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1 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 8 - 10 ถนนท่าแพ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 053 234612

2 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค ์1 6,8,10 ถนนมหินทร์ ต  าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์60000 056 221611

3 สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 1 24/5 ถนนส่ีศรัทธา ต  าบลหมากแขง้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000 042 222012

4 สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ 70 ถนนรัถการ ต  าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 074 243750

5 สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 258 ถนนฉัตรไชย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52100 054 217335

6 สถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 223/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 055 258202

7 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชลบุรี 771 ถนนเจตน์จ  านงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 038 282575

8 สถานธนานุบาลเทศบาลนครยะลา 8 ถนนอุตสาหกรรม ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 95000 073 212976

9 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 14 - 16 ถนนยมราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 044 242209

10 สถานธนานุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ 81 ถนนประโคนชยั ต  าบลปากน ้า อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 02 1737790

11 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 1 61/1 ถนนประชาราษฎร์ ต  าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 02 5251504

12 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองราชบุรี 159/43 - 44 ถนนเพชรเกษม ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 032 337111

13 สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 20 ถนน เก่า ต  าบลทบัเท่ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 92000 075 218131

14 สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 007/2 ถนนอ านวยสุข ต าบลท่าประดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000 038 611080

15 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 1 8/1 ถนนสันติราษฎร์ ต  าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 038 511135

16 สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 91 ถนนหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 045 255385

17 สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 34/4 ถนนรอบเมือง ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 043 246150

18 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นโป่ง 7 - 9 ถนนริมน ้า ต  าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 70110 032 211160

19 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม 341 ถนนนครสวรรค ์ต  าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000 043 711106

20 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 26 - 28 ถนนประสิทธิพฒันา 1 ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 25000 037 211009

21 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 26 ถนนราษฎร์บ ารุง ต  าบลท่าพ่ีเล้ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 035 511022

22 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงราย 283/14 ถนนอุตรกิจ ต  าบลเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57000 053 711417

23 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์ 1 82 ถนนกรุงศรีใน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 044 511312

24 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 196/47 ถนนราชการด าเนิน ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 043 511126

25 สถานธนานุบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 82/5/6 ถนนอู่ทอง ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 035 251502

26 สถานธนานุบาลเทศบาลนครภูเกต็ 17/5 ถนนโกมารภจัจ ์ต  าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ 83000 076 211424

27 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชยัภูมิ 199 ถนนยติุธรรม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 36000 044 811697

28 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1082/5 ถนนศรีปราชญ ์ต าบลคลงั อ  าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 075 356368

29 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี 1/1 - 2 ถนนปรางคส์ามยอด ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 15000 036 411306

30 สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 201/1 ถนนตลาดใหม่ ต  าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 077 272350

31 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 154/101 - 03 ถนนสุจิตรานุรักษ ์ต  าบลบางมญั อ าเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี 16000 036 511105

32 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะพานหิน 12 - 14 ถนนริมน่าน ซอย 1 ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 66110 056 621340

33 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย 148 ถนนสุดบรรทดั ต  าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110 036 244683

34 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองล าพูน 175/11 ถนนรอบเมืองใน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 51000 053 511071

35 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี แห่งท่ี 1  33 ถนนด าเนินเกษม ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 032 425417

36 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตราด 48 ถนนเทศบาล 3 ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 23000 039 511045

37 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา 410 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 054 431213

สถำนทีต่ั้งส ำนักงำนสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ ำนวน 238 แห่ง
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38 สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา 177/1 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 074 311436

39 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 65 ถนนวงศวิ์วฒัน์ ต  าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 96120 073 611211

40 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 461/21 ถนนสุนทรเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31000 044 611362

41 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจนัทบุรี 235 - 235/1 ถนนศรีจนัทร์ ต  าบลวดัใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000 039 311251

42 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพทัลุง 1 ถนนรอบบริเวณตลาดสด ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 93000 074 613229

43 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ 124 ถนนร่องซ้อ ต  าบลในเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000 054 511188

