิงห์

สาขาดอกคำใต้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0542

0543

0544

0545

0546

0547

0548

0549

0550

0551

0552

0553

0554

0567

0568

0569

0570

0571

0572

0573

0574

0575

สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

สาขาไนท์บาร์ซาร์

สาขาตลาดวโรรส

สาขาย่อยไชยปราการ

สาขาเชียงแสน

สาขาข่วงสิงห์

สาขาย่อยตลาดหนองหอย

สาขาย่อยถนนห้วยแก้ว

สาขาย่อยถนนศรีอุตรา

สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงราย (ISB)

สาขาเขลางค์นคร

สาขาย่อยบ่อสร้าง

สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่

สาขาย่อยตลาดวงศกร

สาขาย่อยอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

สาขาย่อยรามคำแหง 65

สาขาย่อยเอ็นมาร์คพลาซ่า

สาขาย่อยไฮมอลล์ บางกระบือ

สาขา เกาะช้าง

ย่อยวี-สแควร์(บิ๊กซี) นครสวรรค์

สาขาศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย 

สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0576

0577

0578

0579

0581

0583

0584

0585

0586

0587

0591

0592

0593

0594

0595

0596

0597

0598

0600

0601

0602

0603

สาขาย่อยศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยา

นสุวรรณภูมิ

สาขาย่อยสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สาขาย่อยอาคารปลอดอากรอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ

สาขาย่อยสำนักงานก.พ.

สาขาจะบังติกอ (ISB)

สาขาถนนกาญจนวนิช (ISB)

สาขาพิพิธภักดี (ISB)

สาขาย่อยจะนะ (ISB)

สาขาย่อยบูเก็ตบุหงา (ISB)

มีนบุรีมาดานี

สาขาย่อยพัทยา

สาขาย่อยบางละมุง (ตลาดนาเกลือ)

สาขาย่อยบ่อวิน (ถนนสาย 331)

สาขา ถนนร่มเกล้า (หมู่บ้านปรีชา)

สาขาบิ๊กซี เชียงราย

ย่อยเพชรเกษม 81

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค

สาขาเดอะมอลล์บางแค

สาขาย่อยเทสโต้โลตัสอุตรดิตถ์

สาขาพิษณุโลก

สาขาวังทอง

สาขาตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0610

0611

0612

0613

0614

0615

0616

0617

0618

0619

0620

0621

0622

0623

0624

0625

สาขาแม่สอด

สาขานครสวรรค์

สาขาลาดยาว

สาขาตาคลี

สาขาชุมแสง

สาขาพยุหะคีรี

สาขาพิจิตร

สาขาตะพานหิน

สาขาทับคล้อ

สาขาบางมูลนาก

สาขาเพชรบูรณ์

สาขาหล่มสัก

สาขาสุโขทัย

สาขาสวรรคโลก

สาขาศรีสำโรง

สาขาอุทัยธานี

สาขากำแพงเพชร

สาขาคลองขลุง

สาขาศรีนคร

สาขาชนแดน

สาขาบางระกำ

สาขาโพทะเล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0626

0627

0628

0629

0630

0631

0632

0633

0634

0635

0636

0637

0638

0639

0640

0641

0642

0643

0644

0645

0682

0683

สาขาตากฟ้า

สาขาสลกบาตร

สาขาปากน้ำโพ

สาขาวิเชียรบุรี

สาขานครไทย

สาขาบรรพตพิสัย

สาขาห้าแยกโคกมะตูม

สาขาถนนสวรรค์วิถี

สาขาลานกระบือ

สาขากงไกรลาศ

สาขาสากเหล็ก

สาขาพรหมพิราม

สาขาขาณุวรลักษบุรี

สาขาสว่างอารมณ์

สาขาย่อยถนนเจริญสุข

สาขาหนองไผ่

สาขาถนนมาตุลี

สาขาย่อยถนนเพชรเจริญ

สาขาถนนสิงหวัฒน์

ยกเลิก

ย่อยโกรกกราก

สาขาตลาดรวมใจ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0684

0686

0687

0688

0689

0690

0691

0692

0693

0694

0695

0696

0697

0698

0699

0701

0702

0703

0704

0705

0706

สาขาย่อยโรบินสัน จันทบุรี

สาขาย่อยห้างคาร์ฟูร์ หาดใหญ่

สาขาย่อย อาคารสเตททาวเวอร์

ย่อยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

สาขาย่อยห้างเฉลิมไทย

สาขาย่อยเซ็นทรัลลาดพร้าว

สาขาย่อยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สาขาย่อยรังสิต -นครนายก คลอง 10

สาขา

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั

ง

สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

สาขาย่อยห้างนราไฮเปอร์มาร์ท

สาขาถนนเศรษฐกิจ1

สาขาย่อยเซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่)

สาขาย่อยมาบุญครองเซ็นเตอร์

ย่อย ถนนรามคำแหง 2 (บางนา-ตราด)

สาขานครปฐม

สาขาบางเลน

สาขาเพชรบุรี

สาขาท่ายาง

สาขาราชบุรี

สาขาบ้านโป่ง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 98
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0707

0708

0709

0710

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0720

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

สาขาดำเนินสะดวก

สาขาโพธาราม

สาขาสมุทรสงคราม

สาขาสุพรรณบุรี

สาขาสามชุก

สาขาสมุทรสาคร

สาขากาญจนบุรี

สาขาท่ามะกา

สาขาประจวบคีรีขันธ์

สาขาปราณบุรี

สาขาชะอำ

สาขาทองผาภูมิ

สาขาสี่แยกสนามจันทร์

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี

สาขาปากท่อ

สาขาหัวหิน

สาขากุยบุรี

สาขาท่าม่วง

สาขาอู่ทอง

สาขากำแพงแสน

สาขากระทุ่มแบน

สาขาด่านช้าง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 99

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0729

0730

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0740

0741

0742

0743

0744

0745

0746

0747

0748

0749

0750

สาขาสวนผึ้ง

สาขาสองพี่น้อง

สาขาพระนครคีรี

สาขาอ้อมน้อย

สาขานครชัยศรี

สาขาสามพราน

สาขาไทรโยค

สาขาศรีสุริยวงศ์

สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สาขาย่อยโรงพยาบาลราชบุรี

สาขาดอนเจดีย์

สาขาพระประโทน

สาขาอ้อมใหญ่

สาขาบางสะพาน

สาขาบ่อพลอย

สาขาจอมบึง

สาขาบ้านแพ้ว

ยกเลิก (สาขาย่อยมหาชัย)

สาขาถนนพระพันวษา

สาขาย่อยแม่กลอง

ยกเลิก (สาขาย่อยพุทธมณฑลสาย 4)

ยกเลิก (สาขาย่อยถนนแสงชูโต)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 100

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0751

0752

0753

0754

0756

0758

0759

0760

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0769

0770

0771

0772

0773

0774

สาขา นาจอมเทียน (บ้านอำเภอ)

สาขาย่อย เทสโก้โลตัส ลพบุรีอินน์พลาซ่า

สาขาย่อยโลตัส นครปฐม

สาขาย่อยเซียร์รังสิต

สาขา ละไม

สาขาตลาดกลางบางใหญ่

สาขาย่อยบิ๊กซี  ระยอง

สาขาย่อย ลาดพร้าว 71

สาขาย่อยบิ๊กซี  ราชบุรี

สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ

สาขาย่อยบิ๊กซีปัตตานี

สาขาย่อยห้างแปซิฟิค พาร์คศรีราชา

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสนวนคร

สาขาย่อยวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์

สาขาย่อยท็อปแลนด์

สาขาย่อยเซ็นทรัลพระราม 3

สาขา ศูนย์การค้าใบหยก

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสระยอง

สาขา นิ่มซิตี้เดลี่ (เชียงใหม่)

สาขา โรงพยาบาลชลบุรี

สาขาย่อยตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี

สาขาย่อยเสริมไทยพลาซ่า

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 101
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0775

0778

0779

0780

0781

0782

0783

0784

0785

0786

0787

0788

0789

0790

0791

0792

0793

0794

0795

0796

0797

0798

สาขาย่อยคาร์ฟู ฉะเชิงเทรา

สาขาย่อยแฟรีแลนด์ (นครสวรรค์)

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส  นครศรีธรรมราช

สาขาย่อยสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

(ถนนบรมราชชนนี)

ย่อยเทสโก้โลตัสท่าบ่อ

ย่อยเทสโก้โลตัสนครชัยศรี

สาขาย่อยบิ๊กซี ชลบุรี

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ลำปาง

สาขาย่อยริมปิง

สาขาย่อยบิ๊กซี เชียงใหม่

สาขาย่อยบิ๊กซี  หางดง

สาขาย่อยบิ๊กซีขอนแก่น

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสขอนแก่น

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส  กระบี่

สาขาย่อยบิ๊กซี บุรีรัมย์

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ร้อยเอ็ด

สาขาย่อย ปตท. รามอินทรากม.3

สาขาย่อยสถานีขนส่งฯ กรุงเทพฯ (จตุจักร)

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์

ย่อยเทสโก้โลตัส บางปู

สาขาย่อยสุรินทร์พลาซ่า

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ป่าซาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0799

0800

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0813

0814

0815

0816

0817

0818

0819

0820

สาขาย่อยฟอร์จูน ทาวน์

สาขาย่อยเซ็ลทรัลเพาเวอร์ เซ็นเตอร์ หัวหมาก

สาขานครศรีธรรมราช

สาขาปากพนัง

สาขาชุมพร

สาขาหลังสวน

สาขาภูเก็ต

สาขาระนอง

สาขาสุราษฎร์ธานี

สาขาพูนพิน

สาขาพังงา

สาขาตะกั่วป่า

สาขาโคกกลอย

สาขากระบี่

สาขาขนอม

สาขาฉวาง

สาขาทุ่งสง

สาขาตลาดหัวอิฐ

สาขาเหนือคลอง

สาขาอ่าวลึก

สาขาถนนรัษฎา

สาขาตลาดเกษตร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0821

0822

0823

0824

0825

0826

0827

0828

0829

0830

0831

0832

0833

0834

0835

0836

0837

0840

0841

0842

0843

0844

สาขา โพธิ์แจ้

สาขาชะอวด

สาขาสวี

สาขาคลองท่อม

สาขาคุระบุรี

สาขาเชียรใหญ่

สาขาถนนศรีวิชัย

สาขาท่าศาลา

สาขาเกาะสมุย

สาขาคีรีรัฐนิคม

สาขาท่าฉาง

สาขาปฐมพร

สาขาย่อยโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

สาขาดอนสัก

สาขาจันดี

สาขาเกาะพงัน

สาขาป่าตอง

สาขาเทสโก้โลตัสฯ (สุขุมวิท 101/1)

โรงพยาบาลกลาง

ตลาดบ้านดู่ (เชียงราย)

ตลาดป่าก่อ (เชียงราย)

สาขา นิคมพัฒนา (ระยอง)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 104

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0845

0846

0849

0850

0851

0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0859

0860

0861

0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

สาขา เดอะพาชิโอ (ลาดกระบัง) 

สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

สาขา เทสโก้โลตัส เดชอุดม

สาขาย่อยอุบลวัสดุ อุบลราชธานี

สาขาย่อยบิ๊กซี บางพลี

สาขา สุขุมวิท 22

ย่อย เทสโก้โลตัสเชียงใหม่หางดง

สาขาย่อยบิ๊กซีลำพูน

สาขาย่อยคาร์ฟู สำโรง

สาขาย่อย  ท่าน้ำปากเกร็ด

ย่อย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาย่อยเนวาด้ามัลติเพล็กซ์  สกลนคร

สาขาย่อยศาลากลางมุกดาหาร

สาขาย่อยศาลอาญา

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ขุขันธ์

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร

ศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ (บิ๊กซี เพชรบูรณ์)

สาขาแมคโครจรัญสนิทวงศ์

สาขาบิ๊กซี ยโสธร

คลองแงะ

บิ๊กซี สุโขทัย

สาขากาญจนวนิช (สงขลา)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 105

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0869

0876

0877

0878

0879

0880

0881

0882

0883

0884

0885

0886

0887

0888

0898

0900

0901

0902

0903

0904

0905

0906

สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล 3

สาขาย่อยเทสโก้แม่แตง

สาขาย่อยตลาดนัดจตุจักร 2

สาขาย่อยเดอะมอลล์ท่าพระ

สาขาย่อยปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่)

สาขาย่อยอาคารวรรณสรณ์

สาขาย่อยถนนเอื้ออารี

สาขาย่อยพานทอง

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ศาลายา

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ธาตุพนม

ย่อยเทสโก้โลตัสเชียงคำ

ย่อย บิ๊กซี หาดใหญ่

ยกเลิก (สาขา SPECIAL DOCUMEMT & OUT

SIDE BMA)

