
ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่

1 กระบี่ กระบีน่อ้ย 350.00               กรงุไทย

2 กาญจนบรุี ทต.ทา่มะขาม 1,150.00            กรงุไทย

3 กาญจนบรุี อบต.หนองกรา่ง 500.00               กรงุไทย

4 กาญจนบรุี ทต.วังศาลา 350.00               กรงุไทย

5 กาญจนบรุี ทต.ทา่ขนุน 50.00                 กรงุไทย

6 กาญจนบรุี อบต.ชะแล 500.00               กรงุไทย

7 กาฬสนิธุ์ ทต.โพนทอง 255.00               กรงุไทย

8 กาฬสนิธุ์ ทต.กดุสมิ 450.00               กรงุไทย

9 กาฬสนิธุ์ ทต.หัวนาค า 850.00               กรงุไทย

10 กาฬสนิธุ์ ทต.ค ากา้ว 350.00               กรงุไทย

11 กาฬสนิธุ์ อบต.ไคนุ่้น 400.00               กรงุไทย

12 กาฬสนิธุ์ ทต.ค าบง 405.00               กรงุไทย

13 ก าแพงเพชร อบต.ทา่มะเขอื 1,155.00            กรงุไทย

14 ก าแพงเพชร อบต.วังแขม 705.00               กรงุไทย

15 ก าแพงเพชร อบต.เขาครีสิ 355.00               กรงุไทย

16 ก าแพงเพชร อบต.ชอ่งลม 400.00               กรงุไทย

17 ก าแพงเพชร อบต.หนองหลวง 355.00               กรงุไทย

18 ก าแพงเพชร ทต.ประชาสขุสนัต์ 200.00               กรงุไทย

19 ก าแพงเพชร อบต.บงึสามคัคี 100.00               กรงุไทย

20 ขอนแกน่ ทต.บา้นเป็ด 105.00               กรงุไทย

21 ขอนแกน่ ทม.บา้นทุม่ 205.00               กรงุไทย

22 ขอนแกน่ อบต.บา้นหวา้ 1,700.00            กรงุไทย

23 ขอนแกน่ ทม.ศลิา 405.00               กรงุไทย

24 ขอนแกน่ ทต.หนองตมู 400.00               กรุงไทย

25 ขอนแกน่ ทต.พระยนื 150.00               กรงุไทย

26 ขอนแกน่ ทต.หนองไผ่ 305.00               กรงุไทย

27 ขอนแกน่ อบต.วังหนิลาด 55.00                 กรงุไทย

28 ขอนแกน่ อบต.บัวเงนิ 800.00               กรงุไทย

29 ขอนแกน่ อบต.หนองกงุใหญ่ 850.00               กรงุไทย

30 ขอนแกน่ อบต.เกา่งิว้ 500.00               กรงุไทย

31 ขอนแกน่ อบต.เพ็กใหญ่ 200.00               กรงุไทย

32 ขอนแกน่ อบต.ทา่วัด 600.00               กรงุไทย

33 ขอนแกน่ อบต.หนองแปน 800.00               กรงุไทย

34 ขอนแกน่ อบต.นางิว้ 50.00                 กรงุไทย

35 จันทบรุี อบต.คลองนารายณ์ 450.00               กรงุไทย

36 จันทบรุี อบต.คมบาง 800.00               กรงุไทย

37 จันทบรุี ทต.วันยาว 350.00               กรงุไทย

38 จันทบรุี ทต.ฉมนั 255.00               กรงุไทย

39 ฉะเชงิเทรา อบต.บางตนีเป็ด 250.00               กรงุไทย

40 ฉะเชงิเทรา ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 705.00               กรงุไทย

41 ฉะเชงิเทรา อบต.สองคลอง 1,100.00            กรงุไทย

42 ฉะเชงิเทรา อบต.ทา่กระดาน 1,400.00            กรงุไทย

43 ชลบรุี อบต.หนองขา้งคอก 50.00                 กรงุไทย

44 ชลบรุี ทต.เสม็ด 50.00                 กรงุไทย

45 ชลบรุี ทต.บา้นบงึ 105.00               กรงุไทย

46 ชลบรุี ทม.หนองปรอื 55.00                 กรงุไทย

47 ชลบรุี ทต.เกล็ดแกว้ 200.00               กรงุไทย

48 ชลบรุี ทม.ปรกฟ้า 700.00               กรงุไทย

49 ชัยนาท อบต.เขาแกว้ 100.00               กรงุไทย

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ ิน่ จ ำกดั

รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี
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50 ชัยภมูิ อบต.โพนทอง 450.00               กรงุไทย

