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หน่วยงำน ธกส.
1 140708 อบต.หันสัง พระนครศรีอยุธยา 016-0-32598-2XX นางรัตนา แก้วกูล
2 141007 อบต.คู้สลอด พระนครศรีอยุธยา 014-0-32423-7XX นางพวงทอง เพ็ชรแก้ว
3 141210 อบต.มารวิชัย พระนครศรีอยุธยา 020-0-14556-0XX นางสาวหทัยชนก สวัสดี
4 241002 อบต.คลองตระเกรา ฉะเชิงเทรา 016-6-62316-2XX นางเสาวนีย์ นักสอน
5 250207 อบต.นนทรี ปราจีนบุรี 012-1-02560-3XX องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี
6 250606 อบต.บางแตน ปราจีนบุรี 020-0-30237-7XX นางอฐพรรณ ฉ  าเฉลิม
7 250801 อบต.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 016-1-02447-7XX นางสาคร คุ้มจิตร์
8 270104 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว สระแก้ว 020-0-79205-2XX น.ส.วิมล ปานเพชร
9 270807 องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ สระแก้ว 012-7-82178-0XX น.ส.จันทณา  จันทร์แก้ว
10 301002 ทต.โนนสูง นครราชสีมา 020-0-82387-0XX นาง เขมจิรา  โลพันดุง
11 303114 อบต.หันห้วยทราย นครราชสีมา 020-0-32319-2XX นางสาว ดวงแก้ว มุยเฮบัว
12 310112 อบต.ลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ 010-4-02596-9XX องค์การบริหารส่วนต าบลลุมปุ๊ก
13 312011 อบต.ดงพลอง บุรีรัมย์ 020-0-60986-5XX น.ส.พรพิมล  เยรัมย์
14 320506 อบต.ปรือ สุรินทร์ 014-2-62613-0XX องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
15 330302 อบต.โนนสัง ศรีสะเกษ 016-3-98059-8XX นางสาวจริยาภรณ์ บุญเจริญ
16 330313 อบต.ดู่ ศรีสะเกษ 016-3-92065-9XX นางสาวศิริรัตน์ ไชยเชษฐ
17 330402 อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ 011-3-98104-3XX นางนัยราช วรรักษ์วัฒนาพร
18 330706 อบต.สมอ ศรีสะเกษ 017-3-92025-3XX นางบังอร อสิพงษ์
19 330904 อบต.หนองแค ศรีสะเกษ 013-3-98011-1XX องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค
20 331002 ทต.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 014-3-98024-0XX น.ส.ณัฐชยาดา ค าพิหล้า
21 331007 อบต.แขม ศรีสะเกษ 020-0-38553-0XX นางสาวกุลสิริ เจตินัย
22 331401 ทต.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 018-3-92974-4XX นางสาวปลิดา โรจน์เมธา
23 331405 อบต.ตูม ศรีสะเกษ 010-3-98116-3XX น.ส.สลิตา อร่ามเรือง
24 331605 อบต.ศรีส าราญ ศรีสะเกษ 018-7-78001-5XX นางวิไลรัตน์ สมาน
25 331802 อบต.ตาโกน ศรีสะเกษ 020-1-89643-3XX นางสาวจณิสตา ค ามูลทา
26 340404 องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง อุบลราชธานี 016-5-08007-5XX นางนิภาพรรณ บุญเศรษฐ
27 340502 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพวงศา อุบลราชธานี 020-0-66037-5XX นางสาวคณิตตา นัยนามาศ
28 340506 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง อุบลราชธานี 015-5-02812-1XX นางจารุณีย์ บุญยศ