ยกเลิก (สาขา COLLECTION DIVISION)

สาขาแก่งคอย

สาขาสงขลา

สาขาหาดใหญ่

สาขาตรัง

สาขากันตัง

สาขานราธิวาส

สาขาตันหยงมัส

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 106

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0907

0908

0909

0910

0911

0912

0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

0920

0921

0922

0923

0924

0925

0926

0927

0928

สาขาปัตตานี

สาขาพัทลุง

สาขายะลา

สาขาสตูล

สาขาถนนเพชรเกษม

สาขาเบตง

สาขาแม่ขรี

สาขาสุไหงโก-ลก

สาขานิพัทธ์อุทิศ 2

สาขาย่านตาขาว

สาขาปาดังเบซาร์

สาขาสิเกา

สาขาควนกาหลง

สาขารามัน

สาขาเขาชัยสน

สาขาตากใบ

สาขาสทิงพระ

สาขาบันนังสตา

สาขายะรัง

สาขาปากพะยูน

สาขาสิงหนคร

สาขานาทวี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 107

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0929

0930

0931

0932

0933

0934

0935

0936

0937

0938

0939

0941

0942

0943

0944

0945

0947

0948

0950

0951

0952

0953

สาขาเจริญประดิษฐ์

สาขาราษฏร์ยินดี

สาขาทับเที่ยง

สาขาสิโรรส

สาขายะหา

สาขาย่อยธรรมนูญวิถี (ISB)

สาขากะปาง

สาขาย่อยโรงพยาบาลหาดใหญ่

สาขานาโยง

สาขาย่อยทุ่งลุง

ยกเลิก (สาขาย่อยกาญจนวนิช)

สาขามุมไบ

ยกเลิก (สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง)

สิงคโปร์

ยกเลิก (เคย์แมน)

นครหลวงเวียงจันทน์

คุนหมิง

สำนักงานผู้แทนฮานอย

สาขาบิ๊กซี อุดรธานี

สาขา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สาขาเทสโก้โลตัส ทุ่งสง

บิ๊กซี วารินชำราบ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 108

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0954

0955

0956

0957

0958

0959

0960

0961

0962

0963

0964

0965

0966

0967

0968

0969

0970

0971

0972

0973

0974

0975

สาขาบิ๊กซี มหาสารคาม

สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ(อาคารบี)

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ปราณบุรี

สาขาย่อย เทสโก้โลตัส พัทลุง

สาขา เทสโก้โลตัส ราไวย์ ภูเก็ต 

สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

สาขาย่อยตลาดผาสุก กาญจนบุรี

สาขา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สาขาเเซ็นทรัลพลาซ่า  แจ้งวัฒนะ

สาขาย่อยเทสโก้โลตัสเพรชบูรณ์

ย่อย บิ๊กซี อยุธยา

ย่อยตลาดพาเจริญ แม่สอด

ย่อยคาร์ฟูร์ เพชรเกษม

ย่อยโบ๊เบ๊

สาขา อาคาร ซิลลิค เฮ้าส์

สาขาย่อยอ่าวนาง 2

สาขา ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ (เอกมัย)

กสท.บางรัก

ย่อยอาคาร บสก.

สาขาย่อยเกาะลันตา

สาขาย่อยบิ๊กซีรังสิต  คลอง 6

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร

เอ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0976

0977

0978

0979

0980

0981

0999

1000

1001

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1013

1014

1015

1016

1019

สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส สิงห์บุรี

สาขาย่อยเซ็นทรัลเซ็นเตอร์  พัทยาเหนือ

สาขาโอเชียน ช๊อปปิ้งมอลล์ ชุมพร

สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา (คลอง 5)

สาขาสำหรับรหัสสาขา 1000 

พนมเปญ

สาขา อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ (อโศก)

สาขา บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี

สาขา โฮมโปร ราชพฤกษ์

สาขาศรีประจันต์

สาขา คาร์ฟูร์ บางปะกอก

เอสพละนาด รัชดา

ขา บิ๊กซี ลำลูกกา (คลอง 5)

สาขา เขาตาโล (พัทยา ซอย 83)

สาขา เทสโก้โลตัส บางแค

สาขา บิ๊กซี ปราจีนบุรี

สาขา ตลาดพูนทรัพย์

สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

สาขา เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์

สาขา ตลาดย่านยาว

สาขา บิ๊กซี ศรีสะเกษ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1043

1044

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

สาขากระทรวงกลาโหม

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบรี

สาขา บรมไตรโลกนารถ

สาขา ปัญญาวิลเลจ รามอินทรา

สาขา โรงพยาบาลสงขลา

สาขา รังสิต-นครนายก คลอง 3

พุทธมณฑล สาย4

สาขา ตลาดท่าอิฐ

วงเวียนน้ำพุ (สุรินทร์)

สาขา บิ๊กซี บางนา

สาขา คาร์ฟูร์ พระราม 4

โพนพิสัย

สาขา บิ๊กซี พิษณุโลก

สาขา เทสโก้โลตัส ลำลูกกา (คลอง 2)

สาขา สำนักงาน คปภ.(ถนนรัชดาภิเษก)

สาขา โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขา เทสโก้โลตัส อมตะนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1065

1066

1067

1068

สาขา ถนนบ้านเก่า-พานทอง

สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

สาขา ถนนราเมศวร์

สาขา เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี

สาขา บ้านนาสาร

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สาขา วิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้าไทย)

สาขา นากลาง

สาขาเวียงสา

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

สาขา นาเชือก

บางพระ

สาขา ตลาดโรงเกลือ

สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา สมเด็จ

สาขา ห้วยยอด

สาขา บิ๊กซี รังสิต

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

สาขา บิ๊กซี สะพานควาย

สาขา บิ๊กซี มหาชัย

สาขา ปทุมราชวงศา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1079

1080

1081

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

สาขา เทสโก้โลตัส สตูล

สาขา ห้วยสะท้อน

สาขา พุทธมณฑล สาย 2

สาขา ซีคอนสแควร์

สาขา ท่าตะโก

สาขา ยูดี ทาวน์

สาขา ตลาดเซฟวัน

ละงู

สาขาถนนกสิกรทุ่งสร้าง

สาขา เจ.เจ.มอลล์ (จตุจักร)

สาขา เทสโก้โลตัส วังหิน

สาขา ถนนชนเกษม

สาขา ควนขนุน

สาขา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

สาขา ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

สาขา บิ๊กซี นครราชสีมา

สาขาบางแสน

สาขา คู้บอน 5

สาขา ปลวกแดง

สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

สาขา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สาขา คาร์ฟูร์ ชุมพร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

สาขา สูงเม่น

เด่นห้า (เชียงราย)

สาขา บิ๊กซี ประชาอุทิศ

สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

สาขา แม็กซ์แวลู นวมินทร์

สาขา ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

สาขา ปตท.วัดป่าเลไลยก์

สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

สาขา ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 147

สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขา อาคารสยามกิตติ์

สาขากรมการขนส่งทางบก

สาขา โรงพยาบาลตำรวจ

สาขา เนินพลับหวาน (พัทยาซอย 53)

สาขา ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท์)

สาขา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

สาขา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สาขา น้ำพอง

สาขา บิ๊กซี อ่อนนุช

สาขา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1125

1126

1127

1129

1130

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สาขา เทสโก้โลตัส หาดใหญ่

สาขา โพนทอง

สาขา ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

สาขาศาลากลางจังหวัดยโสธร

สาขา มีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่)

สาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

สาขา เทสโก้โลตัส พิษณุโลก

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขา ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

สาขา วิภาวดี-รังสิต 64

สาขา กองทัพเรือวังนันทอุทยาน

สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

สาขา ตลาดใหม่ดอนเมือง

สาขา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

สาขา ถนนสามเสน (วชิรพยาบาล)

สาขา เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย

สาขา ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สาขา เทสโก้โลตัส ประจวบคีรีขันธ์

สาขา เทสโก้โลตัส ชุมแพ

สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

สาขา หอนาฬิกา (นครศรีธรรมราช)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1159

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1169

สาขา อาคารสำนักงานใหญ่ 2 (สุขุมวิท ซอย 2)

สาขาศูนย์ราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

สาขา บางปลา

สาขา ถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา)

สาขาห้างแหลมทอง ระยอง

สาขา พหลโยธิน 40

สาขา เทสโก้โลตัส พระราม 1

สาขา บิ๊กซี สายไหม

สาขา ศาลากลางจังหวัดเลย

สาขาชินเขต ซอย 2/42

สี่แยกบึงกาฬ

สาขา ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

สาขา ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด

สาขา ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สาขา อเวนิว รัชโยธิน

สาขาสถาบันโรคผิวหนัง

สาขา เมืองพระชนก (อุทัยธานี)

สาขา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สาขา พัฒน์พงศ์

ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1179

1180

1181

1182

1185

1187

1189

1191

1192

1193

1195

1197

1198

1200

สาขาพิมาย

สาขา เวียงป่าเป้า

สาขา สิชล

สาขา นวลจันทร์ 25

สาขา สังขละบุรี

สาขาปัว

สาขาม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

สาขา ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

สาขา ซิตี้ คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ

สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สาขา เทสโก้โลตัส ตาก

สาขาเซ็ลทรัลพลาซา พิษณุโลก

สาขา พาร์ค วิลเลจ พระราม 2

สาขา สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (หาดใหญ่)

สาขาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สาขาเซ็ลทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม9

สาขาขุขันธ์

สาขา หนองตำลึง

สาขา ศาลากลางจังหวัดนครพนม

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00
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 0.00

 0.00
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1218

1219

1221

1222

1223

1225

1227

1229

1232

1234

สาขา อาคารเมืองทอง (เยาวราช)

สาขา ตลาดบูรพาบางวัว

สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี

สาขาอาคารเคพีไอ ทาวเวอร์

สาขาเทสโก้โลตัส ขอนแก่น 2

สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

สาขาไชยา

สาขา แก้งคร้อ

สาขา จัตุรัส

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(ฉะเชิงเทรา)