51 ชัยภมูิ ทต.จัตรัุส 400.00               กรงุไทย

52 ชัยภมูิ อบต.บา้นกอก 400.00               กรงุไทย

53 ชมุพร วสิยัเหนอื 105.00               กรงุไทย

54 ชมุพร อบต.สะพลี 250.00               กรงุไทย

55 ชมุพร ทต.ชมุโค 450.00               กรงุไทย

56 ชมุพร อบต.นาขา 450.00               กรงุไทย

57 ชมุพร อบต.สวี 850.00               กรงุไทย

58 เชยีงราย ทต.หงาว 305.00               กรงุไทย

59 เชยีงราย อบต.สนัตสิขุ 400.00               กรุงไทย

60 เชยีงราย อบต.ป่าหุง่ 305.00               กรงุไทย

61 เชยีงราย เมอืงพาน 50.00                 กรงุไทย

62 เชยีงราย อบต.เวยีงหา้ว 205.00               กรงุไทย

63 เชยีงราย ทต.จันจวา้ 350.00               กรงุไทย

64 เชยีงราย ทต.แมค่ า 600.00               กรงุไทย

65 เชยีงราย อบต.ศรดีอนมลู 105.00               กรงุไทย

66 เชยีงราย ทต.แมส่ายมติรภาพ 200.00               กรุงไทย

67 เชยีงราย อบต.สนัสลี 800.00               กรงุไทย

68 เชยีงราย เทอดไทย 50.00                 กรงุไทย

69 เชยีงใหม่ ทต.บา้นหลวง 105.00               กรงุไทย

70 เชยีงใหม่ ทต.บา้นแปะ 50.00                 กรงุไทย

71 เชยีงใหม่ ทต.ปิงโคง้ 50.00                 กรงุไทย

72 เชยีงใหม่ ทต.สงา่บา้น 150.00               กรงุไทย

73 เชยีงใหม่ ทต.แมค่อื 600.00               กรงุไทย

74 เชยีงใหม่ ทต.หนองแกว๋ 605.00               กรงุไทย

75 เชยีงใหม่ ทต.บอ่หลวง 350.00               กรงุไทย

76 เชยีงใหม่ อบต.บงตนั 100.00               กรุงไทย

77 เชยีงใหม่ ทุง่ป้ี 350.00               กรงุไทย

78 เชยีงใหม่ ทต.เมอืงเล็น 250.00               กรงุไทย

79 เชยีงใหม่ ทต.สนัป่าเปา 800.00               กรงุไทย

80 ตรัง อบต.น ้าผดุ 200.00               กรงุไทย

81 ตรัง ทต.ควนโพธิ์ 105.00               กรงุไทย

82 ตรัง ทต.ควนกนุ 105.00               กรงุไทย

83 ตรัง อบต.ปากแจม่ 400.00               กรงุไทย

84 ตราด ทต.คลองใหญ่ 50.00                 กรงุไทย

85 ตราด อบต.แหลมงอบ 800.00               กรงุไทย

86 ตาก อบต.แมท่อ้ 50.00                 กรงุไทย

87 ตาก ทต.หนองบัวใต ้ 250.00               กรงุไทย

88 ตาก อบต.พระธาตุ 455.00               กรงุไทย

89 ตาก อบต.นาโบสถ์ 400.00               กรงุไทย

90 ตาก อบต.แมกุ่ 50.00                 กรงุไทย

91 นครนายก ทต.ทา่ชา้ง 155.00               กรงุไทย

92 นครนายก อบต.ทา่ชา้ง 50.00                 กรงุไทย

93 นครนายก อบต.สารกิา 305.00               กรงุไทย

94 นครนายก อบต.พรหมณี 250.00               กรงุไทย

95 นครนายก อบต.บา้นนา 350.00               กรงุไทย

96 นครนายก อบต.ทองหลาง 800.00               กรงุไทย

97 นครปฐม ทต.โพรงมะเดือ่ 600.00               กรงุไทย
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98 นครปฐม อบต.ทุง่นอ้ย 355.00               กรงุไทย

99 นครปฐม อบต.ศรษีะทอง 505.00               กรงุไทย

100 นครปฐม อบต.นลิเพชร 155.00               กรงุไทย

101 นครปฐม ทม.ไรข่งิ 255.00               กรงุไทย

102 นครปฐม อบต.คลองใหม่ 100.00               กรงุไทย

103 นครปฐม อบต.ศาลายา 150.00               กรงุไทย

104 นครปฐม ทต.ศาลายา 205.00               กรงุไทย

105 นครปฐม ทต.คลองโยง 505.00               กรงุไทย

106 นครพนม อบต.บา้นเสยีว 305.00               กรุงไทย

107 นครราชสมีา อบต.ชา้งทอง 400.00               กรงุไทย

108 นครราชสมีา อบต.หนองบัวละคร 500.00               กรงุไทย

109 นครราชสมีา อบต.โพนทอง 150.00               กรงุไทย

110 นครราชสมีา ทต.ปรุใหญ่ 350.00               กรุงไทย

111 นครราชสมีา ทต.เมอืงยาง 205.00               กรงุไทย

112 นครศรธีรรมราช อบต.นาเคยีน 700.00               กรงุไทย

113 นครศรธีรรมราช อบต.นาเรยีง 700.00               กรงุไทย

114 นครศรธีรรมราช ทต.กะทนู 100.00               กรงุไทย

115 นครศรธีรรมราช อบต.ทา่เสม็ด 800.00               กรงุไทย

116 นครศรธีรรมราช อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 400.00               กรงุไทย