44 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี 41/1 ถนนพิพิธ ต  าบลอาเนาะรู อ  าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 073 349286

45 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสวรรคโลก 15/2 - 4 ถนนประชาสงเคราะห์ ต  าบลเมือง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 64110 055 642309

46 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครปฐม 1 72/1 ถนนหลงัพระ ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 034 259706

47 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครนายก 35 ถนนเสนาพินิจ ต  าบลนครนายก อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000 037 311041

48 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 456 ถนนกลางเมือง ต  าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 045 612796

49 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองพล 9/11 - 12 ถนนพาณิชยเ์จริญ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 40120 043 414689

50 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี 360/5 ถนนจรดวิถีถ่อง ต  าบลธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 64000 055 611573

51 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 305/2 ถนนภูผาภกัดี ต  าบลบางนาค อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 96000 073 511141

52 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5/9 ถนนพาดสนามบิน ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 055 411776

53 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพนสันิคม 59 ถนนสระตราง ต  าบลพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 20140 038 461031

54 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 1/5 ถนนคูเมือง ต  าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 71000 034 511234

55 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหวัหิน 56/25 ถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 032 511488

56 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 116 - 118 ถนนภิรมย ์ต  าบลกาฬสินธุ์ อ  าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ 46000 043 811706

57 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 629 ถนนโพธ์ิกลาง ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 044 241839

58 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน 214/7 -8 ถนนมหายศ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 55000 054 771628

59 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร 137 ถนนศาลาแดง ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร 86000 077 511458

60 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 1100 - 01 ถนนสุขมุวิท ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 02 3944153

61 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง 489 ถนนมิตรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 30130 044 311024

62 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแสง 1/2 ถนน แสงเจียรนยั ต  าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์60120 056 282267

63 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 230 ถนนพิชยัรณรงคส์งคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 18000 036 211824

64 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีราชา 41 ถนนสุรศกัด์ิ ต  าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20110 038 311461

65 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหลงัสวน 1 ถนนชูแข 1 ต าบลหลงัสวน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 86110 077 541049

66 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางคลา้ 2 ถนนกิตยารักษ ์ต  าบลบางคลา้ อ  าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24110 038 541135

67 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุทยัธานี 207 ถนนท่าชา้ง ต  าบลอุทยัใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 056 511347

68 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 108 - 112 ถนนสนามกีฬา ต  าบลศรีภูมิ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 053 213066

69 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเสนา 252/27 ถนนวิไลเสนา (ก) ต าบลเสนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13110 035 201502

70 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชยันาท 58/37 ถนนวงษโ์ต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 17000 056 411023

71 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุง่สง 145 ถนนชนปรีดา ต  าบลปากแพรก อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 075 411083

72 สถานธนานุบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร 904 ถนนสุคนธวิท ต าบลมหาชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 034 411491

73 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางบวัทอง 138 หมู ่5 ถนนเทศบาล 11 ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 02 5717678

74 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 13 ถนนราษฎร์อุทิศ ต  าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 27120 037 231365

75 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโคกส าโรง 22 ถนนซอยวฒันา 3 ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี 15120 036 441283

76 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 54/26 ถนนสันคูเมือง ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 056 721263
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77 สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 2 52 ถนนหมากแขง้ ต  าบลหมากแขง้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000 042 221424

78 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระทุม่แบน 1321 ถนนสุคนธวิท ต าบลตลาดกระทุม่แบน อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 034 471578

79 สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต 85 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 5 ต าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 02 5313214

80 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าลาน 208 หมู ่8 ต าบลบา้นครัว อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 036 281497

81 สถานธนานุบาลเทศบาลนครสกลนคร 635/1 ถนนใจผาสุก ต  าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 47000 042 711096

82 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองวารินช าราบ 1 ถนนสถลมาร์ค ต  าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 045 321433

83 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิจิตร 137 ถนนราษฎร์เกษมอุทิศ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 66000 056 611688

84 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 41 ถนนพิพฒันมงคล ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย 42000 042 811093

