
ลําดับ จังหวัด รหัสหนวยงาน ช่ือหนวยงาน ธนาคาร เลขบัญชี ช่ือบัญชี

1 กระบี่ 810002 อบจ.กระบี่ กรุงไทย 812-0-097XX-X น.ส.ศิริมา มากวิลา

2 กระบี่ 810104 ทต.กระบี่นอย กรุงไทย 812-0-231XX-X น.ส.เกษร หอกุล

3 กระบี่ 810107 อบต.ทับปริก กรุงไทย 812-1-515XX-X นางสายใจ คงสุข

4 กระบี่ 810201 อบต.เขาพนม กรุงไทย 812-0-231XX-X นางหยาดฝน หนูเงิน

5 กระบี่ 810304 อบต.เกาะกลาง กรุงไทย 824-0-266XX-X น.ส.ดารณี สมนึก

6 กระบี่ 810402 ทต.คลองพน กรุงไทย 824-0-083XX-X น.ส.วราภรณ ขาวแกว

7 กระบี่ 810405 ทต.คลองพนพัฒนา กรุงไทย 824-0-342XX-X น.ส.อาภรณ สั่นสทาน

8 กระบี่ 810406 ทต.ทรายขาว กรุงไทย 824-0-373XX-X น.ส.พัชรินทร ทองขําดี

9 กระบี่ 810504 อบต.แหลมสัก กรุงไทย 818-0-159XX-X นางจันทรจิรา บุญชู

10 กระบี่ 810511 อบต.บานกลาง กรุงไทย 812-0-231XX-X น.ส.วรรลภา ทองคาํ

11 กระบี่ 810703 อบต.ดินอุดม กรุงไทย 981-9-132XX-X น.ส.ขนิษฐา แซแฮ

12 กรุงเทพมหานคร 100001 กองคลัง(DGA) กรุงไทย 006-0-051XX-X นางสาวจินตนา ธารพานิช

13 กาญจนบุรี 710101 ทม.กาญจนบุรี กรุงไทย 354-0-107XX-X น.ส.กฤษณี  ทองโกมล

14 กาญจนบุรี 710108 ทต.ทามะขาม กรุงไทย 713-1-738XX-X น.ส.กาญจนา  ตั้งวิจิตรมงคล

15 กาญจนบุรี 710109 อบต.แกงเสี้ยน กรุงไทย 713-0-197XX-X นส.ธัญลักษณ  เติมปฐมกุล

16 กาญจนบุรี 710111 อบต.ลาดหญา กรุงไทย 713-0-490XX-X น.ส. ภัคธีมา ชมมี

17 กาญจนบุรี 710112 อบต.วังดง กรุงไทย 713-0-252XX-X น.ส.จินตนา  ชอยเครือ

18 กาญจนบุรี 710115 อบต.เกาะสําโรง กรุงไทย 713-0-217XX-X องคการบริหารสวนตําบลเกาะสําโรง

19 กาญจนบุรี 710116 อบต.บานเกา กรุงไทย 960-0-089XX-X นางทพิเนตร ทวีวรโชติ

20 กาญจนบุรี 710117 อบต.วังเย็น กรุงไทย 713-0-801XX-X น.ส.ศิริรัตน สภาชัย

21 กาญจนบุรี 710203 อบต.ลุมสุม กรุงไทย 713-0-259XX-X นาง อุทุมพร นนทสุต

22 กาญจนบุรี 710204 อบต.ทาเสา กรุงไทย 735-0-151XX-X นายสิทธิโชค  สังขชาติ

23 กาญจนบุรี 710208 อบต.ศรีมงคล กรุงไทย 713-0-742XX-X น.ส.ดวงแข มณีโชติ

24 กาญจนบุรี 710411 ทต.หนองหญาดอกขาว กรุงไทย 724-0-271XX-X น.ส.มาลีวรรณ  มีศลิป

25 กาญจนบุรี 710502 ทต.ทามะกา กรุงไทย 714-0-398XX-X น.ส.รัชนก วงษปญญา

26 กาญจนบุรี 710505 ทต.พระแทน กรุงไทย 714-0-014XX-X นางวันทนา  สิริไพโรจน

27 กาญจนบุรี 710506 ทต.หวายเหนียว กรุงไทย 714-0-067XX-X นางสาวกนกอร ชัยชิต

28 กาญจนบุรี 710509 อบต.ดอนชะเอม กรุงไทย 714-0-143XX-X นาง ธนิศรา แกวพลายงาม

29 กาญจนบุรี 710514 อบต.โคกตะบอง กรุงไทย 714-0-048XX-X นาง วาสนา  เจริญพันธ

30 กาญจนบุรี 710515 ทต.ดอนขมิ้น กรุงไทย 714-1-382XX-X นางวิไล เย็นใจ

31 กาญจนบุรี 710520 อบต.แสนตอ กรุงไทย 714-0-197XX-X นางไพรินทร  ภาคภูมิ

32 กาญจนบุรี 710521 อบต.สนามแย กรุงไทย 714-0-161XX-X น.ส.เพชรทอง  สินธนู

33 กาญจนบุรี 710602 ทต.วังขนาย กรุงไทย 724-0-269XX-X น.ส.ธนพร เจริญนาม

34 กาญจนบุรี 710613 อบต.หนองตากยา กรุงไทย 724-0-010XX-X น.ส.ภาวิดา  พันพุก

35 กาญจนบุรี 710702 ทต.ทาขนุน กรุงไทย 718-1-140XX-X นางสุพิชชา  เจียจํารูญ

36 กาญจนบุรี 710802 อบต.หนองลู กรุงไทย 980-6-351XX-X อบต.หนองลู

37 กาญจนบุรี 710803 อบต.ปรังเผล กรุงไทย 718-0-196XX-X น.ส.พนิดา  แสงสุริยวงศ

38 กาญจนบุรี 710903 ทต.รางหวาย กรุงไทย 354-0-046XX-X น.ส.นิภาภรณ  ทองยอย
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ลําดับ จังหวัด รหัสหนวยงาน ช่ือหนวยงาน ธนาคาร เลขบัญชี ช่ือบัญชี

39 กาญจนบุรี 710906 ทต.ดอนเจดีย กรุงไทย 713-0-926XX-X นางแกวตา สอนใจ

40 กาญจนบุรี 711102 ทต.ดานมะขามเตี้ย กรุงไทย 713-0-254XX-X นางสุรีรัตน  ยะเครือ

41 กาญจนบุรี 711103 อบต.กลอนโด กรุงไทย 713-0-195XX-X นายชญาณัตถพล  พิกาพวง

42 กาญจนบุรี 711204 ทต.สมเด็จเจริญ กรุงไทย 743-0-042XX-X น.ส.ชนัญชิดา สวัสด์ิชโลบลกุล

43 กาญจนบุรี 711303 อบต.ดอนแสลบ กรุงไทย 743-0-351XX-X น.ส.ประกาย  โตแกว

44 กาฬสินธุ 460103 ทต.นาจารย กรุงไทย 404-1-427XX-X เทศบาลตําบลนาจารย

45 กาฬสินธุ 460115 อบต.หนองกุง กรุงไทย 404-0-634XX-X น.ส.กนกวรรณ  วิเชียรซอย

46 กาฬสินธุ 460119 ทต.โพนทอง กรุงไทย 404-3-141XX-X เทศบาลตําบลโพนทอง

47 กาฬสินธุ 460306 อบต.โพนงาม กรุงไทย 679-1-036XX-X นายจิรศักดิ์  ยนยุบล

48 กาฬสินธุ 460310 อบต.เจาทา กรุงไทย 404-0-370XX-X นายนิติกร  ทรงเจริญ

49 กาฬสินธุ 460503 อบต.บัวขาว กรุงไทย 416-0-271XX-X นางเย็นใจ  วังครีี

50 กาฬสินธุ 460505 ทต.เหลาใหญ กรุงไทย 416-0-057XX-X นางพจนาตถ  แกวบุดดา

51 กาฬสินธุ 460506 ทต.จุมจัง กรุงไทย 416-0-299XX-X นางคนึงนุช  สายพัฒน

52 กาฬสินธุ 460511 อบต.หนองหาง กรุงไทย 416-1-253XX-X องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง

53 กาฬสินธุ 460513 อบต.สมสะอาด กรุงไทย 416-0-064XX-X นางดาหวัน  กุลชาติ

54 กาฬสินธุ 460601 ทต.กุดสิม กรุงไทย 981-2-593XX-X เทศบาลตําบลกุดสิม

55 กาฬสินธุ 460704 อบต.หัวงัว กรุงไทย 404-0-574XX-X นางสาววราพร  ออนสําองค

56 กาฬสินธุ 460709 ทต.หัวนาคํา กรุงไทย 982-0-153XX-X นางภิญญามาศ  นอยสอนเจริญ

57 กาฬสินธุ 460901 ทต.โนนบุรี กรุงไทย 980-3-664XX-X นางวัชราภรณ  เนตพล

58 กาฬสินธุ 461006 อบต.นาบอน กรุงไทย 404-0-570XX-X นางยุพิน  โปสาวาท

59 กาฬสินธุ 461011 ทต.อุมเมา กรุงไทย 404-0-278XX-X นางชลนิภา  ยลสําอางค

60 กาฬสินธุ 461202 ทต.หนองกุงศรี กรุงไทย 446-1-009XX-X นางบุษกร  ขุนศรีออน

61 กาฬสินธุ 461208 ทต.หนองใหญ กรุงไทย 446-1-208XX-X นางมณีรัตน  เถาหมอ

62 กาฬสินธุ 461211 อบต.หนองหิน กรุงไทย 446-0-353XX-X องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน

63 กาฬสินธุ 461310 ทต.นามะเขือ กรุงไทย 980-9-061XX-X นางสาวธนิดา  มุธิตา

64 กาฬสินธุ 461406 ทต.หนองสรวง กรุงไทย 446-1-151XX-X นางสาวธนภรณ  ภูสีเขียว

65 กาฬสินธุ 461505 ทต.หนองอีบุตร กรุงไทย 404-1-517XX-X นางสิริกาญจน  พงษเจริญ

66 กาฬสินธุ 461606 ทต.นาคู กรุงไทย 416-0-039XX-X นางรัชชุดา แข็งแรง

67 กาฬสินธุ 461706 ทต.หลุบ กรุงไทย 404-0-099XX-X นางสาวอาทิตยา  ผดุงภักดิ์

68 กาฬสินธุ 461901 ทต.ฆองชัยพัฒนา กรุงไทย 404-0-349XX-X นายกฤษฎา มาศงามเมือง

69 กําแพงเพชร 620103 ทต.คลองแมลาย กรุงไทย 620-0-054XX-X น.ส.วาสนา  ขอนทอง

70 กําแพงเพชร 620104 ทต.ปากดง กรุงไทย 620-0-106XX-X น.ส.จุไรพร  ดํารงชีพ

71 กําแพงเพชร 620106 อบต.ไตรตรึงษ กรุงไทย 620-1-421XX-X น.ส.พรรทิพย  ปวงสงา

72 กําแพงเพชร 620107 อบต.อางทอง กรุงไทย 620-0-140XX-X นางสาว น้ําผึ้ง เอียงสันต

73 กําแพงเพชร 620110 อบต.ทรงธรรม กรุงไทย 620-1-797XX-X นางบังอร  ถอมกาย

74 กําแพงเพชร 620112 ทม.หนองปลิง กรุงไทย 620-0-209XX-X น.ส.รัตนาภรณ  ธัญญเจริญ

75 กําแพงเพชร 620113 อบต.คณฑี กรุงไทย 621-1-486XX-X นาย ศุภาวุฒิ รัตนสูตร

76 กําแพงเพชร 620119 อบต.ธํามรงค กรุงไทย 620-0-330XX-X น.ส. กรชวัล ชาติสุทธิ

77 กําแพงเพชร 620121 ทต.นิคมทุงโพธ์ิทะเล กรุงไทย 347-0-382XX-X สํานักงานเทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล

78 กําแพงเพชร 620203 อบต.หนองคลา กรุงไทย 347-0-565XX-X น.ส.สุนันทา หินออน

79 กําแพงเพชร 620204 อบต.หนองทอง กรุงไทย 347-0-069XX-X น.ส.ดวงพร สุภาวงษ

80 กําแพงเพชร 620205 อบต.หนองไมกอง กรุงไทย 634-0-091XX-X นางนพรัตน  สุรเดช
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81 กําแพงเพชร 620302 อบต.โปงน้ํารอน กรุงไทย 620-1-899XX-X น.ส. มะลิวัลย เขมนกิจ

82 กําแพงเพชร 620303 ทต.คลองลานพัฒนา กรุงไทย 620-0-329XX-X น.ส.สมถวิล  อุนสกุล

83 กําแพงเพชร 620404 อบต.ปาพุทรา กรุงไทย 627-0-145XX-X น.ส.ศิศชล  จีระดิษฐ

84 กําแพงเพชร 620410 อบต.โคงไผ กรุงไทย 627-0-204XX-X น.ส. ธนพร อึงเนีย

85 กําแพงเพชร 620508 ทต.วังยาง กรุงไทย 627-0-236XX-X น.ส. กฤษณา บัววรศรี

86 กําแพงเพชร 620602 ทต.บานพราน กรุงไทย 982-7-140XX-X น.ส.ศุภรัตน  อาบสุวรรณ

87 กําแพงเพชร 620603 อบต.หนองหัววัว กรุงไทย 982-7-105XX-X น.ส.สิริกร คงอรุณ

88 กําแพงเพชร 620610 อบต.ถ้ํากระตายทอง กรุงไทย 620-1-794XX-X น.ส.พันธธิภา  สังขสุวรรณ

89 กําแพงเพชร 620611 อบต.หวยยั้ง กรุงไทย 983-5-464XX-X องคการบริหารสวนตําบลหวยยั้ง

90 กําแพงเพชร 620701 อบต.ลานกระบือ กรุงไทย 634-1-330XX-X น.ส. ปทมาภรณ เอี่ยมนุย

91 กําแพงเพชร 620702 ทต.ลานกระบือ กรุงไทย 634-1-258XX-X นางภรภัทร  สุขธยารักษ

92 กําแพงเพชร 620703 ทต.ชองลม กรุงไทย 634-0-285XX-X น.ส.ธนัชพร  มีศริิ

93 กําแพงเพชร 620704 อบต.หนองหลวง กรุงไทย 634-0-042XX-X น.ส.น้ําออย  พลไกร

94 กําแพงเพชร 620705 อบต.โนนพลวง กรุงไทย 634-1-181XX-X อบต. โนนพลวง

95 กําแพงเพชร 620802 อบต.ทุงทอง กรุงไทย 621-0-050XX-X นางสาวศิริขวัญ โพธิ์ทอง

96 กําแพงเพชร 620804 ทต.เขาคีริส กรุงไทย 620-0-058XX-X นางสุนยี จั่นสมพงษ

97 กําแพงเพชร 620901 อบต.โพธิ์ทอง กรุงไทย 621-0-052XX-X น.ส.ราตรี  ตาไว

98 กําแพงเพชร 621001 อบต.บึงสามัคคี กรุงไทย 638-1-130XX-X น.ส.ณัฐริณีย  ออยฉิมพลี

99 กําแพงเพชร 621101 อบต.โกสัมพี กรุงไทย 620-0-104XX-X น.ส. วิจิตรา อึ้งเจริญ

100 กําแพงเพชร 621103 อบต.ลานดอกไมตก กรุงไทย 620-0-364XX-X นางอนงค  มีสิทธ์ิ

101 ขอนแกน 400103 ทต.บานเปด กรุงไทย 405-0-571XX-X น.ส.สาวิตรี แพงงา

102 ขอนแกน 400107 อบต.ทาพระ กรุงไทย 425-1-645XX-X นางนิลยา หลาคําภา

103 ขอนแกน 400110 ทต.พระลับ กรุงไทย 437-1-162XX-X สํานักงานเทศบาลตําบลพระลับ

104 ขอนแกน 400113 ทต.บานคอ กรุงไทย 981-5-650XX-X นางชฎาภรณ ปดชามุก

105 ขอนแกน 400117 ทม.ศิลา กรุงไทย 438-0-272XX-X นางวรพรรณ ชาสมบัติ

106 ขอนแกน 400120 ทต.บึงเนียม กรุงไทย 437-1-332XX-X นางจารุณี โพธิ์งาม

107 ขอนแกน 400121 ทต.โนนทอน กรุงไทย 980-7-082XX-X น.ส.ผการัตน ทะโกษา

108 ขอนแกน 400201 ทต.หนองบัว กรุงไทย 424-1-324XX-X เทศบาลตําบลหนองบัว

109 ขอนแกน 400205 ทต.ปามะนาว กรุงไทย 425-1-804XX-X นายนิธิ กุดตุม

110 ขอนแกน 400303 ทต.พระยืน กรุงไทย 405-0-857XX-X น.ส.ชมพูนุช อุปรี

111 ขอนแกน 400306 อบต.หนองแวง กรุงไทย 424-0-020XX-X น.ส.สมจิต ภูพลอย

112 ขอนแกน 400307 อบต.ขามปอม กรุงไทย 437-0-821XX-X น.ส.พรรณฑิพา ลาซํา

113 ขอนแกน 400401 อบต.หนองเรือ กรุงไทย 428-0-019XX-X องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ

114 ขอนแกน 400402 อบต.บานเม็ง กรุงไทย 428-0-213XX-X น.ส.เกศรินทร สายวงษ

115 ขอนแกน 400403 อบต.บานกง กรุงไทย 428-1-499XX-X น.ส.รุจิฬา คงมั่ง

116 ขอนแกน 400406 ทต.โนนทอง กรุงไทย 428-1-506XX-X เทศบาลตําบลโนนทอง

117 ขอนแกน 400509 ทต.หนองไผ กรุงไทย 407-0-018XX-X เทศบาลตําบลหนองไผ

118 ขอนแกน 400510 อบต.ไชยสอ กรุงไทย 407-1-748XX-X นางดวงเดือน ชาลีเอน

119 ขอนแกน 400605 อบต.ซํายาง กรุงไทย 407-0-022XX-X นางวิภาพร  ประจักษวงศ

120 ขอนแกน 400707 ทต.สะอาด กรุงไทย 980-5-154XX-X เทศบาลตําบลสะอาด

121 ขอนแกน 400803 อบต.บานดง กรุงไทย 434-0-226XX-X น.ส.ขวัญชนก ทิพยรอด

122 ขอนแกน 400807 อบต.ทุงโปง กรุงไทย 434-0-314XX-X นางปตยิวรรณ บึงมุม
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123 ขอนแกน 401005 อบต.บานลาน กรุงไทย 406-0-657XX-X น.ส.บังอร บุเกตุ

124 ขอนแกน 401008 อบต.ปาปอ กรุงไทย 406-0-225XX-X อบต.ปาปอ

125 ขอนแกน 401009 อบต.หินตั้ง กรุงไทย 406-0-392XX-X อบต.ตําบลหินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน

126 ขอนแกน 401011 อบต.หัวหนอง กรุงไทย 406-1-860XX-X น.ส.กานดา เพียวงษ

127 ขอนแกน 401105 ทต.สระแกว กรุงไทย 406-0-229XX-X นางธมนวรรณ แสนศรี

128 ขอนแกน 401302 อบต.ใหมนาเพียง กรุงไทย 422-0-331XX-X นางสุภาพร ภูเวียงแกว

129 ขอนแกน 401502 ทต.หนองสองหอง กรุงไทย 678-4-356XX-X น.ส.โชติรส จอมปรางค

130 ขอนแกน 401606 อบต.นาชุมแสง กรุงไทย 428-1-483XX-X นายสุพจน แสนกอง

131 ขอนแกน 401703 อบต.สวนหมอน กรุงไทย 981-6-171XX-X นางรุงฤดี โขศรี

132 ขอนแกน 401705 อบต.โพนเพ็ก กรุงไทย 984-1-313XX-X น.ส.วัชรีพร  เรืองแสง

133 ขอนแกน 401710 ทต.สีชมพู กรุงไทย 407-1-005XX-X เทศบาลตําบลสีชมพู

134 ขอนแกน 401804 อบต.วังแสง กรุงไทย 406-0-252XX-X นางระเบียบ สงจันทร

135 ขอนแกน 401901 อบต.เขาสวนกวาง กรุงไทย 424-0-187XX-X น.ส.ศกลภัทร คะมุง

136 ขอนแกน 401904 อบต.นางิ้ว กรุงไทย 980-4-690XX-X นางราตรี บุบผาชื่น

137 ขอนแกน 402004 อบต.ภูผามาน กรุงไทย 407-1-425XX-X น.ส.สถาพร วิจิตรจันทร

138 ขอนแกน 402005 อบต.วังสวาบ กรุงไทย 448-0-108XX-X น.ส.อมรวรรณ  บุรีชัย

139 ขอนแกน 402105 อบต.คูคาํ กรุงไทย 405-0-347XX-X นางรัชนี ณ บุตรจอม

140 ขอนแกน 402106 อบต.หวยเตย กรุงไทย 437-1-571XX-X น.ส.ระพีพร ตังตา

141 ขอนแกน 402301 อบต.กุดธาตุ กรุงไทย 985-1-585XX-X น.ส.นิภารัตน  ยางศรี

142 ขอนแกน 402501 ทต.โนนศลิา กรุงไทย 406-0-720XX-X นางอังคณา โชคชัยวุฒิกุล

143 จันทบุรี 220102 ทม.จันทนิมิต กรุงไทย 242-0-027XX-X เทศบาลเมืองจันทนิมติ

144 จันทบุรี 220103 ทม.ทาชาง กรุงไทย 271-0-195XX-X เทศบาล เมืองทาชาง

145 จันทบุรี 220109 อบต.คลองนารายณ กรุงไทย 242-1-097XX-X น.ส.ศศธิร  กุมภา

146 จันทบุรี 220110 ทต.เกาะขวาง กรุงไทย 242-1-207XX-X น.ส.เบญจมา  วงกตรักษ

147 จันทบุรี 220111 อบต.คมบาง กรุงไทย 204-1-798XX-X นางกรรัตนณัช  พวงแกว

148 จันทบุรี 220115 ทต.แสลง กรุงไทย 204-1-878XX-X น.ส.ชญาดา  เน่ืองชมภู

149 จันทบุรี 220116 อบต.หนองบัว กรุงไทย 242-0-041XX-X นางดุจดาว  สาทรกิจ

150 จันทบุรี 220203 ทต.บอ กรุงไทย 205-0-129XX-X น.ส.นฤมล สาณเสน

151 จันทบุรี 220204 ทต.เกวียนหัก กรุงไทย 205-0-045XX-X น.ส.น้ําฝน  ถนอมจิตร

152 จันทบุรี 220311 ทต.เขาบายศรี กรุงไทย 204-0-216XX-X นาง วลัยพร  รัตนะ

153 จันทบุรี 220312 ทต.สองพ่ีนอง กรุงไทย 204-0-104XX-X เทศบาลตําบลสองพ่ีนอง

154 จันทบุรี 220314 อบต.รําพัน กรุงไทย 237-0-108XX-X นางวรรณวิมล  ศรีคงรักษ

155 จันทบุรี 220315 อบต.โขมง กรุงไทย 204-1-878XX-X องคการบริหารสวนตําบลโขมง

156 จันทบุรี 220317 อบต.คลองขุด กรุงไทย 242-0-071XX-X นายสาโรช  สุวรรณพานิช

157 จันทบุรี 220318 อบต.เขาแกว กรุงไทย 983-3-045XX-X น.ส.สุนทรี  พัฒนะผล

158 จันทบุรี 220319 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน กรุงไทย 204-1-841XX-X นางวิไลจิตร  บุตรจันทร

159 จันทบุรี 220503 ทต.ทาหลวง กรุงไทย 204-0-117XX-X นางวงเดือน  เชียวออน

160 จันทบุรี 220506 ทต.ฉมัน กรุงไทย 239-0-361XX-X น.ส.สกุณา  ไทรดุเหวา

161 จันทบุรี 220507 ทต.อางครีี กรุงไทย 271-0-306XX-X น.ส.ปรัชญากรณ  พิมพทอง

162 จันทบุรี 220508 ทต.วังแซม กรุงไทย 204-1-861XX-X นางพรทพิย  บัวผลิ

163 จันทบุรี 220705 อบต.ทรายขาว กรุงไทย 252-0-073XX-X น.ส.กาญจนา แสงชาติ

164 จันทบุรี 220901 อบต.นายายอาม กรุงไทย 237-0-604XX-X น.ส.ธมกร  วงศศรชีา
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165 จันทบุรี 221003 ทต.ตะเคยีนทอง กรุงไทย 204-1-839XX-X น.ส.จุฑามาส ทิพเวช