117 นครศรธีรรมราช อบต.ดสุติ 400.00               กรงุไทย

118 นครสวรรค์ อบต.เนนิศาลา 500.00               กรงุไทย

119 นครสวรรค์ อบต.หว้ยหอม 1,100.00            กรงุไทย

120 นนทบรุี อบต.บางรักนอ้ย 605.00               กรงุไทย

121 นนทบรุี อบต.บางใหญ่ 305.00               กรงุไทย

122 นนทบรุี ทต.บา้นบางมว่ง 405.00               กรงุไทย

123 นนทบรุี อบต.บางบัวทอง 655.00               กรงุไทย

124 นนทบรุี อบต.ละหาร 250.00               กรงุไทย

125 นนทบรุี ทม.พมิลราช 1,305.00            กรงุไทย

126 นนทบรุี อบต.ราษฎรน์ยิม 350.00               กรงุไทย

127 นนทบรุี อบต.หนองเพรางาย 1,505.00            กรงุไทย

128 นนทบรุี อบต.เกาะเกร็ด 100.00               กรงุไทย

129 นราธวิาส อบต.โฆษิต 105.00               กรงุไทย

130 น่าน อบต.พงษ์ 400.00               กรงุไทย

131 น่าน อบต.ทา่นา้ว 100.00               กรงุไทย

132 บงึกาฬ อบต.หนองหัวชา้ง 150.00               กรงุไทย

133 บรุรัีมย์ ทต.หนองแวง 100.00               กรงุไทย

134 บรุรัีมย์ พทุไธสง 600.00               กรงุไทย

135 บรุรัีมย์ ทต.ตาจง 100.00               กรงุไทย

136 บรุรัีมย์ อบต.ชอ่ผกา 400.00               กรงุไทย

137 บรุรัีมย์ อบต.แดงใหญ่ 100.00               กรงุไทย

138 บรุรัีมย์ อบต.ล านางรอง 100.00               กรงุไทย

139 บรุรัีมย์ อบต.แคนดง 350.00               กรงุไทย

140 ปทมุธานี ทต.บางหลวง 50.00                 กรงุไทย

141 ปทมุธานี ทต.บางเดือ่ 800.00               กรงุไทย

142 ปทมุธานี ทน.รังสติ 600.00               กรงุไทย

143 ปทมุธานี ทต.ล าไทร 50.00                 กรงุไทย

144 ประจวบครีขีนัธ์ อบต.ทับสะแก 150.00               กรุงไทย

145 ประจวบครีขีนัธ์ อบต.หว้ยยาง 400.00               กรงุไทย

146 ประจวบครีขีนัธ์ อบต.ศลิาลอย 800.00               กรุงไทย
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147 ปราจนีบรุี อบต.ดงบัง 250.00               กรงุไทย

