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1 248 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งนุ้ย สตูล 2,500           กรงุไทย 919-0-04928-4

2 433 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เรือง น่าน 2,500           ธกส. 020-1-75406-661

3 467 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พงษ์ น่าน 2,500           กรงุไทย 507-0-59738-8

4 695 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองปล้อง พิจิตร 2,500           กรงุไทย 636-0-37672-5

5 789 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เสริมกลาง ล าปาง 2,500           กรงุไทย 552-0-14409-5

6 1189 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขวา มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-1-96848-1

7 1726 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แสงอรณุ ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500           กรงุไทย 715-0-02070-4

8 1843 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.มาย สกลนคร 2,500           กรงุไทย 419-0-79124-5

9 2429 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แป-ระ สตูล 2,500           กรงุไทย 910-1-72502-5

10 3183 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านสาง พะเยา 2,500           กรงุไทย 512-0-04047-0

11 3236 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านต้า เชียงราย 2,500           กรงุไทย 535-1-29840-6

12 3644 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาบอน กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 404-0-57081-2

13 4626 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งใหญ่ สงขลา 2,500           กรงุไทย 911-0-03240-1

14 5295 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 312-1-73849-6

15 5851 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.พงัโคนศรีจ าปา สกลนคร 2,500           กรงุไทย 419-0-63962-1

16 6152 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่ามะม่วง ตาก 2,500           กรงุไทย 785-0-02232-7

17 6516 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เฝ้าไร่ หนองคาย 2,500           กรงุไทย 295-0-09408-2

18 6678 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.จิกเทิง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 321-0-13024-8

19 7244 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บางระก า อ่างทอง 2,500           กรงุไทย 118-0-60987-5

20 7513 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นางพญา อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 510-1-90713-8

21 7592 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สายนาวงั กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 983-8-88504-5

22 7625 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แป-ระ สตูล 2,500           กรงุไทย 919-0-26268-9

23 7704 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าตาล สิงห์บุรี 2,500           กรงุไทย 116-0-03641-1

24 8332 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เหล่า ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 985-6-06104-0

25 8519 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ป่าตาล ลพบุรี 2,500           กรงุไทย 129-0-03877-5

26 9282 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ล าพาน กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 404-0-42601-0

27 9511 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.จิกดู่ อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 850-0-19136-8

28 9928 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เมก็ด า มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 423-0-18293-7

29 9929 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกะทิง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 334-1-08155-0

30 9957 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปังกู บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 316-0-10812-0

31 10635 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาดี อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 401-0-89453-9

32 11258 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาตอก สุราษฎรธ์านี 2,500           กรงุไทย 827-0-17137-9

33 11898 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งเทิง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 317-0-16390-6

34 11941 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งจงัหนั บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-07277-3

35 12037 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาเวียง อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-02005-1

36 12120 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัใหญ่ สงขลา 2,500           ธกส. 014-3-42420-938

37 12303 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ดงมะดะ เชียงราย 2,500           กรงุไทย 504-0-44857-0

38 12414 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หินโงม หนองคาย 2,500           กรงุไทย 295-0-05492-7

39 12538 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.สุเทพ เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 519-0-19934-7

40 12579 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.คอโค สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 310-0-52159-5

41 12794 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาแต้ อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-61486-5
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42 12868 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองบอน มหาสารคาม 2,500           ธกส. 013-4-62249-589

43 12910 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สว่าง ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 429-0-24466-1

44 12956 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ค้อทอง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 678-6-68894-2

45 12961 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าโมง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 317-1-31019-8

46 12970 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ไร่ใต้ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-39572-5

47 13086 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาตาล สกลนคร 2,500           กรงุไทย 412-1-64998-2

48 13403 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดู่น้อย ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-0-66371-7

49 13436 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตูมใหญ่ บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 284-0-15789-6

50 13724 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองไทร บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-79654-2

51 13849 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าบ่อสงคราม นครพนม 2,500           กรงุไทย 983-3-91899-9

52 13874 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนงาม อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 980-1-51981-9

53 14348 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.บึงกาฬ บึงกาฬ 2,500           กรงุไทย 447-0-03284-0

54 14401 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สกังาม ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 620-0-13607-6

55 14551 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกงุ มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-91544-9

56 14604 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 2,500           กรงุไทย 982-2-27334-7

57 15687 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านใหม่ ปทุมธานี 2,500           กรงุไทย 110-0-00980-9

58 15868 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สิงห์ กาญจนบุรี 2,500           ธกส. 020-0-69510-375

59 15892 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ดอนเจดีย์ กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 354-0-16277-1

60 16115 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เกาะกลาง กระบ่ี 2,500           กรงุไทย 824-0-20049-4

61 16151 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตาสิทธ์ิ ระยอง 2,500           กรงุไทย 235-0-04960-4

62 16428 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาขาว สตูล 2,500           กรงุไทย 910-0-21262-8

63 16521 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสี ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 437-0-03448-5

64 16626 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.พระยืน ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 789-0-05618-4

65 17420 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.บางครูดั นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 121-0-32849-6

66 17502 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ม่วงหวาน สระบุรี 2,500           กรงุไทย 132-1-01039-7

67 17551 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขวาไร่ มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-90990-2

68 17575 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าสายลวด ตาก 2,500           กรงุไทย 604-0-02539-5