166 ฉะเชิงเทรา 240105 อบต.บานใหม กรุงไทย 269-0-090XX-X นางธัญภา เกตุอุดมสิน

167 ฉะเชิงเทรา 240107 อบต.บางตีนเปด กรุงไทย 201-0-141XX-X น.ส.ชนมณกานต ลิ่มเชย

168 ฉะเชิงเทรา 240114 อบต.โสธร กรุงไทย 775-0-201XX-X น.ส.อรอุมา วงคคาํเขียว

169 ฉะเชิงเทรา 240203 ทต.ปากน้ํา กรุงไทย 222-0-160XX-X น.ส.รุงรัตน ชูฤทธ์ิ

170 ฉะเชิงเทรา 240204 อบต.บางสวน กรุงไทย 229-0-170XX-X นางสุกัลยา สามสี

171 ฉะเชิงเทรา 240209 อบต.เสม็ดเหนือ กรุงไทย 222-0-029XX-X น.ส.นิตยา เกิดทรัพย

172 ฉะเชิงเทรา 240308 อบต.หมอนทอง กรุงไทย 231-1-274XX-X นางนลทัพร  อิ่มเกษม

173 ฉะเชิงเทรา 240312 อบต.ดอนฉิมพลี กรุงไทย 229-0-726XX-X นางสาวสุมิตตา  ศิริ

174 ฉะเชิงเทรา 240313 อบต.ศาลาแดง กรุงไทย 231-1-199XX-X นางสาวธัญรัตน  ดวงบุผา

175 ฉะเชิงเทรา 240407 อบต.ทาสะอาน กรุงไทย 202-0-045XX-X นางสาวธนิดา  ทองสัมฤทธ์ิ

176 ฉะเชิงเทรา 240412 อบต.สองคลอง กรุงไทย 202-0-416XX-X นางสาวเดนนภา ดํารงศักดิ์ไพบูลย

177 ฉะเชิงเทรา 240506 อบต.คลองบานโพธิ์ กรุงไทย 201-0-297XX-X นางสาววันวิสา  อิ่มจิตร

178 ฉะเชิงเทรา 240509 อบต.เทพราช กรุงไทย 229-1-321XX-X นางสาวรัชนี  ศิริสุนทร

179 ฉะเชิงเทรา 240511 อบต.หนองตีนนก กรุงไทย 269-0-020XX-X นางรุจิเรจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

180 ฉะเชิงเทรา 240517 อบต.สนามจันทร กรุงไทย 201-0-209XX-X นางสาวอินทิรา  สัญญาประเสริฐ

181 ฉะเชิงเทรา 240610 อบต.หนองแหน กรุงไทย 203-1-355XX-X นางสาววัชรี  พวงศรี

182 ฉะเชิงเทรา 240611 อบต.เขาหินซอน กรุงไทย 203-1-513XX-X น.ส.เพ็ญประภา วันใส

183 ฉะเชิงเทรา 240802 อบต.คูยายหมี กรุงไทย 238-0-136XX-X อบต.คูยายหมี

184 ฉะเชิงเทรา 240803 อบต.ทากระดาน กรุงไทย 238-0-039XX-X นายชาติตระการ ทาวะรมย

185 ฉะเชิงเทรา 240805 อบต.ลาดกระทิง กรุงไทย 238-0-114XX-X น.ส.ณัฐพัชร  สมัครกสิกรรม

186 ฉะเชิงเทรา 241102 อบต.คลองเขื่อน กรุงไทย 985-0-768XX-X น.ส.มนทิรา มาลัย

187 ชลบุรี 200105 ทม.อางศลิา กรุงไทย 376-1-107XX-X น.ส.พิชญา โคตะบุตร

188 ชลบุรี 200114 อบต.หนองขางคอก กรุงไทย 210-0-349XX-X น.ส.ปาริชาติ จงเสมอสิทธิ์

189 ชลบุรี 200203 อบต.คลองกิ่ว กรุงไทย 210-0-097XX-X องคการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว

190 ชลบุรี 200205 ทต.หนองซ้ําซาก กรุงไทย 210-1-371XX-X นางมนัสนันท แกวชัยสิทธิ

191 ชลบุรี 200210 ทต.หัวกุญแจ กรุงไทย 210-0-303XX-X น.ส.ปารดา แกวสุริยา

192 ชลบุรี 200303 อบต.หนองเสือชาง กรุงไทย 251-1-006XX-X น.ส.เอมอร ลิ้มตระกูล

193 ชลบุรี 200403 ทต.หวยใหญ กรุงไทย 751-0-001XX-X น.ส. วิไล ออนนอม

194 ชลบุรี 200407 อบต.เขาไมแกว กรุงไทย 227-0-036XX-X นางจินตนา โคตรสมพงษ

195 ชลบุรี 200501 อบต.พานทองหนองกะขะ กรุงไทย 882-0-190XX-X น.ส.นฤมล ยงเส็ง

196 ชลบุรี 200505 อบต.หนองหงษ กรุงไทย 882-0-222XX-X น.ส. กัญจนรัตน สุขพงษไทย

197 ชลบุรี 200506 อบต.โคกขี้หนอน กรุงไทย 209-0-040XX-X น.ส. มะลิวรรณ พิมพบุตร

198 ชลบุรี 200604 อบต.หนาพระธาตุ กรุงไทย 209-0-008XX-X นางอัศราภรณ สาธิตวงศเจริญ

199 ชลบุรี 200609 อบต.สระสี่เหลี่ยม กรุงไทย 209-0-019XX-X น.ส. เยาวลักษณ สิริวรกุลพันธ

200 ชลบุรี 200614 อบต.หนองปรือ กรุงไทย 209-0-040XX-X น.ส.อนัญญา รัตนจันทร

201 ชลบุรี 200616 อบต.ทุงขวาง กรุงไทย 209-0-154XX-X นางจันทรเพ็ญ อุทัยเลี้ยง

202 ชลบุรี 200622 อบต.นามะตูม กรุงไทย 209-0-297XX-X น.ส.มาลิน สุขวงศ

203 ชลบุรี 200702 ทม.ศรีราชา กรุงไทย 208-1-239XX-X นางปุณญาดา คาํพันธุ

204 ชลบุรี 200703 ทน.แหลมฉบัง กรุงไทย 247-1-000XX-X เทศบาลนครแหลมฉัง

205 ชลบุรี 200709 อบต.หนองขาม กรุงไทย 208-0-039XX-X นางสาริศา เงินมีสี

206 ชลบุรี 200906 อบต.พลูตาหลวง กรุงไทย 232-0-041XX-X นางวรรณภา ศรีหาคลัง
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207 ชลบุรี 201002 อบต.วัดสุวรรณ กรุงไทย 210-0-168XX-X นางออมทอง วงษวันดี

208 ชลบุรี 201103 อบต.ทาบุญมี กรุงไทย 209-1-534XX-X นางสาวสุภาวดี เปรมจารุนันทน

209 ชัยนาท 180107 ทต.หาดทาเสา กรุงไทย 106-1-406XX-X นายบํารุง นิลเทียน

210 ชัยนาท 180208 อบต.ไรพัฒนา กรุงไทย 106-0-402XX-X นางยุพา โพธิอุลัย   โอนไมผาน

211 ชัยนาท 180305 อบต.หนองบัว กรุงไทย 106-1-454XX-X นางสาวศิริวรรณ ตายเกิด

212 ชัยนาท 180404 ทต.ตลุก กรุงไทย 106-1-923XX-X นางสาวเนตรนภา บุญเกิด

213 ชัยนาท 180408 ทต.บางหลวง กรุงไทย 106-0-182XX-X น.ส.ภสสพิชชา ทัพนธิิสกุล

214 ชัยนาท 180508 ทต.ดอนกํา กรุงไทย 124-0-411XX-X นางปทมา นิลยอย

215 ชัยนาท 180607 ทต.หวยงู กรุงไทย 107-0-018XX-X นางรุงนภา สืบศรี

216 ชัยนาท 180802 อบต.กะบกเตี้ย กรุงไทย 107-0-007XX-X นางยุพดี การภักดี

217 ชัยภูมิ 360206 อบต.ภูแลนคา กรุงไทย 307-0-734XX-X นางพุธิตา  อินทรดํา

218 ชัยภูมิ 360409 อบต.สระโพนทอง กรุงไทย 285-0-327XX-X นางศริิพร  แสงฝาย

219 ชัยภูมิ 360603 อบต.บานกอก กรุงไทย 980-8-637XX-X นางนิศากร แนวประเสริฐ

220 ชัยภูมิ 361207 ทต.หนองสังข กรุงไทย 980-8-621XX-X นางพิรดา คงนาวัง

221 ชุมพร 860103 ทต.ทายาง กรุงไทย 803-0-136XX-X นางสุมล  สัสดีอําไพ

222 ชุมพร 860112 ทต.บางลึก กรุงไทย 803-0-224XX-X น.ส.ชุลี  ภัยวิมุติ

223 ชุมพร 860119 อบต.วิสัยเหนือ กรุงไทย 803-0-165XX-X นาง สาวิณี  วัฒนจิตร

224 ชุมพร 860120 ทต.หาดทรายรี กรุงไทย 803-0-127XX-X น.ส.ใกลรุง  โยธิการ

225 ชุมพร 860121 อบต.ถ้ําสิงห กรุงไทย 832-0-014XX-X นางกุศล ขาวสงา

226 ชุมพร 860201 อบต.ทาแซะ กรุงไทย 803-0-343XX-X น.ส.สุนิษาย  เหล็กสงคราม

227 ชุมพร 860207 อบต.รับรอ กรุงไทย 832-0-091XX-X น.ส.สุภาพร  สอนชัด

228 ชุมพร 860305 ทต.ทะเลทรัพย กรุงไทย 832-0-054XX-X เทศบาลตําบลทะเลทรัพย

229 ชุมพร 860311 ทต.ชุมโค กรุงไทย 832-0-383XX-X น.ส.ณธิดา  จงจินดาเจริญ

230 ชุมพร 860415 อบต.หาดยาย กรุงไทย 804-0-422XX-X น.ส.ณัฐกานต  น้ําจิตรตรง

231 ชุมพร 860504 อบต.สวนแตง กรุงไทย 803-1-878XX-X นางกิ่งดาว แผวสมุทร

232 ชุมพร 860801 ทต.ปากตะโก กรุงไทย 823-0-261XX-X นางสุผาวรรณ  ศรีมงคล

233 เชียงราย 570002 อบจ.เชียงราย กรุงไทย 504-0-833XX-X น.ส. ฐิติชญา ยอนใจทัน

234 เชียงราย 570102 ทต.บานดู กรุงไทย 842-0-130XX-X นางสิริปรียา ชิณบุตร

235 เชียงราย 570110 อบต.แมกรณ กรุงไทย 504-0-305XX-X น.ส. อัญชลี สมบูรณ

236 เชียงราย 570111 อบต.หวยชมภู กรุงไทย 504-0-307XX-X น.ส.สิรภัทร  สมราง

237 เชียงราย 570113 อบต.ริมกก กรุงไทย 539-0-384XX-X นางณัฐปภัสร บั้งเงิน

238 เชียงราย 570115 ทต.ปาออดอนชัย กรุงไทย 981-7-227XX-X นางอําไพ จันทาพูน

239 เชียงราย 570116 ทต.ทาสาย กรุงไทย 595-0-199XX-X นางศพุัศสทรียา ธรรมวุฒิ

240 เชียงราย 570117 ทต.ดอยฮาง กรุงไทย 504-1-871XX-X นางกรานสุนีย อารินทร

241 เชียงราย 570118 ทต.ทาสุด กรุงไทย 539-0-196XX-X น.ส.นงนุช คาํจันทร

242 เชียงราย 570204 ทต.เวียงเหนือ กรุงไทย 539-0-203XX-X นางสาวภัทรานิษฐ กาวิรส

243 เชียงราย 570205 ทต.ดอนศลิา กรุงไทย 595-0-002XX-X นางกาญจนา  กันทาสุวรรณ

244 เชียงราย 570303 ทต.ครึ่ง กรุงไทย 453-0-092XX-X เทศบาลตําบลครึ่ง

245 เชียงราย 570308 ทต.ศรีดอนชัย กรุงไทย 453-0-045XX-X น.ส.จิรภิญญา บุดดี

246 เชียงราย 570402 ทต.เวียงเทิง กรุงไทย 981-7-249XX-X นางอันดิกา สายใจ

247 เชียงราย 570403 อบต.เวียง กรุงไทย 981-2-883XX-X นางปวริศา  พรมโลกา

248 เชียงราย 570408 อบต.ตับเตา กรุงไทย 981-2-630XX-X นางจิตโสภิณ เรือนสิทธิ์
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249 เชียงราย 570409 ทต.หงาว กรุงไทย 985-1-524XX-X น.ส. ปาวิณี บัวเงิน

250 เชียงราย 570411 อบต.ศรีดอนไชย กรุงไทย 820-0-399XX-X น.ส.ศิริกานดา แปงสีนวล

251 เชียงราย 570504 อบต.ธารทอง กรุงไทย 542-0-065XX-X น.ส. วิภานันท ตันเดโช

252 เชียงราย 570506 อบต.ดอยงาม กรุงไทย 522-1-321XX-X น.ส.สุนิสา กัณหา

253 เชียงราย 570508 อบต.เจริญเมือง กรุงไทย 522-1-315XX-X น.ส. วรนิษฐ คําออน

254 เชียงราย 570510 อบต.มวงคาํ กรุงไทย 522-1-229XX-X นางรุงนภา  อายสุข

255 เชียงราย 570513 อบต.แมเย็น กรุงไทย 522-0-165XX-X น.ส. นิชานันท ราชคม

256 เชียงราย 570514 อบต.เมืองพาน กรุงไทย 522-1-337XX-X นางปยนุช มีทรัพย

257 เชียงราย 570515 อบต.ทานตะวัน กรุงไทย 504-0-456XX-X นางยุวดี เจียมวิจักษณ

258 เชียงราย 570516 อบต.เวียงหาว กรุงไทย 522-0-314XX-X องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว

259 เชียงราย 570703 ทต.จันจวา กรุงไทย 535-1-261XX-X น.ส.ธัญญา ชุมมงคล

260 เชียงราย 570708 ทต.ปาซาง กรุงไทย 505-0-024XX-X น.ส. เดือนเพ็ญ จันโย

261 เชียงราย 570711 อบต.ปาตึง กรุงไทย 535-0-115XX-X องคการบริหารสวนตําบลปาตึง

262 เชียงราย 570712 ทต.แมไร กรุงไทย 535-0-137XX-X เทศบาลตําบลแมไร

263 เชียงราย 570715 อบต.จอมสวรรค กรุงไทย 535-0-013XX-X นางนิวาริน วงคประชา

264 เชียงราย 570717 ทต.หวยสัก กรุงไทย 539-0-290XX-X นางสุรีรัตน หมื่นไชยวงศ

265 เชียงราย 570802 ทต.เวียง กรุงไทย 546-0-180XX-X นายบุญญาฤทธ์ิ  สุตะวงศ

266 เชียงราย 570806 ทต.แมเงิน กรุงไทย 546-0-084XX-X เทศบาลตําบลแมเงิน

267 เชียงราย 570901 ทต.แมสายมิตรภาพ กรุงไทย 505-0-141XX-X น.ส.วิลาภรณ ใจมุข

268 เชียงราย 570902 ทต.แมสาย กรุงไทย 505-1-030XX-X เทศบาลตําบลแมสาย

269 เชียงราย 570904 อบต.หวยไคร กรุงไทย 505-0-024XX-X น.ส.รัสริน บุญมาตา

270 เชียงราย 570905 อบต.เกาะชาง กรุงไทย 505-1-330XX-X น.ส.เรศนภา เตจะ

271 เชียงราย 570907 อบต.ศรีเมืองชุม กรุงไทย 505-0-172XX-X น.ส. จิรัชญา ปงกันมูล

272 เชียงราย 570909 อบต.บานดาย กรุงไทย 546-1-151XX-X น.ส.ธันยากร ชัยแกว

273 เชียงราย 570910 อบต.โปงงาม กรุงไทย 505-0-002XX-X นางวิภาดา ใจลังกา

274 เชียงราย 571004 อบต.ปาแดด กรุงไทย 539-0-125XX-X น.ส.สมลักษณ ภูทอง

275 เชียงราย 571101 ทต.แมขะจาน กรุงไทย 983-2-390XX-X นางสิรธีร  มูลธิดา

276 เชียงราย 571202 อบต.แมเปา กรุงไทย 539-0-222XX-X องคการบริหารสวนตําบลแมเปา

277 เชียงราย 571203 อบต.แมต๋ํา กรุงไทย 539-0-221XX-X นางวิภาพร อานุ

278 เชียงราย 571204 ทต.ไมยา กรุงไทย 539-0-205XX-X นายสุรศักดิ์ แสนเขื่อน

279 เชียงราย 571401 ทต.บานตา กรุงไทย 539-0-399XX-X นางรัชนีกร สิทธิแปง

280 เชียงราย 571403 ทต.ปาตาล กรุงไทย 539-0-277XX-X นางศรีวรรณ ประทุม

281 เชียงราย 571404 ทต.ยางฮอม กรุงไทย 981-3-057XX-X นางนารีรัตน แสนพวง

282 เชียงราย 571504 อบต.แมฟาหลวง กรุงไทย 505-0-065XX-X องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง

283 เชียงราย 571601 ทต.ปากอดํา กรุงไทย 504-1-957XX-X น.ส.แสงทอง ชัยรัตน

284 เชียงราย 571602 ทต.แมลาว กรุงไทย 980-5-914XX-X นางรุงนภิาพร ผาคํา

285 เชียงราย 571606 อบต.ปากอดํา กรุงไทย 595-0-002XX-X นางกาญจนา คําตาย

286 เชียงราย 571607 อบต.โปงแพร กรุงไทย 539-0-199XX-X องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร

287 เชียงราย 571703 อบต.ดงมหาวัน กรุงไทย 539-1-646XX-X นางสุมาลี สมเสมอใจ

288 เชียงราย 571803 อบต.หนองปากอ กรุงไทย 535-0-029XX-X น.ส. สมฤทยั กันแกว

289 เชียงใหม 500121 ทต.ทาศาลา กรุงไทย 502-0-041XX-X น.ส.ศิรินดา  คําแปง

290 เชียงใหม 500203 อบต.ขวงเปา กรุงไทย 526-0-523XX-X น.ส.นุศรา  ปญญาเหล็ก
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291 เชียงใหม 500510 ทต.แมคือ กรุงไทย 553-0-019XX-X น.ส.อรวรรณ  ตันหลา

292 เชียงใหม 500514 ทต.ปาเมี่ยง กรุงไทย 520-0-044XX-X นายมิ่งขวัญชัย  พรหมจักรแกว

293 เชียงใหม 500604 ทต.แมแตง กรุงไทย 515-1-580XX-X นางณัฐชยา  สระเสริม

294 เชียงใหม 500608 อบต.สบเปง กรุงไทย 876-0-310XX-X น.ส.เตือนใจ  อินชัย

295 เชียงใหม 500804 อบต.แมสาบ กรุงไทย 515-0-177XX-X น.ส.บุญนํา  นิยรัตน

296 เชียงใหม 500807 ทต.เวียงพราว กรุงไทย 375-0-229XX-X น.ส.อลพร  เจริญพันธ

297 เชียงใหม 500910 อบต.โปงน้ํารอน กรุงไทย 532-0-400XX-X น.ส.ภิญญาพัชญ  พิชิตคณุานนต

298 เชียงใหม 501103 ทต.ปาตุม กรุงไทย 375-0-198XX-X นางศนัสนีย  ทองดี

299 เชียงใหม 501109 อบต.แมแวน กรุงไทย 375-0-192XX-X องคการบริหารสวนตําบลแมแวน

300 เชียงใหม 501110 ทต.แมปง กรุงไทย 375-0-753XX-X น.ส.วรินดา  ปญญาพรม

301 เชียงใหม 501111 อบต.โหลงขอด กรุงไทย 375-1-268XX-X น.ส.จุฑามาส  จันทะเวช

302 เชียงใหม 501203 ทต.ยุหวา กรุงไทย 524-0-019XX-X น.ส.พนิดา  เมืองใจ

303 เชียงใหม 501208 ทต.บานแม กรุงไทย 519-0-045XX-X นายจักรกริช  สุวรรณกูล

304 เชียงใหม 501308 ทต.ออนใต กรุงไทย 519-1-310XX-X นางจิราพร  ไชยแยง

305 เชียงใหม 501504 ทต.หนองแกว กรุงไทย 538-0-132XX-X นางศรีวรรณ  มูลหลา

306 เชียงใหม 501509 ทต.บานแหวน กรุงไทย 538-0-115XX-X น.ส.อันติกา  ศรีพรรณ

307 เชียงใหม 501606 อบต.บอสลี กรุงไทย 981-8-637XX-X องคการบริหารสวนตําบลบอสลี

308 เชียงใหม 501706 อบต.บงตัน กรุงไทย 981-8-553XX-X นางสิริกร  สิทธิออน

309 เชียงใหม 501908 ทต.หนองผึ้ง กรุงไทย 548-0-120XX-X น.ส.วิรา  สุขสวัสดิ์

310 เชียงใหม 501909 ทต.ทากวาง กรุงไทย 521-1-300XX-X น.ส.ชวนพิศ  เพลัย

311 เชียงใหม 502202 อบต.บานกาด กรุงไทย 524-0-026XX-X นางสุพิน  กันทาติ๊บ

312 เชียงใหม 502205 อบต.แมวิน กรุงไทย 524-0-360XX-X น.ส.ธัญวรัตน  กันธิยะ

313 เชียงใหม 502304 อบต.หวยแกว กรุงไทย 519-0-012XX-X น.ส.สุมาลี  เทโวขัติ

314 เชียงใหม 502401 อบต.ดอยหลอ กรุงไทย 526-0-015XX-X นายวสันต  ปญญาเลิศ

315 เชียงใหม 502501 ทต.สันพระเนตร กรุงไทย 375-0-196XX-X นางศริิกรณ  ยานะศักดิ์

316 เชียงใหม 502503 ทต.สันปาเปา กรุงไทย 375-0-010XX-X น.ส.อําพร  จักขุเนตร

317 เชียงใหม 502508 ทม.แมโจ กรุงไทย 375-0-108XX-X น.ส.อภัยรินทร  ตุละวัน

318 ตรัง 920101 ทน.ตรัง กรุงไทย 903-1-231XX-X นางฐิตินาฎย  ทิพยมณี  โอนไมผาน

319 ตรัง 920104 อบต.นาพละ กรุงไทย 903-1-823XX-X นางสาววิลาวัลย  เจือกโวน

320 ตรัง 920112 อบต.หนองตรุด กรุงไทย 931-1-230XX-X นางสุพรรษา บริโท

321 ตรัง 920115 อบต.บานโพธิ์ กรุงไทย 903-0-437XX-X นางสาวนุชรินทร  ไกรเทพ

322 ตรัง 920202 ทม.กันตัง กรุงไทย 904-0-454XX-X น.ส.สุนิสา  น้ําเจ็ด

323 ตรัง 920301 ทต.ควนโพธ์ิ กรุงไทย 916-1-305XX-X น.ส.ชนิดา  ชูชนะ

324 ตรัง 920307 ทต.ทุงกระบือ กรุงไทย 916-1-262XX-X นางอารี  เตะหนอน

325 ตรัง 920501 ทต.ควนกุน กรุงไทย 918-1-084XX-X สํานักงานเทศบาลตําบลควนกุน

326 ตรัง 920602 ทต.หวยยอด กรุงไทย 980-2-710XX-X นางสาวปนบินัทธ  โทธรรม

327 ตรัง 920613 ทต.ทางิ้ว กรุงไทย 980-1-383XX-X เทศบาลตําบลทางิ้ว

328 ตรัง 920616 ทต.หวยนาง กรุงไทย 982-5-944XX-X นางวรรณา  เจริญฤทธ์ิ

329 ตรัง 920618 อบต.ทุงตอ กรุงไทย 678-2-140XX-X นางสุภาพร  พุมเกิ้อ

330 ตรัง 920905 อบต.หนองปรือ กรุงไทย 935-0-379XX-X น.ส.จิราวรรณ  อภัยรัตน

331 ตราด 230101 ทม.ตราด กรุงไทย 206-1-006XX-X เทศบาลเมืองตราด

332 ตราด 230108 อบต.อาวใหญ กรุงไทย 206-0-417XX-X นางวันดี เอี่ยมสะอาด
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333 ตราด 230109 อบต.วังกระแจะ กรุงไทย 206-0-289XX-X น.ส.อรุณรัศมี ติงสาโรจน