148 ปัตตานี ทต.รสูะมแิล 650.00               กรงุไทย

149 ปัตตานี อบต.ตาแกะ 455.00               กรงุไทย

150 พระนครศรอียธุยา อบต.บา้นเกาะ 750.00               กรงุไทย

151 พระนครศรอียธุยา ทต.ปราสาททอง 305.00               กรงุไทย

152 พระนครศรอียธุยา ทต.บางกระสัน้ 405.00               กรงุไทย

153 พระนครศรอียธุยา อบต.นาคู 100.00               กรงุไทย

154 พะเยา ทต.ทา่วังทอง 50.00                 กรงุไทย

155 พะเยา ทต.หยว่น 350.00               กรงุไทย

156 พะเยา อบต.เชยีงบาน 105.00               กรงุไทย

157 พะเยา ทต.เวยีงลอ 100.00               กรงุไทย

158 พะเยา ทต.หว้ยลาน 50.00                 กรุงไทย

159 พะเยา อบต.หว้ยแกว้ 100.00               กรงุไทย

160 พังงา อบต.ตากแดด 800.00               กรงุไทย

161 พังงา ทต.ล าแกน่ 300.00               กรงุไทย

162 พัทลงุ ทต.เขาเจยีก 450.00               กรงุไทย

163 พัทลงุ ทต.โคกชะงาย 100.00               กรงุไทย

164 พัทลงุ อบต.เขาชัยสน 455.00               กรงุไทย

165 พัทลงุ ทต.โคกมว่ง 500.00               กรงุไทย

166 พัทลงุ ทต.แพรกหา 350.00               กรงุไทย

167 พัทลงุ ทต.เกาะนางค า 350.00               กรงุไทย

168 พัทลงุ อบต.เกาะหมาก 50.00                 กรุงไทย

169 พัทลงุ ทต.บา้นพรา้ว 50.00                 กรงุไทย

170 พจิติร อบต.หัวดง 150.00               กรงุไทย

171 พจิติร อบต.วังทับไทร 255.00               กรงุไทย

172 พจิติร อบต.บงึบัว 1,100.00            กรงุไทย

173 พษิณุโลก ทต.ทา่ทอง 450.00               กรงุไทย

174 พษิณุโลก ทต.บา้นคลอง 1,000.00            กรงุไทย

175 พษิณุโลก ทม.อรัญญกิ 800.00               กรงุไทย

176 พษิณุโลก อบต.ยางโกลน 400.00               กรุงไทย

177 พษิณุโลก ทต.บางระก าเมอืงใหม่ 600.00               กรงุไทย

178 พษิณุโลก อบต.บอ่ทอง 700.00               กรงุไทย

179 เพชรบรุี อบต.หนองพลับ 250.00               กรงุไทย

180 เพชรบรุี ทต.ทา่ไมร้วก 650.00               กรงุไทย

181 เพชรบรุี อบต.ทา่เสน 355.00               กรงุไทย

182 เพชรบรุี หนองกระเจ็ด 350.00               กรงุไทย

183 เพชรบรุี อบต.ถ ้ารงค์ 405.00               กรงุไทย

184 เพชรบรุี อบต.สองพีน่อ้ง 155.00               กรุงไทย

185 เพชรบรูณ์ อบต.นายม 405.00               กรงุไทย

186 เพชรบรูณ์ อบต.พทุธบาท 200.00               กรงุไทย

187 เพชรบรูณ์ อบต.วัดป่า 1,400.00            กรงุไทย

188 เพชรบรูณ์ อบต.ปากดกุ 305.00               กรงุไทย

189 เพชรบรูณ์ สระประดู่ 350.00               กรงุไทย

190 เพชรบรูณ์ ซบันอ้ย 100.00               กรงุไทย

191 แพร่ อบต.หัวฝาย 50.00                 กรุงไทย

192 ภเูก็ต อบต.เทพกระษัตรี 100.00               กรงุไทย

193 มหาสารคาม อบต.เขวา 355.00               กรงุไทย

194 มหาสารคาม อบต.แกง่เลงิจาน 150.00               กรงุไทย

195 มหาสารคาม อบต.บัวคอ้ 205.00               กรงุไทย



ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ ิน่ จ ำกดั

รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี

196 มหาสารคาม ทต.โกสมุพสิยั 50.00                 กรงุไทย

197 มหาสารคาม อบต.หนองบอน 155.00               กรงุไทย

198 มหาสารคาม อบต.เลงิใต ้ 1,400.00            กรงุไทย

199 มหาสารคาม ทต.ขามเรยีง 505.00               กรงุไทย

200 มหาสารคาม อบต.บอ่ใหญ่ 755.00               กรุงไทย

201 มหาสารคาม อบต.นาเชอืก 105.00               กรงุไทย

202 มกุดาหาร อบต.กดุแข ้ 105.00               กรงุไทย

203 มกุดาหาร ทต.หวา้นใหญ่ 250.00               กรุงไทย

204 มกุดาหาร ทต.ค าอาฮวน 355.00               กรุงไทย

205 แมฮ่อ่งสอน อบต.หว้ยผา 50.00                 กรุงไทย

206 แมฮ่อ่งสอน อบต.ทา่ผาปุ้ม 600.00               กรงุไทย

207 ยโสธร อบต.ก าแมด 305.00               กรงุไทย

208 ยโสธร อบต.หนองหมี 655.00               กรงุไทย