69 17778 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.รตันวาปี หนองคาย 2,500           กรงุไทย 980-3-54524-8

70 17837 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนแพง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-1-55211-5

71 17856 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสว่าง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 314-0-03323-0

72 17882 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ลุ่มสุ่ม กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 713-0-25932-9

73 18228 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พงัตรุ กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 724-0-12841-5

74 18293 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.สนัมะเคด็ เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-0-03710-2

75 19100 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 2,500           กรงุไทย 536-0-18691-7

76 19117 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ชยัจมุพล อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 600-0-27902-7

77 19363 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองงูเหลือม นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 341-0-04415-9

78 19517 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านว่าน หนองคาย 2,500           กรงุไทย 441-0-23252-5

79 19615 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กระโสบ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 322-0-22190-4

80 19798 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนภิบาล มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 448-0-02829-3

81 19827 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.วดัสิงห์ ชยันาท 2,500           กรงุไทย 678-7-28199-4

82 20248 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หายโศก บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 334-1-19209-3
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83 20627 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ผาน ้าย้อย ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 439-0-02765-4

84 20689 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าบ่อ หนองคาย 2,500           กรงุไทย 441-1-32644-2

85 20852 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านสวน สุโขทยั 2,500           กรงุไทย 616-0-14419-7

86 20912 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พสุวรรค์ เพชรบุรี 2,500           กรงุไทย 703-0-14808-8

87 21278 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัใต้ ล าปาง 2,500           ธกส. 018-2-98003-811

88 21712 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พทุไธสง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 288-0-06943-2

89 21885 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สุวรรณคาม สกลนคร 2,500           กรงุไทย 419-0-63653-3

90 22000 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 312-0-12784-1

91 22132 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองตรดุ ตรงั 2,500           กรงุไทย 372-0-08419-1

92 22488 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เทพราช นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 984-2-83634-7

93 22627 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กบินทร์ ปราจีนบุรี 2,500           กรงุไทย 233-0-06093-9

94 22859 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าไร่ ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 932-0-60286-7

95 22998 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่ลาว พะเยา 2,500           กรงุไทย 534-0-14820-3

96 23001 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.คลองหอยโข่ง สงขลา 2,500           ธกส. 019-8-62947-442

97 23151 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าร้อน เพชรบูรณ์ 2,500           กรงุไทย 614-0-28076-1

98 23186 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกงุ มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-91541-4

99 23515 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แสงอรณุ ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500           กรงุไทย 715-0-03113-7

100 23886 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กดุเรือ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 317-1-61482-0

101 24423 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านโพน สกลนคร 2,500           กรงุไทย 421-0-04118-1

102 24441 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาเจริญ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 317-0-22291-0

103 24459 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เชิงชุม สกลนคร 2,500           กรงุไทย 444-0-41482-6

104 24525 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ปะแต ยะลา 2,500           กรงุไทย 905-1-55675-6

105 24663 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ประสุข นครราชสีมา 2,500           ธกส. 012-6-82599-051

106 24939 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าหุ่ง เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-1-33801-7

107 24972 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าข้าม ตรงั 2,500           กรงุไทย 982-9-89335-9

108 25373 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บุ่งไหม อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-39543-1

109 25441 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.นายม อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-1-50787-6

110 25581 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนเมือง หนองบวัล าภู 2,500           กรงุไทย 982-9-31594-0

111 25583 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ศรีส าราญ ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-81947-3

112 25599 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองโน มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-17951-3

113 26056 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 730-0-04787-4

114 26245 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ยะรงั ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 929-1-20808-6

115 26551 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ยาบี ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 929-0-20791-4

116 26673 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนแดง มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-90930-9

117 26796 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองหญ้า กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 354-0-20889-5

118 27475 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.คึมชาด ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 984-5-16103-0

119 27998 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองใหญ่ กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 446-0-09888-1

120 28072 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปางกู่ หนองบวัล าภู 2,500           กรงุไทย 402-0-24311-5

121 28266 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านร้อง ล าปาง 2,500           กรงุไทย 536-0-92577-9

122 28342 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ข้ีเหลก็ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-19324-3

123 28430 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โรงช้าง พิจิตร 2,500           กรงุไทย 610-0-36581-2
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124 28933 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กะลุวอ นราธิวาส 2,500           กรงุไทย 905-1-77841-4

125 29316 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองหญ้าดอกขาว กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 724-0-01878-4

126 29365 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั สอ.สถ. กรงุเทพมหานคร 2,500           กรงุไทย 006-0-08042-6

127 29388 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หินปัก ลพบุรี 2,500           กรงุไทย 112-1-37075-6

128 29396 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัจ ัน่ ลพบุรี 2,500           ธกส. 012-1-62653-751

129 29479 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านไร่ เพชรบูรณ์ 2,500           กรงุไทย 615-0-85022-6

130 29566 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กระเทียม สุรินทร์ 2,500           ธกส. 018-2-62117-778

131 29609 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสาร อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 980-1-77151-8

132 29696 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เก่ากลอย หนองบวัล าภู 2,500           กรงุไทย 980-2-45108-8

133 29761 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หน่อม ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 660-6-26681-5

134 30152 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ท่าชี สุราษฎรธ์านี 2,500           กรงุไทย 980-2-96587-1