334 ตราด 230310 อบต.ทุงนนทรี กรุงไทย 245-0-169XX-X น.ส. วิจิตตรา ชุมพล

335 ตราด 230408 อบต.นนทรีย กรุงไทย 245-0-202XX-X น.ส.สาวิตรี อิงขนร

336 ตาก 630110 อบต.วังหิน กรุงไทย 785-0-021XX-X นายนิรุตต  สายใจ

337 ตาก 630111 อบต.แมทอ กรุงไทย 603-0-272XX-X นาง วันเพ็ญ วนกรกูล

338 ตาก 630201 ทต.ทุงกระเชาะ กรุงไทย 603-1-683XX-X น.ส. ธิดารัตน สุริยะ

339 ตาก 630202 ทต.บานตาก กรุงไทย 982-2-581XX-X น.ส.ปติยา  นันทวงษ

340 ตาก 630209 อบต.ทองฟา กรุงไทย 982-2-430XX-X นางสุนนัทา  คําภูษา

341 ตาก 630303 อบต.วังหมัน กรุงไทย 603-0-513XX-X น.ส. อภิญญา แกวสุวรรณ

342 ตาก 630304 อบต.ยกกระบัตร กรุงไทย 603-0-307XX-X น.ส.ขนิษฐา  ขัยวงศ

343 ตาก 630404 ทต.ทุงหลวง กรุงไทย 986-7-550XX-X น.ส.แสงเดือน จุมปูโสด

344 ตาก 630405 อบต.ขะเนจื้อ กรุงไทย 604-1-635XX-X น.ส.จันทิพา  ศรีภา

345 ตาก 630503 อบต.แมตาน กรุงไทย 604-0-226XX-X นางวาสนา  ปภาปยวรโชติ

346 ตาก 630507 อบต.แมอุสุ กรุงไทย 982-8-360XX-X นางจรรญษร กลิ่นหอม

347 ตาก 630520 อบต.ดานแมละเมา กรุงไทย 965-0-053XX-X น.ส.ขวัญเดือน  ปญญา

348 ตาก 630703 อบต.ชองแคบ กรุงไทย 604-0-068XX-X น.ส. สุนีย ดอยงามไพร

349 ตาก 630902 อบต.เชียงทอง กรุงไทย 982-3-168XX-X นางวิไลวรรณ บัวสําลี

350 ตาก 630904 อบต.ประดาง กรุงไทย 982-3-420XX-X น.ส.ศรีสุวรรณ มั่นแกว

351 ตาก 630910 อบต.แมกุ กรุงไทย 604-0-216XX-X น.ส. สมใจ บุญมาก

352 ตาก 630911 อบต.ทาสายลวด กรุงไทย 604-1-452XX-X นางณิชกมล โตจําเริญ

353 ตาก 630916 อบต.แมปะ กรุงไทย 604-0-228XX-X นางอุษณีย  บุญกัน

354 นครนายก 260112 อบต.สาริกา กรุงไทย 021-1-003XX-X นางจริยา  คุมภัย   โอนไมผาน

355 นครนายก 260114 อบต.เขาพระ กรุงไทย 211-0-481XX-X นางทวิาพร  จุลเจิม

356 นครนายก 260115 อบต.พรหมณี กรุงไทย 211-1-694XX-X น.ส.วชิราภรณ  พรเลศิ

357 นครนายก 260306 อบต.ทองหลาง กรุงไทย 212-0-015XX-X น.ส.นิภา  พัรธวารี

358 นครนายก 260309 อบต.ปาขะ กรุงไทย 212-0-453XX-X น.ส.รุงฤทัย  อุดมขันธ

359 นครนายก 260311 อบต.ศรีกะอาง กรุงไทย 212-0-200XX-X นางจันทรทิมา  นิสัยสัตย

360 นครนายก 260401 อบต.พระอาจารย กรุงไทย 212-0-107XX-X นางจินตนา  พวงชู

361 นครปฐม 730104 ทต.โพรงมะเดื่อ กรุงไทย 719-1-190XX-X นางธัญญรตา บุญญทองอุษา

362 นครปฐม 730106 อบต.บางแขม กรุงไทย 733-0-262XX-X นางสาวจินตนา วิวัฏฏกุลธร

363 นครปฐม 730110 ทต.มาบแค กรุงไทย 701-0-284XX-X นางสาวสุดารัตน  ปรีชื่น

364 นครปฐม 730115 ทม.นครปฐม กรุงไทย 701-0-182XX-X นางสาวเกศแกว ลบแยม

365 นครปฐม 730116 อบต.วังตะกู กรุงไทย 701-0-084XX-X นางสาวสุรางค  ธานินทรธราธาร

366 นครปฐม 730118 ทม.สามควายเผือก กรุงไทย 701-1-800XX-X น.ส.กาญจนา ทัพชัย

367 นครปฐม 730119 อบต.ทุงนอย กรุงไทย 701-1-438XX-X น.ส.มลิวัลย เบ็ญจวรรณ

368 นครปฐม 730129 อบต.บานยาง กรุงไทย 701-0-131XX-X น.ส.สุภานี สมพานแพ

369 นครปฐม 730201 อบต.ทุงกระพังโหม กรุงไทย 726-0-018XX-X นางจิตรา ฮวดหนองโพธ์ิ

370 นครปฐม 730204 อบต.หวยขวาง กรุงไทย 726-0-015XX-X นางภัทรกร อินโอสถ

371 นครปฐม 730305 อบต.วัดแค กรุงไทย 701-0-347XX-X นางสาวศศมญ  โสภิณ

372 นครปฐม 730310 อบต.ทาพระยา กรุงไทย 677-9-322XX-X นายธิติ อยูสมบูรณ

373 นครปฐม 730314 ทต.ศรีษะทอง กรุงไทย 459-0-003XX-X นางสาววรวรรณ เสนาะพิน

374 นครปฐม 730324 อบต.บางพระ กรุงไทย 733-1-343XX-X นางสาวจารุณี  นุชสุดสวาท
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375 นครปฐม 730404 อบต.ดอนพุทรา กรุงไทย 701-0-703XX-X นางสาวอาธิชชา จอยแพง

376 นครปฐม 730504 ทต.รางกระทุม กรุงไทย 702-1-246XX-X น.ส.พรจันทร เคาภูไทย

377 นครปฐม 730505 ทต.ลําพญา กรุงไทย 702-0-024XX-X น.ส.พิศมัย อนสืบสาย

378 นครปฐม 730507 อบต.บางหลวง กรุงไทย 702-0-175XX-X น.ส.รสรินทร เย็นกาย

379 นครปฐม 730515 อบต.นิลเพชร กรุงไทย 702-0-014XX-X นางสาวพัชรี  พลชัย

380 นครปฐม 730601 อบต.ทาขาม กรุงไทย 734-0-019XX-X อบต.ทาขาม

381 นครปฐม 730606 อบต.สามพราน กรุงไทย 734-0-038XX-X นางอุบลรัตน รัตนะวิมล

382 นครปฐม 730608 ทม.สามพราน กรุงไทย 734-0-139XX-X นางวรรณี จันทรแจมฟา

383 นครปฐม 730610 ทม.ไรขิง กรุงไทย 734-1-113XX-X เทศบาลเมืองไรขิง

384 นครปฐม 730615 อบต.คลองจินดา กรุงไทย 701-3-320XX-X นางสรชา  สุนทรสขุ

385 นครปฐม 730701 อบต.ศาลายา กรุงไทย 459-0-583XX-X นางณัฎฐวี มงคลศรี

386 นครปฐม 730702 ทต.ศาลายา กรุงไทย 459-0-255XX-X นางวาสนา กลิ่นมัคผล

387 นครปฐม 730703 ทต.คลองโยง กรุงไทย 459-0-010XX-X เทศบาลตําบลคลองโยง

388 นครพนม 480113 ทต.หนองญาติ กรุงไทย 408-1-681XX-X น.ส.สุขเสวย  โคตสา

389 นครพนม 480604 อบต.ทาลาด กรุงไทย 421-0-046XX-X น.ส.อุทัยวรรณ  เชื้อดวงผุย

390 นครพนม 481001 อบต.โพนสวรรค กรุงไทย 408-0-265XX-X นางเรวดี  พิมพสิน

391 นครราชสีมา 300107 ทต.โพธิ์กลาง กรุงไทย 301-3-052XX-X น.ส.ณวพร สิงหวรรณุรัตน

392 นครราชสีมา 300109 ทต.โคกสูง กรุงไทย 341-0-216XX-X เทศบาลตําบลโคกสูง

393 นครราชสีมา 300124 อบต.หนองบัวศาลา กรุงไทย 301-3-172XX-X อบต.หนองบัวศาลา

394 นครราชสีมา 300305 อบต.โนนสมบูรณ กรุงไทย 984-3-593XX-X น.ส.อําภา เนยีมขุนทด

395 นครราชสีมา 300404 อบต.คูขาด กรุงไทย 302-0-211XX-X องคการบริหารสวนตําบลคขูาด

396 นครราชสีมา 300408 อบต.หนองมะนาว กรุงไทย 302-0-209XX-X นางพิชญาภา จันทราไพสนธ

397 นครราชสีมา 300409 อบต.หนองบัว กรุงไทย 302-0-406XX-X นางปาริชาติ แสงดี

398 นครราชสีมา 300505 อบต.ชอระกา กรุงไทย 302-0-250XX-X นางสาวอาภาพร ชํานาญศกึ

399 นครราชสีมา 300709 ทต.ทาเยี่ยม กรุงไทย 344-0-376XX-X น.ส.ปรางคทิพย มุงกระโทก

400 นครราชสีมา 300804 ทต.หนองกราด กรุงไทย 305-0-088XX-X น.ส.เพียงตะวัน โตงสูงเนิน

401 นครราชสีมา 300902 ทต.โคกสวาย กรุงไทย 306-1-527XX-X น.ส.จีรนนัท พวงทาลัยรัตน

402 นครราชสีมา 300904 อบต.ดานจาก กรุงไทย 341-0-310XX-X นางกรรณิกา ใจเย็น

403 นครราชสีมา 300907 อบต.คางพลู กรุงไทย 341-0-221XX-X องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

404 นครราชสีมา 300911 อบต.ถนนโพธิ์ กรุงไทย 374-0-185XX-X น.ส.พิมพณิศา มีถมธนวัฒน

405 นครราชสีมา 300916 อบต.มะคา กรุงไทย 301-3-083XX-X น.ส.ถวิสรา พาขุนทด

406 นครราชสีมา 301018 ทต.ดอนหวาย กรุงไทย 341-0-619XX-X น.ส.พูนทรัพย ประจัดกลาง

407 นครราชสีมา 301106 อบต.ชีวึก กรุงไทย 985-9-401XX-X นางศริินภา พรมสายออ

408 นครราชสีมา 301204 อบต.ดอนตะหนิน กรุงไทย 302-0-250XX-X นางสาวรุงทวิา พิมพทอง

409 นครราชสีมา 301211 อบต.กุดจอก กรุงไทย 340-0-105XX-X นางนันทนภัส ตระกูลเสถียร

410 นครราชสีมา 301219 อบต.หนองแจงใหญ กรุงไทย 302-0-080XX-X นางวิลาวรรณ อินอุนโชติ

411 นครราชสีมา 301414 อบต.ภูหลวง กรุงไทย 304-0-048XX-X นางสมพิศ พลตื้อ

412 นครราชสีมา 301503 อบต.สัมฤทธ์ิ กรุงไทย 980-6-051XX-X นางกาญจนา อุทาน

413 นครราชสีมา 301709 อบต.โนนรัง กรุงไทย 340-1-280XX-X นางสาวณัชลักษม มณีย

414 นครราชสีมา 301805 อบต.โคราช กรุงไทย 398-0-064XX-X น.ส.ทองยอย ศรีโคกกรวด

415 นครราชสีมา 301811 อบต.นากลาง กรุงไทย 303-1-416XX-X น.ส.ณัฐยา ชายกระโทก

416 นครราชสีมา 301903 อบต.โปงแดง กรุงไทย 374-0-243XX-X น.ส.กัญรดา รภัทรโณทยั
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417 นครราชสีมา 301905 อบต.หนองสรวง กรุงไทย 306-0-440XX-X น.ส.บุศราทิพย วิสิฐนฤชัย

418 นครราชสีมา 302003 ทต.คลองไผ กรุงไทย 327-0-585XX-X น.ส.ชัญญณัท ฤทธ์ินอก

419 นครราชสีมา 302005 อบต.บานหัน กรุงไทย 491-0-386XX-X น.ส.พิฐชญาณ พงศธนากุลสิริ

420 นครราชสีมา 302101 ทต.สีมามงคล กรุงไทย 328-1-162XX-X นางอัญชลี จันตะเรือง

421 นครราชสีมา 302103 ทต.กลางดง กรุงไทย 303-0-041XX-X นางชลิตษา พันชนะ

422 นครราชสีมา 302209 อบต.บานใหม กรุงไทย 344-0-698XX-X นางนฤมล เปลื้องกระโทก

423 นครราชสีมา 302403 อบต.โนนตาเถร กรุงไทย 302-0-024XX-X น.ส.ธนวรรณ เกิดศกัดิ์ ณ แวงนอย

424 นครราชสีมา 302802 ทต.สระพระ กรุงไทย 341-0-301XX-X เทศบาลตําบลสระพระ

425 นครราชสีมา 303002 อบต.เมืองพะไล กรุงไทย 302-0-335XX-X นางณิฐชานันท ธนาชัยศศริฐั

426 นครราชสีมา 303005 อบต.หนองหวา กรุงไทย 672-8-520XX-X น.ส.รุจี จิราศักดิ์เกษม

427 นครราชสีมา 303114 อบต.หันหวยทราย กรุงไทย 340-0-184XX-X น.ส.ดวงแกว มุยเฮบัว

428 นครราชสีมา 303207 อบต.บึงพะไล กรุงไทย 342-0-045XX-X น.ส.นิภา สายน้ํา

429 นครศรีธรรมราช 800104 ทต.ปากนคร กรุงไทย 801-0-025XX-X นางปริญญา ดวงมณี

430 นครศรีธรรมราช 800109 อบต.ปากนคร กรุงไทย 801-0-442XX-X นางสายใจ มาศบํารุง

431 นครศรีธรรมราช 800112 อบต.ไชยมนตรี กรุงไทย 801-0-363XX-X นางณัฎฐา ไชยบุญ

432 นครศรีธรรมราช 800116 ทต.โพธิ์เสด็จ กรุงไทย 801-0-494XX-X นางจงกลนี สมทอง

433 นครศรีธรรมราช 800117 อบต.บางจาก กรุงไทย 801-0-331XX-X น.ส.เพ็ญพร โอษฐฤทธ์ิ

434 นครศรีธรรมราช 800202 ทต.พรหมโลก กรุงไทย 816-0-129XX-X นางวารีรัตน อินทรสุวรรณ

435 นครศรีธรรมราช 800305 อบต.กําโลน กรุงไทย 816-0-327XX-X นางหทัยรัตน ยุทธกาศ

436 นครศรีธรรมราช 800306 ทต.ขุนทะเล กรุงไทย 801-0-701XX-X น.ส.พรพรรณ สําเนากาญจน

437 นครศรีธรรมราช 800401 ทต.ปากน้ําฉวาง กรุงไทย 814-0-003XX-X นางเณริศา ชูแกว

438 นครศรีธรรมราช 800408 อบต.กะเปยด กรุงไทย 814-0-078XX-X นางวีรอร เกษเพชร

439 นครศรีธรรมราช 800705 อบต.เคร็ง กรุงไทย 822-0-544XX-X นางวิภาวี เพ็ชรโรจน

440 นครศรีธรรมราช 800711 อบต.เขาพระทอง กรุงไทย 822-0-167XX-X นางกัญญภัทร พวงทอง

441 นครศรีธรรมราช 800803 อบต.กลาย กรุงไทย 828-1-435XX-X นายศอลาหุดดีน หวังตะหนอ

442 นครศรีธรรมราช 800909 ทต.กะปาง กรุงไทย 815-0-101XX-X นางธัญญารัตน เกื้อเดช

443 นครศรีธรรมราช 801102 ทต.ทุงสัง กรุงไทย 982-7-387XX-X นางณฐปภัสร คงเหมาะ

444 นครศรีธรรมราช 801206 อบต.คลองกระบือ กรุงไทย 802-1-359XX-X นายอนันต นาคสุข

445 นครศรีธรรมราช 801208 อบต.บานใหม กรุงไทย 802-0-130XX-X นางสาวสุวรรณี เพ็ชรทรัพย

446 นครศรีธรรมราช 801211 อบต.ปากพนังฝงตะวันตก กรุงไทย 828-0-552XX-X นายศุกรอรุณ บุญมาศ

447 นครศรีธรรมราช 801215 อบต.ปากพนังฝงตะวันออก กรุงไทย 802-0-153XX-X น.ส.ขนิษฐา คลิ้งทอง

448 นครศรีธรรมราช 801305 อบต.หินตก กรุงไทย 985-7-329XX-X น.ส.ออนศิริ สัตถาพร

449 นครศรีธรรมราช 801401 อบต.สิชล กรุงไทย 828-1-501XX-X นางจิรภรณ สุวรรณ

450 นครศรีธรรมราช 801406 อบต.เปลี่ยน กรุงไทย 828-0-569XX-X นางวิภารัตน จันทรประทุม

451 นครศรีธรรมราช 801407 อบต.สี่ขีด กรุงไทย 981-6-363XX-X นางนิลวัลย  ศรีสุข

452 นครศรีธรรมราช 801410 ทต.ทุงใส กรุงไทย 813-0-050XX-X นางสาริศา  วิบูลยศิลป

453 นครศรีธรรมราช 801501 ทต.อาวขนอม กรุงไทย 813-0-263XX-X นายเอกชัย  รักษาทิพย

454 นครศรีธรรมราช 801503 อบต.ควนทอง กรุงไทย 813-1-177XX-X นางศริิพร แซเดี่ยว

455 นครศรีธรรมราช 801504 ทต.ทองเนียน กรุงไทย 813-1-241XX-X นางศริาภรณ ณ นคร

456 นครศรีธรรมราช 801601 อบต.หัวไทร กรุงไทย 983-8-922XX-X นางขอหนัน เจะดุหมัน

457 นครศรีธรรมราช 801603 ทต.หนาสตน กรุงไทย 983-9-329XX-X นางรัตนา ทองสงฆ

458 นครศรีธรรมราช 801604 อบต.ทรายขาว กรุงไทย 826-0-375XX-X นางประภารัตน  รัตนกระจาง
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459 นครศรีธรรมราช 801605 อบต.แหลม กรุงไทย 983-7-830XX-X น.ส.จิณหนิภา ไพจิตรจินดา

460 นครศรีธรรมราช 801611 อบต.รามแกว กรุงไทย 983-7-051XX-X นางลาวัณย จันทฤทธิ์

461 นครศรีธรรมราช 801612 ทต.เกาะเพชร กรุงไทย 983-6-810XX-X นางเสาวณี ออนเกตุพล

462 นครศรีธรรมราช 802002 ทต.นาสาร กรุงไทย 816-0-192XX-X นางชนิดาภา แดงนอย

463 นครศรีธรรมราช 802003 อบต.ทายสําเภา กรุงไทย 389-0-084XX-X นางจันทรตรี ตรีสุข

464 นครศรีธรรมราช 802102 อบต.กรุงชิง กรุงไทย 828-0-347XX-X องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

465 นครศรีธรรมราช 802302 ทต.ดอนตรอ กรุงไทย 826-0-034XX-X นางสาวสุเมตตา  สิงโหพล

466 นครศรีธรรมราช 802305 อบต.ถ้ําพรรณรา กรุงไทย 822-0-039XX-X นางนิรมรต ชูเกิด

467 นครสวรรค 600203 ทต.บางประมุง กรุงไทย 628-1-540XX-X นางปนัดดา ศรีวารี

468 นครสวรรค 600703 ทต.ชองแค กรุงไทย 607-0-067XX-X นางนงลักษณ ชุมเงิน

469 นครสวรรค 600707 อบต.หัวหวาย กรุงไทย 607-0-272XX-X นางสาวพัขรินทร คําเปล

470 นครสวรรค 601003 อบต.พยุหะ กรุงไทย 609-0-062XX-X นางสาวอาลินา จันทรครุธ

471 นครสวรรค 601205 อบต.หนองพิกุล กรุงไทย 626-0-058XX-X นางจุฑารัตน จิ๋วมา

472 นนทบุรี 120304 ทต.เสาธงหิน กรุงไทย 758-0-361XX-X น.ส.นันทนภัส บุญเหมาะ

473 นนทบุรี 120407 อบต.ลําโพ กรุงไทย 108-0-381XX-X น.ส.เรวดี  นิยมพลอย

474 นนทบุรี 120504 อบต.หนองเพรางาย กรุงไทย 758-0-026XX-X นางปวริศา  อิจฉริยะประสิทธ์ิ

475 นนทบุรี 120506 อบต.ขุนศรี กรุงไทย 139-0-008XX-X น.ส.ศุภลักษณ  ยิ้มดี

476 นนทบุรี 120507 อบต.คลองขวาง กรุงไทย 121-1-451XX-X นางสุกัญญา  มัณยานนท

477 นนทบุรี 120605 อบต.บางตะไนย กรุงไทย 108-0-689XX-X น.ส.ทิพยวรรณา โกสมิง

478 นนทบุรี 120609 อบต.ออมเกร็ด กรุงไทย 121-1-368XX-X น.ส.ณธษา  รติธนรักษ

479 นราธิวาส 960101 ทม.นราธิวาส กรุงไทย 981-0-729XX-X น.ส.กรรณธินี ฉลองวงศ

480 นราธิวาส 960107 ทต.กะลุวอเหนือ กรุงไทย 905-0-165XX-X น.ส.เจะไอนี เจะเตะ

481 นราธิวาส 960205 อบต.ศาลาใหม กรุงไทย 922-0-024XX-X น.ส.นิตย เรืองสุวรรณ

482 นราธิวาส 960209 อบต.โฆษิต กรุงไทย 922-0-043XX-X นางนิตธิยา ทองบุญชุม

483 นราธิวาส 960304 อบต.ลุโบะสาวอ กรุงไทย 905-1-556XX-X น.ส.อามีเนาะ นิซาแย

484 นราธิวาส 960803 ทต.แวง กรุงไทย 914-0-034XX-X นางไซเฆาะฮ ยะแนสะแม

485 นราธิวาส 961002 ทม.สุไหงโก-ลก กรุงไทย 914-0-193XX-X น.ส.ไพริน กลอมเกลี้ยง

486 นราธิวาส 961004 อบต.มูโนะ กรุงไทย 914-0-712XX-X น.ส.อุไรรัตน มะหะหมัด

487 นราธิวาส 961103 ทต.ปะลุรู กรุงไทย 914-0-305XX-X เทศบาลตําบลปะลุรู

488 นราธิวาส 961303 อบต.มะรือโบออก กรุงไทย 905-0-748XX-X น.ส.เฟาะอามีรา สาเหะอามะ

489 นาน 550108 อบต.นาซาว กรุงไทย 981-2-055XX-X น.ส.ศุภลักษณ ปุกคําดี

490 นาน 550112 อบต.สะเนียน กรุงไทย 507-3-164XX-X นางนงนชุ พรมมี

491 นาน 550205 อบต.แมจริม กรุงไทย 695-0-223XX-X นางปรียา โกรีภาพ

492 นาน 550411 อบต.น้ําตก กรุงไทย 983-4-807XX-X นางธริสรา แกวนาเมอืง

493 นาน 550505 ทต.ศิลาแลง กรุงไทย 986-2-981XX-X นางปรานอม คําชั่ง

494 นาน 550508 อบต.ไชยวัฒนา กรุงไทย 980-6-326XX-X นางชาวลี จิณเสน

495 นาน 550607 อบต.จอมพระ กรุงไทย 507-0-042XX-X น.ส.นิชาภา เศวตเศรณีกุล

496 นาน 550712 อบต.อายนาไลย กรุงไทย 981-7-807XX-X อบต.อายนาไลย

497 นาน 550804 อบต.ทุงชาง กรุงไทย 507-0-873XX-X นางณัฐกฤตา นันตะปน

498 นาน 550907 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน กรุงไทย 507-0-567XX-X น.ส.ภัทรวรรณ สมบัติ

499 นาน 551001 อบต.นาทะนุง กรุงไทย 507-0-549XX-X น.ส.กัญญาณัฐ สุรธนันทพงษ 

500 นาน 551103 อบต.พงษ กรุงไทย 982-4-008XX-X น.ส.เรณู ณรินทร
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501 นาน 551404 อบต.น้ําเกี๋ยน กรุงไทย 695-0-097XX-X นางอัญชลี ปนทา

502 บึงกาฬ 380104 ทต.ไคสี กรุงไทย 447-0-027XX-X น.ส.จีราวรร  กอบุตร

503 บึงกาฬ 380106 ทต.โคกกอง กรุงไทย 447-0-360XX-X นายจีรทีปต  ติดมา

504 บึงกาฬ 380107 ทม.บึงกาฬ กรุงไทย 447-0-032XX-X นางเนตรดาว  อุดมโภคาทรัพย

505 บึงกาฬ 380112 อบต.ชัยพร กรุงไทย 447-0-019XX-X น.ส.วรนุช  แกวพุด

506 บึงกาฬ 380115 ทต.โนนสวาง กรุงไทย 447-0-073XX-X น.ส.รจนา  ศรีเทียน

507 บึงกาฬ 380303 อบต.บานตอง กรุงไทย 430-0-617XX-X น.ส.กัลยา  บุญเรืองจักร

508 บึงกาฬ 380304 อบต.ทาสะอาด กรุงไทย 430-1-523XX-X นายบุญอยู  พลากุล

509 บึงกาฬ 380306 อบต.โสกกาม กรุงไทย 430-0-097XX-X องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

510 บึงกาฬ 380502 ทต.ดอนหญานาง กรุงไทย 982-0-111XX-X น.ส.รัชนี  พลพันธ

511 บุรีรัมย 310101 ทม.บุรีรัมย กรุงไทย 284-0-358XX-X นางสายรุง  ชุมเย็น

512 บุรีรัมย 310104 อบต.เสม็ด กรุงไทย 308-0-034XX-X น.ส.ประดับ  หริรักษวงศ

513 บุรีรัมย 310107 อบต.สวายจีก กรุงไทย 308-0-039XX-X องคการบริหารสวนตําบลสวายจีก