สาขา วังสะพุง

สาขาเมืองเอกรังสิต

สาขา นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

สาขา เทสโก้โลตัส บ้านบึง

สาขา สังขะ

สาขาโรงพยาบาลบุรีรัมย์

สาขา สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์

สาขา ทุ่งใหญ่

สาขาบ้านตาขุน

สาขาโคลีเซี่ยม สุราษฎร์ธานี

สาขาเกาะโพธิ์ ชลบุรี

สาขาช่องเม็ก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1235

1236

1237

1240

1242

1244

1245

1246

1249

1250

1253

1254

1258

1259

1266

597

981

0001

0002

0003

0004

0888

สาขาเพียวเพลส รังสิต คลอง 2

สาขาหนองหาน

สาขาสำนักงานประกันสังคม

สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ

สาขาพัฒนาการ 31/1

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา

สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

สาขาศรีบุญเรือง

สาขาเทสโก้โลตัส สะเดา

สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

สาขามาร์คโฟร์ พลาซ่า

สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เชียงคาน

สาขาศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์

เทิง

สาขากรุงเทพฯ

สาขากิจการวิเทศธนกิจ

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาเชียงใหม่

สาขากรุงเทพฯ

สาขา Special Document & Out Side BMA

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                         

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                         

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                         

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                         

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                         

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0001

0002

0003

0004

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

สาขาสำนักพหลโยธิน

สาขาราชดำเนิน

สาขาพญาไท

สาขาสีลมซอย 7

สาขาราชประสงค์

สาขาท่าอากาศยาน

สาขาสมุทรปราการ

สาขาหัวหมาก

สาขาคลองเตย

สาขาถนนจันทน์

สาขาธาตุทอง

สาขาเตาปูน

สาขาพรานนก

สาขาจรัญสนิทวงศ์

สาขาสนามเป้า

สาขาคลองจั่น

สาขาพระประแดง

สาขาลาดพร้าว 124

สาขาประดิพัทธ์

สาขางามวงศ์วาน

สาขาตลาดน้อย

สาขาช่องนนทรี

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

สาขาปากเกร็ด

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

สาขาถนนจอมทอง

สาขาบางเขน

สาขาลาดหญ้า

สาขาหนองจอก

สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง

สาขาโชคชัย 4

สาขามีนบุรี

สาขา ร.พ.พระมงกุฏเกล้า

สาขากระทรวงกลาโหม

สาขาร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

สาขาศรีย่าน

สาขาเยาวราช

สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์

สาขาป้อมพระจุลจอมเกล้า

สาขาเสนานิคม

สาขาสนามเสือป่า

สาขามหาพฤฒาราม

สาขาพาหุรัด พลาซ่า

สาขาโรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดช

สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

สาขาสุขุมวิท 11

สาขาถนนพิบูลย์สงคราม

สาขาอโศก

สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

สาขาสวนจตุจักร

สาขาบางลำภู

สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ

สาขาบางนา

สาขาปทุมธานี

สาขาถนนเทพารักษ์

สาขาศูนย์การค้าปู่เจ้าสมิงพราย

สาขารามอินทรา ก.ม.8

สาขาแจ้งวัฒนะ

สาขาศูนย์การค้า วรรัตน์

สาขาถนนบรมราชชนนี

สาขาสะพานกรุงธน

สาขาวงเวียนใหญ่

สาขาเมืองใหม่บางพลี

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาพระโขนง

สาขาถนนสามัคคี

สาขาบางรัก

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

0093

0094

สาขาสาธุประดิษฐ์

สาขาถนนสายลวด

สาขาถนนศรีนครินทร์

สาขาบางประกอก

สาขากองบัญชาการกองทัพบก

สาขาสุรวงศ์

สาขาพุทธมณฑล

สาขาบางแค

สาขาวรจักร

สาขาสำโรง

สาขาอินทรา-ประตูน้ำ

สาขานนทบุรี

สาขาศิริราช

สาขาปากคลองตลาด

สาขาโบ๊เบ๊

สาขาซอยทองหล่อ

สาขาบางบอน

สาขาย่อยถนนเพชรบุรีตัดใหม่

สาขากรุงเกษม

สาขาตรีเพชร

สาขาถนนเศษฐกิจ 1-สมุทรสาคร

สาขาสามพราน

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

สาขาย่อยบางกะปิ

สาขาศูนย์การค้าเมโทร

สาขาย่อยบางโพ

สาขาแคลาย

สาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต

สาขาถนนพระรามที่ 9

สาขาอุดมสุข

สาขาย่อยอินทรารักษ์

สาขาย่อยบางบัว

สาขาย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่

สาขาย่อยถนนศรีนครินทร์-ลาซาล

สาขาย่อยถนนศิรินธร

สาขาย่อยบางพลัด

สาขาย่อยลาดพร้าว 103

สาขาหนองแแขม

สาขาย่อยบางซื่อ

สาขาถนนติวานนท์

สาขาย่อยแลนด์มาร์ค พลาซ่า

สาขาบางขุนนนท์

สาขาย่อยตลาดพลู

สาขาย่อยกองบัญชาการทหารเรือ

สาขาย่อยถนนพัฒนาการ

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

สาขาย่อยถนนวิภาวดีรังสิต

สาขาสีลม

สาขาดาวคนอง

สาขาถนนรัตนาธิเบศร์

สาขานครชัยศรี

สาขาสะพานเหลือง

สาขากระทุ่มแบน

สาขาย่อยถนนพระรามที่ 9-ถนนเสรี 7

สาขาย่อยท่าพระ

สาขาถนนวัดกิ่งแก้ว

สาขาย่อยอ่อนนุช

สาขาย่อยคลองตัน

สาขาประตูน้ำพระอินทร์

สาขาสะพานนนทบุรี

สาขาย่อยบางจาก

สาขาย่อยถนนเจริญนคร

สาขารังสิต

สาขาย่อยตลิ่งชัน

สาขาย่อยถนนสรงประภา

สาขาถนนรามอินทรา ก.ม.4

สาขาประชานิเวศน์ 1

สาขาย่อยหลักสอง

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0139

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

0160

สาขาถนนเทพารักษ์-ก.ม.22

สาขาย่อยบางครุ

สาขาลาดพร้าว 42

สาขาย่อยสามแยกไฟฉาย

สาขาถนนเอกชัย

สาขาถนนสุขาภิบาล  3

สาขาบางบัวทอง

สาขาอ้อมใหญ่

สาขารังสิต-คลอง 3

สาขาย่อยสุขุมวิท ก.ม.28-สมุทรปราการ

สาขากล้วยน้ำไท

สาขาย่อยลาดกระบัง

สาขาย่อยถนนเทพารักษ์ ก.ม.3

สาขาเอกมัย

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ

สาขาย่อยถนนสุขาภิบาล 2

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-

ท่าพระจันทร์

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก

สาขาย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสยาม

สาขาย่อยเมืองทองธานี

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0161

0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

0178

0179

0180

0181

0182

สาขาย่อยสถาบันราชภัฏพระนคร

สาขาย่อยสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-วิทยาเขตรังสิต

สาขาย่อยสถาบันราชภัฏธนบุรี

สาขาย่อยมหาวทิยาลัยรามคำแหง-บางนา

สาขาย่อยบิ๊กซี ถนนพระรามที่2

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-

ประสานมิตร

สาขาย่อยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาย่อยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาขาพัฒน์พงษ์

สาขาซอยหลังสวน

สาขาราชวงศ์

สาขายานนาวา

สาขาปทุมวัน

สาขาลาดพร้าว 6

สาขาถนนเพชรเกษม-บางแค

สาขาวังบูรพา

สาขาสายน้ำทิพย์ สุขุมวิท

สาขาตลาดพงษ์เพชร

สาขาสุขุมวิท 71

สาขาถนนสุขุมวิท-สำโรง

สาขาทองหล่อ

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0200

0201

0202

0203

0204

สาขาพระปิ่นเกล้า

สาขารามคำแหง

สาขาสี่แยกซอยอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์

สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สาขาสี่แยกถนนบางขุนเทียน-ถนนพระรามที่ 2