209 ยโสธร อบต.โพธิไ์ทร 200.00               กรงุไทย

210 รอ้ยเอ็ด อบต.หนองแวง 700.00               กรงุไทย

211 รอ้ยเอ็ด ทต.โนนตาล 955.00               กรงุไทย

212 รอ้ยเอ็ด เมอืงทอง 600.00               กรงุไทย

213 รอ้ยเอ็ด อบต.สระบัว 1,450.00            กรงุไทย

214 รอ้ยเอ็ด ทต.ดงแดง 700.00               กรงุไทย

215 รอ้ยเอ็ด อบต.หนองพอก 550.00               กรุงไทย

216 รอ้ยเอ็ด ทต.จ าปาขนั 50.00                 กรงุไทย

217 รอ้ยเอ็ด อบต.ขีเ้หล็ก 50.00                 กรงุไทย

218 รอ้ยเอ็ด อบต.บา้นดู่ 100.00               กรงุไทย

219 รอ้ยเอ็ด อบต.สวนจกิ 350.00               กรงุไทย

220 รอ้ยเอ็ด ทต.เชยีงขวัญ 100.00               กรงุไทย

221 รอ้ยเอ็ด อบต.พระธาตุ 800.00               กรุงไทย

222 รอ้ยเอ็ด อบต.เดน่ราษฎร์ 50.00                 กรงุไทย

223 ระนอง ทต.บางนอน 850.00               กรงุไทย

224 ระยอง อบต.วังหวา้ 355.00               กรงุไทย

225 ระยอง อบต.หว้ยยาง 50.00                 กรงุไทย

226 ระยอง ทต.สองสลงึ 100.00               กรงุไทย

227 ระยอง ทต.มะขามคู่ 350.00               กรงุไทย

228 ราชบรุี อบต.หนิกอง 205.00               กรงุไทย

229 ราชบรุี ทต.ประสาทสทิธิ์ 100.00               กรงุไทย

230 ราชบรุี อบต.ดอนกระเบือ้ง 100.00               กรงุไทย

231 ราชบรุี ทต.หนองโพ 105.00               กรงุไทย

232 ราชบรุี อบต.เตาปนู 350.00               กรงุไทย

233 ราชบรุี อบต.ทุง่หลวง 100.00               กรงุไทย

234 ลพบรุี อบต.โพธิเ์กา้ตน้ 355.00               กรงุไทย

235 ลพบรุี ทต.ทา่โขลง 905.00               กรงุไทย

236 ลพบรุี อบต.มจุลนิท์ 105.00               กรงุไทย

237 ล าปาง อบต.บอ่แฮว้ 50.00                 กรงุไทย

238 ล าปาง อบต.บา้นบอม 305.00               กรงุไทย

239 ล าปาง แมก่วัะ 350.00               กรงุไทย

240 ล าพนู ทต.เวยีงยอง 105.00               กรงุไทย

241 ล าพนู ทต.บา้นกลาง 100.00               กรงุไทย

242 ล าพนู อบต.ป่าพลู 550.00               กรงุไทย

243 เลย ทต.นาอาน 50.00                 กรงุไทย

244 เลย หนองบัว 400.00               กรงุไทย



ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ ิน่ จ ำกดั

รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี

245 ศรสีะเกษ อบต.คซูอด 500.00               กรงุไทย

246 ศรสีะเกษ อบต.โพนขา่ 650.00               กรงุไทย

247 ศรสีะเกษ อบต.โพนคอ้ 305.00               กรงุไทย

248 ศรสีะเกษ อบต.จาน 700.00               กรงุไทย

249 ศรสีะเกษ อบต.โพธิศ์รี 800.00               กรงุไทย

250 ศรสีะเกษ อบต.โพธิว์งศ์ 400.00               กรงุไทย

251 ศรสีะเกษ อบต.หว้ยจันทร์ 350.00               กรงุไทย

252 ศรสีะเกษ ทต.อทุมุพรพสิยั 400.00               กรงุไทย

253 ศรสีะเกษ อบต.กลว้ยกวา้ง 200.00               กรงุไทย

254 ศรสีะเกษ อบต.หนองกงุ 150.00               กรงุไทย

255 ศรสีะเกษ อบต.โพนยาง 750.00               กรงุไทย

256 สกลนคร ทต.งิว้ดอ่น 155.00               กรงุไทย

257 สกลนคร อบต.โนนหอม 1,050.00            กรงุไทย

258 สกลนคร อบต.กสุมุาลย์ 100.00               กรงุไทย

259 สกลนคร อบต.นาเพยีง 50.00                 กรงุไทย

260 สกลนคร อบต.ไร่ 50.00                 กรงุไทย

261 สกลนคร ทต.ค าบอ่ 850.00               กรงุไทย

262 สกลนคร อบต.สวุรรณคาม 50.00                 กรงุไทย

263 สกลนคร อบต.เดือ่ศรคีันไชย 450.00               กรงุไทย

264 สกลนคร ทต.หนองแวง 55.00                 กรุงไทย

265 สกลนคร ทต.โพนแพง 350.00               กรงุไทย

266 สกลนคร ทต.บะหวา้ 400.00               กรงุไทย

267 สกลนคร ทต.สามคัคพัีฒนา 105.00               กรงุไทย

268 สกลนคร ทต.โคกสี 850.00               กรงุไทย

269 สกลนคร ทต.หนองหลวง 50.00                 กรงุไทย

270 สกลนคร ทต.พันนา 600.00               กรงุไทย