514 บุรีรัมย 310113 อบต.สองหอง กรุงไทย 791-0-121XX-X นางจําเนียร  ทองมีคา

515 บุรีรัมย 310207 อบต.หินเหล็กไฟ กรุงไทย 791-0-205XX-X น.ส.จตุภรณ  ไชยสุวรรณ

516 บุรีรัมย 310302 อบต.ลําดวน กรุงไทย 324-0-294XX-X น.ส.ณปภัช  อินเทศ

517 บุรีรัมย 310303 ทต.สองชั้น กรุงไทย 324-0-152XX-X นางศรินทร  ศรีภา

518 บุรีรัมย 310313 ทต.กระสัง กรุงไทย 324-0-216XX-X น.ส.ชนานันท  ประคองสุข

519 บุรีรัมย 310403 อบต.สะเดา กรุงไทย 373-0-089XX-X นางสาวนิรมล  หัตถกิจ

520 บุรีรัมย 310407 อบต.หนองกง กรุงไทย 373-0-433XX-X นางสัตยา  ภิญญมุขสาพงษ

521 บุรีรัมย 310408 อบต.ถนนหัก กรุงไทย 373-0-020XX-X นางปารณีย  ศรีเรือง

522 บุรีรัมย 310409 อบต.หนองไทร กรุงไทย 373-0-029XX-X นางกนกวรรณ  ประทุมเงิน

523 บุรีรัมย 310413 อบต.ทรัพยพระยา กรุงไทย 373-0-025XX-X นางอําไพ  ปาลอนันตกุล

524 บุรีรัมย 310414 อบต.หนองยายพิมพ กรุงไทย 373-1-189XX-X นางจิตตวดี  ใจภพ

525 บุรีรัมย 310502 ทต.หนองกี่ กรุงไทย 984-2-690XX-X นางทาริกา  ถินผักแวน

526 บุรีรัมย 310503 อบต.เยยปราสาท กรุงไทย 984-0-354XX-X น.ส.ศุภรัตน  เลือดไทย

527 บุรีรัมย 310508 อบต.ทุงกระเต็น กรุงไทย 373-0-383XX-X อบต.ทุงกระเต็น

528 บุรีรัมย 310510 อบต.โคกสูง กรุงไทย 984-0-787XX-X น.ส.พรรณนา  วาปโส

529 บุรีรัมย 310702 ทต.ประโคนชัย กรุงไทย 316-1-562XX-X เทศบาลตําบลประโคนชัย

530 บุรีรัมย 310704 อบต.บานไทร กรุงไทย 316-0-034XX-X เงินฝากองคการบริหารสวนตาํบลบานไทร

531 บุรีรัมย 310710 อบต.ไพศาล กรุงไทย 308-0-184XX-X น.ส.กาญจนา  ชาญอนันตวงศา

532 บุรีรัมย 310716 อบต.ประทัดบุ กรุงไทย 316-0-313XX-X น.ส.ปน ทองเภา

533 บุรีรัมย 310807 อบต.สายตะกู กรุงไทย 316-0-454XX-X องคการบริหารสวนตําบลสายตะกู

534 บุรีรัมย 310808 อบต.หินลาด กรุงไทย 316-0-108XX-X นางนุชชนา  จันทรดิษฐ

535 บุรีรัมย 310901 อบต.พุทไธสง กรุงไทย 334-1-005XX-X น.ส.พรทิพย  สิงหไธสง

536 บุรีรัมย 310904 อบต.บานจาน กรุงไทย 334-0-023XX-X น.ส.อารีรัตน  ชินไธสง

537 บุรีรัมย 311003 ทต.ทะเมนชัย กรุงไทย 308-0-045XX-X นางนุชนาฏ  ชาญรัมย

538 บุรีรัมย 311010 อบต.โคกสะอาด กรุงไทย 308-0-189XX-X นางนาฏญา  เพียงไธสง

539 บุรีรัมย 311011 อบต.เมืองแฝก กรุงไทย 309-1-459XX-X น.ส.อรุณศรี  โพธิ์สัตย

540 บุรีรัมย 311017 อบต.บุโพธ์ิ กรุงไทย 309-0-141XX-X นางพิกุลแกว  เพชรรุง

541 บุรีรัมย 311101 ทต.ศรีสตกึ กรุงไทย 308-0-189XX-X นางวิไลวรรณ  จําปาแดง

542 บุรีรัมย 311206 อบต.หูทาํนบ กรุงไทย 373-0-258XX-X นางประภาวรินทร  ดํารงรัตนโชติ
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543 บุรีรัมย 311303 อบต.บานคู กรุงไทย 334-0-121XX-X นางปยะธิดา  ธิราชรัมย

544 บุรีรัมย 311304 อบต.บานดู กรุงไทย 334-0-056XX-X น.ส.ฐิตินันท  บุญรับ

545 บุรีรัมย 311305 อบต.ดอนกอก กรุงไทย 334-0-056XX-X นางไพรวัน  แปลงไธสง

546 บุรีรัมย 311607 ทต.โคกเหล็ก กรุงไทย 308-0-432XX-X น.ส.มาริสา  คร่ํากลาง

547 บุรีรัมย 311705 อบต.ดงอีจาน กรุงไทย 984-0-509XX-X นางเสาวดี  เจริญศริิ

548 บุรีรัมย 311801 ทต.ชํานิ กรุงไทย 309-0-044XX-X นางมธุรส  พุดสูงเนนิ

549 บุรีรัมย 311802 ทต.หนองปลอง กรุงไทย 373-0-557XX-X เทศบาลตําบลหนองปลอง

550 บุรีรัมย 311803 อบต.เมืองยาง กรุงไทย 308-1-579XX-X น.ส.เจนจิรา  บํารุงแควน

551 บุรีรัมย 311804 อบต.ชอผกา กรุงไทย 373-0-081XX-X น.ส.พัชรมัย  ศรีผดุง

552 บุรีรัมย 311904 อบต.แดงใหญ กรุงไทย 334-1-200XX-X นางศกุนตลา  ประภาสโนบล

553 บุรีรัมย 312012 อบต.แคนดง กรุงไทย 330-1-119XX-X นางสุคนธทิพย  ดําริห

554 บุรีรัมย 312101 อบต.อีสานเขต กรุงไทย 373-0-290XX-X น.ส.กรรณิการ  คําสอน

555 บุรีรัมย 312102 ทต.ถาวร กรุงไทย 373-0-363XX-X นางสาวดวงพร  ทับอุดม

556 บุรีรัมย 312103 ทต.ยายแยมวัฒนา กรุงไทย 373-0-034XX-X น.ส.พรนิภา  มะลิกัน

557 บุรีรัมย 312206 อบต.กระสัง กรุงไทย 330-1-157XX-X นางสายสุณี  สุภิมารส

558 บุรีรัมย 312212 อบต.ชุมแสง กรุงไทย 330-1-301XX-X นางเจษฎาภรณ  ดีสุทธิ์

559 ปทุมธานี 130601 ทม.คูคต กรุงไทย 067-8-253XX-X น.ส.ณัฏธยาน  มหาพรหมรักษ  โอนไมผาน

560 ปทุมธานี 130608 อบต.บึงทองหลาง กรุงไทย 974-0-148XX-X น.ส.รัชนี  ชื่นชม

561 ประจวบครีีขันธ 770101 ทม.ประจวบครีีขันธ กรุงไทย 715-0-070XX-X นางเสาวลักษณ  อุณหสุทธิยานนท

562 ประจวบครีีขันธ 770105 อบต.เกาะหลัก กรุงไทย 715-1-530XX-X น.ส.อรัญพร  วิจิตรวรพงศ

563 ประจวบครีีขันธ 770106 อบต.คลองวาฬ กรุงไทย 715-0-096XX-X น.ส.มณฑิรา  แกวเจริญ

564 ประจวบครีีขันธ 770108 อบต.อาวนอย กรุงไทย 715-0-459XX-X น.ส.วิชชุดา  วิสุทธิประเสริฐ

565 ประจวบครีีขันธ 770109 อบต.บอนอก กรุงไทย 715-0-355XX-X น.ส.ดวงใจ  อัลแสง

566 ประจวบครีีขันธ 770203 ทต.ไรใหม กรุงไทย 723-1-017XX-X เทศบาล ตําบลไรใหม

567 ประจวบครีีขันธ 770305 อบต.เขาลาน กรุงไทย 985-4-239XX-X น.ส.น้ําผึ้ง พุกกะพูน

568 ประจวบครีีขันธ 770403 อบต.รอนทอง กรุงไทย 742-0-050XX-X น.ส.สุนันทา  เย็นลับ

569 ประจวบครีีขันธ 770406 อบต.ทองมงคล กรุงไทย 742-0-213XX-X น.ส.ขวัญเมือง บุตรพุม

570 ประจวบครีีขันธ 770408 ทต.รอนทอง กรุงไทย 742-0-038XX-X นางอุทัย  พุมสวัสดิ์

571 ประจวบครีีขันธ 770509 อบต.ไชยราช กรุงไทย 742-0-041XX-X น.ส.สุภาพ รื่นรวย

572 ประจวบครีีขันธ 770602 ทต.ปราณบุรี กรุงไทย 716-1-219XX-X นางธิดาพร  กลิ่นรุง

573 ประจวบครีีขันธ 770604 ทต.ไรเกา กรุงไทย 723-0-225XX-X นางกิ่วแกว  ออนทรัพย

574 ประจวบครีีขันธ 770606 อบต.ปากน้ําปราณ กรุงไทย 716-1-135XX-X นางสุรินทร  เมฆขยาย

575 ประจวบครีีขันธ 770703 ทต.หนองพลับ กรุงไทย 722-0-027XX-X น.ส. วารุณี  ศรีเมฆ

576 ประจวบครีีขันธ 770705 อบต.หินเหล็กไฟ กรุงไทย 722-0-421XX-X น.ส.ธันยชนก  กลัดสิงห

577 ประจวบครีีขันธ 770706 อบต.หนองพลับ กรุงไทย 722-0-569XX-X น.ส.รัตติยา  คชกูล

578 ประจวบครีีขันธ 770801 อบต.สามรอยยอด กรุงไทย 716-0-015XX-X น.ส.ณฐวรรณ พระสงฆ

579 ประจวบครีีขันธ 770804 อบต.ศาลาลัย กรุงไทย 716-0-156XX-X น.ส.ณนินกาญจน ภูถาวร

580 ปราจีนบุรี 250105 อบต.รอบเมือง กรุงไทย 213-1-744XX-X นางวิไล  วงษนิกร

581 ปราจีนบุรี 250110 อบต.ดงพระราม กรุงไทย 213-0-735XX-X น.ส.สุรางครตัน โฉมงาม

582 ปราจีนบุรี 250202 ทต.เมืองเกา กรุงไทย 233-6-013XX-X เทศบาลตําบลเมืองเกา (เพื่อการรับเงิน)

583 ปราจีนบุรี 250204 อบต.กบินทร กรุงไทย 233-0-060XX-X นางอําพร  ศิลา

584 ปราจีนบุรี 250209 อบต.วังตะเคียน กรุงไทย 233-0-497XX-X นางกนิษฐา  เจริญผล
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585 ปราจีนบุรี 250211 อบต.ลาดตะเคยีน กรุงไทย 233-0-028XX-X นางสงา แสนศักดา

586 ปราจีนบุรี 250215 อบต.นาแขม กรุงไทย 233-0-400XX-X น.ส.ฐิติกานต  เซ็งแซ

587 ปราจีนบุรี 250307 อบต.บุพราหมณ กรุงไทย 233-1-434XX-X น.ส.จารุวรรณ  หลิตากิจ

588 ปราจีนบุรี 250706 อบต.ดงบัง กรุงไทย 213-0-508XX-X นางสมพิศ สมแสง

589 ปราจีนบุรี 250707 อบต.คําโตนด กรุงไทย 213-0-406XX-X น.ส.ภัคธนิกา  ชางเรือน

590 ปราจีนบุรี 250801 อบต.ศรีมหาโพธิ กรุงไทย 213-6-040XX-X องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ

591 ปราจีนบุรี 250810 อบต.กรอกสมบูรณ กรุงไทย 468-0-200XX-X น.ส.ฐายิกา  วงษศรสุีข

592 ปตตานี 940111 ทต.รูสะมิแล กรุงไทย 907-1-701XX-X น.ส.สุนทรียา อาแว

593 ปตตานี 940113 อบต.บาราเฮาะ กรุงไทย 907-0-749XX-X น.ส.ชะเอม แสงแกว

594 ปตตานี 940205 อบต.บางโกระ กรุงไทย 907-0-321XX-X นางโชษิตา สังขพันธ

595 ปตตานี 940209 อบต.ปากลอ กรุงไทย 485-0-339XX-X นางรุสละห อาลี

596 ปตตานี 940303 อบต.เกาะเปาะ กรุงไทย 929-1-250XX-X น.ส.ตูแวรอหานา เสะอาลี

597 ปตตานี 940304 อบต.คอลอตันหยง กรุงไทย 763-0-520XX-X น.ส.อุราวรรณ หนูชูแกว

598 ปตตานี 940313 อบต.ยาบี กรุงไทย 929-0-207XX-X น.ส.สายใจ ระเหม

599 ปตตานี 940405 อบต.ดอน กรุงไทย 929-0-196XX-X นางสุชาดา คงประสิทธ์ิ

600 ปตตานี 940505 อบต.กระหวะ กรุงไทย 763-0-650XX-X น.ส.มาเรียม ดอเลาะ

601 ปตตานี 940913 อบต.หนองแรต กรุงไทย 929-1-173XX-X นางฮายาตี หะมะ

602 ปตตานี 941008 อบต.วัด กรุงไทย 929-0-236XX-X น.ส.รูซนานี บาหะ

603 ปตตานี 941012 อบต.กอลํา กรุงไทย 925-0-252XX-X น.ส.มูฮัยนี บาเหะ

604 ปตตานี 941013 อบต.เขาตูม กรุงไทย 925-1-069XX-X นายมนตรี โตะแอ

605 ปตตานี 941201 อบต.แมลาน กรุงไทย 932-0-032XX-X น.ส.วาสนา สุวรรณชาตรี

606 พระนครศรีอยุธยา 140206 อบต.บานรอม กรุงไทย 103-0-162XX-X น.ส.วรรณวิสา  เหล็กเพ็ชร

607 พระนครศรีอยุธยา 140208 อบต.วังแดง กรุงไทย 103-0-057XX-X นางประภาพร  จันตรา

608 พระนครศรีอยุธยา 140210 อบต.ปากทา กรุงไทย 103-0-123XX-X น.ส.อุราพร  เอกวงษ

609 พระนครศรีอยุธยา 140212 อบต.ทาเจาสนุก กรุงไทย 103-1-287XX-X น.ส.ศิวพร  มุกเข็ม

610 พระนครศรีอยุธยา 140412 อบต.กระแชง กรุงไทย 101-0-706XX-X น.ส.อรรถวิราม  สุทธิศักดิ์

611 พระนครศรีอยุธยา 140416 อบต.ไผพระ กรุงไทย 104-0-196XX-X น.ส.บุษบา  สุขสุชีพ

612 พระนครศรีอยุธยา 140508 อบต.กบเจา กรุงไทย 102-0-253XX-X นางจีรวรรณ  มรรยาทออน

613 พระนครศรีอยุธยา 140606 อบต.บานโพ กรุงไทย 150-1-132XX-X นางสุพรรณี  ฤกษเกษม

614 พระนครศรีอยุธยา 140615 อบต.บานพลับ กรุงไทย 150-0-356XX-X น.ส.นิสา  ผาสุขศาตร

615 พระนครศรีอยุธยา 140803 ทต.ลาดชะโด กรุงไทย 102-0-149XX-X น.ส.พนิดา  คํากิ่ง

616 พระนครศรีอยุธยา 140810 อบต.นาคู กรุงไทย 102-1-180XX-X น.ส.ประรินญา  รักสระนิคม

617 พระนครศรีอยุธยา 140902 ทต.ภาชี กรุงไทย 105-0-144XX-X น.ส.ภัทราภรณ  บาลี

618 พระนครศรีอยุธยา 141003 อบต.หลักชัย กรุงไทย 139-0-327XX-X นางวิภาวรรณ  ปุญญาเจริญนนท

619 พระนครศรีอยุธยา 141222 ทต.สามกอ กรุงไทย 104-0-213XX-X น.ส.วิราพร  พุมพวง

620 พระนครศรีอยุธยา 141411 อบต.ธนู กรุงไทย 128-1-532XX-X น.ส.บพิตร  ไชยคีรี

621 พระนครศรีอยุธยา 141610 อบต.ลําไทร กรุงไทย 126-0-081XX-X น.ส.ปาริชาติ  สองสดเจริญดี

622 พะเยา 560101 ทม.พะเยา กรุงไทย 512-1-016XX-X สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา

623 พะเยา 560311 อบต.อางทอง กรุงไทย 534-1-300XX-X น.ส.ปราณิสา  กาติ๊บ

624 พะเยา 560312 อบต.ทุงผาสุข กรุงไทย 534-0-253XX-X องคการบริหารสวนตําบลทุงผาสุข

625 พะเยา 560607 อบต.ผาชางนอย กรุงไทย 986-8-180XX-X น.ส.เจิดจันทร ชาวเวียง

626 พะเยา 560706 ทต.ปาแฝก กรุงไทย 512-0-239XX-X น.ส.ทัศนีย มาอินทร
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627 พังงา 820106 อบต.ตากแดด กรุงไทย 809-0-004XX-X นางอุไรวรรณ สิงหการ

628 พังงา 820110 อบต.ปากอ กรุงไทย 809-0-468XX-X นางจิราวรรณ  กิจผดุง

629 พังงา 820306 อบต.รมณีย กรุงไทย 678-2-544XX-X น.ส.ชอชบา คนึงการ

630 พังงา 820406 อบต.ทาอยู กรุงไทย 809-0-617XX-X นายนพพล ลํารี

631 พังงา 820602 อบต.คุระ กรุงไทย 825-1-153XX-X นางสิรปภา  ทองเจริญ

632 พังงา 820603 อบต.บางวัน กรุงไทย 825-0-155XX-X น.ส.ขวัญฤทัย พรมทอง

633 พังงา 820605 อบต.แมนางขาว กรุงไทย 825-1-100XX-X น.ส.จิรภรณ พันธคง

634 พัทลุง 930104 ทต.ทามิหรํา กรุงไทย 908-0-552XX-X น.ส.วาสนา  สังขศิริ

635 พัทลุง 930107 ทต.ปรางหมู กรุงไทย 908-0-020XX-X นางจุฬนี  มีมุสิทธ

636 พัทลุง 930108 ทต.ทาแค กรุงไทย 908-0-618XX-X น.ส.นิตยา  จันทระ

637 พัทลุง 930113 อบต.ชัยบุรี กรุงไทย 908-1-494XX-X น.ส.ศรีประภา  รัตโน

638 พัทลุง 930116 ทต.ชะรัด กรุงไทย 980-4-614XX-X น.ส.ธัญญรัตน  ชูอินทร

639 พัทลุง 930201 ทต.กงหรา กรุงไทย 908-0-561XX-X นางมาลี  นวลพรม

640 พัทลุง 930205 ทต.สมหวัง กรุงไทย 908-0-570XX-X น.ส.สุทธิพรณ  บุณยะมาน

641 พัทลุง 930301 อบต.เขาชัยสน กรุงไทย 921-0-040XX-X นางสุพิศ  เทพภักดี

642 พัทลุง 930304 ทต.จองถนน กรุงไทย 921-0-164XX-X นางสมลกัษณ  เรืองอินทร

643 พัทลุง 930306 ทต.โคกมวง กรุงไทย 921-1-131XX-X เทศบาลตําบลโคกมวง

644 พัทลุง 930307 ทต.โตนดดวน กรุงไทย 908-0-641XX-X นางระพีพร  ชูหนู

645 พัทลุง 930401 ทต.ควนเสาธง กรุงไทย 913-0-040XX-X นางกฤตพร  สกุลเดน็

646 พัทลุง 930405 ทต.คลองใหญ กรุงไทย 913-0-339XX-X นางปราณี  แหละแอ

647 พัทลุง 930505 ทต.นาขยาด กรุงไทย 957-0-203XX-X นางจิรพรรณ  บัวยก

648 พัทลุง 930506 อบต.พนมวังก กรุงไทย 908-0-187XX-X นางศภุริณฎา  หนูเขียว

649 พัทลุง 930508 อบต.ปนแต กรุงไทย 908-0-358XX-X นางกาญจนา  หนทูอง

650 พัทลุง 930511 ทต.บานสวน กรุงไทย 980-4-942XX-X นางสายใจ  ทรัพยสมบัติ

651 พัทลุง 930607 ทต.หารเทา กรุงไทย 926-1-146XX-X น.ส.สุพัชรา  ยั่งยืน

652 พัทลุง 930609 ทต.อาวพะยูน กรุงไทย 926-0-182XX-X น.ส.อุไรทิพย  ทองราช

653 พัทลุง 930610 ทต.เกาะนางคาํ กรุงไทย 926-0-171XX-X นางมาลือนะ  เส็นยีหีม

654 พัทลุง 930702 อบต.เขาปู กรุงไทย 982-9-737XX-X องคการบริหารสวนตําบลเขาปู

655 พัทลุง 930801 อบต.ปาบอน กรุงไทย 913-0-193XX-X น.ส.ปราณี  ณะนุย

656 พัทลุง 930806 อบต.วังใหม กรุงไทย 913-0-062XX-X นางสุพรรณิการ  ชวยเอี่ยม

657 พัทลุง 930901 ทต.บางแกว กรุงไทย 921-1-156XX-X นางสมฤทัย  สีสอาด

658 พัทลุง 930903 อบต.นาปะขอ กรุงไทย 921-0-010XX-X น.ส.มลธิรา  ชวยแกว

659 พัทลุง 930904 อบต.โคกสัก กรุงไทย 913-0-071XX-X นางนิตยา  นวลมี

660 พัทลุง 931002 ทต.ลานขอย กรุงไทย 981-5-605XX-X น.ส.ปยะนุช  นาคเกลี้ยง

661 พัทลุง 931003 อบต.เกาะเตา กรุงไทย 908-1-560XX-X นางวัชรียา  พิทกัษ

662 พัทลุง 931005 ทต.นาทอม กรุงไทย 908-0-252XX-X นางปารต ี เหมนุกูล

663 พิจิตร 660119 อบต.สายคําโห กรุงไทย 611-0-108XX-X น.ส.ดาวรรค  ประไพภักดิ์

664 พิจิตร 660404 อบต.หวยเกตุ กรุงไทย 611-0-095XX-X น.ส.วิไลวรรณ สระทอง

665 พิจิตร 660607 ทต.ทุงนอย กรุงไทย 625-0-017XX-X น.ส.รักคณา  สากุล

666 พิจิตร 660609 อบต.ทาเสา กรุงไทย 625-0-269XX-X น.ส.ณัฏฐาปนีย นนทสี

667 พิจิตร 660705 อบต.รังนก กรุงไทย 610-0-445XX-X นางวนัชภรณ พิรุฬหพัชร

668 พิจิตร 660806 อบต.ทายทุง กรุงไทย 613-0-164XX-X น.ส.ณัฐกานต  เขียวขํา
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669 พิษณุโลก 650002 อบจ.พิษณุโลก กรุงไทย 632-0-504XX-X น.ส.อารยา  แสนสุดสวาท

670 พิษณุโลก 650104 อบต.วังน้ําคู กรุงไทย 644-1-256XX-X นางเรไร  ฟกเอ่ียม

671 พิษณุโลก 650107 ทต.ทาทอง กรุงไทย 982-9-063XX-X น.ส.ปนดัดา  อินดี

672 พิษณุโลก 650109 อบต.สมอแข กรุงไทย 644-0-416XX-X น.ส.สรัลลักษณ  ชัยพิทักษสุข

673 พิษณุโลก 650112 อบต.ปากโทก กรุงไทย 601-0-792XX-X น.ส.ปนดัดา  กอนแกว

674 พิษณุโลก 650116 ทต.บานคลอง กรุงไทย 644-0-078XX-X นางวีรวรรณ  เรืองธรรม

675 พิษณุโลก 650122 อบต.งิ้วงาม กรุงไทย 601-0-766XX-X องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม

676 พิษณุโลก 650205 อบต.เนินเพ่ิม กรุงไทย 630-1-410XX-X น.ส.สายพินธ  สุทธิ

677 พิษณุโลก 650209 อบต.ยางโกลน กรุงไทย 630-1-492XX-X น.ส.ขวัญฤทัย  สุขเพ็ญ

678 พิษณุโลก 650304 อบต.สวนเมี่ยง กรุงไทย 637-0-266XX-X นางลําใย  บุญเกิด

679 พิษณุโลก 650404 ทต.ปลักแรด กรุงไทย 980-3-642XX-X นายพีรพล  นิลกําแพง

680 พิษณุโลก 650408 อบต.หนองกุลา กรุงไทย 624-0-262XX-X น.ส.ศิรินภา  มีสิงห

681 พิษณุโลก 650409 อบต.ชุมแสงสงคราม กรุงไทย 624-0-298XX-X นางปภาดา  อินนอย

682 พิษณุโลก 650410 อบต.นิคมพัฒนา กรุงไทย 624-0-033XX-X นายชัยลิขิต  กลึงเอี่ยม

683 พิษณุโลก 650505 อบต.โคกสลุด กรุงไทย 983-6-117XX-X น.ส.บุญนภา  คงทอง

684 พิษณุโลก 650608 อบต.ศรีภิรมย กรุงไทย 637-0-027XX-X อบต.ศรีภิรมย

685 พิษณุโลก 650613 อบต.ทับยายเชียง กรุงไทย 637-0-094XX-X นางธนภรณ  ทองสุข

686 พิษณุโลก 650702 ทต.วัดโบสถ กรุงไทย 637-0-428XX-X น.ส.นันทนภัส  เพ็งแจม

687 พิษณุโลก 650704 อบต.ทองแท กรุงไทย 644-1-269XX-X พิทักษ  อินชํานาญ

688 พิษณุโลก 650801 อบต.วังทอง(พิษณุโลก2) กรุงไทย 644-0-488XX-X น.ส.ศรีจันทร  ศรีอาวุธ