29 341411 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง อุบลราชธานี 019-9-12284-2XX องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง
30 343004 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน อุบลราชธานี 015-5-02797-8XX นางสาวจีรภัค รอบรู้
31 350409 อบต.กู่จาน ยโสธร 020-0-35687-8XX นางสาววิไลวรรณ ธงไชย
32 350704 อบต.ค้อวัง ยโสธร 020-1-49583-2XX นายสมจิตร ต้นค า
33 350705 ทต.ค้อวัง ยโสธร 016-5-12879-0XX นางปรียานุช ป้องแก้ว
34 361209 อบต.โคกกุง ชัยภูมิ 020-2-07574-8XX  นางละเอียด มูลแก่น 
35 361304 อบต.โนนคูณ ชัยภูมิ 018-1-22626-2XX  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
36 380604 อบต.โนนศิลา บึงกาฬ 020-0-55812-8XX นางสาวสังวาลย์  ผาบหนูด า
37 420301 อบต.เชียงคาน เลย 013-3-32596-6XX อบต.เชียงคาน
38 420604 อบต.นาพึง เลย 020-0-03532-5XX นางจารุวรรณ สุขเสริม
39 420805 อบต.น  าแคม เลย 010-8-62157-2XX อบต.น  าแคม
40 421001 อบต.ศรีฐาน เลย 018-3-38052-4XX อบต.ศรีฐาน
41 421304 อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ เลย 015-3-32466-1XX น.ส.สุภาภรณ์ บุญเสนา
42 430504 อบต.กุดบง หนองคาย 012-5-22354-4XX องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง
43 430508 อบต.นาหนัง หนองคาย 020-0-07624-8XX นางสาว วัชรา มูลนิบาล
44 431701 อบต.โพธ์ิตาก หนองคาย 020-0-82550-9XX นาย บรรพต ค าดอกรับ
45 440613 อบต.ยาง มหาสารคาม 014-4-62965-6XX นางเล็ก ยุทธไกร
46 440706 อบต.หนองโพธ์ิ มหาสารคาม 020-1-66676-2XX นางสาวธัณย์สิตา ตังศิษฐพงศ์
47 450606 อบต.โพธ์ิใหญ่ ร้อยเอ็ด 020-0-14035-0XX นางสาวบุญอุ้ม  ทาวันละ
48 450616 อบต.ชานุวรรณ ร้อยเอ็ด 019-2-22221-4XX อบต.ชานุวรรณ
49 451606 อบต.โพธ์ิสัย ร้อยเอ็ด 020-2-01994-9XX นางสาวอภิญญา  วงค์อินตา
50 460310 อบต.เจ้าท่า กาฬสินธ์ุ 015-3-22555-3XX อบต.เจ้าท่า
51 460715 อบต.นาดี  โอนไม่ผ่ำน กาฬสินธ์ุ 019-7-32580-9XX นายยุคนธร ภูโชคชัย
52 460801 ทต.ท่าลาดดงยาง กาฬสินธ์ุ 020-0-17811-5XX นางสาววัลภา ไชยสีหา
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หน่วยงำน ธกส.
53 460804 อบต.ค าใหญ่ กาฬสินธ์ุ 017-3-22493-1XX อบต.ค าใหญ่
54 461006 อบต.นาบอน กาฬสินธ์ุ 018-3-22012-8XX องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน
55 461502 อบต.ส าราญใต้ กาฬสินธ์ุ 020-0-35967-0XX นางสาวจงรักษ์ เวียงสมุทร
56 462001 ทต.ม่วงนา กาฬสินธ์ุ 020-1-02192-0XX นางสุนันทา สารขันธ์
57 470206 อบต.อุ่มจาน สกลนคร 020-0-21038-8XX น.ส.วิลัยวรรณ กรพันธ์
58 470608 ทต.พรรณานคร สกลนคร 020-0-02404-1XX น.ส.อารีวรรณ์ ชาญสูงเนิน
59 480203 อบต.หนองฮี นครพนม 020-0-50542-3XX นาง สุรีรัตน์  สมเทพ