271 สกลนคร อบต.ตาลโกน 500.00               กรงุไทย

272 สกลนคร ทต.ตองโขบ 650.00               กรงุไทย

273 สกลนคร อบต.ดา่นมว่งค า 50.00                 กรงุไทย

274 สงขลา อบต.น ้าขาว 50.00                 กรงุไทย

275 สงขลา อบต.ทา่มว่ง 500.00               กรงุไทย

276 สงขลา ทม.คอหงส์ 205.00               กรงุไทย

277 สงขลา อบต.ฉลงุ 200.00               กรงุไทย

278 สงขลา ทม.ทุง่ต าเสา 405.00               กรุงไทย

279 สงขลา อบต.น ้านอ้ย 100.00               กรงุไทย

280 สตลู อบต.ทา่แพ 100.00               กรงุไทย

281 สตลู อบต.ทา่แพ 50.00                 กรงุไทย

282 สมทุรปราการ อบต.แพรกษา 100.00               กรงุไทย

283 สมทุรปราการ ทต.คลองดา่น 350.00               กรงุไทย

284 สมทุรสงคราม อบต.ยีส่าร 350.00               กรุงไทย

285 สมทุรสาคร อบจ.สมทุรสาคร 100.00               กรงุไทย

286 สระแกว้ อบต.หนองมว่ง 700.00               กรงุไทย

287 สระบรุี อบต.หนองจกิ 155.00               กรงุไทย

288 สระบรุี ทต.บางโขมด 205.00               กรงุไทย

289 สระบรุี ทต.หัวปลวก 105.00               กรงุไทย

290 สระบรุี อบต.พแุค 800.00               กรงุไทย

291 สโุขทัย อบต.สามพวง 400.00               กรงุไทย

292 สโุขทัย อบต.ศรคีรีมีาศ 355.00               กรงุไทย

293 สโุขทัย อบต.ไกรใน 300.00               กรุงไทย



ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ ิน่ จ ำกดั

รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี

294 สโุขทัย อบต.หนองตมู 50.00                 กรงุไทย

295 สโุขทัย อบต.วังไมข้อน 100.00               กรงุไทย

296 สโุขทัย อบต.ป่ากมุเกาะ 350.00               กรงุไทย

297 สพุรรณบรุี อบต.ไผข่วาง 1,000.00            กรงุไทย

298 สพุรรณบรุี อบต.ดอนมะสงัข์ 700.00               กรงุไทย

299 สพุรรณบรุี อบต.หัวเขา 400.00               กรงุไทย

300 สพุรรณบรุี ทต.หนองกระทุม่ 400.00               กรงุไทย

301 สพุรรณบรุี อบต.วังคัน 350.00               กรงุไทย

302 สพุรรณบรุี ทต.ไผก่องดนิ 800.00               กรุงไทย

303 สพุรรณบรุี ทต.ตะคา่ 50.00                 กรุงไทย

304 สพุรรณบรุี อบต.ดอนเจดยี์ 600.00               กรงุไทย

305 สพุรรณบรุี ทต.ทา้วอูท่อง 305.00               กรงุไทย

306 สพุรรณบรุี ทต.ขนุพัดเพ็ง 50.00                 กรงุไทย

307 สรุาษฎรธ์านี อบต.บางไทร 155.00               กรุงไทย

308 สรุาษฎรธ์านี อบต.ทา่ทอง 550.00               กรงุไทย

309 สรุาษฎรธ์านี อบต.ทุง่กง 200.00               กรงุไทย

310 สรุาษฎรธ์านี ทต.กรดู 600.00               กรงุไทย

311 สรุาษฎรธ์านี อบต.ทา่อแุท 100.00               กรุงไทย

312 สรุาษฎรธ์านี ทต.ตลาดไชยา 50.00                 กรงุไทย

313 สรุาษฎรธ์านี อบต.เลม็ด 100.00               กรุงไทย

314 สรุาษฎรธ์านี ทต.เมอืงเวยีง 400.00               กรงุไทย

315 สรุาษฎรธ์านี ทต.เขานพัินธ์ 105.00               กรงุไทย

316 สรุนิทร์ อบต.คอโค 350.00               กรงุไทย

317 สรุนิทร์ เฉนยีง 400.00               กรุงไทย

318 สรุนิทร์ อบต.บฤุาษี 405.00               กรงุไทย

319 สรุนิทร์ อบต.ขวาวใหญ่ 450.00               กรงุไทย

320 สรุนิทร์ อบต.เสม็จ 350.00               กรงุไทย

321 สรุนิทร์ อบต.เขวาสนิรนิทร์ 700.00               กรงุไทย

322 หนองคาย ทต.วดัธาตุ 405.00               กรุงไทย

323 หนองคาย ทต.บา้นเดือ่ 200.00               กรงุไทย

324 หนองคาย อบต.โคกคอน 50.00                 กรงุไทย

325 หนองคาย ทต.เฝ้าไร่ 50.00                 กรงุไทย

326 อา่งทอง ทต.ศาลาแดง 105.00               กรงุไทย

327 อา่งทอง อบต.เอกราช 105.00               กรงุไทย

328 อ านาจเจรญิ ทม.อ านาจเจรญิ 50.00                 กรงุไทย

329 อ านาจเจรญิ ทต.น ้าปลกี 100.00               กรงุไทย

330 อ านาจเจรญิ อบต.โนนงาม 505.00               กรงุไทย

331 อดุรธานี อบต.สามพรา้ว 1,100.00            กรงุไทย