689 พิษณุโลก 650803 อบต.พันชาลี กรุงไทย 602-0-055XX-X น.ส.ถวิล  ทองบุญรอด

690 พิษณุโลก 650805 อบต.บานกลาง กรุงไทย 602-0-293XX-X น.ส.ชนารด ี วันนะศร

691 พิษณุโลก 650809 อบต.วังนกแอน กรุงไทย 602-0-252XX-X นางศตพร  พิลาศจิตร

692 พิษณุโลก 650813 ทต.หัวรอ กรุงไทย 601-0-075XX-X นางพิไลพร  ทองทุม

693 พิษณุโลก 650901 อบต.ชมพู กรุงไทย 602-0-181XX-X นางปริยากร  เรืองฉาย

694 เพชรบุรี 760102 ทต.หัวสะพาน กรุงไทย 703-1-961XX-X น.ส.ดุจฤทัย  สอาดนัก

695 เพชรบุรี 760106 อบต.บางจาน กรุงไทย 703-0-160XX-X นางเยาวลักษณ  คงเนยีม

696 เพชรบุรี 760109 อบต.บานกุม กรุงไทย 703-1-882XX-X น.ส.วาสนา  มิตรจิต

697 เพชรบุรี 760113 อบต.บางจาก กรุงไทย 703-0-002XX-X น.ส.ปาณิสรา  เฮงมี

698 เพชรบุรี 760114 อบต.บานหมอ กรุงไทย 703-0-138XX-X นาง พรรณี  สมบูรณ

699 เพชรบุรี 760115 อบต.ตนมะมวง กรุงไทย 731-0-001XX-X น.ส.ชาริณี  ภูศรี

700 เพชรบุรี 760117 อบต.นาวุง กรุงไทย 703-0-118XX-X น.ส.เอมอมร  แสงเพชร

701 เพชรบุรี 760118 อบต.สํามะโรง กรุงไทย 703-0-199XX-X นายเกียรติศักดิ์  เสือนาค

702 เพชรบุรี 760127 อบต.หนองพลับ กรุงไทย 703-0-347XX-X นางศกุลรัตน  บุญมี

703 เพชรบุรี 760506 อบต.หนองจอก กรุงไทย 672-6-285XX-X น.ส.ณัฐวรินธร  ฉัตรชยามุชศริิ

704 เพชรบุรี 760513 ทต.ทาแลง กรุงไทย 704-0-026XX-X เทศบาลตําบลทาแลง

705 เพชรบุรี 760606 อบต.สมอพลือ กรุงไทย 731-1-289XX-X น.ส.มาลัย  นอยจริง

706 เพชรบุรี 760608 อบต.ทาเสน กรุงไทย 703-1-967XX-X นางพรพิมล  พรายมี

707 เพชรบุรี 760609 อบต.หนองกระเจ็ด กรุงไทย 731-0-176XX-X น.ส.สรอยฟา  ธนูทอง

708 เพชรบุรี 760618 อบต.ถ้ํารงค กรุงไทย 703-0-123XX-X น.ส.สุนิสา  ออนแสง

709 เพชรบุรี 760704 อบต.บางขุนไทร กรุงไทย 731-0-411XX-X น.ส.กนกวรรณ  วันแกว

710 เพชรบุรี 760706 อบต.บางแกว กรุงไทย 703-0-138XX-X นาง ศุภมาส  จันทนเทศ
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711 เพชรบุรี 760708 อบต.บางตะบูน กรุงไทย 679-0-761XX-X น.ส.ธนาภรณ  ขันบุตร

712 เพชรบุรี 760803 อบต.วังจันทร กรุงไทย 703-0-746XX-X นางกอบกุล  สุขเอี่ยม

713 เพชรบุรี 760806 อบต.หวยแมเพรียง กรุงไทย 704-0-037XX-X น.ส.เยาวภา นิลหอย

714 เพชรบูรณ 670107 อบต.สะเดยีง กรุงไทย 614-0-067XX-X นางจรรยา  แกวพิกุล

715 เพชรบูรณ 670115 อบต.นายม กรุงไทย 614-0-423XX-X นางจารุวรรณ  อยูน่ิม

716 เพชรบูรณ 670212 ทต.ศาลาลาย กรุงไทย 623-0-099XX-X น.ส.นภัทร  ธาดานาราพร

717 เพชรบูรณ 670324 อบต.บานหวาย กรุงไทย 615-0-550XX-X นายอนุชัย  จันทรผึ้ง

718 เพชรบูรณ 670702 ทต.นาเฉลียง กรุงไทย 641-0-090XX-X นางสํารี  เพ็งแกนแท

719 เพชรบูรณ 670703 ทต.บานโภชน กรุงไทย 641-0-358XX-X นายภัทนรินทร  วันเย็น

720 แพร 540108 อบต.ปาแดง กรุงไทย 506-0-113XX-X นางสุทธาทิพย ผัสดี

721 แพร 540114 ทต.ปาแมต กรุงไทย 506-0-246XX-X นางศริิขวัญ ตะถิ่น

722 แพร 540305 อบต.ตาผามอก กรุงไทย 513-0-082XX-X นางกาญจนา  แหงพิศ

723 แพร 540311 ทต.แมปาน กรุงไทย 513-1-399XX-X นางวริศรา นาระกันทา

724 แพร 540406 อบต.บานเหลา กรุงไทย 498-0-245XX-X น.ส.เนาวรัตน  เหลากาวี

725 แพร 540411 อบต.สบสาย กรุงไทย 506-1-589XX-X นางณัฐพิมล ทิพยวงศ

726 แพร 540413 อบต.พระหลวง กรุงไทย 498-0-430XX-X น.ส.พัชมณ อิ่นคํา

727 แพร 540501 อบต.เดนชยั กรุงไทย 980-2-648XX-X นางรุงทิวา  สารดี

728 ภูเก็ต 830106 ทต.รัษฎา กรุงไทย 377-0-201XX-X น.ส.พิชามญธุ จวบความสุข

729 ภูเก็ต 830108 ทต.ฉลอง กรุงไทย 980-1-962XX-X เทศบาลตําบลฉลอง

730 ภูเก็ต 830301 ทต.เชิงทะเล กรุงไทย 670-0-223XX-X น.ส.ปยารัตน กิ่งเล็ก

731 ภูเก็ต 830303 อบต.เทพกระษัตรี กรุงไทย 388-0-056XX-X นางกิตินันท รุงเรือง

732 ภูเก็ต 830305 อบต.เชิงทะเล กรุงไทย 377-0-089XX-X น.ส.รัตนา ขวัญคง

733 ภูเก็ต 830306 ทต.ปาคลอก กรุงไทย 819-0-204XX-X น.ส.วาสนา หวันหยี

734 มหาสารคาม 440108 อบต.ดอนหวาน กรุงไทย 409-0-995XX-X นางสัญญา  ทัพภูมี

735 มหาสารคาม 440109 อบต.เกิ้ง กรุงไทย 410-0-293XX-X นางรัตถาภรณ กิตคุิณ

736 มหาสารคาม 440112 อบต.ลาดพัฒนา กรุงไทย 409-3-231XX-X นางพิศเสนห ทะสุนทร

737 มหาสารคาม 440115 อบต.หนองโน กรุงไทย 982-4-064XX-X น.ส.สุพัดตรา ประเสริฐนู

738 มหาสารคาม 440116 อบต.บัวคอ กรุงไทย 409-0-914XX-X น.ส.สงา ทองภู

739 มหาสารคาม 440308 อบต.หนองเหล็ก กรุงไทย 410-0-281XX-X องคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก

740 มหาสารคาม 440310 อบต.เหลา กรุงไทย 410-0-318XX-X นางนิตยา พิมพชารี

741 มหาสารคาม 440316 อบต.หนองกุงสวรรค กรุงไทย 410-0-428XX-X นางนิตยา ถูหลงเพีย

742 มหาสารคาม 440317 อบต.เลิงใต กรุงไทย 410-0-109XX-X นางพัชรี โพธิ์เกตุ

743 มหาสารคาม 440405 ทต.ทาขอนยาง กรุงไทย 981-9-290XX-X เทศบาลทาขอนยาง

744 มหาสารคาม 440503 อบต.หนองซอน กรุงไทย 982-6-226XX-X นางทศันีย คําบา

745 มหาสารคาม 440508 ทต.โพนทอง กรุงไทย 410-1-545XX-X นางรุงนภา ทิทึกทักษ

746 มหาสารคาม 440603 อบต.บอใหญ กรุงไทย 417-0-086XX-X นางเพ็ญศิริ พาสี

747 มหาสารคาม 440604 อบต.วังไชย กรุงไทย 417-0-214XX-X นางดารุณี เพ็ญธิสาร

748 มหาสารคาม 440605 อบต.หนองมวง กรุงไทย 417-0-282XX-X นางนพีพรรณ ไชยโยศลิป

749 มหาสารคาม 440608 อบต.โนนแดง กรุงไทย 417-0-007XX-X นางกฤษดา เทียงพาน

750 มหาสารคาม 440610 อบต.บัวมาศ กรุงไทย 417-1-247XX-X นางศภุลักษณ อุนพิกุล

751 มหาสารคาม 440805 อบต.เม็กดํา กรุงไทย 423-0-182XX-X น.ส.นงเยาว อุดนิอักษร

752 มหาสารคาม 440809 อบต.เมืองเตา กรุงไทย 423-1-567XX-X นรินทรรัชต ไชยบัวแดง
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753 มหาสารคาม 440814 อบต.เมืองเสือ กรุงไทย 423-1-145XX-X นางธิมาพร ประครองสขุ

754 มหาสารคาม 440904 อบต.เสือโกก กรุงไทย 409-0-026XX-X นางอรนุช แสงโทโพธ์ิ

755 มหาสารคาม 440916 อบต.โคกสีทองหลาง กรุงไทย 417-0-483XX-X น.ส.ผริกา  คําสะไมล

756 มหาสารคาม 441007 ทต.หัวดง กรุงไทย 423-0-141XX-X นายพลภัทร ชางสากล

757 มหาสารคาม 441102 อบต.นาภู กรุงไทย 423-0-177XX-X นางจินตนา เสาวรส

758 มหาสารคาม 441103 อบต.แวงดง กรุงไทย 423-0-333XX-X น.ส.อุไรวรรณ  อําพันธ

759 มหาสารคาม 441104 อบต.บานกู กรุงไทย 423-0-616XX-X นางจิมยงค พลเยี่ยม

760 มหาสารคาม 441202 อบต.นาโพธิ์ กรุงไทย 417-0-059XX-X น.ส.สุกัญญา คําสิงหนอก

761 มหาสารคาม 441204 อบต.หนองแวง กรุงไทย 417-0-578XX-X นายฉลาด คงสขุ

762 มุกดาหาร 490102 ทต.มุก กรุงไทย 420-0-387XX-X นางศศิธร ลุนาบุตร

763 มุกดาหาร 490201 อบต.นิคมคําสรอย กรุงไทย 427-1-070XX-X นางสาวพัฒณี บุญโสม

764 มุกดาหาร 490205 อบต.กกแดง กรุงไทย 427-0-038XX-X น.ส..สิริธัญญ กลาหาญ

765 มุกดาหาร 490305 อบต.เหลาหมี กรุงไทย 420-0-158XX-X นางยุภา ซาเสน

766 มุกดาหาร 490307 อบต.นาสะเม็ง กรุงไทย 678-3-549XX-X น.ส.นัฐธุรส คนไว

767 มุกดาหาร 490402 อบต.หนองบัว กรุงไทย 420-0-008XX-X นางสิริกาญจน ราชสุวรรณ

768 มุกดาหาร 490404 ทต.หนองแคน กรุงไทย 420-1-371XX-X ทต.หนองแคน

769 มุกดาหาร 490512 อบต.หนองเอี่ยน กรุงไทย 436-1-102XX-X อบต.หนองเอี่ยน

770 มุกดาหาร 490530 อบต.น้ําเท่ียง กรุงไทย 436-0-175XX-X นางสาริกา อุปญญ

771 มุกดาหาร 490601 ทต.หวานใหญ กรุงไทย 420-0-601XX-X น.ส.พัชริทร ไปลงูเหลือม

772 มุกดาหาร 490603 อบต.บางทรายนอย กรุงไทย 420-0-262XX-X น.ส.พะยอม กุลสุทธ์ิ

773 มุกดาหาร 490702 อบต.โนนยาง กรุงไทย 436-1-265XX-X น.ส.กานตรวี อาจวิชัย

774 มุกดาหาร 490707 ทต.นาโสก กรุงไทย 420-0-003XX-X นางปยะนุช รูปงาม

775 มุกดาหาร 490709 ทต.คําอาฮวน กรุงไทย 420-1-822XX-X นางไอลดา คนเพียร

776 แมฮองสอน 580104 อบต.ผาบอง กรุงไทย 508-0-405XX-X นางชุตาภา สืบเจก

777 แมฮองสอน 580106 อบต.หมอกจําแป กรุงไทย 508-0-441XX-X นางกรรณิกา อุปสอด

778 แมฮองสอน 580203 อบต.แมเงา กรุงไทย 529-0-142XX-X นายศุภกฤษ นิลธเสน

779 แมฮองสอน 580407 อบต.เสาหิน กรุงไทย 509-0-090XX-X นายกวินวิโรจน เดชายะรินทร

780 แมฮองสอน 580504 อบต.ทาผาปุม กรุงไทย 509-0-329XX-X นายสุภชัย พฤกษชาติไพร

781 แมฮองสอน 580601 อบต.สบเมย กรุงไทย 509-0-192XX-X นางสาวคนึงนิตย สุรินทร

782 แมฮองสอน 580602 อบต.แมคะตวน กรุงไทย 509-0-713XX-X นางสาวไพริน ทาแกง

783 แมฮองสอน 580604 อบต.แมสวด กรุงไทย 525-0-299XX-X น.ส.ไพรผกา ตระกูลพนา

784 แมฮองสอน 580702 อบต.ปางมะผา กรุงไทย 525-0-386XX-X นางสาวิตรี ไหวเคลื่อน

785 แมฮองสอน 580704 อบต.นาปูปอม กรุงไทย 508-0-115XX-X นางสาวอรสา มลอา

786 ยโสธร 350112 อบต.นาสะไมย กรุงไทย 315-0-305XX-X นางผองศร ี คลังทอง

787 ยโสธร 350307 อบต.หนองหมี กรุงไทย 336-0-341XX-X น.ส.วาสนา  เทพราม

788 ยโสธร 350413 อบต.แคนนอย กรุงไทย 315-1-724XX-X นายอะนน  สืบเสน

789 ยโสธร 350502 อบต.โพธิ์ไทร กรุงไทย 678-5-788XX-X นางวาสนา  สิงคบิุตร

790 ยโสธร 350503 อบต.กระจาย กรุงไทย 315-0-424XX-X น.ส.ภรภัทร  ขันติจิตร

791 ยะลา 950002 อบจ.ยะลา กรุงไทย 924-0-184XX-X น.ส. ยารอดะห หะยีอูมาร

792 ยะลา 950105 ทต.ยุโป กรุงไทย 932-0-289XX-X นางนัฐวดี นวลแกว

793 ยะลา 950108 ทต.ทาสาป กรุงไทย 932-0-658XX-X นางฟายีดะห บือราเฮง

794 ยะลา 950113 อบต.พรอน กรุงไทย 932-1-126XX-X นางนรูลโอนี ดาโตะ



ลําดับ จังหวัด รหัสหนวยงาน ช่ือหนวยงาน ธนาคาร เลขบัญชี ช่ือบัญชี

795 ยะลา 950301 อบต.บันนังสตา กรุงไทย 924-0-202XX-X นายเจะสกุรี เจะมะ

796 ยะลา 950306 อบต.ตลิ่งชัน กรุงไทย 924-0-317XX-X น.ส.อัสวาตี หลงลูวา

797 ยะลา 950505 อบต.บาโระ กรุงไทย 933-0-313XX-X น.ส.ประกายพฤษ พรหมประสิทธิ์

798 ยะลา 950611 อบต.เนินงาม กรุงไทย 920-0-148XX-X น.ส.นิอิดีซนั สะมะแอ

799 ยะลา 950619 ทม.รามันห กรุงไทย 920-0-287XX-X นางอาบีบะ เวชประสิทธ์ิ

800 รอยเอ็ด 450103 อบต.รอบเมือง กรุงไทย 411-1-947XX-X นางอนัญญา ศรีระษา

801 รอยเอ็ด 450111 อบต.หนองแกว กรุงไทย 411-0-407XX-X น.ส.กาญนารี ชาภูพวง

802 รอยเอ็ด 450114 อบต.แคนใหญ กรุงไทย 411-0-342XX-X น.ส.อัมพร สารจันทร

803 รอยเอ็ด 450115 ทต.โนนตาล กรุงไทย 429-0-040XX-X น.ส.จรัสแข ภูมิสาขา

804 รอยเอ็ด 450207 อบต.ดงครั่งใหญ กรุงไทย 660-6-501XX-X น.ส.กุหลาบ เจนไชย

805 รอยเอ็ด 450303 อบต.ดอกล้ํา กรุงไทย 984-1-248XX-X น.ส.มัทนา ไชยแสน

806 รอยเอ็ด 450305 ทต.โพนสูง กรุงไทย 411-0-699XX-X นางสายใจ ออนเรือง

807 รอยเอ็ด 450307 อบต.สระบัว กรุงไทย 678-9-758XX-X นางเกศยา ปลายไม

808 รอยเอ็ด 450411 ทต.ลิ้นฟา กรุงไทย 411-0-699XX-X น.ส.จินตนา สีหามายา

809 รอยเอ็ด 450415 ทต.เมืองหงส กรุงไทย 733-0-037XX-X น.ส.วรุณี ปยะนารถ

810 รอยเอ็ด 450507 อบต.อุมเมา กรุงไทย 429-0-354XX-X นางสุภาพร นาเมืองรักษ

811 รอยเอ็ด 450509 อบต.เขวาทุง กรุงไทย 983-8-377XX-X นางบังอร ศรีประจันทร

812 รอยเอ็ด 450511 อบต.เมืองนอย กรุงไทย 411-0-791XX-X น.ส.รุจรินทร ปะกิริโย

813 รอยเอ็ด 450512 อบต.บึงนคร กรุงไทย 429-0-150XX-X นายกรวิชญ ภูกัน

814 รอยเอ็ด 450710 อบต.อุมเมา กรุงไทย 411-3-357XX-X นางตรีรัตน ไชยรัมย

815 รอยเอ็ด 450806 ทต.คําพอุง กรุงไทย 981-0-838XX-X นางพิกุล ระดาเสริฐ

816 รอยเอ็ด 450901 อบต.หนองพอก กรุงไทย 439-1-419XX-X นางสุดาวรรณ ประทุมสินธุ

817 รอยเอ็ด 450905 อบต.โคกสวาง กรุงไทย 439-1-431XX-X นางเพ็ญพิศ รังษา

818 รอยเอ็ด 450908 อบต.ผาน้ํายอย กรุงไทย 439-0-407XX-X นางยุรฉัตร จันทรา

819 รอยเอ็ด 450910 ทต.หนองพอก กรุงไทย 981-0-274XX-X น.ส.อัษฎาภรณ จันทะคะมุด

820 รอยเอ็ด 451003 อบต.นางาม กรุงไทย 980-4-511XX-X นางจิราภรณ ทศิเนตร

821 รอยเอ็ด 451014 อบต.เหลานอย กรุงไทย 429-0-045XX-X น.ส.พิกุล อันทะชัย

822 รอยเอ็ด 451102 อบต.สระคู กรุงไทย 414-0-036XX-X นางนิตยา ศรีผลสมอ

823 รอยเอ็ด 451111 อบต.น้ําคํา กรุงไทย 414-1-325XX-X อบต.น้ําคํา

824 รอยเอ็ด 451115 อบต.ทุงศรีเมือง กรุงไทย 414-0-054XX-X นางพชรมน สําโรงแสง

825 รอยเอ็ด 451206 ทต.เมืองสรวง กรุงไทย 411-0-637XX-X นางสายฝน แคลวคลาดสัตรู

826 รอยเอ็ด 451306 อบต.ทาหาดยาว กรุงไทย 411-0-707XX-X นางจุฑามาศ พิมพศรีจันทร

827 รอยเอ็ด 451403 ทต.โพนเมือง กรุงไทย 411-0-910XX-X นางนิยม นอมระวี

828 รอยเอ็ด 451405 อบต.หนอม กรุงไทย 411-0-692XX-X นางนิตยา หลงทวีป

829 รอยเอ็ด 451408 อบต.โหรา กรุงไทย 411-0-698XX-X น.ส.สุธีรา สุมาลี

830 รอยเอ็ด 451502 ทต.ชุมพร กรุงไทย 439-0-021XX-X นางสุนรีนุช พลเยี่ยม

831 รอยเอ็ด 451601 ทต.โพธิ์ทอง กรุงไทย 448-0-016XX-X น.ส.รุจิรา สุขกําเนิด

832 รอยเอ็ด 451704 ทต.จังหาร กรุงไทย 429-0-042XX-X นางรุจิรา ถิ่นการ

833 รอยเอ็ด 451705 ทต.ดงสิงห กรุงไทย 293-0-257XX-X น.ส.พิภัทรา งามเสนห

834 รอยเอ็ด 451707 ทต.ผักแวน กรุงไทย 293-0-037XX-X น.ส.ปรานี คะหาราช

835 รอยเอ็ด 451709 ทต.หนองหลวง กรุงไทย 429-0-062XX-X เทศบาลตําบลหนองหลวง

836 รอยเอ็ด 451901 ทต.หนองฮี กรุงไทย 414-0-062XX-X นางดวงจันทร สุทธิธรรม
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837 รอยเอ็ด 452002 อบต.เทอดไทย กรุงไทย 304-0-265XX-X นางกานดาภร คําภาพันธ

838 รอยเอ็ด 452101 อบต.ดูกอึ่ง กรุงไทย 414-0-117XX-X นางจัฏฐิกา ฉแกวมงคลทิพย

839 ระนอง 850002 อบจ.ระนอง กรุงไทย 806-1-616XX-X น.ส.พัชรี  ฑิปปกรณสกุล

840 ระนอง 850105 ทต.ราชกรูด กรุงไทย 361-0-211XX-X น.ส.วัชรี  รัตนจันทร

841 ระนอง 850109 ทต.บางนอน กรุงไทย 806-0-459XX-X น.ส.บุญพา  เย็นบานควน

842 ระนอง 850110 อบต.หาดสมแปน กรุงไทย 806-0-408XX-X น.ส.นงนภัส บุญเฉลียว

843 ระนอง 850205 อบต.บางพระเหนือ กรุงไทย 806-0-124XX-X น.ส.เนาวรัตน  ศรีวัฒน

844 ระนอง 850306 อบต.บางหิน กรุงไทย 806-0-510XX-X น.ส.จิตตรา  นวลแกว

845 ระนอง 850403 อบต.น้ําจืดนอย กรุงไทย 806-1-446XX-X นางวัชรี  มิ่งแกว

846 ระยอง 210114 ทต.ทุงควายกิน กรุงไทย 224-1-005XX-X เทศบาลตําบลทุงควายกิน

847 ระยอง 210116 อบต.บานแลง กรุงไทย 223-0-073XX-X นางวาสนา  นุชธิสาร

848 ระยอง 210119 อบต.กะเฉด กรุงไทย 223-0-103XX-X นางอรวรรณ  วิไลพัฒน

849 ระยอง 210125 ทต.เนินพระ กรุงไทย 218-1-571XX-X น.ส.อาภารัตน  จันทมณี

850 ระยอง 210126 ทต.มาบขาพัฒนา กรุงไทย 235-0-246XX-X เทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา

851 ระยอง 210205 ทต.สํานักทอน กรุงไทย 249-1-118XX-X น.ส.สาวิตรี  เกตรา

852 ระยอง 210301 อบต.ทางเกวียน กรุงไทย 224-0-543XX-X น.ส.อัจฉรา  บุญชวยเหลือ

853 ระยอง 210310 อบต.กองดิน กรุงไทย 224-0-013XX-X บัญชีองคการบริหารสวนต.กองดิน อ.แกลง

854 ระยอง 210311 อบต.คลองปูน กรุงไทย 224-0-318XX-X อบต.คลองปูน อ.แกลง ระยอง เพื่อรับการโอนจัดสรรเงิน