สาขารังสิต-ปทุมธานี

สาขาถนนบางนา-ตราด ก.ม.4

สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

สาขาถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี

สาขาถนนเทพารักษ์ กม.12

สาขาสะพานควาย

สาขาถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ

สาขาห้วยขวาง

สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่-แยกเอกมัย

สาขาถนนเพชรเกษม-หนองแขม

สาขาถนนรามอินทรา กม.6

สาขาย่อยสุขุมวิท 42 ซอยรูเบีย

สาขาถนนสุขาภิบาล 1

สาขาลาดพร้าวซอย 136

สาขาย่อยเพนนินซูล่า

สาขาย่อยถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่

สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 129

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0205

0206

0207

0208

0209

0212

0213

0214

0215

0217

0223

0224

0230

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0240

0242

สาขาถนนสายลวด-สมุทรปราการ

สาขาถนนรัตนาธิเบศร์-นนทบุรี

สาขาย่อยสยามดิสคัฟเวอร์รี่ ชั้น 6

สาขาถนนหลวง-วรจักร

สาขาย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เซ็นทรัล พระราม3

สาขาเซ็นทรัล บางนา

สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

ย่อยฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

สาขาเทอมินอล 21 สุขุมวิท

สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์

สาขา อาคารญาดา สีลม

สาขาเซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เดอะมอลล์บางแค

สาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

สาขา ซีคอนสแควร์

จามจุรีสแควร์

สาขาสยามพารากอน

สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา 2

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0243

0244

0246

0250

0253

0256

0259

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0310

0311

0312

0313

0314

0315

เพชรเกษมทาวเวอร์ เซ็นเตอร์

สาขาตลาดถนอมมิตร วัชรพล

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

อาคารพหลโยธิน เพลส

สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110

เทเวศร์

สาขาไอ เรสซิเดนท์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

สาขาชลบุรี

สาขาสัตหีบ

สาขานครราชสีมา

สาขาลพบุรี

สาขาอุบลราชธานี

สาขาอุดรธานี

สาขาปราจีนบุรี

สาขากาญจนบุรี

สาขาบ้านฉาง

สาขานครสวรรค์

สาขาราชบุรี

สาขาสระบุรี

สาขาสุราษฏร์ธานี

สาขาพิษณุโลก

สาขาเชียงราย

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0316

0317

0318

0319

0320

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

0330

0331

0332

0333

0334

0335

0336

0337

สาขาหาดใหญ่

สาขาปัตตานี

สาขาชุมแพ

สาขาพิมาย

สาขาชัยภูมิ

สาขานครพนม

สาขาเชียงใหม่

สาขานาสาร

สาขาอยุธยา

สาขาห้วยยอด

สาขาสูงเนิน

สาขาพระพุทธบาท

สาขาลำปาง

สาขาตระการพืชผล

สาขานางรอง

สาขาสากเหล็ก

สาขาหัวกุญแแจ บ้านบึง

สาขาครบุรี

สาขาปักธงชัย

สาขาขอนแก่น

สาขาสุไหงโก-ลก

สาขาเมืองพล

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0338

0339

0340

0341

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

0350

0351

0352

0353

0354

0355

0356

0357

0358

0359

สาขาอรัญประเทศ

สาขาอ่าวอุดม

สาขาตาคลี

สาขานครศรีธรรมราช

สาขาหนองคาย

สาขาหนองกี่

สาขาภูเก็ต

สาขากำแพงแแสน

สาขาพัทลุง

สาขาสกลนคร

สาขาสงขลา

สาขาจันทบุรี

สาขาโพนพิสัย

สาขาพัทยา

สาขานครปฐม

สาขาอุตรดิตถ์

สาขาแพร่

สาขาสุโขทัย

สาขาหล่มสัก

สาขาเพชรบุรี

สาขาเพชรบูรณ์

สาขาตรัง

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0360

0361

0362

0363

0364

0365

0366

0367

0368

0369

0370

0371

0372

0373

0374

0375

0376

0377

0378

0379

0380

0381

สาขาท่าเรือ

สาขาสวรรคโลก

สาขาบ้านผือ

สาขาน่าน

สาขาพะเยา

สาขาตะพานหิน

สาขาวิหารแดง

สาขาสามง่าม

สาขาร้อยเอ็ด

สาขาสูงเม่น

สาขาบ้านค่าย

สาขาชัยนาท

สาขาประจันตคาม

สาขาอุทัยธานี

สาขาธาตุพนม

สาขาตราด

สาขาสมุทรสาคร

สาขาตาก

สาขาตากใบ

สาขาเทิง

สาขาเลย

สาขาละหานทราย

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0382

0383

0384

0385

0386

0387

0388

0389

0390

0391

0392

0393

0394

0395

0396

0397

0398

0399

0400

0401

0403

0404

สาขาประจวบคีรีขันธ์

สาขาชุมพร

สาขาบ้านไผ่

สาขาฝาง

สาขาสิงห์บุรี

สาขาประทาย

สาขาเมืองคง

สาขามวกเหล็ก

สาขาพิจิตร

สาขาเขาทราย

สาขาถนนรัถการ หาดใหญ่

สาขาฮอด

สาขานราธิวาส

สาขาระโนด

สาขาด่านขุนทด

สาขากาฬสินธุ์

สาขาหนองคล้า

สาขายะลา

สาขาทรัพย์ไพรวัลย์

สาขาห้างฉัตร

สาขาตลาดหนองหอย-เชียงใหม่

สาขาบ้านด่านลานหอย

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0405

0406

0407

0408

0409

0410

0411

0412

0413

0414

0415

0416

0417

0418

0419

0420

0421

0422

0423

0424

0425

0426

สาขางาว

สาขาถลาง

สาขามุกดาหาร

สาขาฉะเชิงเทรา

สาขานครนายก

สาขาทุ่งสง

สาขาบางวัว

สาขาศรีสะเกษ

สาขาบ้านไร่

สาขาแม่สอด

สาขาสุรินทร์

สาขาบ่อไร่

สาขาอุทัย-อยุธยา

สาขาจอมเทียน

สาขาสตูล

สาขากระบี่

สาขาพนัสนิคม

สาขาลำพูน

สาขาคลองปาง

สาขาพยุหะคีรี

สาขาชุมแสง

สาขาบุรีรัมย์

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0427

0428

0429

0430

0431

0432

0433

0434

0435

0436

0437

0438

0439

0440

0441

0442

0443

0444

0445

0446

0447

0448

สาขาปราณบุรี

สาขาหลังสวน

สาขาระนอง

สาขาอู่ทอง

สาขาแม่เมาะ

สาขาวังม่วง

สาขาห้วยไคร้

สาขากำแพงเพชร

สาขาจันดี

สาขาควนเนียง

สาขายโสธร

สาขามหาสารคาม

สาขาอ้อมน้อย

สาขาแปลงยาว

สาขาถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน

สาขาถนนเอเชีย-นครสวรรค์

สาขาระยอง

สาขาหาดป่าตอง

สาขาทุ่งตะโก

สาขากระบุรี

สาขาสมุทรสงคราม

สาขาพังงา

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0449

0450

0451

0452

0453

0454

0455

0456

0457

0458

0459

0460

0461

0462

0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0470

สาขาท่าวังผา

สาขาบางเสร่

สาขาเกาะสมุย

สาขาปลายพระยา

สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า

สาขาหนองมน

สาขาถนนเจตน์จำนงค์

สาขาเนินเขาดิน

สาขาพระปฐมเจดีย์

สาขาคลองใหญ่

สาขาแม่สาย

สาขาตลาดสันติสุข-หาดใหญ่

สาขาหัวหิน

สาขาถนนพหลโยธิน-เชียงราย

สาขาทัพทัน

สาขาถนนศรีจันทร์-ขอนแก่น

สาขาถนนโพศรี-อุดรธานี

สาขาศรีราชา

สาขาสุพรรณบุรี

สาขาถนนมนตรี-ภูเก็ต

สาขาดำเนินสะดวก

สาขาหนองหญ้าไซ

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0471

0472

0473

0474

0475

0476

0477

0478

0479

0480

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0490

0491

0492

สาขาบ้านโป่ง

สาขาอ่างทอง

สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี

สาขาแม่ฮ่องสอน

สาขาสระแก้ว

สาขาบางละมุง

สาขาถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่

สาขาอำนาจเจริญ

สาขาพัทยากลาง

สาขาถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา

สาขาปากช่อง

สาขาโพธาราม

สาขาบางบาล

สาขาบ้านแพรก

สาขาตลาดวโรรส-เชียงใหม่

สาขาแกลง

สาขาท่ายาง

สาขาถนนเพชรเกษม-หาดใหญ่

สาขาชะอำ

สาขาริมเมย-แม่สอด

สาขาถนนพหลโยธิน-สระบุรี

สาขาบ้านสวน-ชลบุรี

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0493

0494

0495

0496

0497

0498

0499

0500

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

0510

0511

0512

0513

0514

สาขาถนนประจักษ์-นครราชสีมา

สาขาพนมสารคาม

สาขาย่อยโรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต

สาขาโคกมะตูม-พิษณุโลก

สาขาสันปาข่อย-เชียงใหม่

สาขาพระประโทน-นครปฐม

สาขาเชียงของ

สาขาบ้านหลวง

สาขาไม้แก่น

สาขาท่าเรือ-อยุธยา

สาขาย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา

สาขาแม่สะเรียง

สาขาลำทับ

สาขาตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช

สาขากระแสสินธุ์

สาขาดอยแม่สลอง

สาขาย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบุรี

สาขาวังน้อย

สาขาย่อยหนองแค

สาขาสี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่

สาขาถนนพรหมราช-อุบลราชธานี

สาขาโซ่พิสัย

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0515

0516

0517

0518

0519

0520

0521

0522

0523

0524

0525

0526

0527

0528

0529

0530

0531

0532

0533

0534

0535

0536

สาขาย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

สาขาย่อยสถาบันราชภัฏอุดรธานี

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาย่อยสถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สาขาย่อยสถาบันราชภัฏสกลนคร

สาขาย่อยสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

สาขาย่อยสถาบันราชภัฎเพชรบุรี

สาขาย่อยเกาะช้าง

สาขาถนนฉัตรไชย-ลำปาง

สาขาบางคล้า

สาขาสามพราน  นครปฐม

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา

สาขาถนนช้างเผือก เชียงใหม่

สาขาถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง

สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 หาดใหญ่

สาขาบางปลาสร้อย-ชลบุรี

สาขาบ้านฉาง-ระยอง

สาขาหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

สาขาถนนสุขุมวิท-แกลง

สาขาตลาดศิริเนตร-เชียงราย

สาขาถนนเบญจมราชูทิศ-จันทบุรี

สาขาระยอง 2

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0537

0538

0539

0540

0541

0542

0543

0544

0545

0546

0547

0548

0549

0550

0551

0552

0553

0554

0555

0556

0557

0558

สาขาถนนราชวิถี นครปฐม

สาขารอยัลการ์เด้นฯ

สาขาถนนแสงชูโต กาญจนบุรี

สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี

สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

สาขาถนนทหาร อุดรธานี

สาขาถนนคฑาธร ราชบุรี

สาขาสมุทรสาคร 2

สาขาราชบุรี 2

สาขาประจวบคีรีขันธ์ 2

สาขาพระนครศรีอยุธยา

สาขาสระบุรี 2

สาขาปราจีนบุรี 2

สาขาเชียงใหม่ 2

สาขาเชียงราย 2

สาขาลำปาง 2

สาขาแพร่ 2

สาขาตาก 2

สาขาพิษณุโลก 2

สาขานครสวรรค์ 2

สาขาเพชรบูรณ์ 2

สาขาขอนแก่น 2

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0559

0560

0561

0562

0563

0564

0565

0566

0567

0568

0569

0570

0571

0572

0573

0574

0575

0576

0577

0578

0598

0600

สาขาอุดรธานี 2

สาขาร้อยเอ็ด 2

สาขาอุบลราชธานี 2

สาขามุกดาหาร 2

สาขาสกลนคร 2

สาขานครราชสีมา 2

สาขาชัยภูมิ 2

สาขาสุรินทร์ 2

สาขาระยอง 3

สาขาจันทบุรี 2

สาขาชลบุรี 2

สาขาสุราษฎร์ธานี 2

สาขาชุมพร 2

สาขาภูเก็ต 2

สาขาตรัง 2

สาขากระบี่ 2

สาขานครศรีธรรมราช 2

สาขาหาดใหญ่ 2

สาขาปัตตานี 2

สาขายะลา 2

หางดง

บิ๊กซี ลำพูน

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0608

0609

0630

0631

0701

0702

0703

0705

0750

0888

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

สาขาท่าวังผา

หัวทะเล นครราชสีมา

สาขาเซ็นทรัลพาลซา ขอนแก่น

สาขาคาร์ฟูร์ ลพบุรี

สาขาฮ่องกง

สาขานครหลวงเวียงจันทน์

สาขาโฮจิมินห์ซิตี้

สาขาเคย์แมน

สาขากิจการวิเทศธนกิจ

สาขา Special Document and Out side BMA

สาขาสีลม

สาขาลำปาง

สาขาพัฒน์พงษ์

สาขาราชประสงค์

สาขาราชวงศ์

สาขายานนาวา

สาขาปทุมวัน

สาขาลาดพร้าว

สาขาบางแค

สาขาบางโพ

สาขาวังบูรพา

สาขาสายน้ำทิพย์-สุขุมวิท

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

(ยกเลิก) ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 261
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0900

0901

0001

0111

0888

0001

0002

0888

0001

0002

0086

0888

0001

0888

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

CREDIT CARD DEPARTMENT

สาขาสำนักงานกรุงเวียงจันทน์

สาขากรุงเทพ

DUMMY BRANCH

SPECIAL DOCUMENT & OUTSIDE BMA

สาขากรุงเทพ

สาขากรุงเทพฯกิจการวิเทศธนกิจ

SPECIAL DOCUMENT & OUTSIDE BMA

สาขากรุงเทพ

สาขากรุงเทพฯกิจการวิเทศธนกิจ

สาขา ศรีราชา

SPECIAL DOCUMENT & OUTSIDE BMA

สาขากรุงเทพ

SPECIAL DOCUMENT & OUTSIDE BMA

สาขาธุรกิจเงินฝากพหลโยธิน

ธุรกิจเงินฝากราชดำเนิน

สาขาเชียงใหม่(12)

สาขาหน้าพระลาน(15 หลัก)

สาขานครสวรรค์(12)

สาขายุติธรรม(15) สาขานครราชสีมา(12)

สาขามหาดไทย(15) สาขาสุราษฎร์ธานี(12)

สาขาบางลำภูบน

สาขาเทเวศน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

ธนาคารสากลพาณิชย์ แห่งประเทศจีน                   

ธนาคารสากลพาณิชย์ แห่งประเทศจีน                   

ธนาคารสากลพาณิชย์ แห่งประเทศจีน                   

ธนาคารแห่งอเมริกา                                 

ธนาคารแห่งอเมริกา                                 

ธนาคารแห่งอเมริกา                                 

ธนาคารอินโดสุเอซ                                  

ธนาคารอินโดสุเอซ                                  

ธนาคารอินโดสุเอซ                                  

ธนาคารอินโดสุเอซ                                  

ธนาคารภารตโอเวอร์ซีส จำกัด                        

ธนาคารภารตโอเวอร์ซีส จำกัด                        

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

สาขาศรีย่าน

สาขาราชวัตร

สาขาเจริญผล

สาขาหัวลำโพง

สาขาสามย่าน (15 หลัก) ,สาขาลำปาง (12

หลัก)

สาขาคลองเตย

สาขาทุ่งมหาเมฆ

สาขาบางคอแหลม(15) สาขาเพชรบุรี(12)

สาขาสาทร

สาขาบางรัก

สาขาปากคลองตลาด

สาขาปากคลองตลาด (ค)

สาขาจักรวรรดิ

สาขาสะพานดำ

สาขานางเลิ้ง

สาขามหานาค

สาขาทำเนียบรัฐบาล(15 หลัก)

สาขาอุรุพงษ์

สาขาชัยสมรภูมิ

สาขาดินแดง

สาขาห้วยขวาง

สาขาโชคชัย 4

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 0.00

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0057

0070

0081

สาขาลาดพร้าว

สาขาลาดพร้าว (ต่ำ)

สาขาบางเขน

สาขาม.เกษตรศาสตร์

สาขาสะพานแดง

สาขาเตาปูน

สาขาถนนเพชรบุรี

สาขาวัฒนา

สาขาป้อมปราม

สาขาพระโขนง

สาขาพระโขนง (ต่ำ)

สาขาราชประสงค์

สาขากรมที่ดิน

สาขากระทรวงการคลัง

สาขาสาธุประดิษฐ์

สาขาถนนจันทน์

สาขาจตุจักร

สาขาบางโพงพาง

สาขาสวนจิตรลดา

หน้าพระลาน(12 หลัก)

สาขาเทเวศน์(12)

ปราจีนบุรี

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 5.00

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0094

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

สาขาชัยภูมิ (12 หลัก)

สาขาประชาชื่น

สาขาดอนเมือง

สาขาสะพานใหม่

สาขาหนองจอก

สาขามีนบุรี

สาขาลาดกระบัง

สาขาราษฎร์บูรณะ(15

หลัก),สาขาทำเนียบรัฐบาล(12 หลัก

สาขาคลองจั่น

สาขารามคำแหง

สาขาบางแค

สาขาตลาดพูล

สาขาวงเวียนใหญ่

สาขาวงเวียนใหญ่ (ค่ำ)

สาขาสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาท่าพระ

สาขาจรัลสนิทวงศ์ (15 หลัก) สาขามุกดาหาร

(12 หลัก)

สาขาเจริญพาศน์

สาขาศิริราช

สาขาศิริราช (ค่ำ)

สาขาตลิ่งชัน

สาขาบางพลัด

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 5.00

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0209

027

สาขาคลองตัน

สาขาวัดไทร

สาขาบางนา

สาขารามคำแหง 2

สาขาเจริญนคร

สาขารามอินทรา กม.7

สาขาดาวคะนอง

สาขาพงษ์เพชร

สาขาสะพานใหม่ (ค่ำ)

สาขาพงษ์เพชร (ค่ำ)

สาขาถนนศรีนครินทร์

สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

สาขาหัวหมาก

สาขานนทบุรี

สาขานนทบุรี (ค่ำ)

สาขาบางบัวทอง

สาขาบางกรวย

สาขาบางใหญ่

สาขาปากเกร็ด

สาขาแคราย

สาขาศูนย์ สินเชื่อติวานนท์

แพร่

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0301

0302

0303

0304

0305

0307

0308

0309

0348

0383

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

0410

0411

0412

สาขาสมุทรปราการ

สาขาบางพลี

สาขาบางบ่อ

สาขาคลองด่าน

สาขาสำโรง

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

สาขาพระประแดง

สาขาสุขสวัสดิ์

เทพา 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ

พระนครศรีอยุธยา

เสนา

ท่าเรือ (อยุธยา)

ภาชี

ผักไห่

สาขาบ้านแพรก(15) สาขาปะทิว(12)

มหาราช

อุทัย

บางปะอิน

บางปะหัน

นครหลวง

ลาดบัวหลวง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 5.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0413

0414

0415

0416

0424

0438

0444

0447

0501

0502

0503

0504

0505

0507

0508

0514

0531

0548

0556

0584

0599

0601

วังน้อย

ประตูน้ำพระอินทร์

เจ้าพรหม

ศูนย์สินเชื่อฯคลองสวนพลู(15),กระทรวงการคลั

ง(12)

สาขาปากคาด

สาขานางเลิ้ง(12)

สะพานแดง 

สาขา ป้อมปราบ 

สาขาปทุมธานี

สาขาลำลูกา

สาขารังสิต

สาขาคลองหลวง

สาขาลาดหลุมแก้ว

สาขาคลอง 10 ธัญบุรี

สาขานวนคร

พงษ์เพชร

เสาไห้

สาขาจตุจักร (12 หลัก)

สาขาพร้าว

ดอนตาล (ธนาคารชุมชน) 