135 30213 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บางขนุน นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 108-0-22542-0

136 30449 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ห้วยแอ่ง มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 774-0-01029-4

137 30530 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.กระหาด สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 329-0-13078-9

138 30564 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หายโศก บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 334-0-06990-5

139 30634 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งกระเตน็ บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-47692-0

140 30730 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ไผ่ สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 982-1-26152-3

141 30829 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ห้วยฝ้ายพฒันา อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-38272-0

142 30838 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.แจระแม อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-38904-0

143 30923 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ทุ่งลุยลาย ชยัภมิู 2,500           กรงุไทย 407-0-08172-0

144 30964 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาแค อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 431-0-25659-7

145 31059 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สนัป่าตอง มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-91266-0

146 31165 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองบวั ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-0-55039-4

147 31179 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พระธาตุ ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-0-69153-2

148 31262 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ด่านแม่ค ามนั อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 510-0-35466-6

149 31489 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านทาน เพชรบุรี 2,500           กรงุไทย 703-0-16466-0

150 31653 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.โคกม่วง พทัลุง 2,500           กรงุไทย 921-0-03551-8

151 31681 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส 2,500           กรงุไทย 905-0-34784-3

152 31953 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าปอ ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 406-0-23067-7

153 32258 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปาลม์พฒันา สตูล 2,500           กรงุไทย 919-1-23321-6

154 32291 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนทอง พระนครศรีอยุธยา 2,500           ธกส. 012-0-32561-251

155 32396 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ไพรบึง ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-54490-3

156 32433 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะดอบ ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 332-0-07821-6

157 32459 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ละลาย ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 312-1-81549-0

158 32632 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองบวัสิม สกลนคร 2,500           กรงุไทย 412-0-34997-7

159 32882 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.พนางตุง พทัลุง 2,500           กรงุไทย 908-0-64709-8

160 33050 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บากเรือ ยโสธร 2,500           ธกส. 012-5-12663-927

161 33237 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ล าดวน บุรีรมัย์ 2,500           ธกส. 017-4-02872-689

162 33249 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าซาง พะเยา 2,500           กรงุไทย 512-0-66509-8

163 33349 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกตูม บุรีรมัย์ 2,500           ธกส. 010-4-08306-414

164 33428 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พงัเคน อบุลราชธานี 2,500           ธกส. 020-0-21507-346
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165 33470 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดู่ ศรีสะเกษ 2,500           ธกส. 018-7-72269-103

166 33731 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกระเบียน ลพบุรี 2,500           กรงุไทย 112-0-02772-1

167 33828 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ค าเตย ยโสธร 2,500           กรงุไทย 336-0-19027-0

168 33829 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองบวัสะอาด นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 302-0-09429-1

169 33956 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.คาละแมะ สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 331-0-05157-9

170 34076 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองเขียด ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 407-0-05950-4

171 34114 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หวันาค า ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-12286-5

172 34117 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หวันาค า ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-02283-6

173 34216 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เมก็ด า มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 423-0-15070-9

174 34268 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดงครัง่ใหญ่ ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 983-9-42852-7

175 34335 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งศรีเมือง ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 414-0-03564-1

176 34645 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กะลุวอ นราธิวาส 2,500           ธกส. 010-5-52676-823

177 34877 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะคร า้เอน กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 714-0-38122-4

178 35099 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.คุ้มเก่า กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 981-2-50453-2

179 35186 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ห้วยยาง นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 302-0-04641-6

180 35527 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ละลม ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-68378-4

181 35647 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เสียว ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 332-0-10914-6

182 35648 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เสียว ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-11600-6

183 35856 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หวันาค า ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-12984-3

184 35949 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.งวับา มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-3-49750-8

185 36531 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เหล่าพฒันา นครพนม 2,500           กรงุไทย 444-0-10184-4

186 36629 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ค าชะอี มุกดาหาร 2,500           กรงุไทย 436-0-07599-5

187 36832 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ฝายกวาง พะเยา 2,500           กรงุไทย 534-0-06953-2

188 36927 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ม่วงค า เชียงราย 2,500           กรงุไทย 539-0-14778-2

189 37186 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นายม เพชรบูรณ์ 2,500           กรงุไทย 614-0-42369-4

190 37908 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ธนู พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 128-0-47889-6

191 38154 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นอกเมือง สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 310-0-94205-1

192 38187 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสว่าง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 314-0-00378-1

193 38266 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.สาวะถี ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 424-0-18786-9

194 38675 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปากล่อ ปัตตานี 2,500           ธกส. 016-1-12549-145

195 39072 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองหม่ืนถ่าน ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 414-1-73115-3

196 39103 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.กดุเรือค า สกลนคร 2,500           กรงุไทย 419-0-66589-4

197 39130 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าแดง แพร่ 2,500           กรงุไทย 506-0-11301-9

198 39209 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.อิสาณ บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 308-0-68704-3

199 39433 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กดุธาตุ ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 983-4-66029-4

200 39613 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วาริชภมิู สกลนคร 2,500           ธกส. 020-1-90901-266

201 39847 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ส้มป่อย ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 984-4-34435-2

202 39862 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ทุ่งแสงทอง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-16146-6

203 39898 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนเขวา ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-68616-3

204 39920 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะเคียน ศรีสะเกษ 2,500           ธกส. 012-3-92456-497