855 ระยอง 210315 ทต.สองสลงึ กรุงไทย 223-0-027XX-X นางวลัยพร  แสนคาํ

856 ระยอง 210403 อบต.ชุมแสง กรุงไทย 248-0-296XX-X น.ส.วิไลวรรณ เทพศิริ

857 ระยอง 210505 อบต.หนองตะพาน กรุงไทย 983-0-618XX-X น.ส.รัตนทภรณ  อุบลประเสริฐ

858 ระยอง 210506 อบต.ตาขัน กรุงไทย 235-0-035XX-X น.ส.วาสนา  สุวรรณภา

859 ระยอง 210605 อบต.ละหาร กรุงไทย 983-6-126XX-X น.ส.ปุญยาพร  สีพรม

860 ระยอง 210607 อบต.มาบยางพร กรุงไทย 490-0-191XX-X น.ส.ธัญญนรี  ทวีกฤดาการ

861 ระยอง 210801 อบต.นิคมพัฒนา กรุงไทย 234-0-556XX-X น.ส.สุภัสสรา  ไกลถิ่น

862 ราชบุรี 700101 ทม.ราชบุรี กรุงไทย 705-1-008XX-X เทศบาลเมืองราชบุรี

863 ราชบุรี 700106 อบต.เจดียหัก กรุงไทย 356-0-065XX-X น.ส.มนสัวี  พิบูลแถว

864 ราชบุรี 700108 อบต.หนองกลางนา กรุงไทย 737-1-001XX-X องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา

865 ราชบุรี 700111 อบต.คุงกระถิน กรุงไทย 737-0-118XX-X น.ส.จุฑาทิพย  ตานแตง

866 ราชบุรี 700116 อบต.น้ําพุ กรุงไทย 737-1-001XX-X องคการบริหารสวนตําบลนํ้าพุ

867 ราชบุรี 700118 ทต.หินกอง กรุงไทย 737-0-045XX-X น.ส.อรวรรณ  รุงโรจนมหาชัย

868 ราชบุรี 700126 อบต.บานไร กรุงไทย 738-0-077XX-X นางสาวอังคณา  ทัพใหญ

869 ราชบุรี 700206 อบต.ดานทับตะโก กรุงไทย 744-0-009XX-X น.ส.จาฏพัจน  ศรีสังวรณ

870 ราชบุรี 700411 อบต.แพงพวย กรุงไทย 707-0-253XX-X น.ส.ปาณิดา ชมภูพันธ

871 ราชบุรี 700502 ทม.บานโปง กรุงไทย 719-0-121XX-X นางพิมพชนก  มากมี

872 ราชบุรี 700512 อบต.สวนกลวย กรุงไทย 706-1-457XX-X น.ส.เอื้อมพร  มิตรนิโยดม

873 ราชบุรี 700607 อบต.ดอนใหญ กรุงไทย 708-1-413XX-X น.ส.สุปราณี  ดวงจันทร

874 ราชบุรี 700608 อบต.ดอนคา กรุงไทย 708-0-433XX-X น.ส.ปาวีณา  จันแพง

875 ราชบุรี 700707 อบต.ดอนกระเบื้อง กรุงไทย 356-0-074XX-X นาย ธีภพ  อินทนนท

876 ราชบุรี 700717 อบต.สรอยฟา กรุงไทย 708-0-124XX-X นางสาววราภรณ  บานสวัสดิ์

877 ราชบุรี 700801 ทต.ทุงหลวง กรุงไทย 721-0-037XX-X น.ส.วริศราท  สีสอาด

878 ราชบุรี 701005 อบต.บานบึง กรุงไทย 729-1-280XX-X น.ส.เกสร  แผวงาม
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879 ลพบุรี 160103 ทต.เขาพระงาม กรุงไทย 135-1-027XX-X เทศบาลตําบลเขาพระงาม

880 ลพบุรี 160113 อบต.งิ้วราย กรุงไทย 380-0-002XX-X น.ส.พิมพชญา ลาภภาภรกุล

881 ลพบุรี 160124 อบต.โพธิ์เกาตน กรุงไทย 129-0-418XX-X น.ส.สุภาพร  ชินบุตร

882 ลพบุรี 160209 อบต.หนองบัว กรุงไทย 446-1-079XX-X นายสุดที  ดอนปญญา

883 ลพบุรี 160301 อบต.โคกสําโรง กรุงไทย 114-1-594XX-X นางพัชราภรณ ชัยพิบูลย

884 ลพบุรี 160310 อบต.วังเพลิง กรุงไทย 114-0-053XX-X นางเยาวเรศ  คีรี

885 ลพบุรี 160311 อบต.ดงมะรุม กรุงไทย 114-1-592XX-X นางนิภา  บัวพันธ

886 ลพบุรี 160403 อบต.ศิลาทิพย กรุงไทย 113-0-040XX-X นางกนกรัส  แกววงษา

887 ลพบุรี 160404 อบต.หวยหิน กรุงไทย 113-1-575XX-X นางวรารัตน  ศรีนภา

888 ลพบุรี 160410 อบต.นาโสม กรุงไทย 113-1-576XX-X น.ส.บุญเรือน  นิลประภา

889 ลพบุรี 160502 ทต.ทาโขลง กรุงไทย 146-0-176XX-X นางจารุวรรณ  ศรีสุนทร

890 ลพบุรี 160512 อบต.บานเบิก กรุงไทย 112-0-244XX-X น.ส.พัชราวดี  อามาตยเสนา

891 ลพบุรี 160513 อบต.มุจลินท กรุงไทย 146-1-094XX-X นางรัชนีย พุมบานเย็น

892 ลพบุรี 160615 อบต.ดอนดงึ กรุงไทย 112-0-294XX-X น.ส.แพรวพรรณ  แพรเขียว

893 ลพบุรี 160701 อบต.ทาหลวง กรุงไทย 113-0-226XX-X นางกาญจนา  จีกระโทก

894 ลพบุรี 160705 อบต.หนองผักแวน กรุงไทย 113-1-634XX-X นางสิริลักษณ  บรรจง

895 ลพบุรี 160907 ทต.ถนนใหญ กรุงไทย 111-1-929XX-X เทศบาลตําบลถนนใหญ

896 ลําปาง 520191 อบต.บานเอื้อม กรุงไทย 536-0-439XX-X น.ส.สังวาล  วงศชมภู

897 ลําปาง 520194 อบต.บอแฮว กรุงไทย 552-0-032XX-X นางสาววิมล  ยศตื้อ

898 ลําปาง 520308 อบต.นาแสง กรุงไทย 981-9-969XX-X นาง กิติยา  รัศมีเวียงชัย

899 ลําปาง 520703 ทต.บานใหม กรุงไทย 530-0-174XX-X นางพรมณี  คงแยม

900 ลําปาง 520801 ทม.ลอมแรด กรุงไทย 530-0-245XX-X น.ส.จุไรรัตน  บุญมาก

901 ลําปาง 521002 ทต.ปาตันนาครัว กรุงไทย 528-0-110XX-X นางจันทา  นนทมาลย

902 ลําปาง 521005 อบต.บานกิ่ว กรุงไทย 528-0-114XX-X น.ส.เบญจวรรณ  วงควานมะโน

903 ลําปาง 521006 อบต.บานบอม กรุงไทย 528-0-061XX-X น.ส.คนึงนิตย  อินหลา

904 ลําปาง 521102 ทต.สบปราบ กรุงไทย 552-1-135XX-X นางพัชรีพร  แปงแสน

905 ลําปาง 521104 อบต.แมกัวะ กรุงไทย 535-0-082XX-X นางชวนนิศา  ยาใจ

906 ลําปาง 521205 ทต.ปงยางคก กรุงไทย 552-0-509XX-X นางยุพิน  แสงเมืองเบียง

907 ลําพูน 510103 ทต.บานแปน กรุงไทย 511-1-090XX-X เทศบาลตําบลบานแปน

908 ลําพูน 510109 ทต.ประตูปา กรุงไทย 511-1-884XX-X เทศบาลตําบลประตูปา

909 ลําพูน 510116 ทต.บานกลาง กรุงไทย 542-1-580XX-X นาง สุรภี  พันธุดอน

910 ลําพูน 510119 อบต.หนองหนาม กรุงไทย 511-0-814XX-X น.ส.พิทยาภรณ  ดีเบอะ

911 ลําพูน 510122 ทต.ทาสบเสา กรุงไทย 511-1-961XX-X นาง กัลยา สายลักษณ

912 ลําพูน 510126 ทต.ทาขุมเงิน กรุงไทย 511-0-735XX-X น.ส.รินรดา  อินมา

913 ลําพูน 510128 อบต.ทาแมลอบ กรุงไทย 531-1-163XX-X นางคณุัญญา ฝนกาศ

914 ลําพูน 510132 อบต.ปาพลู กรุงไทย 514-1-532XX-X นางวราภรณ  เขื่อนเพชร

915 ลําพูน 510133 อบต.เหลายาว กรุงไทย 514-0-019XX-X นางธัญวรัชน ตุยคง

916 ลําพูน 510138 ทต.แมตืน กรุงไทย 511-0-484XX-X น.ส.ยุวกรณ  คําชมภู

917 ลําพูน 510151 อบต.ตะเคยีนปม กรุงไทย 678-2-683XX-X น.ส.ภรภัทร  สารอินทร

918 ลําพูน 510702 ทต.มะเขือแจ กรุงไทย 511-1-794XX-X นางกนกพร  พวงงาม

919 ลําพูน 510801 ทต.ทากาศเหนือ กรุงไทย 531-1-168XX-X นางศริิพร ไชยนวล

920 ลําพูน 510802 ทต.ทาปลาดุก กรุงไทย 511-0-353XX-X เทศบาลตําบลทาปลาดุก
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921 เลย 420103 ทต.น้ําสวย กรุงไทย 403-1-281XX-X เทศบาลตําบลน้ําสวย

922 เลย 420109 อบต.เสี้ยว กรุงไทย 403-0-710XX-X น.ส.โชติกานต ภักมี

923 เลย 420110 ทต.นาอาน กรุงไทย 403-1-874XX-X นางสาวนิฏฐา ดีสุทธิ

924 เลย 420116 อบต.ศรีสองรัก กรุงไทย 433-1-260XX-X นางรัศมี ยศปญญา

925 เลย 420204 อบต.ทาสะอาด กรุงไทย 403-0-141XX-X นางรัศมี บุตรนอก

926 เลย 420304 อบต.นาซาว กรุงไทย 403-0-142XX-X นางกรรณิการ ยาที

927 เลย 420308 อบต.จอมศรี กรุงไทย 881-0-064XX-X นางสาวอภิญญา ศรีคาํ

928 เลย 420505 อบต.โคกงาม กรุงไทย 433-0-214XX-X น.ส.กัลยาณี ทองปน

929 เลย 420702 อบต.หนองบัว กรุงไทย 433-1-389XX-X นางกนิฏฐา ผลทพิย

930 เลย 420802 ทต.ทาลี่ กรุงไทย 403-0-288XX-X น.ส.ไพรินทร สุวรรณสงิห

931 เลย 420904 อบต.หนองหญาปลอง กรุงไทย 984-0-756XX-X นางเพ็ญพิชชา สุขโข

932 เลย 421104 อบต.หวยสีเสียด กรุงไทย 403-0-774XX-X นางสุรีพร ปตตายะโส

933 เลย 421105 อบต.เลยวังไสย กรุงไทย 403-0-569XX-X น.ส.วนิดา ทองแบบ

934 เลย 421106 อบต.แกงศรีภูมิ กรุงไทย 982-9-370XX-X นางกัลยา หมอแพทย

935 เลย 421201 อบต.ผาขาว กรุงไทย 424-0-271XX-X น.ส.ศิริพร ไสยวรรณ

936 เลย 421303 อบต.ผาสามยอด กรุงไทย 403-0-107XX-X น.ส.มะลิจันทร ธรรมกุล

937 ศรีสะเกษ 330101 ทม.ศรีสะเกษ กรุงไทย 311-0-442XX-X นางพรจิต สืบเสน

938 ศรีสะเกษ 330106 อบต.จาน กรุงไทย 343-0-303XX-X นางกมลทพิย สาพันธกิตตธินา

939 ศรีสะเกษ 330111 อบต.โพนเขวา กรุงไทย 311-0-686XX-X น.ส.นิชกานต ดอกมะเดื่อ

940 ศรีสะเกษ 330113 อบต.ทุม กรุงไทย 676-2-180XX-X นางศริิพร ใจจง

941 ศรีสะเกษ 330115 อบต.หนองแกว กรุงไทย 343-0-379XX-X น.ส.ขวัญสุดา มุงจองกลาง

942 ศรีสะเกษ 330118 อบต.หมากเขียบ กรุงไทย 311-3-249XX-X นางบัวรัตน คุณสวรรค

943 ศรีสะเกษ 330204 อบต.คอนกาม กรุงไทย 311-0-696XX-X น.ส.ชนัญชิดา บุญอุม

944 ศรีสะเกษ 330208 อบต.ยางชุมใหญ กรุงไทย 343-0-023XX-X นางเสาวณีย ขันคํา

945 ศรีสะเกษ 330300 ทต.กันทรารมย กรุงไทย 312-0-346XX-X น.ส.เบญจมาส ประเสริฐศรี

946 ศรีสะเกษ 330301 อบต.ดูน กรุงไทย 311-1-731XX-X นางไพรวรรณ อัมภรัตน

947 ศรีสะเกษ 330307 อบต.ทาม กรุงไทย 311-0-785XX-X นางธัญญพัทธ ไชยสิริภัสร

948 ศรีสะเกษ 330402 อบต.บึงมะลู กรุงไทย 311-0-721XX-X นางนัยราช วรรักษวัฒนาพร

949 ศรีสะเกษ 330403 อบต.กุดเสลา กรุงไทย 312-0-422XX-X น.ส.นฤมล ศรีมาบุตร

950 ศรีสะเกษ 330509 อบต.สะเดาใหญ กรุงไทย 311-0-778XX-X น.ส.สุปราณี ใจแกว

951 ศรีสะเกษ 330510 อบต.ตาอุด กรุงไทย 311-0-733XX-X นางนารีย จานเขื่อง

952 ศรีสะเกษ 330520 อบต.กฤษณา กรุงไทย 311-0-721XX-X น.ส.ณัฐระพี นาคทองหลาง

953 ศรีสะเกษ 330602 ทต.ไพรบึง กรุงไทย 326-1-019XX-X เทศบาลตําบลไพรบึง

954 ศรีสะเกษ 330604 อบต.ปราสาทเยอ กรุงไทย 311-0-121XX-X น.ส.วิไลลักษณ ชินทอง

955 ศรีสะเกษ 330608 ทต.กระหวัน กรุงไทย 326-0-075XX-X นายศรชัย สุตัญตั้งใจ

956 ศรีสะเกษ 330709 อบต.ดู กรุงไทย 861-0-385XX-X นางคนัทิวา ศักดา

957 ศรีสะเกษ 330801 ทต.สิ กรุงไทย 326-0-257XX-X น.ส.ขวัญรัตน คันศร

958 ศรีสะเกษ 331601 ทต.บุสูง กรุงไทย 311-0-263XX-X น.ส.ลัดดาวรรณ บุญชู

959 ศรีสะเกษ 331602 อบต.ธาตุ กรุงไทย 311-0-720XX-X นางบุปผา บุญภา

960 ศรีสะเกษ 331604 อบต.บอแกว กรุงไทย 311-1-879XX-X น.ส.ดารุณี หลอมทอง

961 ศรีสะเกษ 331801 ทต.เมืองจันทร กรุงไทย 332-0-142XX-X นางมะนิกรณ ศรียันต

962 ศรีสะเกษ 331802 อบต.ตาโกน กรุงไทย 332-0-325XX-X อบต.ตาโกน
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963 ศรีสะเกษ 331901 อบต.เสียว กรุงไทย 312-1-439XX-X องคการบริหารสวนตําบลเสียว

964 ศรีสะเกษ 332104 ทต.ผือใหญ กรุงไทย 332-0-104XX-X น.ส.ประนมกร ลูกอินทร

965 ศรีสะเกษ 332202 อบต.คลกีลิ้ง กรุงไทย 982-9-169XX-X น.ส.สุกัญญา โสรเนตร

966 สกลนคร 470103 ทต.ทาแร กรุงไทย 981-5-854XX-X สํานักงาน เทศบาลตําบลทาแร

967 สกลนคร 470105 อบต.ขมิ้น กรุงไทย 858-0-435XX-X น.ส. อริสา บุญมี

968 สกลนคร 470112 อบต.หวยยาง กรุงไทย 442-0-040XX-X องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

969 สกลนคร 470114 อบต.ดงมะไฟ กรุงไทย 442-0-261XX-X นางเบญจมาภรณ จันทรหอม

970 สกลนคร 470116 ทต.เหลาปอแดง กรุงไทย 442-0-212XX-X น.ส.สุชาดา ดวงจรัส

971 สกลนคร 470118 ทต.ฮางโฮง กรุงไทย 442-0-036XX-X เทศบาลตําบลฮางโฮง

972 สกลนคร 470205 อบต.โพธิไพศาล กรุงไทย 412-3-008XX-X องคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล

973 สกลนคร 470301 ทต.กุดแฮด กรุงไทย 412-0-292XX-X นางทชิากร สวนาการณ

974 สกลนคร 470303 ทต.นามอง กรุงไทย 412-0-213XX-X นางพิกุล สาระชาติ

975 สกลนคร 470304 ทต.กุดไห กรุงไทย 442-0-017XX-X นางสาววรรณภา อามาตยทอง

976 สกลนคร 470403 ทต.พอกนอย กรุงไทย 672-8-708XX-X น.ส. ทิพธิวา จันทรมาลา

977 สกลนคร 470404 ทต.นาหัวบอ กรุงไทย 440-0-154XX-X นางสิรียา งิ้วเมือง

978 สกลนคร 470410 อบต.เชิงชุม กรุงไทย 444-0-414XX-X น.ส.เอื้อมพร ศนูยจันทร

979 สกลนคร 470506 อบต.ตนผ้ึง กรุงไทย 419-0-643XX-X นางสาวทมิตา ชางนิรันดร

980 สกลนคร 470605 ทต.คําบอ กรุงไทย 440-0-056XX-X นางสาวเยาวลักษณ สมหมาย

981 สกลนคร 470606 อบต.คอเขียว กรุงไทย 440-0-044XX-X นางวรนชุ บุญประคอง

982 สกลนคร 470702 อบต.หนองปลิง กรุงไทย 419-3-235XX-X นางรุงนะภา ตุพิลา

983 สกลนคร 470804 อบต.ขัวกาย กรุงไทย 419-0-650XX-X น.ส. เกศรินทร วจนะไพบูลย

984 สกลนคร 470805 ทต.หนองสนม กรุงไทย 419-3-382XX-X น.ส.สุภาวิณี วันแกว

985 สกลนคร 470807 อบต.ธาตุ กรุงไทย 419-0-603XX-X นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน

986 สกลนคร 470809 อบต.ศรีวิชัย กรุงไทย 440-0-066XX-X นางสาววัฒฑิกา ไชยสาคร

987 สกลนคร 470812 อบต.นาคํา กรุงไทย 419-0-622XX-X นางสาวอุษา บุญโนนแต

988 สกลนคร 470813 อบต.คอนสวรรค กรุงไทย 419-3-401XX-X น.ส.ลภัสรดา วงศประทุม

989 สกลนคร 470905 ทต.แพด กรุงไทย 444-0-091XX-X นางเพ็ญพาณี ปุริยะวงค

990 สกลนคร 471102 อบต.อากาศ กรุงไทย 444-1-007XX-X อบต.อากาศ

991 สกลนคร 471107 อบต.นาฮี กรุงไทย 444-0-545XX-X น.ส. รวิสรา โพธิ์สะราช

992 สกลนคร 471109 ทต.สามัคคพีัฒนา กรุงไทย 444-0-372XX-X น.ส.จุฬาลักษณ เจริญชัย

993 สกลนคร 471204 อบต.คําสะอาด กรุงไทย 440-0-326XX-X นางจันทรฉาย พูลสงา

994 สกลนคร 471209 ทต.หนองหลวง กรุงไทย 440-0-009XX-X นางบุษบา เพชรนอก

995 สกลนคร 471215 อบต.ตาลโกน กรุงไทย 440-0-037XX-X น.ส. อมรรัตน มอมพะเนาว

996 สกลนคร 471305 ทต.ปทุมวาป กรุงไทย 412-0-276XX-X นายศิวัส ศรีสวัสดิ์

997 สกลนคร 471404 อบต.จันทรเพ็ญ กรุงไทย 412-0-267XX-X นางชะดาพร จันทะมาลา

998 สกลนคร 471501 ทต.ตองโขบ กรุงไทย 412-0-277XX-X นางพรทพิย คึมยะราช

999 สกลนคร 471502 อบต.เหลาโพนคอ กรุงไทย 412-3-213XX-X น.ส. กัลยารัตน แกวบู

1000 สกลนคร 471604 อบต.ทุงแก กรุงไทย 440-0-022XX-X นางนงเยาว หนูแกว

1001 สกลนคร 471701 ทต.บานโพน กรุงไทย 412-0-119XX-X นางอวยพร อินธิแสง

1002 สกลนคร 471702 ทต.นาแกว กรุงไทย 412-0-190XX-X นางยุพาพร คําผิว

1003 สกลนคร 471705 ทต.เชียงสือ กรุงไทย 678-0-529XX-X นางรัตยาภรณ ไชยตะมาตย

1004 สกลนคร 471802 อบต.หลุบเลา กรุงไทย 412-0-453XX-X น.ส. พิมพปวีณ คําศรีพล
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1005 สกลนคร 471804 อบต.กกปลาซิว กรุงไทย 412-0-168XX-X นางสาวขวัญสุดา กานุสนธิ์

1006 สงขลา 900107 อบต.เกาะยอ กรุงไทย 901-0-419XX-X นางพวงเพ็ญ ไชยบุปผา

1007 สงขลา 900204 อบต.สนามชัย กรุงไทย 927-0-069XX-X น.ส.สุมาลี มณีนิล

1008 สงขลา 900207 อบต.คลองรี กรุงไทย 923-0-315XX-X น.ส.คันธรส แกวบุญธรรม

1009 สงขลา 900211 อบต.บอแดง กรุงไทย 923-0-226XX-X น.ส.ณัฐธิดา สุราตะโก

1010 สงขลา 900302 ทต.บานนา กรุงไทย 901-0-306XX-X นางอารดา มะสะอะ

1011 สงขลา 900307 ทต.นาทับ กรุงไทย 381-0-131XX-X น.ส.เอราวัล นุยสมัน

1012 สงขลา 900312 อบต.คู กรุงไทย 928-0-073XX-X นางเจะตีเมาะ รักหมัด

1013 สงขลา 900403 อบต.ฉาง กรุงไทย 928-1-133XX-X นางสวภา เพ็ชรสิงห

1014 สงขลา 900405 อบต.คลองทราย กรุงไทย 928-0-484XX-X น.ส.สายฝน เพ็งโอ

1015 สงขลา 900408 อบต.สะทอน กรุงไทย 928-0-069XX-X นางขวัญตา มณีพรหม

1016 สงขลา 900411 อบต.คลองกวาง กรุงไทย 928-0-041XX-X น.ส.ดวงหทัย จินดาประเสริฐ

1017 สงขลา 900506 อบต.ทามวง กรุงไทย 901-0-773XX-X นางอรสา จินดาวงศ

1018 สงขลา 900709 ทต.ปากแตระ กรุงไทย 923-0-040XX-X นางวิไลรัตน หมื่นภู

1019 สงขลา 900710 อบต.พังยาง กรุงไทย 981-8-860XX-X น.ส.ปยะนุช จันทรมโณ

1020 สงขลา 900801 อบต.เกาะใหญ กรุงไทย 923-0-085XX-X น.ส.จริญ แกนคง

1021 สงขลา 900910 ทม.กําแพงเพชร กรุงไทย 981-3-181XX-X นางวันทนา ปานผอง

1022 สงขลา 901005 อบต.ปริก กรุงไทย 369-0-157XX-X นางราตรี หวันหีม

1023 สงขลา 901006 อบต.พังลา กรุงไทย 866-0-192XX-X น.ส.กันยา แซตั้ง

1024 สงขลา 901009 อบต.ทาโพธิ์ กรุงไทย 866-0-079XX-X น.ส.รจนา บุญรัตน

1025 สงขลา 901011 ทต.สํานักขาม กรุงไทย 457-0-224XX-X น.ส.มนฤทัย ไวพิศาลนนท

1026 สงขลา 901012 อบต.เขามีเกียรติ กรุงไทย 369-0-273XX-X นางปญชพร วุนฉิม

1027 สงขลา 901107 ทต.คลองแงะ กรุงไทย 866-0-015XX-X เทศบาลตําบลคลองแงะ

1028 สงขลา 901113 อบต.ฉลุง กรุงไทย 928-0-222XX-X น.ส.อารีย พรหมอิน

1029 สงขลา 901114 อบต.ทุงใหญ กรุงไทย 911-0-439XX-X น.ส.พรทิพย หลาปวงคํา

1030 สงขลา 901115 ทม.ทุงตําเสา กรุงไทย 901-0-329XX-X นางอนงค มานะชํานิ

1031 สงขลา 901120 ทต.คูเตา กรุงไทย 368-0-168XX-X นางจีรพร แกวฉิมพลี

1032 สงขลา 901202 อบต.พิจิตร กรุงไทย 930-0-030XX-X น.ส.ยองไย ประสีทอง

1033 สงขลา 901305 ทต.บางเหรียง กรุงไทย 911-0-458XX-X นางอุบล สุวรรณชาตรี

1034 สงขลา 901403 อบต.แมทอม กรุงไทย 989-8-309XX-X น.ส.จิราภรณ แกวบุณธรรม

1035 สงขลา 901507 ทต.ชะแล กรุงไทย 923-0-005XX-X น.ส.นิตยา รัตนะ

1036 สงขลา 901511 อบต.บางเขียด กรุงไทย 923-0-008XX-X นางจรีภร พิณนุกูล

1037 สงขลา 901602 ทต.ทุงลาน กรุงไทย 983-8-974XX-X นางปทมา ราชรักษ

1038 สงขลา 901701 ทต.นาสีทอง กรุงไทย 984-4-726XX-X น.ส.ณัฐญาดา เภอเกลี้ยง

1039 สตูล 910109 อบต.เกาะสาหราย กรุงไทย 986-7-788XX-X นางสาวเข็มเพชร  โชตวิรรณ

1040 สตูล 910110 อบต.ตันหยงโป กรุงไทย 910-1-696XX-X อบต.ตันหยงโป

1041 สตูล 910111 อบต.เจะบิลัง กรุงไทย 910-1-724XX-X นางสาวปวริศา  นิรภาดา

1042 สตูล 910114 อบต.ควนโพธ์ิ กรุงไทย 910-1-683XX-X น.ส.ยูวีตา ทิ้งปากถ้ํา

1043 สตูล 910201 อบต.ควนโดน กรุงไทย 910-0-451XX-X น.ส.ศิริรัตน รัตนารมย

1044 สตูล 910202 ทต.ควนโดน กรุงไทย 910-0-420XX-X นางอัชรียะ มะสะกา

1045 สตูล 910204 อบต.ยานซื่อ กรุงไทย 919-0-120XX-X นายไมตรี โตะประดู

1046 สตูล 910301 อบต.ทุงนุย กรุงไทย 919-0-049XX-X นางวนาวรรณ ไชยสงคราม
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1047 สตูล 910303 อบต.อุใดเจริญ กรุงไทย 919-0-303XX-X นางสาวเบญจวรรณ  มาระนอง