85 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก 16 ถนนมหาดไทยบ ารุง ต  าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 055 511509

86 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย 653 ถนนประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 43000 042 411001

87 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 15 - 23 ถนนเจริญสุข ซอย 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 055 711889

88 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสตูล 146/2 ถนนสตูลธานี ต  าบลพิมาน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 91000 074 711227

89 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบวัใหญ่ 158/9 ถนนนิเวศรัตน์ ต  าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 30120 044 461561

90 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางมูลนาก 8/1 ถนนประเทืองถ่ิน ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 66120 056 631107

91 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 541/2 ถนนเกษมสุขมุ ต  าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 75000 034 711898

92 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี 24/9 ถนนปทุมสัมพนัธ์ ต  าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 02 5816403

93 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบ่ี 294 ถนนมหาราช ต าบลปากน ้า อ  าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 81000 075 611778

94 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 ถนนสุวพนัธ์ ต  าบลตลาดหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 14000 035 611134

95 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า 313, 315, 317 ถนนราษฎร์บ ารุง ต  าบลตะกัว่ป่า อ  าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 82110 076 421760

96 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นหม่ี 12 ถนนเทศบาล ต าบลบา้นหม่ี อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 15110 036 471326

97 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพระประแดง 165 ถนนพระยาพายพัพิริยะกิจ ต  าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 02 4628188

98 สถานธนานุบาลเมืองพทัยา 437/68 - 70 ถนนพทัยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 038 420822

99 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองโพธาราม 91 ถนนพนัพิมพ ์ต  าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 032 747666

100 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 68 ถนนพิทกัษช์าติ อ  าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000 032 602035

101 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 654 ถนนสุนทรวิจิตร ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 48000 042 511093

102 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนงั 070 ถนนประชาวฒันา ต  าบลปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 80140 075 517102

103 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพงังา 2 ถนนประชุมมงคล ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา 82000 076 412212

104 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2 ถนนพาณิชยว์ฒันา ต  าบลจองค า อ  าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 053 612067

105 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยโสธร 1/2 ถนนประชาสัมพนัธ์ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 35000 045 711439

106 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง 150/2 ถนนท่าเมือง ต  าบลเขานิเวศน์ อ  าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 077 811797

107 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิบูลมงัสาหาร 69/13 ถนนพิบูล ต  าบลพิบูล อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 34110 045 441119

108 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลกบินทร์ 165 ถนนสุวรรณศร ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 037 283169

109 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าเรือ 450/2 ถนนเทศบาล 2 ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13130 035 341207

110 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก 130/1 ถนนวจี ต  าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67110 056 701750

111 สถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 2 67/1 - 2 ถนนพญาลิไท ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 055 252616

112 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์ 2 477 ถนนหลกัเมือง ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 044 512250

113 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองแค 126/1 ถนนเศรษฐสัมพนัธ์ ต  าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 18140 036 371336

114 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง 95 ถนนลุขยางค ์ต  าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 95110 073 230666

115 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 25/2 ถนนบ ารุงบุรี ต  าบลพระสิงห์ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 053 276944
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116 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค ์2 60 ถนนอรรถกวี ต  าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์60000 056 214139

117 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสองพ่ีนอ้ง 26 ถนนราษฎร์บ ารุง ต  าบลสองพ่ีนอ้ง อ าเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 72110 035 531434

118 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชะอ า 18/4 ถนนนิติธร ต  าบลชะอ า อ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 76120 032 471200

119 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี 82 ถนนตาคลีพฒันา ต  าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์60140 056 262455

120 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ่ 500 - 500/1 ถนนมนตรี ต  าบลในเมือง อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 40110 043 273062

121 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร 108 ถนนวิวิธสุรการ ต  าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 49000 042 611422

122 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกนัตงั 15 ถนนรัษฎา ต าบลกนัตงั อ  าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 92110 075 251945

123 สถานธนานุบาลเทศบาลนครออ้มนอ้ย 273/99 - 100 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74130 02 4200228