332 อดุรธานี อบต.ตมูใต ้ 100.00               กรงุไทย

333 อดุรธานี อบต.บา้นยา 550.00               กรุงไทย

334 อดุรธานี อบต.หายโศก 2,100.00            กรงุไทย

335 อดุรธานี อบต.เชยีงดา 850.00               กรงุไทย

336 อดุรธานี ทต.ค าบง 100.00               กรงุไทย

337 อดุรธานี อบต.หว้ยสามพาด 900.00               กรงุไทย

338 อตุรดติถ์ ทต.บา้นเกาะ 500.00               กรงุไทย

339 อตุรดติถ์ ทต.หาดกรวด 450.00               กรงุไทย

340 อตุรดติถ์ อบต.บา้นดา่นนาขาม 50.00                 กรงุไทย

341 อตุรดติถ์ อบต.นานกกก 50.00                 กรงุไทย

342 อตุรดติถ์ อบต.ไผล่อ้ม 400.00               กรงุไทย



ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่
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รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี

343 อตุรดติถ์ ทต.พระเสด็จ 50.00                 กรุงไทย

344 อตุรดติถ์ อบต.ดา่นแมค่ ามนั 355.00               กรงุไทย

345 อตุรดติถ์ น ้าพี้ 350.00               กรงุไทย

346 อบุลราชธานี อบต.หนองขอน 205.00               กรงุไทย

347 อบุลราชธานี อบต.หนองบอ่ 450.00               กรงุไทย

348 อบุลราชธานี อบต.กระโสบ 600.00               กรงุไทย

349 อบุลราชธานี อบต.กดุลาด 750.00               กรงุไทย

350 อบุลราชธานี อบต.ขีเ้หล็ก 100.00               กรงุไทย

351 อบุลราชธานี อบต.แกง้กอก 500.00               กรงุไทย

352 อบุลราชธานี อบต.เออืดใหญ่ 50.00                 กรงุไทย

353 อบุลราชธานี ทต.บา้นดา่น 100.00               กรงุไทย

354 อบุลราชธานี อบต.หนองเหลา่ 450.00               กรงุไทย

355 อบุลราชธานี อบต.แกง้ 500.00               กรงุไทย

356 อบุลราชธานี ทต.บณุฑรกิ 50.00                 กรงุไทย

357 อบุลราชธานี อบต.เป้า 50.00                 กรงุไทย

358 อบุลราชธานี อบต.เซเป็ด 100.00               กรงุไทย

359 อบุลราชธานี อบต.สะพอื 50.00                 กรงุไทย

360 อบุลราชธานี อบต.หนองเตา่ 100.00               กรงุไทย

361 อบุลราชธานี อบต.กดุยาลวน 500.00               กรงุไทย

362 อบุลราชธานี อบต.หนองฮาง 250.00               กรงุไทย

363 อบุลราชธานี อบต.คเูมอืง 650.00               กรงุไทย

364 อบุลราชธานี อบต.โพธิใ์หญ่ 800.00               กรงุไทย

365 อบุลราชธานี อบต.นาโพธิ์ 1,000.00            กรงุไทย

366 อบุลราชธานี อบต.หนองบัวฮี 400.00               กรงุไทย

367 อบุลราชธานี อบต.สองคอน 350.00               กรงุไทย

368 อบุลราชธานี อบต.โคกสวา่ง 700.00               กรงุไทย

369 อบุลราชธานี ทต.เหลา่เสอืโกก้ 800.00               กรงุไทย

370 อบุลราชธานี ทต.ทา่ชา้ง 555.00               กรงุไทย



ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ ิน่ จ ำกดั

รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี

1 กาญจนบรุี อบต.หนองกุม่ 650.00               ธกส.

2 กาฬสนิธุ์ ทต.ขมิน้ 750.00               ธกส.

3 กาฬสนิธุ์ ทต.อติือ้ 105.00               ธกส.

4 ขอนแกน่ อบต.นาชมุแสง 350.00               ธกส.

5 ชัยภมูิ อบต.หนองไผ่ 150.00               ธกส.

6 เชยีงราย ทต.เวยีงเหนอื 400.00               ธกส.

7 เชยีงราย อบต.ป่าแดด 355.00               ธกส.

8 เชยีงราย อบต.จอมสวรรค์ 800.00               ธกส.

9 เชยีงราย ทต.ป่าตาล 450.00               ธกส.

10 เชยีงใหม่ อบต.สนัทราย 150.00               ธกส.

11 ตรัง อบต.หนองบอ่ 250.00               ธกส.

12 ตราด อบต.บางปิด 150.00               ธกส.

13 นครพนม ขามเฒา่ 55.00                 ธกส.

14 นครราชสมีา อบต.บา้นราษฎร์ 400.00               ธกส.

15 นครราชสมีา ทต.ทา่เยีย่ม 150.00               ธกส.

16 นครศรธีรรมราช อบต.เคร็ง 750.00               ธกส.

17 นครศรธีรรมราช ทต.เกาะเพชร 50.00                 ธกส.

18 นนทบรุี อบจ.นนทบรุี 400.00               ธกส.