1048 สตูล 910501 อบต.กําแพง กรุงไทย 981-8-956XX-X น.ส.สุไรฟะ ฤทธิหมุน

1049 สตูล 910503 ทต.กําแพง กรุงไทย 678-7-627XX-X นางปยรัตน  เดนบูรณะ

1050 สตูล 910504 อบต.เขาขาว กรุงไทย 910-0-212XX-X นางสาววิศณี  เลาเทียนวงศ

1051 สตูล 910604 อบต.ขอนคลาน กรุงไทย 980-4-956XX-X น.ส.นุชนาฎ หวันเก

1052 สมุทรปราการ 110116 ทม.แพรกษา กรุงไทย 219-0-054XX-X เทศบาลเมืองแพรกษา

1053 สมุทรปราการ 110119 อบต.บางดวน กรุงไทย 250-0-234XX-X น.ส.ฐิติภรณ  ธนการ

1054 สมุทรปราการ 110121 ทต.เทพารักษ กรุงไทย 397-0-007XX-X นางวารินทิพย  พะเนกิรัมย

1055 สมุทรปราการ 110201 อบต.บางบอ กรุงไทย 254-0-080XX-X น.ส.พจนีย แยมสุขสมบูรณ

1056 สมุทรปราการ 110204 ทต.คลองสวน กรุงไทย 082-1-279XX-X สํานักงานเทศบาลตําบลคลองสวน

1057 สมุทรปราการ 110301 ทต.บางเสาธง กรุงไทย 471-0-002XX-X เทศบาลตําบลบางเสาธง

1058 สมุทรปราการ 110304 ทม.บางแกว กรุงไทย 254-1-001XX-X น.ส.จันเพ็ญ  ภูตะเวช

1059 สมุทรปราการ 110419 อบต.ทรงคนอง กรุงไทย 216-0-042XX-X นางขวัญชยา ภูมิสิงหราช

1060 สมุทรปราการ 110422 ทม.ปูเจาสมิงพราย กรุงไทย 225-0-380XX-X น.ส.สุทธินีย  บุญคง  โอนไมผาน

1061 สมุทรปราการ 110505 อบต.แหลมฟาผา กรุงไทย 246-1-319XX-X นางวาสนา  สุจิรพาที

1062 สมุทรปราการ 110601 อบต.บางเสาธง กรุงไทย 254-0-071XX-X น.ส.ศิริพร  จันทรแจม

1063 สมุทรสงคราม 750002 อบจ.สมุทรสงคราม กรุงไทย 709-1-458XX-X นายสํารญ  คูฮูด

1064 สมุทรสงคราม 750101 ทม.สมุทรสงคราม กรุงไทย 709-0-083XX-X นาง ศุภลักษณ ปานพันธ

1065 สมุทรสงคราม 750104 อบต.ลาดใหญ กรุงไทย 709-0-040XX-X นางพรทพิย  มวงทอง

1066 สมุทรสงคราม 750113 ทต.บางยี่รงค กรุงไทย 709-0-219XX-X นาง ธัญญาพร  ผาแสนเถิน

1067 สมุทรสงคราม 750211 อบต.จอมปลวก กรุงไทย 709-0-297XX-X น.ส.นรินทร ชะโลธร

1068 สมุทรสงคราม 750312 อบต.แพรกหนามแดง กรุงไทย 709-0-088XX-X น.ส.จิรวรรณ  แดงอรุณ

1069 สมุทรสาคร 740109 อบต.นาโคก กรุงไทย 677-7-242XX-X น.ส.ธิดารัตน  จงพรา

1070 สมุทรสาคร 740112 อบต.ทาทราย กรุงไทย 712-0-017XX-X นางจารุกร  โสรัจจะ

1071 สมุทรสาคร 740113 ทต.คอกกระบือ กรุงไทย 712-0-777XX-X น.ส.นันทกาญ  เกษมทัศนะ

1072 สมุทรสาคร 740115 อบต.พันทายนรสงิห กรุงไทย 712-0-008XX-X นางธัญชนก  คําหอม

1073 สมุทรสาคร 740119 ทต.บางหญาแพรก กรุงไทย 983-8-280XX-X น.ส.อรนิภา  สุขสําราญ

1074 สมุทรสาคร 740212 อบต.ทาเสา กรุงไทย 734-0-220XX-X นายศิริวิชญ  ศรีธนะ

1075 สมุทรสาคร 740301 อบต.บานแพว กรุงไทย 745-1-125XX-X น.ส.นิตยา  เจริญสขุ

1076 สมุทรสาคร 740303 ทต.หลักหา กรุงไทย 745-0-434XX-X น.ส.ปวีณา  เลิศศรีสุราษฎร

1077 สระแกว 270002 อบจ.สระแกว กรุงไทย 236-1-255XX-X นางยุพินพร  สวางพฤกษ

1078 สระแกว 270508 อบต.หนองแวง-อ.วัฒนานคร กรุงไทย 220-0-206XX-X น.ส.คุณัญญา  พูลแสง

1079 สระแกว 270512 อบต.หวยโจด กรุงไทย 220-0-074XX-X นางสาวพุทธรักษา  จํานงคจิตร

1080 สระแกว 270604 อบต.หันทราย กรุงไทย 233-0-071XX-X นางภัทรานิษฐ  สาพล

1081 สระแกว 270702 ทต.เขาฉกรรจ กรุงไทย 236-0-609XX-X เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ

1082 สระแกว 270703 อบต.หนองหวา กรุงไทย 236-0-092XX-X นางวราภรณ  บุญเพ็ง

1083 สระแกว 270806 ทต.วังสมบูรณ กรุงไทย 201-0-048XX-X นางสาวเดอืนเพ็ญ  เจียมออน

1084 สระแกว 270901 ทต.วังทอง กรุงไทย 236-0-367XX-X สํานักงานเทศบาลตําบลวังทอง

1085 สระบุรี 190106 อบต.โคกสวาง กรุงไทย 115-1-923XX-X นางทพิวรรณ  คําแผน

1086 สระบุรี 190308 อบต.โคกแย กรุงไทย 140-0-320XX-X นางวันเพ็ญ  พลไธสง

1087 สระบุรี 190313 อบต.หวยทราย กรุงไทย 140-0-465XX-X น.ส.วัชลี  จันทะแจม

1088 สระบุรี 191013 อบต.เริงราง กรุงไทย 131-1-180XX-X น.ส.สิรภัค  เรืองวุฒิเดช
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1089 สระบุรี 191018 ทต.หัวปลวก กรุงไทย 115-1-934XX-X นางจิตติมา  อภิรักขิตบุญญา

1090 สิงหบุรี 170103 อบต.บางมัญ กรุงไทย 116-0-322XX-X นางสุปรียา  โพทูล

1091 สิงหบุรี 170109 อบต.บางกระบือ กรุงไทย 116-0-485XX-X นางจรวยพร จุยเบี้ยว

1092 สิงหบุรี 170403 อบต.พระงาม กรุงไทย 116-0-191XX-X น.ส. อัญชลี ยานไกล

1093 สิงหบุรี 170503 อบต.โพประจักษ กรุงไทย 977-0-060XX-X น.ส.สุภัทศร  ชอบทําดี

1094 สิงหบุรี 170605 อบต.งิ้วราย กรุงไทย 117-1-346XX-X นางนราพร สุครพัธน

1095 สิงหบุรี 170609 อบต.ทองเอน กรุงไทย 117-0-181XX-X นางนงเยาว แกวเหล็ก

1096 สุโขทัย 640101 ทม.สุโขทัยธานี กรุงไทย 616-1-875XX-X นางจินตนา ค้ําชู

1097 สุโขทัย 640102 ทต.เมืองเกา กรุงไทย 616-1-495XX-X น.ส.ทัศยญาณี เคลือบแกว

1098 สุโขทัย 640103 ทต.บานสวน กรุงไทย 616-1-928XX-X เทศบาลต. บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

1099 สุโขทัย 640109 ทต.บานกลวย กรุงไทย 867-0-166XX-X นางจันทรจิรา อัครพัฒน

1100 สุโขทัย 640110 อบต.บานหลุม กรุงไทย 616-0-120XX-X นางเฉลย สุขจาง

1101 สุโขทัย 640111 อบต.ตาลเตี้ย กรุงไทย 616-0-229XX-X นางรัชฎาภรณ ศิริสมบัติ

1102 สุโขทัย 640305 อบต.ศรีครีีมาศ กรุงไทย 616-1-688XX-X นางวิลาลินี จันทรรอด

1103 สุโขทัย 640306 ทต.ทุงหลวง กรุงไทย 616-1-017XX-X เทศบาลตําบลทุงหลวง

1104 สุโขทัย 640406 อบต.ไกรใน กรุงไทย 635-0-053XX-X นางแพรวนภา ยิ้มณรงค

1105 สุโขทัย 640407 อบต.ดงเดือย กรุงไทย 618-0-104XX-X นายพล สํารี

1106 สุโขทัย 640513 อบต.สารจิตร กรุงไทย 617-0-123XX-X น.ส.ประสงค จรจัด

1107 สุโขทัย 640605 อบต.บานนา กรุงไทย 618-0-215XX-X นางนภารัตน จันทรธีระกุล

1108 สุโขทัย 640606 อบต.วังทอง กรุงไทย 618-0-179XX-X น.ส. เสาวนีย นอยอ่ํา

1109 สุโขทัย 640611 อบต.ทับผึ้ง กรุงไทย 618-0-015XX-X นางสาวจีรพรรณ โฉมเฉิด

1110 สุโขทัย 640612 อบต.บานซาน กรุงไทย 618-0-093XX-X นางสาวเตอืนใจ ทองจันทร

1111 สุโขทัย 640613 อบต.วังใหญ กรุงไทย 616-1-668XX-X น.ส.พเยาว กลอมจาด

1112 สุโขทัย 640614 อบต.ราวตนจันทร กรุงไทย 618-1-255XX-X นางรัตนาภรณ วงศอิสสระ

1113 สุโขทัย 640615 ทม.ศรีสัชนาลัย กรุงไทย 617-0-212XX-X นางสายพิณ แกวเปย

1114 สุโขทัย 640704 อบต.คลองกระจง กรุงไทย 617-0-144XX-X นายดาเราะ ดีเหลือ

1115 สุโขทัย 640706 อบต.วังไมขอน กรุงไทย 617-0-219XX-X น.ส.อัจฉรา ทับทิม

1116 สุโขทัย 640711 อบต.ทาทอง กรุงไทย 617-1-235XX-X นางสุกัญญา ทวีพงษอภิชาต

1117 สุโขทัย 640712 อบต.ปากน้ํา กรุงไทย 617-1-560XX-X น.ส.นัฎทิชา มโหฬาร

1118 สุโขทัย 640714 ทต.เมืองบางขลัง กรุงไทย 617-0-322XX-X วาที่ ร.ต. หญิง ณัฎฐชญา ตาวงษ

1119 สุโขทัย 640803 อบต.นครเดิฐ กรุงไทย 622-0-187XX-X น.ส.กรรณิกา ทองมา

1120 สุโขทัย 640804 อบต.น้ําขุม กรุงไทย 622-1-310XX-X นายอดศิร สรอยสวุรรณ

1121 สุโขทัย 640805 อบต.คลองมะพลับ กรุงไทย 622-1-257XX-X น.ส. นราภรณ สุนานันท

1122 สุโขทัย 640905 ทต.กลางดง กรุงไทย 616-0-603XX-X นางศภุาพร ลือโฮง

1123 สุโขทัย 640906 ทต.เขาแกวศรีสมบูรณ กรุงไทย 617-0-444XX-X นางวิมล แกวจาเครอื

1124 สุพรรณบุรี 720114 อบต.ดอนกํายาน กรุงไทย 747-0-394XX-X น.ส.สุธีรัชต  มาเหล็ก

1125 สุพรรณบุรี 720116 ทต.บานโพธิ์ กรุงไทย 359-0-001XX-X น.ส.ชญาภา  เรือนใจมั่น

1126 สุพรรณบุรี 720123 ทต.หวยวังทอง กรุงไทย 359-0-162XX-X น.ส.กิรณา  สิริขวัญสกุลชัย

1127 สุพรรณบุรี 720202 ทต.นางบวช กรุงไทย 985-4-411XX-X น.ส.กัณณนภัส  นาคทอง

1128 สุพรรณบุรี 720302 อบต.หนองมะคาโมง กรุงไทย 710-0-200XX-X น.ส.นุชจิรา  มณีนิล

1129 สุพรรณบุรี 720305 อบต.องคพระ กรุงไทย 728-0-002XX-X องคการบริหารสวนตําบลองคพระ

1130 สุพรรณบุรี 720402 อบต.บางปลามา กรุงไทย 710-0-303XX-X น.ส.พิมรดา  แสงพันธุ
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1131 สุพรรณบุรี 720407 ทต.ตะคา กรุงไทย 710-0-035XX-X น.ส.ยุพาพร  พลายมณี

1132 สุพรรณบุรี 720503 ทต.บานกราง กรุงไทย 711-1-389XX-X เทศบาลตําบลบานกราง

1133 สุพรรณบุรี 720504 อบต.มดแดง กรุงไทย 359-0-112XX-X น.ส.วาสนา  วรรธนบูรณ

1134 สุพรรณบุรี 720506 อบต.ดอนปรู กรุงไทย 989-8-399XX-X นางวิลาลิณี  สารโชติ

1135 สุพรรณบุรี 720606 อบต.สระกระโจม กรุงไทย 739-0-054XX-X นางชาคิณี  วจนะเสถียร

1136 สุพรรณบุรี 720705 อบต.บางตาเถร กรุงไทย 730-0-016XX-X นางนพาพร  ใจนา

1137 สุพรรณบุรี 720707 อบต.บานกุม กรุงไทย 730-0-016XX-X นางประภัสสร  ขุนสังวาลย

1138 สุพรรณบุรี 720708 อบต.หัวโพธิ์ กรุงไทย 730-0-083XX-X องคการบริหารสวนตําบลหัวโพธิ์

1139 สุพรรณบุรี 720709 อบต.บางพลับ กรุงไทย 730-0-015XX-X น.ส.สุรียรัตน  ทองดี

1140 สุพรรณบุรี 720712 อบต.ตนตาล กรุงไทย 730-0-011XX-X นางสาววรรณา  เรืองขจร

1141 สุพรรณบุรี 720806 อบต.บานสระ กรุงไทย 711-1-413XX-X น.ส.น้ําคาง  ทรัพยมาก

1142 สุพรรณบุรี 720901 ทต.อูทอง กรุงไทย 725-0-277XX-X น.ส.สิริกานต  รอดประเสริฐ

1143 สุพรรณบุรี 720904 ทต.ขุนพัดเพ็ง กรุงไทย 725-0-043XX-X น.ส.นุชญาดา  ทับทมิเทศ

1144 สุพรรณบุรี 720905 ทต.จรเขสามพัน กรุงไทย 725-0-529XX-X น.ส.ปรางคทอง  ใจมั่น

1145 สุพรรณบุรี 720908 อบต.ดอนมะเกลือ กรุงไทย 725-1-311XX-X นางขวัญเรือน  วรภักดี

1146 สุพรรณบุรี 720909 อบต.หนองโอง กรุงไทย 725-0-254XX-X น.ส.ณัฎฐรินทร  ถิ่นบางบุญ

1147 สุพรรณบุรี 720912 ทต.บานโขง กรุงไทย 725-0-043XX-X น.ส.ปาริชาติ  ทวนเงิน

1148 สุพรรณบุรี 720914 อบต.สระพังลาน กรุงไทย 725-0-042XX-X น.ส.ศิริขวัญ  วงษกัณหา

1149 สุพรรณบุรี 721004 อบต.หนองโพธ์ิ กรุงไทย 711-0-001XX-X นางนฤทธิ์ซรา  ชิดปราง

1150 สุพรรณบุรี 721007 อบต.ทัพหลวง กรุงไทย 711-0-346XX-X น.ส.รุงทวิา  ขุมทอง

1151 สุราษฎรธานี 840101 ทต.วัดประดู กรุงไทย 827-0-120XX-X น.ส.ปณณธร ศรีชุม

1152 สุราษฎรธานี 840103 อบต.มะขามเตี้ย กรุงไทย 362-0-194XX-X นางจิราพร รัตนพันธ

1153 สุราษฎรธานี 840107 อบต.บางชนะ กรุงไทย 362-0-087XX-X น.ส.เสาวนี พิมลศรี

1154 สุราษฎรธานี 840109 อบต.บางไทร กรุงไทย 362-0-194XX-X น.ส.ฉวีวรรณ บัวเพชร

1155 สุราษฎรธานี 840112 อบต.คลองฉนาก กรุงไทย 362-1-161XX-X นางจุฑามาส อินทวิเศษ

1156 สุราษฎรธานี 840201 ทต.กาญจนดิษฐ กรุงไทย 982-1-997XX-X น.ส.ชลัมพร เพชรรักษ

1157 สุราษฎรธานี 840213 อบต.ทาอุแท กรุงไทย 362-0-380XX-X น.ส.ไพจิตร  แปนประจุน

1158 สุราษฎรธานี 840217 อบต.ปารอน กรุงไทย 834-0-158XX-X นางสุภาภรณ เพชรชวย

1159 สุราษฎรธานี 840304 อบต.ไชยคราม กรุงไทย 834-0-016XX-X องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

1160 สุราษฎรธานี 840809 อบต.บานทําเนียบ กรุงไทย 830-0-261XX-X น.ส.ศันสนีย ลิ่มสกุล

1161 สุราษฎรธานี 840903 อบต.เขาวง กรุงไทย 827-1-184XX-X น.ส.ปยะพร ทิพยชิต

1162 สุราษฎรธานี 841005 อบต.พลูเถื่อน กรุงไทย 989-7-800XX-X นายภูมิสทิธิ์  ทองญวน

1163 สุราษฎรธานี 841106 อบต.เสวียด กรุงไทย 831-0-142XX-X นางสาวสุวรรณา จันทรศรี

1164 สุราษฎรธานี 841302 อบต.ทาเรือ กรุงไทย 720-0-456XX-X น.ส.พรพิมล ถึงเจริญ

1165 สุราษฎรธานี 841501 ทต.เมืองเวียง กรุงไทย 827-0-161XX-X นางสุจิตราภรณ อํานวย

1166 สุราษฎรธานี 841503 ทต.เขานิพันธ กรุงไทย 486-0-018XX-X นางเกศรา พงศยี่หลา

1167 สุราษฎรธานี 841604 อบต.สินปุน กรุงไทย 486-0-253XX-X น.ส.ศิริวรรณ แสงพิรุณ

1168 สุราษฎรธานี 841605 อบต.บางสวรรค กรุงไทย 981-4-892XX-X นางเบญจวรรณ อุนอก

1169 สุราษฎรธานี 841609 อบต.สาคู กรุงไทย 486-0-058XX-X นางจินตนาภรณ พันธุ

1170 สุราษฎรธานี 841716 อบต.เขาหัวควาย กรุงไทย 808-1-669XX-X น.ส.อนงคพรรณ นาทอง

1171 สุราษฎรธานี 841902 อบต.ตะกุกเหนือ กรุงไทย 831-0-067XX-X น.ส.ชุติมา โสภา

1172 สุรินทร 320102 ทต.เมืองที กรุงไทย 320-0-065XX-X น.ส.สุวรรณี  อุนใจ
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1173 สุรินทร 320107 อบต.ทาสวาง กรุงไทย 310-0-081XX-X นางนภัสสร  อยูยิ่ง

1174 สุรินทร 320108 อบต.สลักได กรุงไทย 797-0-141XX-X น.ส.รัตนา  ผาผิวดี

1175 สุรินทร 320109 อบต.ตาอ็อง กรุงไทย 310-0-285XX-X น.ส.หฤทัย  สําเร็จดี

1176 สุรินทร 320110 อบต.สําโรง กรุงไทย 310-1-852XX-X นางอุไรรัตน  สุรชิต

1177 สุรินทร 320115 อบต.เฉนียง กรุงไทย 310-0-487XX-X น.ส.พรทิพย  ธรรมวงษ

1178 สุรินทร 320206 ทต.ยะวึก กรุงไทย 330-0-257XX-X นางสิริรัตน  วงศกลา

1179 สุรินทร 320401 อบต.จอมพระ กรุงไทย 320-0-172XX-X นางขวัญพัฒน  ดาทอง

1180 สุรินทร 320405 ทต.บุแกรง กรุงไทย 382-0-008XX-X นางเดือน  ราษีทอง

1181 สุรินทร 320409 อบต.ชุมแสง กรุงไทย 320-0-242XX-X น.ส.แสงดาว  คุณทัน

1182 สุรินทร 320410 อบต.เปนสขุ กรุงไทย 310-0-546XX-X น.ส.กรรณิการ  จงหาร

1183 สุรินทร 320505 อบต.ไพล กรุงไทย 980-7-961XX-X น.ส.วชิรญาณ  งามมาก

1184 สุรินทร 320506 อบต.ปรือ กรุงไทย 677-8-767XX-X น.ส.เบญญาภา สะอาดเอ่ียม

1185 สุรินทร 320510 อบต.โคกยาง กรุงไทย 329-0-022XX-X นางลําเพ็ญ  ศักดิ์บกรณกานต

1186 สุรินทร 320519 อบต.สมุด กรุงไทย 329-0-110XX-X น.ส.สุวรรณ  บัวแกว

1187 สุรินทร 320601 ทต.กาบเชิง กรุงไทย 329-0-607XX-X นายปุณยระวี เจนพนัส

1188 สุรินทร 320602 อบต.คูตนั กรุงไทย 329-0-187XX-X น.ส.เยาวนิตย  ดวงสมร

1189 สุรินทร 320703 อบต.ธาตุ กรุงไทย 982-1-338XX-X น.ส.ศิรินนัท  วงคมา

1190 สุรินทร 320709 อบต.เบิด กรุงไทย 330-1-310XX-X นางสาวคภพร  จอดนอก

1191 สุรินทร 320710 อบต.น้ําเขียว กรุงไทย 985-6-837XX-X น.ส.รัชนีกร  สุหา

1192 สุรินทร 320804 อบต.หนองระฆัง กรุงไทย 320-0-320XX-X น.ส.ภัชชกร  เหลางาม

1193 สุรินทร 320905 อบต.แตล กรุงไทย 331-1-238XX-X น.ส.นิศารัตน  แกวหลา

1194 สุรินทร 320906 อบต.หนองบัว กรุงไทย 331-1-299XX-X นางจุฑารัตน  นิลงาม

1195 สุรินทร 320914 อบต.ตรมไพร กรุงไทย 331-0-363XX-X น.ส.สุณิสา  งามเจริญ

1196 สุรินทร 320915 ทต.ผักไหม กรุงไทย 331-0-580XX-X นายวัชรพงษ  พรมหงษ

1197 สุรินทร 321002 ทต.สังขะ กรุงไทย 980-9-406XX-X น.ส.เกศรา  ศรีพัชราวุธ

1198 สุรินทร 321006 อบต.บานจารย กรุงไทย 982-5-387XX-X นางณัฐยา  จําปศรี

1199 สุรินทร 321007 อบต.กระเทียม กรุงไทย 984-4-253XX-X น.ส.ปรัตถกร  บุญจง

1200 สุรินทร 321013 อบต.เทพรักษา กรุงไทย 981-1-396XX-X น.ส.จันทรเพ็ญ เกียรติวงศพัฒนา