60 490702 อบต.โนนยาง มุกดาหาร 012-7-32778-8XX น.ส.กานต์รวี อาจวิชัย
61 520203 อบต.จางเหนือ ล าปาง 020-0-06133-3XX นางเขมวรรณ อินปัญโญ
62 520406 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ล าปาง 020-2-04242-3XX นางฐิติภา บุญเจริญ
63 520604 อบต.ปงดอน ล าปาง 012-2-92113-1XX นางอรวรรณ กล้าท า
64 521208 อบต.วอแก้ว ล าปาง 016-2-98030-8XX นางจารุณี แจ้งสว่าง
65 540123 องค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง แพร่ 020-0-26154-7XX น.ส.กิตติยา ถิ นสุข
66 540602 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน แพร่ 020-1-60538-0XX น.ส.อรทัย ชมภูใบ
67 550602 อบต.ป่าคา น่าน 014-5-62835-3XX นางทับทิม ยอดธรรม
68 550714 อบต.แม่ขะนิง น่าน 020-1-72466-4XX นางสาวปาณิสรา ทองหลิ ม
69 550801 อบต.ปอน น่าน 015-5-62702-5XX องค์การบริหารส่วนต าบลปอน
70 550806 ทต.ทุ่งช้าง น่าน 020-0-11874-9XX นางสายชล ปลอบโยน
71 550905 อบต.พระธาตุ น่าน 015-5-68019-9XX นางอรพิน อินทรศักด์ิ
72 570412 อบต.หนองแรด เชียงราย 015-6-32746-8XX นางสาวณัฐณิชา ใจแก้ว
73 571002 ทต.แม่สรวย เชียงราย 012-0-12951-5XX นางสาวพรรษวดี ศรีธาราธิคุณ
74 571109 อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เชียงราย 020-1-49875-2XX นางสาวจรูญ ยางรังสี
75 571302 อบต.ปอ เชียงราย 020-1-74767-3XX นางวนิดา  ศรีไกรรส
76 580302 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ แม่ฮ่องสอน 020-1-63238-2XX น.ส.นิตยา วรารินท์
77 610209 อบต.หนองกลางดง อุทัยธานี 020-0-22623-8XX นางสาวรัตนาภรณ์ ห่านวิไล
78 610606 อบต.คอกควาย อุทัยธานี 020-0-50926-2XX นางวรรฒนา วงษ์ดวงด า
79 630704 อบต.คีรีราษฏร์ ตาก 012-8-12856-0XX นางวารี ขวัญวารี
80 630801 อบต.อุ้มผาง ตาก 015-8-12100-3XX นางนิตยา มูลรัตน์
81 630804 อบต.โมโกร ตาก 015-8-12000-4XX องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร
82 640710 อบต.เมืองบางยม สุโขทัย 011-0-92597-1XX นางพัทธิยา จันทร์งาม
83 640807 ทต.ป่ากุมเกาะ สุโขทัย 011-0-92598-4XX น.ส.วัชรีย์ แท่นมณี
84 650703 อบต.ท่างาม พิษณุโลก 016-2-72664-2XX นางสุขวสา ตรงต่อกิจ
85 660703 อบต.ก าแพงดิน พิจิตร 020-0-55329-2XX นางจิตตรา ศรีสาคร
86 670601 อบต.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 013-6-52302-6XX อบต.ศรีเทพ
87 720113 องค์การบริหารส่วนต าบลพิหารแดง สุพรรณบุรี 010-1-42433-0XX น.ส.จันทร์เพ็ญ อิทธิสาร
88 720120 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว สุพรรณบุรี 010-1-42254-8XX องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว
89 730602 อบต. ทรงคนอง นครปฐม 020-1-34574-6XX น.ส. ปวีรัฏฐ์ ตรีเนตรตระการ
90 750110 อบต.คลองโคน สมุทรสงคราม 010-7-42202-0XX นางสาวชลธิชา  ธนิกกุล