สาขาศรีเทพ

สาขาสมุทรสงคราม

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0602

0603

0604

0607

0626

0639

0648

0695

0701

0702

0703

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0901

0902

0903

0904

สาขาอัมพวา

สาขาบางคนที

สาขาเพขรสมุทร

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

แฟชั่นไอส์แลนด์

สาขาตลาดศรีนคร

สาขาย่อยพาราไดซ์ พาร์ค

สาขาคีรีมาศ

สาขาสมุทรสาคร

สาขากระทุ่มแบน

สาขาบ้านแพ้ว

สาขานครปฐม

สาขาสามพราน

สาขาบางเลน

สาขาอ้อมใหญ่

สาขานครชัยศรี

สาขากำแพงแสน

สาขาสนามจันทร์

สาขาราชบุรี

สาขาบ้านโป่ง

สาขาโพธาราม

สาขาดำเนินสะดวก

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

ค่าธรรมเนียม
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พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0905

0906

0907

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1201

1202

1203

สาขาปากท่อ

สาขาจอมบึง

สาขาบางแพ

สุพรรณบุรี

สองพี่น้อง

สามชุก

ศรีประจันต์

เดิมบางนางบวช

บางปลาม้า

อู่ทอง

ด่านช้าง

ดอนเจดีย์

สาขาเพชรบุรี

สาขาท่ายาง

สาขาบ้านแหลม

สาขาชะอำ

สาขาเขาย้อย

สาขาสะพานจอมเกล้า

สาขาหนองหญ้าปล้อง (ธนาคารชุมชน)

สาขาประจวบคีรีขันธ์

สาขาหัวหิน

สาขาทับสะแก

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1204

1205

1206

1207

1208

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1401

1402

1403

1404

1501

1502

1503

1504

1505

1601

สาขาค่ายธนะรัชต์

สาขาบางสะพาน

สาขาปราณบุรี

สาขากุยบุรี

สาขาสามร้อยยอด

สาขากาญจนบุรี

สาขาท่าม่วง

สาขาท่าเรือ (กาญจนบุรี)

สาขาท่ามะกา

สาขาพนมทวน

สาขาลูกแก

สาขาทองผาภูมิ

อ่างทอง

วิเศษชัยชาญ

โพธิ์ทอง

ป่าโมก

สาขาฉะเชิงเทรา

สาขาบางคล้า

สาขาบางปะกง

สาขาพนมสารคาม

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์

สระบุรี

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 271
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1602

1604

1605

1606

1607

1608

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1801

1802

1803

1804

1901

1902

1903

พระพุทธบาท

หนองแค

บ้านหมอ

มวกเหล็ก

วิหารแดง

เสาไห้

ลพบุรี

โคกกระเทียม

โคกสำโรง

บ้านหมี่

พัฒนานิคม

ลำนารายณ์

วงเวียนสระแก้ว

ท่าวุ้ง

ธนาคารชุมชนลำสนธิ

สิงห์บุรี

อินทร์บุรี

บางระจัน

ท่าช้าง

สาขาปราจีนบุรี

สาขากบินทร์บุรี

สาขาประจันตคาม

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

1904

1905

2001

2002

2003

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2201

2202

2203

2204

2205

สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี

สาขาศรีมหาโพธิ

สาขานครนายก

สาขาบ้านนา

สาขาองครักษ์

สาขาชลบุรี

สาขาศรีราชา

สาขาสัตหีบ

สาขาพนัสนิคม

สาขาบางละมุง

สาขาหนองมน

สาขาบ้านบึง

สาขาพานทอง

สาขาหัวกุญแจ

สาขาเมืองพัทยา

สาขาถนนสุขประยูร

สาขาอุตสาหกรรมศรีราชา

สาขาระยอง

สาขาแกลง

สาขาบ้านค่าย

สาขาบ้านฉาง

สาขาเพ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

2206

2207

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2401

2402

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2601

สาขามาบตาพุต

สาขาเนินพระ

สาขาจันทบุรี

สาขาท่าใหม่

สาขาขลุง

สาขาถนนท่าแฉลบ

สาขาสอยดาว

สาขาห้วยสะท้อน

สาขาตราด

ธนาคารชุมชนเขาสมิง

สาขานครสวรรค์

สาขาพยุหะคีรี

สาขาชุมแสง

สาขาบรรพตพิสัย

สาขาตาคลี

สาขาลาดยาว

สาขาท่าตะโก

สาขาตากฟ้า

สาขาหนองบัว

สาขาสวรรค์วิถี

สาขาโกรกพระ

สาขาสุโขทัย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 274
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

2602

2603

2604

2605

2606

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2801

2802

2803

2804

2805

2901

2902

2903

สาขาสวรรคโลก

สาขาศรีสำโรง

สาขาศรีสัชนาลัย

สาขาทุ่งเสลี่ยม

สาขากงไกรลาศ

สาขาพิษณุโลก

สาขาพรหมพิราม

สาขานางพญา

สาขาบางกระทุ่ม

สาขาวังทอง

สาขานครไทย

สาขาบางระกำ

สาขาท่ามะปราง

ธนาคารชุมชนชาติตระการ

สาขาตาก

สาขาแม่สอด

สาขาแม่ระมาด

สาขาพบพระ

สาขาอุ้มผาง (ธนาคารชุมชน)

สาขากไแพงเพชร

สาขาพรานกระต่าย

สาขาสกลบาตร

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 275
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

2904

2905

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3201

3202

3203

3204

3205

3206

สาขาคลองขลุง

สาขานครชุม

สาขาเพชรบูรณ์

สาขาหล่มสัก

สาขาหนองไผ่

สาขาชักสมอทอด

สาขาหล่มเก่า

สาขาวิเชียรบุรี

สาขาชนแดน

สาขาพิจิตร

สาขาตะพานหิน

สาขาบางมูลนาก

สาขาสามง่าม

สาขาราชรถ

สาขาสากเหล็ก

สาขาโพทะเล

สาขาชัยนาท

สาขามโนรมย์

สาขาวัดสิงห์

สาขหันคา

สาขาสรรคบุรี

สาขาสรรพยา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 276

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

3301

3302

3303

3401

3402

3403

3404

3405

3406

3407

3408

3409

3410

3411

3412

3413

3414

3415

3416

3417

3418

3419

สาขาอุทัยธานี

สาขาหนองฉาง

สาขาลานสัก

สาขาเชียงใหม่

สาขาสันป่าตอง

สาขาสันกำแพง

สาขาสารภี

สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาฝาง

สาขาจอมทอง

สาขาประตูช้างเผือก

สาขาสันทราย

สาขาแม่ริม

สาขาดอนสะเก็ด

สาขาแม่แตง

สาขาบวกครกหลวง

สาขาท่าแพ

สาขาหนองหอย

สาขาหางดง

สาขาเชียงดาว

สาขาถนนทิพย์เนตร

สาขาไชยปราการ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 277
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