1201 สุรินทร 321101 อบต.ลําดวน กรุงไทย 310-1-594XX-X นางคาํเอื้อง  ดีออม

1202 สุรินทร 321204 อบต.กระออม กรุงไทย 332-1-318XX-X น.ส.จรูญลักษณ  กองแกว

1203 สุรินทร 321206 อบต.ศรีสุข กรุงไทย 331-0-131XX-X น.ส.รัตนา สุดาจันทร

1204 สุรินทร 321210 อบต.สะโน กรุงไทย 670-7-017XX-X น.ส.อชิรญาณ ยิ่งรุงเรือง

1205 สุรินทร 321403 อบต.จีกแดก กรุงไทย 329-0-360XX-X นางชญานันทน  โกฎหอม

1206 สุรินทร 321602 อบต.บึง กรุงไทย 982-3-216XX-X น.ส.ลัดดาวรรณ  เจนถูกใจ

1207 สุรินทร 321605 อบต.บานแร กรุงไทย 382-0-060XX-X นางนิตติยา  เพชรดี

1208 หนองคาย 430101 ทม.หนองคาย กรุงไทย 413-0-448XX-X นายอรรถวัช  แกวคุณเมือง

1209 หนองคาย 430113 อบต.คายบกหวาน กรุงไทย 295-1-130XX-X น.ส.รัชนีกร  หลาวงษา

1210 หนองคาย 430119 อบต.สีกาย กรุงไทย 413-1-572XX-X นางจีระพา  กิติอาษา

1211 หนองคาย 430204 อบต.น้ําโมง กรุงไทย 781-0-258XX-X น.ส.มุขมณี  ขุนใหญ

1212 หนองคาย 430206 อบต.โคกคอน กรุงไทย 432-0-100XX-X น.ส.อมรรัตน  หมอยาเกา

1213 หนองคาย 430208 ทต.บานถอน กรุงไทย 441-1-279XX-X นางวริศรา  มงคลสวัสดิ์

1214 หนองคาย 430209 อบต.บานวาน กรุงไทย 441-0-307XX-X น.ส.ศิริรัตนา  ประทุมมาตย
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1215 หนองคาย 430210 อบต.นาขา กรุงไทย 441-0-039XX-X นายลิขิต  ศรีชัย

1216 หนองคาย 430803 อบต.ผาตั้ง กรุงไทย 432-0-106XX-X น.ส.ผกายมาส  สามีวัง

1217 หนองคาย 430806 อบต.สังคม กรุงไทย 432-1-324XX-X นางเจนจิรา  ศรีออน

1218 หนองคาย 431402 อบต.คอกชาง กรุงไทย 413-1-528XX-X น.ส.ฐิติพร  ธาตุวิสัย

1219 หนองคาย 431501 ทต.เฝาไร กรุงไทย 980-1-722XX-X น.ส.จันทรนภิา  ประหยัด

1220 หนองคาย 431703 อบต.ดานศรีสุข กรุงไทย 980-1-111XX-X นางสุรินดวงศรี  เยือกเย็น

1221 หนองบัวลําภู 390108 อบต.หนองสวรรค กรุงไทย 402-0-241XX-X น.ส.รุจิรา  บุญแสง

1222 หนองบัวลําภู 390117 อบต.นาคําไฮ กรุงไทย 402-0-681XX-X นางสาวอรอุมา โสชู

1223 หนองบัวลําภู 390119 อบต.หนองหวา กรุงไทย 402-1-940XX-X น.ส.ดรุณี  สงรัมย

1224 หนองบัวลําภู 390120 ทต.เกากลอย กรุงไทย 980-2-432XX-X นางจุฑารัตน พลศักดิ์

1225 หนองบัวลําภู 390202 ทต.นากลาง กรุงไทย 980-2-630XX-X นางกัญญาพัชญ ทับแกว

1226 อางทอง 150105 อบต.ปางิ้ว กรุงไทย 118-0-255XX-X นางสมใจ ทีเจริญ

1227 อางทอง 150109 อบต.บานอิฐ กรุงไทย 118-0-142XX-X นางขนิษฐา ทองประสิทธิ์

1228 อางทอง 150111 อบต.จําปาหลอ กรุงไทย 138-0-037XX-X น.ส.วิไลรัตน เสมาเงิน  โอนไมผาน

1229 อางทอง 150204 อบต.เทวราช กรุงไทย 118-0-635XX-X น.ส.สุกัญญา แสงแกว

1230 อางทอง 150308 อบต.เอกราช กรุงไทย 122-0-053XX-X น.ส.ปภัทวดี พันธุมาก

1231 อางทอง 150412 อบต.ยางชาย กรุงไทย 122-1-151XX-X องคการบริหารสวนตําบลยางชาย

1232 อางทอง 150509 ทต.เพชรเมืองทอง กรุงไทย 122-1-220XX-X น.ส.วันเพ็ญ เงางาม

1233 อางทอง 150603 อบต.ไผจําศิล กรุงไทย 138-0-250XX-X น.ส.ขวัญนภา ปนเพ็ชร

1234 อางทอง 150604 อบต.ศาลเจาโรงทอง กรุงไทย 138-0-124XX-X นางเนตรนภา โพธิ์ศรี

1235 อางทอง 150606 ทต.สาวรองไห กรุงไทย 138-0-087XX-X นางนันทยา พลายนาค

1236 อางทอง 150610 ทต.หวยคันแหลน กรุงไทย 122-1-223XX-X นางกชพร ภูประสงค

1237 อางทอง 150616 อบต.หลักแกว กรุงไทย 138-0-092XX-X น.ส.ณฤวรรณ พันธุ

1238 อางทอง 150702 ทต.สามโก กรุงไทย 138-1-179XX-X น.ส.จันทนา เรไร

1239 อํานาจเจริญ 370102 ทต.น้ําปลีก กรุงไทย 319-1-169XX-X นางระพีพรรณ  ไชยพันธ

1240 อํานาจเจริญ 370104 ทต.ไกคํา กรุงไทย 319-0-408XX-X น.ส.ควรคิด  พลศรี

1241 อํานาจเจริญ 370108 อบต.สรางนกทา กรุงไทย 319-0-019XX-X นางอภิญญา  นิ้วทอง

1242 อํานาจเจริญ 370110 อบต.นาผือ กรุงไทย 319-1-715XX-X นางทพิยวรรณ ฤทธิเสน

1243 อํานาจเจริญ 370114 อบต.โนนโพธ์ิ กรุงไทย 319-1-711XX-X นาง ประภาวดี วันคํา

1244 อํานาจเจริญ 370116 อบต.หวยไร กรุงไทย 319-0-806XX-X น.ส.สุวรรณา แจงจิตร

1245 อํานาจเจริญ 370117 อบต.หนองมะแซว กรุงไทย 319-0-021XX-X นางหทัยรัตน  ตนพันธ

1246 อํานาจเจริญ 370119 อบต.ดอนเมย กรุงไทย 319-1-678XX-X นางราวัลย  ภักดียุทธ

1247 อํานาจเจริญ 370121 อบต.นาแต กรุงไทย 319-1-449XX-X น.ส.พรทิพย  ไกยนารถ

1248 อํานาจเจริญ 370201 อบต.ชานุมาน กรุงไทย 980-1-528XX-X นางอนงค  เสนารินทร

1249 อํานาจเจริญ 370202 ทต.ชานุมาน กรุงไทย 980-1-528XX-X น.ส.ศรีประภา ราชสาร

1250 อํานาจเจริญ 370203 อบต.โคกสาร กรุงไทย 319-0-085XX-X น.ส.อังศธุร นามตรง

1251 อํานาจเจริญ 370204 อบต.คําเขื่อนแกว กรุงไทย 673-0-688XX-X น.ส.นันทิยา  ปฐพี

1252 อํานาจเจริญ 370302 ทต.หนองขา กรุงไทย 319-1-257XX-X น.ส.ณัฐชยาพร  จันทบาล

1253 อํานาจเจริญ 370306 ทต.หวย กรุงไทย 319-1-238XX-X เทศบาลตําบลหวย

1254 อํานาจเจริญ 370307 อบต.โนนงาม กรุงไทย 980-1-519XX-X นางสาวปยาภรณ  มุทาพร

1255 อํานาจเจริญ 370308 ทต.นาปาแซง กรุงไทย 319-1-237XX-X เทศบาลตําบลนาปาแซง

1256 อํานาจเจริญ 370403 อบต.จานลาน กรุงไทย 319-0-022XX-X นางชณกพร  หนสูนิ
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1257 อํานาจเจริญ 370504 อบต.ไรสีสุก กรุงไทย 319-0-114XX-X นส.สุพรรษา  ศรีวะกุล

1258 อํานาจเจริญ 370505 อบต.นาเวียง กรุงไทย 319-1-578XX-X นาง เตอืนฤทัย หอมจันทร

1259 อํานาจเจริญ 370507 อบต.หนองสามสี กรุงไทย 319-0-011XX-X นางสาว ยุพิน จันทรถอด

1260 อํานาจเจริญ 370602 ทต.หัวตะพาน กรุงไทย 319-1-057XX-X เทศบาลตําบลหัวตะพาน

1261 อํานาจเจริญ 370603 อบต.คําพระ กรุงไทย 319-0-219XX-X นางลิวรรณ ประเสริฐสังข

1262 อํานาจเจริญ 370605 อบต.หนองแกว กรุงไทย 319-1-237XX-X อบต.หนองแกว

1263 อํานาจเจริญ 370606 อบต.โพนเมืองนอย กรุงไทย 319-0-299XX-X วาที่ ร.ต.หญิง จุรีพร  ยืนสขุ

1264 อํานาจเจริญ 370701 ทต.อํานาจ กรุงไทย 319-1-090XX-X เทศบาลตําบลอํานาจ

1265 อํานาจเจริญ 370704 ทต.เปอย กรุงไทย 319-0-157XX-X น.ส.สุภาวดี  แผลงศร

1266 อํานาจเจริญ 370705 อบต.ดงบัง กรุงไทย 319-1-700XX-X อบต.ดงบัง

1267 อํานาจเจริญ 370706 อบต.ไรขี กรุงไทย 319-0-262XX-X น.ส.วงเดือน  บุญสิม

1268 อํานาจเจริญ 370707 อบต.แมด กรุงไทย 319-1-685XX-X นางจันทรัสม  บุญสะอาด

1269 อุดรธานี 410104 ทต.หนองบัว กรุงไทย 981-4-934XX-X นาง.กนิษฐา ภิรมย 

1270 อุดรธานี 410107 ทต.บานจั่น กรุงไทย 401-1-517XX-X ทต.บานจั่น

1271 อุดรธานี 410109 อบต.นิคมสงเคราะห กรุงไทย 443-1-411XX-X น.ส.ยุพาพร ปากดีหวาน

1272 อุดรธานี 410114 อบต.หมูมน กรุงไทย 292-0-040XX-X น.ส.ภัททิยา ศรีสวาง

1273 อุดรธานี 410115 อบต.เชียงยืน กรุงไทย 401-0-605XX-X นายสุรพล  จันดาเบา

1274 อุดรธานี 410118 อบต.นาดี กรุงไทย 401-0-894XX-X น.ส.อิรสา บุตรนอย

1275 อุดรธานี 410128 ทต.หนองไผ กรุงไทย 292-1-116XX-X ทต.หนองไผ

1276 อุดรธานี 410129 ทม.หนองสําโรง กรุงไทย 426-0-343XX-X น.ส.รัตนา อามาตยมนตรี

1277 อุดรธานี 410309 ทต.หนองวัวซอ กรุงไทย 401-1-055XX-X ทต.หนองวัวซอ

1278 อุดรธานี 410403 ทต.หวยเกิ้ง กรุงไทย 418-0-189XX-X นางสุริภา ทบหลง

1279 อุดรธานี 410406 ทต.เวียงคาํ กรุงไทย 418-0-542XX-X น.ส.ลัลนา รินทะรักษ 

1280 อุดรธานี 410411 อบต.สีออ กรุงไทย 418-0-193XX-X อบต.สีออ

1281 อุดรธานี 410414 อบต.ทาลี่ กรุงไทย 418-0-272XX-X นางวิภา เลิศสงคราม

1282 อุดรธานี 410506 อบต.หนองกุงศรี กรุงไทย 292-0-280XX-X น.ส.นฤดี วงคราษฎร

1283 อุดรธานี 410604 ทต.โคกสูง กรุงไทย 443-0-392XX-X ทต.โคกสูง

1284 อุดรธานี 410606 อบต.พังงู กรุงไทย 443-0-009XX-X น.ส.ฉวีวรรณ อินธิดา

1285 อุดรธานี 410612 ทต.ผักตบ กรุงไทย 443-1-296XX-X นางเครือสุวรรณ ใจแกว

1286 อุดรธานี 410705 อบต.นาทม กรุงไทย 418-0-217XX-X นางจุฬารัตน วาริศรี

1287 อุดรธานี 411102 อบต.บานดุง กรุงไทย 982-2-193XX-X น.ส.พิชชาภา นวลจันทร

1288 อุดรธานี 411107 อบต.บานจันทน กรุงไทย 983-2-333XX-X น.ส.ภัคจิราพร จันทรเขียว

1289 อุดรธานี 411113 อบต.บานตาด กรุงไทย 401-0-722XX-X น.ส.รัญชิดา พันธคําภา

1290 อุดรธานี 411118 อบต.หายโศก กรุงไทย 431-1-182XX-X น.ส.วาทินี เศรษฐสังข

1291 อุดรธานี 411128 อบต.บานคอ กรุงไทย 436-0-095XX-X นางกิญนรี ลูวรรณประทีป

1292 อุดรธานี 411904 อบต.นาพู กรุงไทย 401-0-427XX-X อบต.นาพู อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

1293 อุดรธานี 411905 อบต.เชียงหวาง กรุงไทย 292-0-204XX-X น.ส.วิภารัตน บุญม ี โอนไมผาน

1294 อุดรธานี 412002 อบต.เชียงดา กรุงไทย 401-0-661XX-X นายอนุศักดิ์ สุวรรณไตรย

1295 อุดรธานี 412101 อบต.หนองแสง กรุงไทย 418-1-324XX-X อบต.หนองแสง

1296 อุดรธานี 412104 ทต.นาดี กรุงไทย 418-0-248XX-X ทต.นาดี

1297 อุตรดิตถ 530108 ทต.คุงตะเภา กรุงไทย 510-0-686XX-X นางเนาวลักษณ ศิริ

1298 อุตรดิตถ 530116 อบต.วังดิน กรุงไทย 510-0-561XX-X นางภรนิพา จันทรคาํ
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1299 อุตรดิตถ 530203 อบต.วังแดง กรุงไทย 297-0-018XX-X นางสาวิตรี ทองเทศ

1300 อุตรดิตถ 530204 อบต.บานแกง กรุงไทย 527-0-019XX-X น.ส.นฤมล ใจหลวง

1301 อุตรดิตถ 530301 อบต.ทาปลา กรุงไทย 510-0-308XX-X นางฐาณิชดา นวมเจริญ

1302 อุตรดิตถ 530306 ทต.จริม กรุงไทย 600-0-203XX-X น.ส.วิชุตา มีอินทรถา

1303 อุตรดิตถ 530307 อบต.น้ําหมัน กรุงไทย 510-0-630XX-X นางนุชรี นุชงิ้วงาม

1304 อุตรดิตถ 530405 อบต.น้ําไคร กรุงไทย 537-0-245XX-X นางวิจิตรา ทองประจํา

1305 อุตรดิตถ 530407 อบต.หวยมุน กรุงไทย 537-1-269XX-X องคการบริหารสวนตําบลหวยมุน

1306 อุตรดิตถ 530502 ทต.ฟากทา กรุงไทย 537-0-025XX-X นางศรินทรญา รักสัจจา

1307 อุตรดิตถ 530601 ทต.บานโคก กรุงไทย 537-0-100XX-X น.ส.พัชริดา สอนสิงห

1308 อุตรดิตถ 530605 อบต.บอเบี้ย กรุงไทย 537-0-035XX-X นางปณชญานันท พันแพง

1309 อุตรดิตถ 530704 อบต.บานดารา กรุงไทย 510-1-962XX-X นางสุนนัท ปานบานใหม

1310 อุตรดิตถ 530707 อบต.คอรุม กรุงไทย 517-1-264XX-X น.ส.สายใจ เสือคง

1311 อุตรดิตถ 530711 อบต.พญาแมน กรุงไทย 517-0-169XX-X น.ส.กาญจนา มั่นแยม

1312 อุตรดิตถ 530712 อบต.นาอิน กรุงไทย 517-0-044XX-X น.ส.ชนิศา สุวรรณเกาะ

1313 อุตรดิตถ 530713 อบต.นายาง กรุงไทย 517-1-257XX-X น.ส.ทิพสุคนธ เกิดมั่น

1314 อุตรดิตถ 530809 อบต.ไผลอม กรุงไทย 510-0-324XX-X น.ส.จิราลักษณ ทะมา

1315 อุตรดิตถ 530810 ทต.พระเสดจ็ กรุงไทย 510-0-376XX-X นางสมใจ ขับรอง

1316 อุตรดิตถ 530811 อบต.ดานแมคํามัน กรุงไทย 510-0-380XX-X นางมนัสนันท รักสัญชาติ

1317 อุทัยธานี 610207 อบต.โคกหมอ กรุงไทย 639-0-058XX-X นางจีระภา แคลวโยธา

1318 อุบลราชธานี 340102 ทต.อุบล กรุงไทย 314-0-611XX-X นางคนิตฐา คํายอด

1319 อุบลราชธานี 340104 อบต.หัวเรือ กรุงไทย 313-0-225XX-X น.ส.กัญญรัตน สายแวว

1320 อุบลราชธานี 340105 อบต.หนองขอน กรุงไทย 321-0-040XX-X นางนันทิพา คําทวี

1321 อุบลราชธานี 340108 ทม.แจระแม กรุงไทย 452-0-367XX-X น.ส.ปารณีย ประดับวงศ

1322 อุบลราชธานี 340111 อบต.กระโสบ กรุงไทย 322-0-221XX-X นายสุวิทย วงศพิมพ

1323 อุบลราชธานี 340112 อบต.กุดลาด กรุงไทย 322-0-313XX-X นางสุภาภรณ ผาสุขนิต

1324 อุบลราชธานี 340210 อบต.หนามแทง กรุงไทย 338-0-172XX-X วาที่ ร.ต.หญิงสพุัตรา โลหะกุล

1325 อุบลราชธานี 340401 ทต.หวยเรือ กรุงไทย 981-7-716XX-X น.ส.ประไพพร พันธศิริ

1326 อุบลราชธานี 340403 อบต.สรางถอ กรุงไทย 321-0-289XX-X น.ส.พรมณี  นนทะการ

1327 อุบลราชธานี 340406 อบต.หัวดอน กรุงไทย 452-0-602XX-X น.ส.สาวิตรี  จิตทวี

1328 อุบลราชธานี 340407 อบต.ชีทวน กรุงไทย 982-1-411XX-X นางวัชราภรณ  ภูแมนเขียน

1329 อุบลราชธานี 340409 อบต.นาคําใหญ กรุงไทย 321-0-424XX-X น.ส.ยุพา  พรมภักดิ์

1330 อุบลราชธานี 340716 อบต.คําครั่ง กรุงไทย 317-0-352XX-X นายธีระชัย คําหลอม

1331 อุบลราชธานี 340720 อบต.โนนสมบูรณ กรุงไทย 317-1-288XX-X องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ

1332 อุบลราชธานี 340807 อบต.โนนสวรรค กรุงไทย 849-0-462XX-X น.ส.เปมิกา สมบัตหิลาย

1333 อุบลราชธานี 340902 อบต.โซง กรุงไทย 317-0-354XX-X นางสุนทรี คาํกระจาย

1334 อุบลราชธานี 340904 อบต.โดมประดิษฐ กรุงไทย 317-0-113XX-X นางลําดวน  นาตาแสง

1335 อุบลราชธานี 341002 อบต.โพนงาม กรุงไทย 333-1-115XX-X องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม

1336 อุบลราชธานี 341003 อบต.หวยขา กรุงไทย 333-0-091XX-X น.ส.อุไรวรรณ  วิลา

1337 อุบลราชธานี 341008 อบต.บัวงาม กรุงไทย 333-0-046XX-X น.ส.สงกรานต  บุญประสาร

1338 อุบลราชธานี 341009 อบต.บานแมด กรุงไทย 333-1-114XX-X องคการบริหารสวนตําบลบานแมด

1339 อุบลราชธานี 341101 ทต.ตระการพืชผล กรุงไทย 981-2-355XX-X น.ส.จารุณี เขมะโกศลสันติ

1340 อุบลราชธานี 341110 อบต.นาสะไม กรุงไทย 984-2-038XX-X น.ส.นฤตย  สืบศรี
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1341 อุบลราชธานี 341117 อบต.สะพือ กรุงไทย 322-0-057XX-X น.ส.ลักษณวรรณ บุญลือ

1342 อุบลราชธานี 341121 อบต.หวยฝายพัฒนา กรุงไทย 984-8-916XX-X น.ส.สุมาพร เชื้อสกล

1343 อุบลราชธานี 341122 อบต.กุดยาลวน กรุงไทย 313-0-383XX-X น.ส.จินตนา มาลัย

1344 อุบลราชธานี 341123 อบต.บานแดง กรุงไทย 313-0-408XX-X นางเทียมจันทร ศรีสมชัย

1345 อุบลราชธานี 341403 อบต.เหลาบก กรุงไทย 313-0-370XX-X น.ส.กานนิศา ประทุมชาติ

1346 อุบลราชธานี 341406 อบต.หนองเมือง กรุงไทย 989-7-133XX-X น.ส.ปยะพร เสนาพันธ

1347 อุบลราชธานี 341410 อบต.หนองเหลา กรุงไทย 313-0-446XX-X น.ส.พัชรีภรณ  สารบูรณ

1348 อุบลราชธานี 341413 อบต.ไผใหญ กรุงไทย 313-0-388XX-X นางรุงลาวัน วงษเพ็ญ

1349 อุบลราชธานี 341504 อบต.ธาตุ กรุงไทย 314-1-421XX-X เทศบาลตําบลธาตุ

1350 อุบลราชธานี 341509 ทต.คําน้ําแซบ กรุงไทย 314-0-468XX-X นางทพิวัน เกตุสิริ

1351 อุบลราชธานี 341511 ทต.คําขวาง กรุงไทย 314-1-963XX-X เทศบาลตําบลคําขวาง

1352 อุบลราชธานี 341515 อบต.โนนผึ้ง กรุงไทย 314-0-203XX-X น.ส.อริยา  แกวคํามา

1353 อุบลราชธานี 341516 ทต.เมืองศรีไค กรุงไทย 983-9-407XX-X น.ส.สุมาลี ศรีดาโคตร

1354 อุบลราชธานี 341518 ทต.บุงไหม กรุงไทย 314-0-220XX-X เทศบาลตําบลบุงไหม

1355 อุบลราชธานี 342001 อบต.ตาลสุม กรุงไทย 322-0-263XX-X น.ส.วิไลรัตน พรอมสุข

1356 อุบลราชธานี 342003 อบต.สําโรง กรุงไทย 322-0-258XX-X น.ส.พิจิตรตรา  ผลทวี

1357 อุบลราชธานี 342005 อบต.หนองกุง กรุงไทย 773-0-343XX-X นางรัตนา  คัทธรินทร

1358 อุบลราชธานี 342101 อบต.โพธิ์ไทร กรุงไทย 850-0-200XX-X นายกฤติเดช แสงสวาง

1359 อุบลราชธานี 342201 อบต.สําโรง กรุงไทย 322-1-750XX-X น.ส.รัชนี ทองวันดี

1360 อุบลราชธานี 342206 อบต.โคกสวาง กรุงไทย 314-0-023XX-X นางฐิติยา สําพล

1361 อุบลราชธานี 342208 อบต.บอน กรุงไทย 314-0-162XX-X นางจรรยา ยกยุทธ

1362 อุบลราชธานี 342402 อบต.เหลาแดง กรุงไทย 321-0-101XX-X นางภัทราภร  ดวงใจ

1363 อุบลราชธานี 342604 อบต.กุดเรือ กรุงไทย 317-0-163XX-X น.ส.รําไพ พูลสขุ

1364 อุบลราชธานี 343102 อบต.โพนเมือง กรุงไทย 313-0-247XX-X อบต.โพนเมือง

1365 อุบลราชธานี 343103 อบต.แพงใหญ กรุงไทย 452-0-536XX-X น.ส.วาสนา กุลวงศ

1366 อุบลราชธานี 343104 อบต.หนองบก กรุงไทย 313-0-388XX-X น.ส.กรรณิกา ตรีรัตน

1367 อุบลราชธานี 343202 ทต.ทาชาง กรุงไทย 314-1-722XX-X น.ส.ณัฏฐธยาน  สพสิงห

* ขอมูลดังกลาวสํารวจ ณ ป พ.ศ.2563 และเปนการโอนเงินคาตอบแทนของงบประมาณ ป พ.ศ.2564

** สําหรับหนวยงานใดยังไมไดรับคาตอบแทน สหกรณฯ จะสงหนังสือเพ่ือสํารวจไปยังหนวยงานอีกครั้งภายในป