91 750113 ทต.บางยี รงค์ สมุทรสงคราม 020-0-09587-7XX นางธัญญาพร  ผาแสนเถิน
92 760512 อบต.เขากระปุก เพชรบุรี 020-1-98607-7XX นางสาว บาหยัน  แช่มช้อย
93 760605 อบต.ต าหรุ เพชรบุรี 013-0-42266-7XX นางกัญญา  เยี ยมเพื อน
94 760801 อบต.แก่งกระจาน เพชรบุรี 020-1-29519-0XX นางสาว นริศรา อาจเครือวัลย์
95 760803 อบต.วังจันทร์ เพชรบุรี 020-0-11625-0XX นางสาว สุภมาส  เอราวัล
96 770703 ทต.หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ 014-3-52153-7XX เทศบาลต าบลหนองพลับ
97 820202 อบต.เกาะยาวน้อย พังงา 020-1-26858-8XX นางสาวปิลันตนา  โดยนาย
98 820806 อบต.ล าภี พังงา 020-0-55118-7XX นางปรัชญาพร  จิตกาฬ
99 840605 อบต.เลม็ด สุราษฏร์ธานี 020-0-11879-9XX น.ส.เสาวภารักษ์ มีแก้ว
100 841403 อบต.พ่วงพรมคร สุราษฏร์ธานี 015-9-92442-2XX อบต.พ่วงพรมคร
101 841603 อบต.อิปัน สุราษฏร์ธานี 020-0-30562-6XX น.ส.นวละออ พุฒทอง
102 860601 อบต.พะโต๊ะ ชุมพร 013-8-92491-6XX นางพัณชิตา กาละสังข์ พ 251/4147
103 860802 ทต.ทุ่งตะไคร ชุมพร 019-1-92574-3XX เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร
104 901302 อบต.รัตภูมิ สงขลา 016-9-72455-7XX นางวันดี  ชูลีรักษ์ 
105 901601 อบต.คลองหอยโข่ง สงขลา 020-0-34660-1XX นางสาวจีราชล  มูนีกุล
106 901701 ทต.นาสีทอง สงขลา 013-3-42556-1XX เทศบาลต าบลนาสีทอง
107 920113 อบต.น  าผุด ตรัง 019-6-12815-8XX นางไพลิน  จรทอง
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108 920203 ทต.ควนธานี ตรัง 020-0-09413-6XX นางสาวนวินดา  ไกรทอง
109 920401 อบต.ท่าข้าม ตรัง 020-0-19785-9XX นางสาวพจมาลย์  เสียมไหม
110 920402 อบต.ทุ่งยาว ตรัง 014-5-72204-4XX อบต.ทุ่งยาว
111 920406 อบต.บางด้วน ตรัง 014-5-72678-7XX นางนุชนาฎ  สุขตลอดกาล
112 930109 อบต.ล าป า พัทลุง 010-4-52499-3XX นางสาวหันหวล ไล่กสิกรรม
113 930111 อบต.ควนมะพร้าว พัทลุง 010-4-52559-6XX นางกฤศดา เรียนสุด
114 930703 อบต.ตะแพน พัทลุง 012-4-52621-1XX นางนิภาพร เรืองเทพ
115 940206 อบต.ป่าบอน ปัตตานี 019-1-12402-8XX นางเจ๊ะรอสีด๊ะ มะประสิทธ์ิ
116 940214 อบต.ช้างให้ตก ปัตตานี 014-3-42606-2XX นางสาวชุติกาญจน์ จันทวิโรจน์
117 940711 อบต.แป้น ปัตตานี 018-1-12406-6XX นายฮาเซ็ง สาและ
118 940906 อบต.ตันหยงดาลอ ปัตตานี 010-1-12675-3XX นางสาวรานียะ โตะมา
119 940910 อบต.ตาลีอายร์ ปัตตานี 010-1-12675-3XX น.ส.วนิดา  โกสูงเนิน
120 941013 อบต.เขาตูม ปัตตานี 020-0-05435-1XX นางสาวสานีสะห์ สาและอารง
121 960301 อบต.บาเจาะ นราธิวาส 020-0-01344-7XX นาง อัสเมาะ  หะยีมะมิง

*ส ำหรับหน่วยงำนใดยังไม่ได้รับค่ำตอบแทน ให้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรทำงทำงไปรษณีย์อีกคร้ัง และจะด ำเนินกำรโอนคร้ังถัดไปเดือนกรกฎำคม 2566 (โดยประมำณ)
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