205 39999 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.รตัภมิู สงขลา 2,500           ธกส. 020-1-98351-665
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206 40058 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ขอนแก่น ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-0-69594-5

207 40251 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ไร่โคก เพชรบุรี 2,500           กรงุไทย 703-0-15126-7

208 40259 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แสงอรณุ ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500           กรงุไทย 715-0-02027-5

209 40675 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-07631-6

210 40760 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 448-0-05979-2

211 41229 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ล าห้วยหลวั กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 392-0-07130-1

212 41231 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ล าห้วยหลวั กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 980-1-28509-5

213 41491 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สนามจนัทร์ ฉะเชิงเทรา 2,500           กรงุไทย 229-0-16098-9

214 42000 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แก้งกอก อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 338-0-08296-1

215 42236 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เจ้าพระยา ชยันาท 2,500           กรงุไทย 619-0-18185-6

216 42269 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่ท้อ ตาก 2,500           กรงุไทย 603-0-27272-1

217 42300 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ซบัสมอทอด เพชรบูรณ์ 2,500           กรงุไทย 629-0-16647-6

218 42413 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปลายกลดั พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 104-0-23082-2

219 42522 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขิน ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 983-0-91521-2

220 42746 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองบวัน้อย นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 327-0-27875-6

221 42784 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองม่วง สระแก้ว 2,500           กรงุไทย 214-0-24736-1

222 42864 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บวัเงิน ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-05419-3

223 42879 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองเรือ ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 428-1-31980-8

224 43035 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปโุรง ยะลา 2,500           กรงุไทย 932-1-35925-7

225 43188 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนเมืองน้อย อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-1-61450-8

226 43191 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.จิกดู่ อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-26100-8

227 43293 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.แม่แตง เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 876-0-15249-4

228 43671 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านสิงห์ บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-16648-4

229 43713 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองครก ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-74012-5

230 43799 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านโคก อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 401-3-13131-5

231 43945 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ชะมวง พทัลุง 2,500           กรงุไทย 980-2-01179-7

232 43957 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กะมิยอ ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 929-1-17304-5

233 44036 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ล้ินฟ้า ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-74738-3

234 44129 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เมก็ด า มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 423-1-47139-8

235 44284 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.ผกัไห่ พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 102-0-01355-9

236 44451 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เมืองทองท่าแร่ สกลนคร 2,500           กรงุไทย 442-0-37981-2

237 44461 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองเหล่า อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 981-8-04820-2

238 44630 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.วงัพร้าว ล าปาง 2,500           กรงุไทย 536-0-33094-5

239 44669 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สวนเม่ียง พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 630-0-11692-1

240 45025 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่นาเติง แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 525-0-09109-1

241 45038 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าสองยาง ตาก 2,500           กรงุไทย 604-0-18078-1

242 45089 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บางรปู นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 814-0-30430-1

243 45159 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 103-1-18414-7

244 45227 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนยาง ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-1-61318-6

245 45424 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ฉมนั จนัทบุรี 2,500           กรงุไทย 204-0-25504-4

246 45516 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกงุ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 452-0-43652-4
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247 45540 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กดุเมืองฮาม ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 321-1-42313-3

248 45712 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.สมหวงั พทัลุง 2,500           กรงุไทย 908-0-34391-9

249 45726 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บางปอ นราธิวาส 2,500           ธกส. 020-0-40248-010

250 45937 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ราษฎรพ์ฒันา มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 423-0-24084-8

251 45979 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่คะตวน แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 509-0-17871-2

252 46309 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาพิน อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 452-0-70239-9

253 46368 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ชะมวง พทัลุง 2,500           กรงุไทย 980-2-16887-4

254 46409 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กะลุวอ นราธิวาส 2,500           กรงุไทย 905-1-73812-9

255 46472 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.โคกเหลก็ บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 308-0-42888-9

256 46478 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ขนงพระ นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 982-2-03676-0

257 46610 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.คอนสา เลย 2,500           กรงุไทย 881-0-04846-6

258 46627 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาโพธ์ิ มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-97059-8

259 46646 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ่อพนัขนั ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 414-0-05471-9

260 46671 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ข้ีเหลก็ เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 515-0-06670-2

261 46965 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ราษฎรพ์ฒันา มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 423-0-21868-0

262 47120 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนทอง พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 104-1-61574-4

263 47171 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แดงหม้อ อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 986-6-43954-2

264 47208 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาสะไม อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 981-4-86248-7

265 47295 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองแวง มุกดาหาร 2,500           กรงุไทย 427-0-10236-5

266 47662 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ผกัแพว ศรีสะเกษ 2,500           ธกส. 016-3-98064-957

267 47977 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปลายกลดั พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 104-0-23322-8

268 48172 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตระเปียงเตีย สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 797-0-36025-4

269 48217 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองหวัแรต นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 339-0-12749-6

270 48272 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาแวง อบุลราชธานี 2,500           ธกส. 015-5-02812-139

271 48564 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองหล่ม พะเยา 2,500           กรงุไทย 541-1-31370-8

272 48574 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าหุ่ง เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-0-01948-1

273 48616 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านคลอง พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 601-1-27541-9

274 49274 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ควนมะพร้าว พทัลุง 2,500           กรงุไทย 908-3-20811-7