124 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 139 ถนนแสงชูโต ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 71130 034 562120

125 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2 86/27 - 28 ถนนมหาจกัรพรรด์ิ ต  าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 038 511506

126 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง 93/615-16 ถนนท่าน ้านนท ์ต  าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 02 4474958

127 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครปฐม 2 59 ถนนเทศา ต  าบลพระปฐมเจดีย ์อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 034 242901

128 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเมืองแกลง 74 ถนนเทศบาล 2 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 038 671907

129 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางววั 83 หมู ่2 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 038 539888

130 สถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอด 69/6 ถนนชิดวนา ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 63110 055 546978

131 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโนนสูง 23 ถนนโนนสูง - มิตรภาพ ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา 30160 044 379024

132 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 30 หมู ่7 ถนนจนัทวี ต  าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 34160 045 362388

133 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าผา 93 หมู ่3 ถนนแสงชูโต ต าบลท่าผา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 70110 032 221241

134 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง 260 หมู ่1 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 032 437918

135 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองขลุง 16/2 ถนนเทศบาลสาย 4 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 22110 039 442268

136 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นบึง 3 ถนนร าแพนเน่ืองจ านงค ์1 ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20170 038 445991

137 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองก่ี 67 ถนนราชด าริ ต  าบลหนองก่ี อ  าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์31210 044 653231

138 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางปะอิน 59/1 - 2 ถนนหมู ่11 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 035 261118

139 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร 36 ถนนนาสารนอก ต าบลนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84120 077 341016

140 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์ 351/38 - 39 ถนนท่ามะนาว ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 15130 036 631309

141 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด 67/15 - 18 ถนนตากวน - หาดทรายทอง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 038 609170

142 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 123/1 ถนนสุรพนัธ์ ต  าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 032 428294

143 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้วยยอด 2 ถนนเทศบาล 9 ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 92130 075 271546

144 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนางรอง 773/29 ถนนโชคชยั เดชอุดม ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์31110 044 632044

145 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 598 ถนน ม10 ต าบลยหุวา่ อ  าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 053 355035

146 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 660/1 ถนนราชด าเนิน ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 044 245177

147 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหินกอง 302/1 หมู ่8 ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 18230 036 379516

148 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าโขลง 98/31-33 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 02 5293298

149 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 2 45 ถนนประชานิเวศน์ 3 ซอย 23 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 02 5910226

150 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลส านกัทอ้น 70/15 หมู ่5 ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 038 695330

151 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสะเดา 31/1 ถนนท่าพรุวิทยา ต  าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90120 074 412611

152 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค ์3 605/383 ถนนนครสวรรค ์- พิษณุโลก ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์60000 056 220118

153 สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ด 9 หมู ่5 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 02 5821046

154 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางเมือง 86/19 - 20 ถนนอยูสุ่ข ต  าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 02 3882715



ล ำดบั รำยช่ือ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์

155 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย 55/1 หมู ่3 ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 02 7209128-9

156 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเวียงสระ 93/3 หมู ่4 ต าบลบา้นส้อง อ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84190 077 364005

157 สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 512/10 ถนนชยางกรู ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 045 315539

158 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสังขะ 902 ถนนอภิสาร ต  าบลสังขะ อ าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ 32150 044 571570

159 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลล าตาเสา 219 หมู ่7 ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13170 035 271190

160 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคูคต 33/49 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 02 9948693

161 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางระก า 12/6 - 7 ถนนพิษณุโลก - ก าแพงเพชร ต าบลบางระก า อ  าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก 65140 055 372136

162 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเมืองพาน 1736/2 - 3 ถนนเทศบาล ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120 053 722876

163 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ 99/29 - 30 ถนนสุขมุวิท ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 20180 038 438019

164 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 12/2 ถนนราชปาทานุสรณ์ ต  าบลป่าตอง อ าเภอกระทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150 076 342487

165 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหางดง 15/2 หมู ่4 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 50230 053 442832

166 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 949 หมู ่1 ถนนอรุณประเสริฐ ต  าบลบุง่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ 37000 045 452643