342

3420

3421

3422

3423

3501

3502

3503

3504

3505

3506

3507

3508

3509

3601

3602

3603

3701

3702

3703

3704

3705

ระโนด

สาขาพร้าว

สาขาแม่โจ้

สาขาฮอด

สาขาอมก๋อย

สาขาลำปาง

สาขาเกาะคา

สาขางาว

สาขาเถิน

สาขาห้างฉัตร

สาขาสบตุ๋ย

สาขาแจ้ห่ม

สาขาวังเหนือ

สาขาแม่ทะ

สาขาลำพูน

สาขาป่าซาง

สาขาลี่

สาขาอุตรดิตถ์

สาขาพิชัย

สาขาลับแล

สาขาครอน

สาขาคลองโพ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 5.00

ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 278

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

3706

3801

3802

3803

3804

3805

3901

3902

3903

3904

3905

3906

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4101

4102

สาขาน้ำปาด

สาขาแพร่

สาขาเด่นชัย

สาขาสอง

สาขาร้องกวาง

สาขาสูงเม่น

สาขาน่าน

สาขาเวียงสา

สาขาปัว

สาขานาน้อย

สาขาท่าวังผา

สาขาแม่จริม

สาขาเชียงราย

สาขาพาน

สาขาแม่จัน

สาขาแม่สาย

สาขาเชียงของ

สาขาเวียงป่าเป้า

สาขาเทิง

สาขาเชียงแสน

สาขาแม่สะเรียง

สาขาแม่ฮ่องสอน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 279

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

4201

4202

4203

4204

4205

4301

4302

4303

4304

4305

4306

4307

4308

4309

4310

4311

4312

4313

4314

4315

4316

4317

สาขาพะเยา

สาขาเชียงคำ

สาขาจุน

สาขาปง

สาขาดอกคำใต้

สาขานครราชสีมา

สาขาบัวใหญ่

สาขาปากช่อง

สาขาปักธงชัย

สาขาพิมาย

สาขาสูงเนิน

สาขาสีคิ้ว

สาขาโชคชัย

สาขาโนนสูง

สาขามุขมนตรี

สาขาสุรนารี

สาขาคง

สาขาขุนทด

สาขาโนนไทย

สาขาชุมพวง

สาขาประทาย

สาขาจอมพล

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 280

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

4318

4319

4320

4401

4403

4404

4405

4406

4407

4408

4409

4501

4502

4503

4504

4601

4602

4603

4604

4605

4606

4701

สาขาประตูชุมพล

สาขาครบุรี

สาขาจักราช

สาขาอุบลราชธานี

สาขาพิบูลมังสาหาร

สาขาวารินชำราบ

สาขาเดชอุดม

สาขาเขื่องใน

สาขาเขมราฐ

สาขาธนาคารชุมชนนาจะหลวง

สาขาโพธิ์ไทร

สาขายโสธร

สาขาเลิงนกทา

สาขากุดชุม

สาขาคำเขื่อนแก้ว

สาขาสุรินทร์

สาขาศิขรภูมิ

สาขาท่าตูม

สาขารัตนบุรี

สาขาปราสาท

สาขาสังขะ

สาขาชัยภูมิ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 281

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

4702

4703

4704

4705

4706

4801

4802

4803

4804

4805

4806

4807

4901

4902

4903

4904

4905

4906

4907

4908

5001

5002

สาขาภูเขียว

สาขาจัตุรัส

สาขาแก้งคร้อ

สาขาเกษตรสมบูรณ์

สาขาหนองบัวแดง

สาขาศรีสะเกษ

สาขากันทรลักห์

สาขาราษีไศล

สาขากันทรารมย์

สาขาขุนหาญ

สาขาขุขันธ์

สาขาอุทุมพรพิสัย

สาขาบุรีรัมย์

สาขานางรอง

สาขาลำปลายมาศ

สาขาประโคนชัย

สาขาสตึก

สาขาพุทไธสง

สาขากระสัง

สาขาหนองกี่

สาขาขอนแก่น

สาขาบ้านไผ่

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 282

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

5003

5004

5005

5006

5007

5008

5009

5010

5011

5012

5013

5101

5102

5103

5104

5105

5106

5201

5202

5203

5204

5205

สาขาพล

สาขาชุมแพ

สาขาน้ำพอง

สาขาบัญจาคีรี

สาขาภูเวียง

สาขามะลิวัลย์

สาขากระนวน

สาขาศรีจันทร์

สาขาศูนย์ราชการ

สาขาธนาคารชุมชนภูผาม่าน

สาขาธนาคารชุมชนอุบลรัตน์

สาขามหาสารคาม

สาขาโกสุมพิสัย

สาขาบรบึอ

สาขาวาปีปทุม

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

สาขาเชียงยืน

สาขาร้อยเอ็ด

สาขาสุวรรณภูมิ

สาขาโพนทอง

สาขาเกษตรวิสัย

สาขาเสลภูมิ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 283

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

5206

5207

5208

5301

5302

5303

5304

5305

5306

5307

5308

5309

5401

5402

5403

5404

5405

5501

5502

5503

5504

5505

สาขาจตุรพักตร์พิมาน

สาขาพนมไพร

สาขาอาจสามารถ

หนองคาย

ท่าบ่อ

โพนพิสัย

ศรีเชียงใหม่

บึงกาฬ

พรเจริญ

ปากตาด

เซกา

โซ่พิสัย

สกลนคร

สว่างแดนดิน

วานรนิวาส

พังโคน

ถนนประชาราษฏร์

นครพนม

ธาตุพนม

ท่าอุเทน

นาแก

บ้านแพง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 284

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

5506

5507

5601

5602

5603

5604

5605

5701

5702

5703

5704

5705

5706

5801

5802

5803

5805

5806

5807

5808

5810

5813

ศรีสงคราม

เรณูนคร

เลย

เชียงคาน

วังสะพุง

ปากชม

ธนาคารชุมชนด่านซ้าย

สาขากาฬสินธุ์

สาขากุจินารายณ์

สาขาสมเด็จ

สาขากมลาไสล

สาขานินานนท์

สาขาสางตลาด

อุดรธานี

กุมภวาปี

หนองหาน

บ้านผือ

เพ็ญ

บ้านคุง

น้ำโสม

โพศรี

โนนสะอาด

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 285

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

5814

5815

5816

5901

5902

5903

5904

5905

5906

5907

5908

5909

5910

5911

5912

5913

5914

6001

6002

6003

6004

6005

ประชารักษา

วังสามหมอ

บงดำ

สาขาสุราษฎร์ธานี

สาขาไชยา

สาขาบ้านนาสาร

สาขาพุนพิน

สาขาเกาะสมุย

สาขาพระแสง

สาขากาญจนดิษฐ์

สาขาท่าฉาง

สาขาเวียงสระ

สาขาท่าชนะ

สาขาดอนสัก

สาขาคีรีรัฐนิคม

สาขาถนนราษฎร์อุทิศ

สาขาธนาคารชุมชนพนม

สาขานครศรีธรรมราช

สาขาทุ่งสง

สาขาปากพนัง

สาขาร่อนพิบุลย์

สาขาฉวาง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 286

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

6006

6007

6008

6009

6010

6011

6012

6013

6014

6101

6102

6103

6104

6105

6106

6107

6108

6201

6202

6301

6302

6303

สาขาสิชล

สาขาท่าศาลา

สาขาชะอวด

สาขาเชียรใหญ่

สาขาหัวไทร

สาขาขนอม

สาขาตลาดหัวอิฐ

สาขาขันติ

สาขาทุ่งใหญ่

สาขาชุมพร

สาขาสวี

สาขาหลังสวน

สาขาท่าแซะ

สาขาปากน้ำชุมพร

สาขาปะทิว

สาขาปฐมพร

สาขาทุ่งตะโก

สาขาระนอง

สาขากระบุรี

สาขาพังงา

สาขาตะกั่วป่า

สาขาโคกกลอย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

6304

6305

6306

6401

6402

6403

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

สาขาท้ายเหมือง

สาขาคุระบุรี

สาขาทับปุด

สาขาภูเก็ต

สาขาป่าตอง

สาขาถลาง

สาขาสงขลา

สาขาหาดใหญ่

สาขาระโนด

สาขาสะเดา

สาขารัตภูมิ

สาขาสมิงพระ

สาขาคลองแงะ

สาขาจะนะ

สาขาเทพา

สาขานาทวี

สาขาศรีภูวนารถ

สาขาสะบ้าย้อย

สาขาปาดังเบซาร์

สาขาหาดใหญ่ใน

สิงหนคร

ควนเนียง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

6601

6602

6603

6604

6701

6702

6703

6704

6705

6801

6802

6901

6902

6903

7001

7002

7003

7004

7101

7102

7103

7104

ตรัง

ย่านตาขาว

กันตัง

ห้วยยอด

พัทลุง

ปากพะยูน

เขาชัยสน

ควนขนุน

ตะโหมด

สตูล

ละงู

ปัตตานี

สายบุรี

โคกโพธิ์

ยะลา

เบตง

บันนังสตา

ยะหา

นราธิวาส

สุไหงโก-ลก

ตากใบ

รือเสาะ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

7105

7106

7107

7201

7202

7203

7204

7301

7302

7401

7402

7403

7404

7501

7601

7602

7603

7604

9602

9801

0001

0241

ตันหยงมัส

สุไหงปาติ

สุคิริน

กระบี่

คลองท่อม

อ่าวลึก

เหนือคลอง

มุกดาหาร

ธนาคารชุมชนดอนตาล

สาขาสระแก้ว

สาขาอรัญประเทศ

สาขาวังน้ำเย็น

สาขาวัฒนานคร

สาขาอำนาจเจริญ

หนองบัวลำภู

ศรีบุญเรือง

โนนสัง

นากลาง

สำนักพหลโยธิน

สาขาสำนักราชดำเนิน

ด  สาขากรุงเทพ

ด  สาขากรุงเทพ กิจการวิเทศธนกิจ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำก   

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำก   

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0316

0415

0888

0001

0855

0888

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

ด  สาขาสำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาชลบุรี

ด  สาขาสำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาเชียงใหม่

SPECIAL DOCUMENT & OUTSIDE BMA

สาขากรุงเทพ

สาขากรุงเทพฯ กิจการวิเทศธนกิจ

SPECIAL DOCUMENT & OUT SIDE BMA

สำนักงานใหญ่

สาขาถนนราชดำเนิน

สาขาเชียงใหม่

สาขาขอนแก่น

สาขาดอนเมือง

สาขาพัทยา

สาขาสุขาภิบาล 1

สาขาพระรามที่ 6

สาขาหนองแขม

สาขาสำโรง

สาขาพิษณุโลก

สาขาหาดใหญ่

สาขานครราชสีมา

สาขาสยามสแควร์

สาขาคอนแวนต์

สาขานครปฐม

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำก   

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำก   

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำก   

ธนาคารดอยซ์แบงค์                                  

ธนาคารดอยซ์แบงค์                                  

ธนาคารดอยซ์แบงค์                                  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

สาขาบางใหญ่

สาขาห้าแยกปากเกร็ด

สาขาสุขุมวิท

สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

สาขาศรีนครินทร์

สาขาบางเขน

สาขาภูเก็ต

สาขาสุขาภิบาล 3

สาขาแจ้งวัฒนะ

สาขาพระราม 2

สาขาสมุทรสาคร

สาขารังสิต

สาขาปทุมธานี

สาขาพุทธมณฑล

สาขาลำลูกกา

สาขาลาดกระบัง

สาขาเทพารักษ์

สาขาสี่แยกบ้านแขก

สาขาบุญศิริ

สาขาเซนต์หลุยส์ 3

สาขาไมตรีจิต

สาขาสุขสวัสดิ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0039

0050

0051

0052

0055

0056

0057

0061

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

สาขาลาดพร้าว

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขากาฬสินธุ์

ชลบุรี

สาขาระยอง

สาขานครสวรรค์

สาขาอุดรธานี

สาขาตราด

ยะลา

สาขาบุรีรัมย์

สาขาชัยภูมิ

สาขาปราจีนบุรี

สาขากำแพงเพชร

สาขาสกลนคร

สาขาฉะเชิงเทรา

สาขานครศรีธรรมราช

สาขาสุพรรณบุรี

สาขาราชบุรี

สาขาจันทบุรี

สาขาเพชรบุรี

สาขาเพชรบูรณ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0081

0083

0084

0087

0090

0093

0000

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

สาขาอุบลราชธานี

สาขาพระนครศรีอยุธยา

สาขาสระบุรี

สาขาสุราษฏร์ธานี

สาขาลำพูน

สาขาร้อยเอ็ด

สาขานางเลิ้ง

สาขาเชียงราย

สาขาเพชรบูรณ์

สาขาพระนครศรีอยุธยา

สาขาเพชรบุรี

สาขาอุดรธานี

สาขาขอนแก่น

สาขาสระบุรี

สาขาแพร่

สาขาสุโขทัย

สาขาปราจีนบุรี

สาขาปัตตานี

สาขาชัยภูมิ

สาขาระยอง

สาขาสุพรรณบุรี

สาขานครศรีธรรมราช

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                              

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

สาขาลพบุรี

สาขาชัยนาท

สาขานครสวรรค์

สาขาชุมพร

สาขานนทบุรี

สาขานครราชสีมา

สาขาร้อยเอ็ด

สาขาเชียงใหม่

สาขานครปฐม

สาขาฉะเชิงเทรา

สาขาสุรินทร์

สาขาพิษณุโลก

สาขาพิจิตร

สาขาลำปาง

สาขาอ่างทอง

สาขาสุราษฎร์ธานี

สาขากาฬสินธุ์

สาขาเลย

สาขาหาดใหญ่

สาขาประจวบคีรีขันธ์

สาขากำแพงเพชร

สาขาสกลนคร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 295

พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

สาขานครพนม

สาขาศรีสะเกษ

สาขาบุรีรัมย์

สาขานครนายก

สาขาจันทบุรี

สาขาราชบุรี

สาขากาญจนบุรี

สาขาพัทลุง

สาขามหาสารคาม

สาขาลำพูน

สาขาอุตรดิตถ์

สาขาอุทัยธานี

สาขาอุบลราชธานี

สาขายโสธร

สาขาหนองคาย

สาขาชลบุรี

สาขาสมุทรสาคร

สาขานราธิวาส

สาขาน่าน

สาขาตรัง

สาขาจตุจักร

สาขาตะพานหิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

สาขาพังงา

สาขายะลา

สาขาฝาง

สาขาเทิง

สาขาพังโคน

สาขาบึงสามพัน

สาขาบ้านนาสาร

สาขาตลาดไท

สาขาพิมาย

สาขาสิงห์บุรี

สาขาสามชุก

สาขาหนองบัวลำภู

สาขาพะเยา

สาขามุกดาหาร

สาขาสมุทรสงคราม

สาขาสตูล

สาขากระบี่

สาขาอำนาจเจริญ

สาขาสระแก้ว

สาขาตราด

สาขาสมุทรปราการ

สาขาตาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0112

0113

0114

0115

0116

สาขาเสิงสาง

สาขาปากพนัง

สาขานาประดู่(อิสลาม)

สาขาเชียงดาว

สาขาแปลงยาว

สาขาโพธิ์ชัย

สาขาหนองจอก

กองการธนาคาร

สาขาพาน

สาขาหล่มสัก

สาขาวังน้อย

สาขาชะอำ

สาขาน้ำโสม

สาขาบ้านไผ่

สาขาพระพุทธบาท

สาขาร้องกวาง

สาขาสวรรคโลก

สาขาจัตุรัส

สาขาแกลง

สาขาสองพี่น้อง

สาขาทุ่งสง

สาขาพัฒนานิคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0135

0136

0137

0138

0139

0140

สาขาหันคา

สาขาท่าตะโก

สาขาท่าแซะ

สาขาบางบัวทอง

สาขาสีคิ้ว

สาขาสุวรรณภูมิ

สาขาจอมทอง

สาขาบางเลน

สาขาพนมสารคาม

สาขาสังขะ

สาขาสามง่าม

สาขาเสริมงาม

สาขาโพธิ์ทอง

สาขาคีรีรัฐนิคม

สาขากุฉินารายณ์

สาขาวังสะพุง

สาขาปราณบุรี

สาขาสลกบาตร

สาขาพรรณานิคม

สาขาบ้านแพง

สาขากันทรลักษ์

สาขานางรอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0141

0142

0143

0144

0146

0147

0149

0150

0151

0152

0153

0155

0156

0157

0158

0159

0161

0162

0163

0164

0165

0166

สาขาองครักษ์

สาขาห้วยสะท้อน

สาขาจอมบึง

สาขาท่าเรือพระแท่น

สาขาวาปีปทุม

สาขาป่าซาง

สาขาลานสัก

สาขาเดชอุดม

สาขาเลิงนกทา

สาขาบึงกาฬ

สาขาพนัสนิคม

สาขาสุไหงปาดี

สาขาเวียงสา

สาขาย่านตาขาว

สาขาภาษีเจริญ

สาขาบางมูลนาก

สาขาเบตง

สาขาไชยปราการ

สาขาเชียงของ

สาขาวานรนิวาส

สาขาสามแยกวิเชียรบุรี

สาขาบ้านนาเดิม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0175

0176

0177

0178

0179

0180

0181

0182

0184

0190

0191

0192

0193

0194

0195

สาขาคลอง 9

สาขาบัวใหญ่

สาขาอินทร์บุรี

สาขาศรีประจันต์

สาขานากลาง

สาขาจุน

สาขานิคมคำสร้อย

สาขาละงู

สาขาอ่าวลึก

สาขาหัวตะพาน

สาขาอรัญประเทศ

สาขาแสนตุ้ง

สาขาบางบ่อ

สาขาแม่สอด

สาขาแม่สะเรียง

สาขาถลาง

สาขากุดจับ

สาขาห้วยแถลง

สาขาดอยหล่อ

สาขาหัวไทร(อิสลาม)

สาขาเสนา(อิสลาม)

สาขาพรหมคีรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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พิมพ์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556  09:34:13

ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0196

0197

0200

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0221

สาขาคลองแงะ

สาขาหนองจอก (อิสลาม)