275 49455 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ไก่ค า อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 985-9-99549-4

276 49679 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บวัใหญ่ น่าน 2,500           ธกส. 013-5-62714-969

277 50250 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แป-ระ สตูล 2,500           กรงุไทย 910-0-40864-6

278 50482 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สะอาดสมบูรณ์ ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-3-25438-9

279 51119 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพธ์ิไทรงาม พิจิตร 2,500           กรงุไทย 613-0-14034-7

280 51182 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั สนง.วฒันธรรม หนองบวัล าภู 2,500           กรงุไทย 989-8-75996-8

281 51220 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนยายหอม นครปฐม 2,500           กรงุไทย 753-0-13772-7

282 51374 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ก าแพงดิน พิจิตร 2,500           ธกส. 020-0-62110-647

283 51440 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ส ามะโรง เพชรบุรี 2,500           กรงุไทย 731-1-31327-9

284 51521 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาไม้แก้ว ชลบุรี 2,500           กรงุไทย 251-0-14604-1

285 51564 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะดอบ ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-94204-6

286 51742 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ขนุศรี นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 139-0-17044-6

287 51769 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พระธาตุผาแดง ตาก 2,500           กรงุไทย 604-0-17280-0
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288 51808 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สวายจีก บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 308-0-49670-1

289 51814 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาสะเมง็ มุกดาหาร 2,500           กรงุไทย 420-0-41082-6

290 51894 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 509-0-01770-0

291 52003 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ประชาสุขสนัต์ ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 634-0-20237-3

292 52066 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.รตัภมิู สงขลา 2,500           กรงุไทย 914-0-30642-9

293 52156 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ห้วยผึง้ กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 416-0-43694-3

294 52182 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.วงัตะกอ ชุมพร 2,500           กรงุไทย 804-0-00027-0

295 52285 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ปลายโพงพาง สมุทรสงคราม 2,500           กรงุไทย 721-0-41898-9

296 52343 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ศีรษะจรเข้น้อย สมุทรปราการ 2,500           กรงุไทย 082-0-00707-2

297 52407 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หวันาค า ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-10541-3

298 53263 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบจ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 713-1-91170-4

299 53275 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่ระมาด ตาก 2,500           กรงุไทย 981-2-10604-9

300 53476 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพธ์ิศรีส าราญ อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 418-0-21435-0

301 53544 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บางเลน สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 730-0-01540-9

302 53791 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองบวัใต้ ตาก 2,500           กรงุไทย 986-0-49212-3

303 54057 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หวัไผ่ สิงห์บุรี 2,500           กรงุไทย 116-0-08270-7

304 54082 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองคู มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 423-0-62489-1

305 54092 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนทอง อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-43984-2

306 54263 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วรนคร น่าน 2,500           กรงุไทย 507-0-71651-4

307 54462 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งมหาเจริญ สระแก้ว 2,500           กรงุไทย 236-0-89167-7

308 54550 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าเจ้าสนุก พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 103-0-04036-2

309 54591 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองหญ้า กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 354-0-20894-1

310 54693 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาโคก สมุทรสาคร 2,500           กรงุไทย 673-2-56248-7

311 54845 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าแดง แพร่ 2,500           ธกส. 010-0-82953-097

312 54908 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองอีบุตร กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 416-0-03825-5

313 54972 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 526-0-00263-6

314 55049 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ดอนประดู่ พทัลุง 2,500           กรงุไทย 926-0-14808-1

315 55434 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ประโคนชยั บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 316-0-27966-9

316 55447 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แสงอรณุ ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500           กรงุไทย 715-0-13780-6

317 55690 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตาแกะ ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 925-0-25526-8

318 55820 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สว่างแดนดิน สกลนคร 2,500           กรงุไทย 440-0-32137-1

319 55822 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แวง สกลนคร 2,500           กรงุไทย 440-0-07764-0

320 55884 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ลานหอย สุโขทยั 2,500           กรงุไทย 616-0-28700-1

321 55923 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองจิก สุโขทยั 2,500           กรงุไทย 616-0-15122-3

322 55966 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เมืองเก่า ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 424-0-22400-4

323 56047 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านบอม ล าปาง 2,500           กรงุไทย 528-0-01503-2

324 56060 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัชมภู บึงกาฬ 2,500           กรงุไทย 983-3-65414-2

325 56069 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เมืองพาน เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-1-33754-1

326 56128 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองผือ กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 983-0-52920-7

327 56187 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งพระ ชยัภมิู 2,500           ธกส. 020-0-50094-016

328 56244 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ลุโบะบือซา นราธิวาส 2,500           ธกส. 010-5-58178-465
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329 56266 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา 2,500           ธกส. 020-0-27503-021

330 56334 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ช้างเผือก ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 414-0-22411-8

331 56406 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัสะพงุ เลย 2,500           กรงุไทย 403-0-37044-6

332 56442 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่ต า๋ เชียงราย 2,500           กรงุไทย 981-2-64423-7

333 56468 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กะมิยอ ปัตตานี 2,500           ธกส. 010-1-18246-488

334 56489 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองไผ่ ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-0-33700-3

335 56789 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาเคียน นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 389-0-13124-7

336 56794 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาโร นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 828-0-45003-3

337 56950 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนธาตุ ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 422-0-30378-2