167 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลด่านขนุทด 53 ถนนสีคิว้ - ชยัภูมิ ต  าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 30210 044 204940

168 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าม่วง 241/2 ถนนแสงชูโต ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 71110 034 613469

169 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางม่วง 141/3 หมู ่5 ถนนบางกรวย - ไทรนอ้ย ต  าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 02 9200052

170 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลดัหลวง 119/190 - 19 ถนนสุขสวสัด์ิ ต  าบลบางพ่ึง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 02 4636914

171 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลพงัโคน 461 หมู ่8 ถนนสามคัคีธรรม ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 47160 042 771298

172 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าตะโก 99/1 หมู ่1 ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์60160 056 248519

173 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลพระอินทราชา 99/22 ถนนสุขาภิบาล 1 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13180 035 362112

174 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลอ่างศิลา 90/333 หมู ่3 ถนนเสมด็ - อ่างศิลา ต  าบลเสมด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 038 142106

175 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข 28/5 ถนนบางแสนสาย 2 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20130 038 387041

176 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลตระการพืชผล 119 หมู ่2 ต าบลขหุลุ อ  าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 045 481567

177 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลพยคัฆภูมิพิสัย 830 หมู ่1 ถนนสุวรรณวงศ ์ต  าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 44110 043 791070

178 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเชิงทะเล 48 ถนนศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 83110 076 271086

179 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมพระ 99/1 หมู ่4 ถนนปัทมานนท ์ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 32180 044 581411

180 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นฉาง 99/32 - 33 หมู ่1 ถนนสุขมุวิท ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 038 695038

181 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่าขา้ม 99 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 50240 053 461029

182 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลวดัสิงห์ 20 ถนนจวนวิไล ต าบลวดัสิงห์ อ  าเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท 17120 056 461926

183 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลวฒันานคร 68 หมู ่10 ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 27160 037 261937

184 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลกมุภวาปี 399/1 ถนนคุณหญิงบุญเก้ือ ต  าบลกมุภวาปี อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 41110 042 334461

185 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระนวน 527/32 - 33 ถนนนิมิตรเมือง ต  าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 40170 043 252910

186 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง 38/98 - 99 หมู ่1 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 20180 038 243981

187 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลยางเน้ิง 22/2 ถนนหมู ่3 ต าบลยางเน้ิง อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 50140 053 321305

188 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน 1 ถนนเทศบาล 1 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 30170 044 209257

189 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเสิงสาง 445 หมู ่8 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา 30330 044 457006

190 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลอุบล 222/1 ถนนสุขาพฒันา ต  าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 045 355170

191 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี 306 ถนนแม่ขรี - โละ๊จงักระ ต าบลแม่ขรี อ  าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 93160 074 695610

192 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลก าแพง 1316 ถนนบริเวณตลาดสด ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 91110 074 701499

193 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลยา่นตาขาว 98/8 ถนนตรัง - ประเหลียน ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง 92140 075 281383,281338
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194 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครปฐม 3 139/141 ถนนราชมรรคา ต  าบลสนามจนัทร์ อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 034 257960

195 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเทพราช ถนนเทพราช - อ่อนนุช ต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24140 038 595121

196 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลทุง่โฮง้ 273/2 ถนนยนัตรกิจโกศล ต าบลทุง่โฮง้ อ  าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000 054 532101-2

197 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าบ่อ 666 หมู ่3 ถนนสันติสุข ต  าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 43110 042 432520

198 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลทบักวาง 195/30 หมู ่9 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18260 036 357124

199 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 199 หมู ่12 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ต  าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 053 499370

200 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแกว้ 97/224 ถนนสุวรรณศร ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ 27000 037 421022

201 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกนัทรลกัษ์ 139 หมู ่8 ถนนตลาดเทศบาล ต าบลน ้าออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 33110 045 663471

202 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 999 หมู ่1 ถนนล าพูน - ล้ี ต  าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 51120 053 522303

203 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ 119 หมู ่5 ถนนศรีเมืองใหม ่- แกง้กอก ต าบลนาค า อ  าเภอศรีเมืองใหม ่จงัหวดัอุบลราชธานี 34250 045 399187

204 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเหนือคลอง 278/24 หมู ่2 ถนนเพชรเกษม ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 81130 075 636507,506 F.