19 นราธวิาส ทต.กะลวุอเหนอื 555.00               ธกส.

20 นราธวิาส อบต.กาเยาะมาตี 100.00               ธกส.

21 นราธวิาส อบต.ลโุบะบอืซา 455.00               ธกส.

22 นราธวิาส อบต.เอราวัณ 400.00               ธกส.

23 น่าน อบต.วรนคร 100.00               ธกส.

24 น่าน อบต.ป่าคา 350.00               ธกส.

25 น่าน อบต.นาปัง 1,300.00            ธกส.

26 บงึกาฬ อบต.โนนสมบรูณ์ 1,050.00            ธกส.

27 บรุรัีมย์ อบต.ล าดวน 1,150.00            ธกส.

28 ปัตตานี อบต.ทา่ขา้ม 350.00               ธกส.

29 พระนครศรอียธุยา หันสงั 50.00                 ธกส.

30 พัทลงุ อบต.ควนมะพรา้ว 50.00                 ธกส.

31 พจิติร อบต.คลองคะเชนทร์ 400.00               ธกส.

32 พจิติร วังงิว้ 50.00                 ธกส.

33 เพชรบรุี อบต.เขากระปกุ 900.00               ธกส.

34 เพชรบรูณ์ อบต.ป่าเลา 600.00               ธกส.

35 แพร่ ทต.ป่าแมต 155.00               ธกส.

36 แพร่ อบต.บา้นปง 400.00               ธกส.

37 แพร่ ทต.หว้ยหมา้ย 50.00                 ธกส.

38 มหาสารคาม อบต.หนองโน 750.00               ธกส.

39 มหาสารคาม อบต.หนองกงุ 450.00               ธกส.

40 มหาสารคาม อบต.เขวาไร่ 950.00               ธกส.

41 มหาสารคาม อบต.หนองกงุสวรรค์ 700.00               ธกส.

42 มหาสารคาม อบต.เม็กด า 1,200.00            ธกส.

43 แมฮ่อ่งสอน สนัตคิรีี 350.00               ธกส.

44 แมฮ่อ่งสอน อบต.ปางมะผา้ 100.00               ธกส.

45 รอ้ยเอ็ด อบต.สะอาดสมบรูณ์ 50.00                 ธกส.

46 รอ้ยเอ็ด ทต.สแีกว้ 350.00               ธกส.

47 รอ้ยเอ็ด อบต.หนองแคน 50.00                 ธกส.

48 รอ้ยเอ็ด ทต.โพนสงู 450.00               ธกส.

49 ระยอง อบต.หนองตะพาน 150.00               ธกส.



ล ำดบั จงัหวดั อบต. จ ำนวนเงนิ ธนำคำร

ที่

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ ิน่ จ ำกดั

รำยชือ่หนว่ยงำนทีส่หกรณ์ฯ โอนเงนิเขำ้บญัชี

50 ล าปาง อบต.เวยีงตาล 1,550.00            ธกส.

51 ศรสีะเกษ อบต.โนนคณู 450.00               ธกส.

52 ศรสีะเกษ อบต.ปรอืใหญ่ 50.00                 ธกส.

53 สกลนคร อบต.ธาตทุอง 100.00               ธกส.

54 สกลนคร หลบุเลา 50.00                 ธกส.

55 สงขลา อบต.เกาะสะบา้ 100.00               ธกส.

56 สมทุรสงคราม อบต.บา้นปรก 100.00               ธกส.

57 สระแกว้ อบต.โคกป่ีฆอ้ง 150.00               ธกส.

58 สระแกว้ อบต.ไทรทอง 400.00               ธกส.

59 สระแกว้ อบต.โนนหมากมุน่ 50.00                 ธกส.

60 สโุขทัย ทต.ตลิง่ชัน 355.00               ธกส.

61 สโุขทัย อบต.บา้นใหมไ่ชยมงคล 450.00               ธกส.

62 สพุรรณบรุี อบต.ไผก่องดนิ 350.00               ธกส.

63 สรุาษฎรธ์านี พนม 350.00               ธกส.

64 สรุนิทร์ อบต.เบดิ 550.00               ธกส.

65 หนองบัวล าภู อบต.หนองบัว 850.00               ธกส.

66 หนองบัวล าภู อบต.โนนทัน 500.00               ธกส.

67 อา่งทอง อบต.โพธิม์ว่งพันธ์ 100.00               ธกส.

68 อดุรธานี อบต.นายงู 400.00               ธกส.

69 อบุลราชธานี ทต.หว้ยเรอื 400.00               ธกส.

70 อบุลราชธานี อบต.คอ้ทอง 500.00               ธกส.

71 อบุลราชธานี อบต.เหลา่บก 200.00               ธกส.

72 อบุลราชธานี อบต.ดมุใหญ่ 100.00               ธกส.

73 อบุลราชธานี อบต.โพธิไ์ทร 350.00               ธกส.

74 อบุลราชธานี อบต.นาตาล 500.00               ธกส.