338 57130 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนเมย อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-1-55764-4

339 57285 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาผือ อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-30830-6

340 57355 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทบัปริก กระบ่ี 2,500           กรงุไทย 812-1-55241-9

341 57357 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าฉาง สุราษฎรธ์านี 2,500           กรงุไทย 831-1-19606-0

342 57368 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.นาแก้ว ล าปาง 2,500           กรงุไทย 536-0-93689-4

343 57577 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกกว้าง บึงกาฬ 2,500           ธกส. 011-5-28068-407

344 57782 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พงัลา สงขลา 2,500           กรงุไทย 866-0-07410-6

345 58049 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ด่านสวี ชุมพร 2,500           กรงุไทย 823-0-08672-9

346 58068 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เสริมกลาง ล าปาง 2,500           กรงุไทย 503-0-32128-4

347 58200 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพธ์ิศรีส าราญ อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 418-0-21404-0

348 58348 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สวด น่าน 2,500           กรงุไทย 660-6-35831-0

349 58414 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาค า ยโสธร 2,500           กรงุไทย 983-2-04797-8

350 58726 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สิงห์ กาญจนบุรี 2,500           ธกส. 020-1-34556-807

351 58772 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ทรงธรรม ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 620-0-02573-8

352 58928 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สุวรรณคาม สกลนคร 2,500           กรงุไทย 419-0-92031-2

353 58929 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.สร้างค้อ สกลนคร 2,500           กรงุไทย 986-7-94477-1

354 58981 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองใหญ่ กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 446-0-21256-0

355 59036 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนเมย อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-08733-4

356 59376 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าสายลวด ตาก 2,500           กรงุไทย 604-0-40998-3

357 59638 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาแค อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 431-0-25464-0

358 59875 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นายม เพชรบูรณ์ 2,500           กรงุไทย 643-0-20904-0

359 60109 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองยายพิมพ์ บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-41454-2

360 60718 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.แพรกษา สมุทรปราการ 2,500           กรงุไทย 469-0-28192-0

361 60913 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500           กรงุไทย 715-0-27900-7

362 61108 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ล้ินฟ้า ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-3-10601-0

363 61198 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.โคกขม้ิน บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 316-0-04182-4

364 61583 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สาวแห ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 414-0-36642-7

365 61672 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.น ้าน้อย สงขลา 2,500           ธกส. 016-9-72539-265

366 61735 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.กนัตงั ตรงั 2,500           กรงุไทย 904-0-29722-3

367 61736 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หินโงม หนองคาย 2,500           กรงุไทย 295-0-07343-3

368 61793 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านโคก อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 537-0-11632-6

369 61865 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านโนน ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-30910-8
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370 62175 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าช้าง พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 637-0-14167-4

371 62299 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ธงชยั เพชรบุรี 2,500           กรงุไทย 731-0-39311-2

372 62305 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บาโระ๊ ยะลา 2,500           กรงุไทย 933-0-25087-4

373 62620 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.หนองปลิง ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 347-0-37024-9

374 62785 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เมืองยวมใต้ แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 509-0-49747-8

375 62876 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ออย พะเยา 2,500           กรงุไทย 523-1-19623-1

376 63148 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองแวงโนนสะอาดอดุรธานี 2,500           กรงุไทย 418-0-52522-4

377 63285 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าผาปุ้ม แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 509-0-20380-6

378 63297 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าผาปุ้ม แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 509-0-44932-5

379 63676 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.พิชยั ล าปาง 2,500           กรงุไทย 536-0-44153-4

380 64015 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หินโคน บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 309-0-32313-3

381 64355 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ลุ่มสุ่ม กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 735-0-06288-5

382 64641 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่ามะม่วง ตาก 2,500           กรงุไทย 603-0-08302-3

383 64776 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัตะเคียน ปราจีนบุรี 2,500           กรงุไทย 233-0-24241-7

384 64790 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.บ้านขอ ล าปาง 2,500           กรงุไทย 536-0-70281-8

385 65016 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนเขวา ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-3-17997-1

386 65023 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ลิปะสะโง ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 763-0-60609-5

387 65239 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนกอก บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 334-0-18733-9

388 65342 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เก่าง้ิว ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 422-0-05438-3

389 65554 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ไพรบึง ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 326-0-44577-3

390 65602 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.กดุลาด อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 322-0-49978-3

391 65612 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 508-0-23182-3

392 65713 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาย่า พทัลุง 2,500           กรงุไทย 957-0-30020-5

393 65975 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.มดแดง สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 359-0-02857-2

394 66187 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองช้างแล่น ตรงั 2,500           กรงุไทย 982-5-26504-3

395 66280 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ชะรดั พทัลุง 2,500           กรงุไทย 926-0-22962-6

396 66314 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัตะเคียน ปราจีนบุรี 2,500           กรงุไทย 233-0-59293-0

397 66394 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าวดั ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 422-0-61158-4

398 66704 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.บ้านกลาง ปทุมธานี 2,500           ธกส. 020-1-33407-790

399 66933 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ไพรบึง ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 326-0-51920-3

400 66944 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2,500           กรงุไทย 727-0-68566-5

401 67327 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 2,500           กรงุไทย 315-0-42005-9

402 67340 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสูง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 984-0-38362-0