205 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเวียงฝาง   191 หมู ่14 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 50110 053 453250

206 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู 99/1 หมู ่2 ถนนบา้นจิก - ดอนหนั ต  าบลโพธ์ิชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 39000 042 312177,312567

207 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลศีขรภูมิ 929 ถนนเสรีธิปัตย ์ต  าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ 32110 044 560592

208 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลชนแดน 919 หมู ่4 ถนนชมฐีระเวช ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบุรี 67150 056 761811,810 F.

209 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลแกง้คร้อ 9809 หมู ่10 ถนนชยัภูมิ -ชุมแพ ต าบลหนองไผ ่อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ 36150 044 831070

210 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าโมก 981 ถนนป่าโมกวิถี ต  าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 14130 035 661340

211 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วง 518/8 -9 ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 15170 036 431042

212 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลมวกเหลก็ 444/1 หมู ่3 ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 18180 036 346745

213 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสีคิว้ 888 หมู ่16 ถนนเทศบาล 1 ต าบลสีคิว้ อ  าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา 30140 044 413064

214 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ 5/55 หมู ่2 ต าบลอ่าวลึกใต ้อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 81110 075 681898

215 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก 8/1 ถนนหนา้เมือง ต  าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84220 077 372184

216 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลนาเฉลียง 111 หมู่1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต  าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67220 056 789116

217 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพ 444 หมู ่18 ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40130 043 312298

218 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลกนัทรารมย์ 99 ถนนราษฎร์เจริญ ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ 33130 045 651391

219 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้วยพลู 229/2-3 หมู ่1 ถนนนครชยัศรี-ดอนตูม ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 034 389623

220 สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2 62/62-63 ถนนกลางเมือง ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 043 220881

221 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายบาง 9/220 หมู ่7 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ  าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 02 9850278

222 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง 281/4 หมู ่4 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50160 053 341649-50

223 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้างฉัตร 555 หมู ่2 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง 52190 054 269500

224 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลหนองไผล่อ้ม 60/1-2 ถนนพิบูลละเอียด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 044 934110

225 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 3/3-5 ซอย 1 ต าบลศรีภูมิ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 053 326092

226 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 555 หมู ่13 ถนนสอนร่วมมิตร ต าบลเมืองใหม ่อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 39180 042 353553

227 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 88 หมู ่5 ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 14110 035 632203

228 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเขาพนม 1/1 หมู ่5 ถนนเขาพนมทุง่ใหญ่ ต  าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบ่ี 81140 075 689075

229 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกะทู้ 2/59 หมู ่2 ต าบลกะทู ้อ  าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83000 076 540585-6

230 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลนากลาง 789 ถนนอุดร-เลย ต  าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู 39170 042 359003

231 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลวิชิต 54/2 หมู ่1 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 076 390120

232 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบา้นปิน 202/1 หมู ่5 ถนนจรูญลองรัตน์ ต  าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ 54150 054 583076
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233 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสวนหลวง 168/1-3 หมู ่6 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 034 440583-4

234 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองวงัน ้าเยน็ 444 หมู ่2 ต าบลวงัน ้าเยน็ อ  าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระบุรี 27210 037 251559

235 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 595 หมู ่2 ถนนเทศบาล 2 ต าบลคล่องท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 81120 076 699389

236 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลโชคชยั 888 หมู ่1 ถนนโชคชยั-ครบุรี อ  าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 044 081036

237 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลทุง่สง 2 1 อาคารเลขท่ี 248 ถนนทุง่สง ต  าปากแพรก อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 075 845217

238 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลทบัปุด 119/9 หมู ่1 ต าบลทบัปุด อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา  82180 076 410215