กองธุรกรรมการเงิน

สาขาแม่สรวย

สาขาชนแดน

สาขาเสนา

สาขาท่ายาง

สาขากุมภวาปี

สาขาหนองสองห้อง

สาขามวกเหล็ก

สาขาลอง

สาขากงไกรลาศ

สาขากบินทร์บุรี

สาขาภูเขียว

สาขาปลวกแดง

สาขาอู่ทอง

สาขาจันดี

สาขาโคกสำโรง

สาขาสรรคบุรี

สาขาลาดยาว

สาขาระนอง

สาขาด่านขุนทด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0230

0231

0232

0233

0235

0238

0239

0240

0241

0243

0244

0245

0246

0247

สาขาโพนทอง

สาขาสันป่าตอง

สาขากำแพงแสน

สาขาบางน้ำเปรี้ยว

สาขาท่าตูม

สาขาชาติตระการ

สาขาวังทรายพูน

สาขาแจ้ห่ม

สาขาวิเศษไชยชาญ

สาขากาญจนดิษฐ์

สาขาหนองกุงศรี

สาขาด่านซ้าย

สาขากุยบุรี

สาขาธาตุพนม

สาขาขุขันธ์

สาขาพุทไธสง

สาขาบ้านนา

สาขาบ้านโป่ง

สาขาพนมทวน

สาขาควนขนุน

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

สาขาลี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0249

0251

0252

0253

0255

0256

0257

0258

0259

0261

0262

0264

0265

0266

0267

0268

0269

0270

0271

0272

0273

0275

สาขาบ้านไร่

สาขามหาชนะชัย

สาขาโพนพิสัย

สาขาแหลมฉบัง

สาขาตันหยงมัส

สาขาปัว

สาขากันตัง

สาขามีนบุรี

สาขาโพทะเล

สาขาบันนังสตา

สาขาแม่อาย

สาขาสว่างแดนดิน

สาขาหนองไผ่

สาขาเวียงสระ

สาขาลำลูกกา

สาขาชุมพวง

สาขาบางระจัน

สาขาด่านช้าง

สาขาศรีบุญเรือง

สาขาเชียงคำ

สาขาคำชะอี

สาขาควนกาหลง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0276

0277

0278

0279

0280

0281

0282

0283

0290

0291

0292

0293

0294

0295

0296

0297

0301

0302

0303

0304

0305

0306

สาขาคลองท่อม

สาขาลืออำนาจ

สาขาวังน้ำเย็น

สาขาตราด(อิสลาม)

สาขาบางพลี

สาขาพบพระ

สาขาปาย

สาขาระนอง(อิสลาม)

สาขากระนวน

สาขาขามสะแกแสง

สาขานาโพธิ์

สาขาวงแหวนรอบนอก (อิสลาม)

สาขาสงขลา(อิสลาม)

สาขาสารภี

สาขาเชียงราย (อิสลาม)

สาขาหมอชิต

สาขาแม่จัน

สาขาหล่มเก่า

สาขาท่าเรือ

สาขาบ้านลาด

สาขาบ้านผือ

สาขาชุมแพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0307

0308

0309

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0320

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

สาขาแก่งคอย

สาขาสอง

สาขาศรีสัชนาลัย

สาขาสายบุรี(อิสลาม)

สาขาบำเหน็จณรงค์

สาขาบ้านค่าย

สาขาบางปลาม้า

สาขาสิชล

สาขาลำนารายณ์

สาขาวัดสิงห์

สาขาตาคลี

สาขาสวี

สาขาไทรน้อย

สาขาครบุรี

สาขาเกษตรวิสัย

สาขาสันกำแพง

สาขานครชัยศรี

สาขาบางปะกง

สาขาศีขรภูมิ

สาขาเนินมะปาง

สาขาโพธิ์ประทับช้าง

สาขางาว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0330

0331

0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

0340

0341

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0349

0350

0351

0352

สาขาแสวงหา

สาขาไชยา

สาขาสมเด็จ

สาขาเชียงคาน

สาขาคูหา

สาขาบางสะพาน

สาขาคลองขลุง

สาขาอากาศอำนวย

สาขาศรีสงคราม

สาขาราษีไศล

สาขาประโคนชัย

สาขาปากพลี

สาขาขลุง

สาขาโพธาราม

สาขาเลาขวัญ

สาขาแม่ขรี

สาขาโกสุมพิสัย

สาขาบ้านโฮ่ง

สาขาทัพทัน

สาขาตระการพืชผล

สาขากุดชุม

สาขาท่าบ่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0353

0355

0356

0357

0359

0360

0361

0363

0365

0366

0367

0368

0371

0372

0373

0375

0376

0377

0378

0380

0381

0383

สาขาบ้านบึง

สาขารือเสาะ

สาขานาน้อย

สาขาห้วยยอด

สาขาทับคล้อ

สาขาตะกั่วป่า

สาขายะหา

สาขาพญาเม็งราย

สาขาศรีเทพ

สาขาพระแสง

สาขาปทุมธานี

สาขาประทาย

สาขาสุวรรณคูหา

สาขาดอกคำใต้

สาขาดอนตาล

สาขาสตูล(อิสลาม)

สาขาเขาพนม

สาขาเสนางคนิคม

สาขาวัฒนานคร

สาขาสมุทรปราการ(อิสลาม)

สาขาแม่สอด(อิสลาม)

สาขากะเปอร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0390

0391

0392

0393

0394

0395

0396

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

0410

0411

0412

0413

0414

0415

สาขาชนบท

สาขาปทุมรัตน์

สาขานครศรีธรรมราช(อิสลาม)

สาขาเกาะสมุย

สาขาลำไพล(อิสลาม)

สาขาขามทะเลสอ

สาขาสิชล (อิสลาม)

สาขาเชียงแสน

สาขาวังโป่ง

สาขาลาดบัวหลวง

สาขาเขาย้อย

สาขาศรีธาตุ

สาขาน้ำพอง

สาขาหนองแค

สาขาสูงเม่น

สาขาศรีสำโรง

สาขาบ้านสร้าง

สาขาโคกโพธิ์(อิสลาม)

สาขาแก้งคร้อ

สาขาวังจันทร์

สาขาดอนเจดีย์

สาขาท่าศาลา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0416

0417

0418

0419

0420

0421

0423

0424

0425

0426

0427

0429

0430

0431

0432

0433

0434

0435

0437

0438

0439

0440

สาขาบ้านหมี่

สาขาสรรพยา

สาขาหนองบัว

สาขาหลังสวน

สาขาบางใหญ่

สาขาจักราช

สาขาแม่แตง

สาขาสามพราน

สาขาบางคล้า

สาขาปราสาท

สาขาบางกระทุ่ม

สาขาเถิน

สาขาอ่างทอง (อิสลาม)

สาขาบ้านตาขุน

สาขายางตลาด

สาขาภูกระดึง

สาขาลำไพล

สาขาหัวหิน

สาขาโคกศรีสุพรรณ

สาขานาแก

สาขาอุทุมพรพิสัย

สาขาลำปลายมาศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0441

0442

0443

0444

0445

0446

0447

0449

0450

0451

0452

0453

0455

0456

0457

0458

0460

0461

0463

0464

0465

0467

สาขาองค์รักษ์(อิสลาม)

สาขาสอยดาว

สาขาดำเนินสะดวก

สาขาบ่อพลอย

สาขาปากพะยูน

สาขาบรบือ

สาขาแม่ทา

สาขาหนองฉาง

สาขาพิบูลมังสาหาร

สาขาคำเขื่อนแก้ว

สาขาเซกา

สาขาบ่อทอง

สาขานราธิวาส(อิสลาม)

สาขาท่าวังผา

สาขาทุ่งยาว

สาขาบางบอน

สาขาโคกกลอย

สาขายะลา(อิสลาม)

สาขาขุนตาล

สาขาบ้านม่วง

สาขาวิเชียรบุรี

สาขาลาดหลุมแก้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0468

0470

0472

0475

0476

0477

0478

0480

0481

0483

0490

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0501

0502

0503

0504

0505

สาขาโนนสูง

สาขาเดิมบางนางบวช

สาขาปง

สาขาละงู(อิสลาม)

สาขากระบี่(อิสลาม)

สาขาชานุมาน

สาขาเขาฉกรรจ์

สาขาบางบ่อ(อิสลาม)

สาขาสามเงา

สาขากะเปอร์(อิสลาม)

สาขาสีชมพู

สาขาดอยสะเก็ด

สาขาท่าศาลา(อิสลาม)

สาขาเวียงแก่น

สาขานาทวี(อิสลาม)

สาขาลานกระบือ

สาขาตรัง (อิสลาม)

สาขาวาวี

สาขาท่าพล

สาขาบางปะอิน

สาขาเพชรบุรี (อิสลาม)

สาขาหนองหาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0506

0507

0508

0509

0511

0512

0513

0515

0516

0518

0519

0520

0521

0522

0523

0524

0525

0526

0527

0529

0531

0532

สาขามัญจาคีรี

สาขาบ้านหมอ

สาขาวังชิ้น

สาขาคีรีมาศ

สาขาปัตตานี(อิสลาม)

สาขาคอนสวรรค์

สาขาเขาชะเมา

สาขาชะอวด

สาขาหนองม่วง

สาขาบรรพตพิสัย

สาขามาบอำมฤต

สาขานนทบุรี (อิสลาม)

สาขาโนนไทย

สาขาจตุรพักตรพิมาน

สาขาพร้าว

สาขาดอนตูม

สาขาบ้านโพธิ์

สาขาชุมพลบุรี

สาขานครไทย

สาขาแม่ทะ

สาขาท่าชนะ

สาขากมลาไสย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0533

0534

0535

0536

0538

0539

0540

0543

0544

0545

0546

0547

0548

0549

0550

0551

0552

0553

0555

0556

0557

0558

สาขานาด้วง

สาขาระโนด

สาขาบางสะพานน้อย

สาขาไทรงาม

สาขาท่าอุเทน

สาขาขุนหาญ

สาขาละหานทราย

สาขาสวนผึ้ง

สาขาไทรโยค

สาขาเขาชัยสน

สาขาเชียงยืน

สาขาบ้านธิ

สาขาฟากท่า

สาขาสว่างอารมณ์

สาขาเขมราฐ

สาขาป่าติ้ว

สาขาปากคาด

สาขาพานทอง

สาขาสุไหงปาดี(อิสลาม)

สาขาเชียงกลาง

สาขาเขาวิเศษ

สาขาลาดกระบัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0560

0561

0563

0567

0568

0570

0572

0575

0576

0580

0581

0590

0591

0592

0593

0594

0595

0596

0601

0603

0605

0606

สาขาภูเก็ต

สาขาเบตง(อิสลาม)

สาขาปล้อง

สาขาลำลูกกา(อิสลาม)

สาขาคง

สาขาหนองหญ้าไซ

สาขาแม่ใจ

สาขาควนกาหลง(อิสลาม)

สาขาอ่าวลึก(อิสลาม)

สาขาบางพลี(อิสลาม)

สาขาอุ้มผาง

สาขาแวงน้อย

สาขาหางดง

สาขาสะเดา(อิสลาม)

สาขาหนองกี่

สาขาร่อนพิบูลย์(อิสลาม)

สาขาแม่วงก์

สาขาย่านตาขาว (อิสลาม)

สาขาแม่สาย

สาขาบางปะหัน

สาขาบ้านดุง

สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0607

0608

0609

0610

0611

0612

0613

0615

0616

0618

0619

0620

0621

0622

0623

0625

0626

0627

0629

0631

0632

0633

สาขาวิหารแดง

สาขาเด่นชัย

สาขาทุ่งเสลี่ยม

สาขาศรีมหาโพธิ

สาขานาประดู่

สาขาบ้านเขว้า

สาขาระยอง(อิสลาม)

สาขาทุ่งใหญ่

สาขาสระโบสถ์

สาขาพยุหะคีรี

สาขากระบุรี

สาขาบางบัวทอง (อิสลาม)

สาขาปากช่อง

สาขาเสลภูมิ

สาขาแม่ฮ่องสอน

สาขาสนามชัยเขต

สาขาจอมพระ

สาขาวัดโบสถ์

สาขาห้างฉัตร

สาขาดอนสัก

สาขาเขาวง

สาขาท่าลี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0634

0635

0636

0639

0640

0642

0643

0645

0646

0647

0648

0650

0651

0652

0653

0654

0655

0656

0657

0658

0660

0661

สาขาสะเดา

สาขาทับสะแก

สาขาพรานกระต่าย

สาขากันทรารมย์

สาขาสตึก

สาขาเขาคิชฌกูฏ

สาขาบางแพ

สาขาป่าพะยอม

สาขานาเชือก

สาขาเวียงหนองล่อง

สาขาลับแล

สาขาเขื่องใน

สาขาค้อวัง

สาขาสังคม

สาขาพัทยา

สาขาอัมพวา

สาขาตันหยงมัส(อิสลาม)

สาขาสันติสุข

สาขาสิเกา

สาขาจตุจักร (อิสลาม)

สาขาภูเก็ต(อิสลาม)

สาขาบันนังสตา(อิสลาม)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0667

0668

0672

0675

0676

0690

0691

0692

0693

0694

0695

0696

0701

0703

0705

0706

0707

0709

0710

0711

0712

0715

สาขาตลาดไท (อิสลาม)

สาขาแก้งสนามนาง

สาขาภูซาง

สาขาทุ่งหว้า

สาขาคลองท่อม(อิสลาม)