403 67459 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.เหล่าหลวง ร้อยเอด็ 2,500           ธกส. 020-0-74439-270

404 67677 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.หงาว เชียงราย 2,500           กรงุไทย 985-1-52478-6

405 67741 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะกกุใต้ สุราษฎรธ์านี 2,500           กรงุไทย 830-0-34849-2

406 67819 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดงบงั ปราจีนบุรี 2,500           ธกส. 020-1-44332-080

407 67820 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดงบงั ปราจีนบุรี 2,500           ธกส. 020-1-72275-083

408 67915 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนงวั มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 417-0-27016-9

409 67916 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนงวั มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 417-0-29486-6

410 67917 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนงวั มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 417-0-34397-2
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411 68030 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทม.บางรกัพฒันา นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 121-0-14696-7

412 68165 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ดงอีจาน บุรีรมัย์ 2,500           ธกส. 018-5-12397-120

413 68192 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกงุศรี อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 418-0-57164-1

414 68245 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.สมอแข พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 644-0-41641-3

415 68304 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าบ่อ หนองคาย 2,500           กรงุไทย 432-0-11196-6

416 68305 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าบ่อ หนองคาย 2,500           กรงุไทย 413-0-53319-3

417 700010 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.ทุ่งแสงทอง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-10157-9

418 700059 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.นาแต้ อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-1-44910-8

419 700079 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองน ้าใส ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 406-0-20248-7

420 700087 ประถมศึกษา ผู้ค า้ประกนั ทต.เมืองสรวง ร้อยเอด็ 2,500           ธกส. 020-0-73979-899

1,050,000    
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1 244 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านควน สตูล 2,500           กรงุไทย 910-1-78999-6

2 344 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พงษ์ น่าน 2,500           กรงุไทย 507-0-59380-3

3 904 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เมืองพาน เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-0-12470-6

4 1024 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.วงัใหญ่ สุโขทยั 2,500           กรงุไทย 618-1-40347-7

5 1155 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โนนแดง มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 409-0-92280-1

6 1194 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โพทะเล พิจิตร 2,500           กรงุไทย 625-1-38033-0

7 2615 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ต าหรุ เพชรบุรี 2,500           กรงุไทย 703-0-13993-3

8 2869 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทม.บางครูดั นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 121-1-24582-9

9 3092 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอยงาม เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-1-33195-0

10 3377 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เมืองยาง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 308-1-57989-9

11 3672 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.สงเปลือย กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 982-5-55997-7

12 4416 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พงัลา สงขลา 2,500           กรงุไทย 866-0-11752-2

13 5053 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.หงาว เชียงราย 2,500           กรงุไทย 981-2-85635-8

14 5181 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กาลอ ยะลา 2,500           กรงุไทย 920-0-31415-5

15 5539 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองอ้ม อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-38284-4

16 6861 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ม่วงค า เชียงราย 2,500           กรงุไทย 522-0-01446-3

17 7386 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยแก้ง ยโสธร 2,500           กรงุไทย 336-1-12003-9

18 8553 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ขนุศรี นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 121-1-44555-0

19 9348 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนัตะเภา พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 150-0-22947-4

20 10197 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทม.ศิลา ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 438-0-06556-1

21 11937 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สะแกซ า บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 308-1-47300-4

22 12401 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หินโงม หนองคาย 2,500           กรงุไทย 295-0-10140-2

23 12937 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สนามชยั สงขลา 2,500           กรงุไทย 923-0-21497-3

24 13021 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าปลา อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 510-0-37871-9

25 13045 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านดารา อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 510-1-88792-7

26 13048 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ช่อแฮ แพร่ 2,500           กรงุไทย 506-1-93140-8

27 13719 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ขวาวใหญ่ สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 310-0-20762-9

28 14561 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ไพศาล บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 316-0-03775-4

29 15652 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กะลุวอ นราธิวาส 2,500           ธกส. 010-5-52638-904

30 17814 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กดุแข้ มุกดาหาร 2,500           กรงุไทย 420-0-26583-4

31 18016 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ 2,500           กรงุไทย 254-0-40402-2

32 19118 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.นาแก้ว ล าปาง 2,500           กรงุไทย 552-0-16619-6

33 20566 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เมืองเดช อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 317-0-38966-1

34 21418 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นอกเมือง สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 310-0-21057-3

35 21439 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ขนุทอง นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 302-1-47664-3

36 22204 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โป่งน ้าร้อน ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 620-0-00570-2

37 22407 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ตะเครียะ สงขลา 2,500           กรงุไทย 981-9-03790-5

38 23977 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กาลูปัง ยะลา 2,500           กรงุไทย 920-0-64324-8

39 24070 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ขนุควร พะเยา 2,500           กรงุไทย 541-0-04207-7

40 24445 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองม่วง สระแก้ว 2,500           กรงุไทย 214-0-05612-4

41 24703 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองห้าง กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 416-1-50450-0
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42 25482 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองน ้าใส ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 406-0-20784-5

43 25542 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.บ้านโคก หนองบวัล าภู 2,500           กรงุไทย 980-6-21701-2

44 26052 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ต้นตาล สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 730-0-01728-2

45 26661 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยชมภู เชียงราย 2,500           ธกส. 010-0-12273-135