สาขาหนองบัวระเหว

สาขาแม่ริม

สาขาหาดใหญ่(อิสลาม)

สาขาบ้านฝาง

สาขาทุ่งฝน

สาขาท่าฉาง

สาขาสิเกา (อิสลาม)

สาขาเวียงชัย

สาขาอุทัย

สาขาหนองวัวซอ

สาขาภูเวียง

สาขาวังม่วง

สาขาศรีนคร

สาขาประจันตคาม

สาขาปาลัส

สาขาเกษตรสมบูรณ์

สาขาหัวไทร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0716

0718

0719

0721

0722

0723

0725

0726

0727

0729

0731

0732

0734

0735

0736

0739

0740

0742

0743

0745

0746

0747

สาขาท่าวุ้ง

สาขาไพศาลี

สาขาละแม

สาขาโชคชัย

สาขาธวัชบุรี

สาขาฮอด

สาขาบางน้ำเปรียว(อิสลาม)

สาขารัตนบุรี

สาขาวังทอง

สาขาเกาะคา

สาขาพุนพิน

สาขาห้วยเม็ก

สาขานาทวี

สาขาประจวบคีรีขันธ์(อิสลาม)

สาขาคลองลาน

สาขาปรางกู่

สาขากระสัง

สาขานายายอาม

สาขาปากท่อ

สาขาพัทลุง(อิสลาม)

สาขากุดรัง

สาขาอุโมงค์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0748

0750

0752

0753

0755

0757

0758

0760

0761

0772

0775

0790

0791

0792

0793

0794

0795

0796

0801

0803

0805

0806

สาขาตรอน

สาขาน้ำยืน

สาขาโซ่พิสัย

สาขาพนัสนิคม (อิสลาม)

สาขารือเสาะ(อิสลาม)

สาขานาโยง

สาขามีนบุรี (อิสลาม)

สาขาพังงา(อิสลาม)

สาขายะหา(อิสลาม)

สาขาเชียงม่วน

สาขาทุ่งหว้า (อิสลาม)

สาขาลานสกา

สาขาสะทิงพระ

สาขาลาดบัวหลวง(อิสลาม)

สาขาเชียงใหม่(อิสลาม)

สาขานางเลิ้ง(อิสลาม)

สาขาเขาสวนกวาง

สาขาคูหา (อิสลาม)

สาขาเวียงป่าเป้า

สาขาพระนครศรีอยุธยา(อิสลาม)

สาขาโนนสะอาด

สาขาเมืองพล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0811

0812

0815

0818

0819

0821

0822

0823

0825

0827

0828

0829

0832

0833

0836

0839

0840

0845

0846

0848

0850

0853

สาขาสายบุรี

สาขาคอนสาร

สาขาพิปูน

สาขาตากฟ้า

สาขาท่าแซะ(อิสลาม)

สาขาปักธงชัย

สาขาอาจสามารถ

สาขาแม่โจ้

สาขาฉะเชิงเทรา(อิสลาม)

สาขาบางระกำ

สาขาดงเจริญ

สาขาวังเหนือ

สาขาคำม่วง

สาขาภูกระดึง

สาขาปางศิลาทอง

สาขาศรีรัตนะ

สาขาคูเมือง

สาขาปากพะยูน(อิสลาม)

สาขากันทรวิชัย

สาขาน้ำปาด

สาขาวารินชำราบ

สาขาพัทยาเหนือ (อิสลาม)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0854

0857

0858

0860

0872

0890

0891

0892

0893

0894

0895

0896

0901

0903

0905

0906

0911

0912

0915

0918

0919

0921

สาขาบ้านแพ้ว

สาขากันตัง(อิสลาม)

สาขาภาษีเจริญ (อิสลาม)

สาขาโคกกลอย(อิสลาม)

ภูกามยาว

สาขาฉวาง

สาขาสำโรง

สาขาบางปะอิน(อิสลาม)

สาขาฝาง(อิสลาม)

สาขาแม่แจ่ม

สาขาทับปุด

สาขาแม่สาย (อิสลาม)

สาขาป่าแดด

สาขาวังน้อย(อิสลาม)

สาขาเพ็ญ

สาขาหนองเรือ

สาขาโคกโพธิ์

สาขาหนองบัวแดง

สาขาร่อนพิบูลย์

สาขาชุมแสง

สาขาทุ่งตะโก

สาขาสูงเนิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0922

0923

0925

0927

0929

0932

0934

0936

0937

0940

0945

0948

0950

0957

0958

0960

0990

0991

0992

0993

0994

0995

สาขาพนมไพร

สาขาแม่วาง

สาขาบ้านโพธิ์(อิสลาม)

สาขาพรหมพิราม

สาขาสบปราบ

สาขาท่าคันโท

สาขาสงขลา

สาขาบึงสามัคคี

สาขากุสุมาลย์

สาขาบ้านกรวด

สาขาแม่ขรี(อิสลาม)

สาขาพิชัย

สาขาบุณฑริก

สาขาทุ่งยาว(อิสลาม)

สาขาลาดกระบัง (อิสลาม)

สาขาท้ายเหมือง

สาขาขนอม

สาขาม่วงสามสิบ

สาขาปาลัส(อิสลาม)

สาขาท่าชนะ(อิสลาม)

สาขาวังสามหมอ

สาขาผักไห่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0996

0001

0002

0003

0004

0201

0001

0001

0788

0001

0002

0003

0001

0479

0480

0001

0111

0222

0333

0001

0002

สาขาไชยา (อิสลาม)

สาขากรุงเทพ

สาขาหาดใหญ่

สาขากรมส่งเสริมการส่งออก

สาขาพระราม 4

Rama 4 Branch

DUMMY BRANCH

BAKGKOK BRANCH

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

BANGKOK BRANCH

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาระยอง

BANGKOK BRANCH

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ  สาขาชลบุรี

BANGKOK BRANCH

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาชลบุรี

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาพระนครศรีอยุธยา

สาขากรุงเทพฯ

สาขาสำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย        

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย        

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย        

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย        

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย        

DUMMY BANK                                        

THE DAI-ICHI KANGYO LIMITED                       

THE DAI-ICHI KANGYO LIMITED                       

DRESDNER BANK AG                                  

DRESDNER BANK AG                                  

DRESDNER BANK AG                                  

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANGKOK

BRANCH          

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANGKOK

BRANCH          

BANQUE NATIONALE DE PARIS BANGKOK

BRANCH          

ธนาคาร ซูมิโตโม จำกัด (สาขากรุงเทพ)               

ธนาคาร ซูมิโตโม จำกัด (สาขากรุงเทพ)               

ธนาคาร ซูมิโตโม จำกัด (สาขากรุงเทพ)               

ธนาคาร ซูมิโตโม จำกัด (สาขากรุงเทพ)               

ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น         

ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น         

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0010

0011

0012

0002

0100

0002

0001

0888

0001

0002

0003

0101

0007

0515

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

สาขาสำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาชลบุรี

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาเชียงใหม่

สำนักงานเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

BANGKOK BRANCH

สำนักงานเทศกิจ กรุงเทพฯ

สาขากรุงเทพ

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ สาขาชลบุรี

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

สำนักงานวิเทศธนกิจ กรุงเทพฯ

CENTROL BRANCH

สำนักต้นสน

สีลม

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49

มาบุญครอง

พระราม 4

แจ้งวัฒนะ

เซ็นทรัล พระราม 2

เซ็นทรัล พระราม 3

ธนาคารซันวา จำกัด                                 

ธนาคารซันวา จำกัด                                 

ธนาคารซันวา จำกัด                                 

ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.                           

ธนาคารเครดิต ลิยอนแนส์                            

ธนาคารสแกนดินอวิสก้า เอ็นเชลด้า แบงค์เก้น         

BANK OF CHINA                                     

BANK OF CHINA                                     

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย                             

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย                             

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย                             

ธนาคารเดอะแบงค์ ออฟ นิวยอร์ค                      

ธนาคารแบงเกอร์ส ทรัสท์ คอมปะนี                    

ธนาคารแบงเกอร์ส ทรัสท์ คอมปะนี                    

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0009

0010

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

เดอะมอลล์ บางกะปิ

เดอะมอลล์ บางแค

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

รัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้าส์)

เยาวราช

รังสิต

ลาดพร้าวซอย 85

ย่อยพหลโยธิน ซอย 6

บางนา

ถนนนางลิ้นจี่

ย่อยคลองถม

ย่อยถนนจันทน์

ทองหล่อ

ย่อยสยามพารากอน

ย่อยเดอะมอลล์ 2 รามคำแหง

ย่อยเทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

ย่อยเสรีเซ็นเตอร์

ย่อยราชวงศ์

ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน

ย่อยเอ็มบีเค ทาวเวอร์

ย่อยสีลมคอมเพล็กซ์

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม



Report Name : BASRFE0320 หน้าที่ 326
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0051

0052

0053

0054

0056

0058

0059

ย่อยบิ๊กซี บางพลี

ย่อยเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า

ย่อยศรีวรา

ย่อยเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ย่อยบิ๊กซี เพชรเกษม

ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์

ย่อยคาร์ฟูร์ บางบอน

ย่อยสยามดิสคัฟเวอรี่

ย่อยถนนสิรินธร

ย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ

ย่อยสยามสแควร์

บางใหญ่

ย่อยตลาดไท

ย่อยฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

ย่อยบิ๊กซี เอกมัย

เพชรเกษม

ย่อยบิ๊กซี ดอนเมือง

สมุทรสาคร

ย่อยถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ย่อยเซ็นทรัลเวิลด์

ย่อยเดอะ ฟิฟธ ฟู้ด แอฟวนิว

ถนนพัฒนาการ

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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ที่มา       :  กรมบัญชีกลาง

รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0060

0061

0062

0064

0066

0068

0069

0070

0074

0115

0292

0455

0473

0488

0497

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

อุดมสุข

ประตูน้ำ

ย่อยโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

เมเจอร์ ฮอลลีวูด รามคำแหง

เมเจอร์ รัชโยธิน

บิ๊กซี สมุทรปราการ

ยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว

บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

นนทบุรี

สาขาไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)

สาขาตลิ่งชัน

สาขาแหลมทอง บางแสน

สาขาสะพานควาย

สาขาสี่แยกเกษตร

สาขาหัวหมาก

เชียงใหม่

นครปฐม

พิษณุโลก

นครสวรรค์

พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

ย่อยเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0508

0509

0510

0511

0512

0514

0515

0516

0517

0518

0523

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0610

0611

ย่อยตลาดวโรรส

ย่อยท่าแพ

เชียงราย

ลำปาง

ราชบุรี

ย่อยถนนโกสีย์ (นครสวรรค์)

ย่อยอยุธยาพาร์ค

ย่อยถนนสุดบรรทัด (สระบุรี)

ย่อยโฮมโปร พิษณุโลก

ย่อยถนนพหลโยธิน (เชียงราย)

สาขาสุพรรณบุรี

ศรีราชา

ขอนแก่น

อุดรธานี

นครราชสีมา

ระยอง

อุบลราชธานี

ย่อยเทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ

ย่อยถนนพระยาสัจจา(ชลบุรี)

ย่อยเทสโก้ โลตัส โคราช

ถนนเจตน์จำนงค์ (ชลบุรี)

หนองมน (ชลบุรี)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

0612

0613

0614

0615

0616

0617

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0710

0711

0713

0714

0716

0717

0777

นาเกลือ (พัทยา)

ย่อยถนนโพศรี (อุดรธานี)

สุรินทร์

จันทบุรี

หนองคาย

ร้อยเอ็ด

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

หาดใหญ่

นครศรีธรรมราช

ย่อยเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

ย่อยถนนมนตรี (ภูเก็ต)

ย่อยโคกกลอย (พังงา)

ย่อยถนนจุติอุทิศ (หาดใหญ่)

ย่อยหน้าทอน (เกาะสมุย)

ย่อยป่าตอง

กระบี่

ตรัง

หัวหิน

ย่อยไดอาน่า ศรีภูวนารถ

ย่อยสงขลา

สำนักเพชรบุรี

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม
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รายงานรหัสสาขาธนาคาร 

224

0001

0104

0298

0351

0358

0360

0366

0449

0543

0551

0581

0583

0584

0585

0586

0587

0588

0589

0590

0934

ท่าพระจันทร์

คลองตัน

สาขานราธิวาส

ลำปาง

พิษณุโลก

เพชรบุรี

ชุมพร

วิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส

ขอนแก่น

เชียงใหม่

เชียงราย

จะบังติกอ ปัตตานี

สงขลา

ยะลา 2

จะนะ

สตูล 2

มีนบุรี

พัฒนาการ

พัทยา

ปทุมธานี

ธรรมนูญวิถี หาดใหญ่

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รหัสสาขา ชื่อสาขา ชื่อธนาคาร

 0.00

ค่าธรรมเนียม