46 26957 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ริมกก เชียงราย 2,500           กรงุไทย 539-0-02507-5

47 27235 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ปรือ สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 329-0-15041-0

48 28567 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองปากโลง นครปฐม 2,500           กรงุไทย 701-0-24614-9

49 28770 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.อ่าวพะยูน พทัลุง 2,500           กรงุไทย 827-0-16066-0

50 28956 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางระก า นครปฐม 2,500           กรงุไทย 733-0-22357-3

51 30255 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.บางเด่ือ ปทุมธานี 2,500           กรงุไทย 110-0-07271-3

52 30515 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ถนนหกั บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-1-25311-9

53 30545 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โคกมะขาม บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 316-0-07722-5

54 30660 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หญ้าปล้อง ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 343-0-03427-2

55 30684 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เมืองน้อย ศรีสะเกษ 2,500           ธกส. 016-3-92374-340

56 30999 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทม.หนองคาย หนองคาย 2,500           กรงุไทย 295-0-08877-5

57 31209 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.เมืองเลน็ เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 375-0-02109-0

58 31452 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยพลู นครปฐม 2,500           กรงุไทย 733-0-00400-6

59 31805 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ปลวกแดง ระยอง 2,500           กรงุไทย 490-0-10753-0

60 31812 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 816-0-21382-4

61 31938 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.น ้าอ้อม ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-31060-2

62 32523 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองมะแซว อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-02196-1

63 32690 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.แม่เจดีย์ เชียงราย 2,500           กรงุไทย 504-0-43258-5

64 33045 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ทรายมูล ยโสธร 2,500           กรงุไทย 315-0-13587-7

65 33069 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 359-1-05808-4

66 33881 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บุฤาษี สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 310-1-82596-2

67 33959 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านผือ สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 320-0-29465-5

68 34468 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นาทราย ล าพนู 2,500           กรงุไทย 983-1-02309-9

69 34595 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ปากช่อง ราชบุรี 2,500           กรงุไทย 708-0-41368-0

70 35124 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เทพาลยั นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 306-0-21180-9

71 35457 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โพนค้อ ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-59275-4

72 35627 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เขิน ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-69926-5

73 36235 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นพรตัน์ ปทุมธานี 2,500           กรงุไทย 480-0-09679-0

74 36600 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ทรายมูล สกลนคร 2,500           กรงุไทย 440-0-30992-4

75 37089 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.วาเล่ย์ ตาก 2,500           ธกส. 012-8-12907-205

76 37090 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โพนครก สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 320-1-52680-0

77 37196 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ระวิง เพชรบูรณ์ 2,500           กรงุไทย 614-0-17258-6

78 37375 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ล่ินถ่ิน กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 718-1-33020-9

79 38351 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยโจด ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 415-0-08871-3

80 38517 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ชยัจมุพล อตุรดิตถ์ 2,500           กรงุไทย 510-0-37225-7

81 39028 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ผาอินทรแ์ปลง เลย 2,500           กรงุไทย 881-0-01200-3

82 39174 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.อดุมธญัญา นครสวรรค์ 2,500           กรงุไทย 626-0-05581-1
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83 39195 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สากเหลก็ พิจิตร 2,500           กรงุไทย 636-0-03158-2

84 39410 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.เกาะขวาง จนัทบุรี 2,500           กรงุไทย 242-0-16117-3

85 39751 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ท่ามิหร า พทัลุง 2,500           กรงุไทย 957-0-30844-3

86 39896 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ดนู ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 311-0-68590-6

87 40231 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 710-0-13684-9

88 40264 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500           กรงุไทย 742-0-11649-0

89 40930 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ควน ปัตตานี 2,500           ธกส. 017-1-12588-088

90 41390 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ตะกกุใต้ สุราษฎรธ์านี 2,500           กรงุไทย 831-0-14720-1

91 41438 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สะเดา บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-94346-4

92 42096 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ป่าหวายนัง่ ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 428-0-12636-4

93 42376 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ควนสตอ สตูล 2,500           กรงุไทย 919-0-05192-0

94 42412 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ปลายกลดั พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 104-0-23087-3

95 42925 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ตองโขบ สกลนคร 2,500           กรงุไทย 412-0-37427-0

96 44730 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.อ่าวลึกใต้ กระบ่ี 2,500           กรงุไทย 818-0-13675-2

97 44951 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.มิตรภาพ มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 983-2-59883-4

98 45256 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอนเมย อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-09990-1

99 45695 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ทรายขาว กระบ่ี 2,500           กรงุไทย 824-0-16694-6

100 46160 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สระสมิง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 393-0-09479-7

101 46230 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โนนสว่าง ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-0-75334-1

102 46311 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าฉนวน สุโขทยั 2,500           กรงุไทย 635-1-22723-2

103 46492 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โนนหมากมุ่น สระแก้ว 2,500           ธกส. 011-7-82661-386

104 46575 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พระเสาร์ ยโสธร 2,500           กรงุไทย 982-8-77775-4

105 46638 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บรบือ มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 980-0-58475-7

106 46697 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ฝายกวาง พะเยา 2,500           กรงุไทย 534-0-29819-1

107 46703 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอนกลาง มหาสารคาม 2,500           ธกส. 020-0-07632-060

108 46704 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ชุมแสงสงคราม พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 624-0-40046-7

109 46721 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พงตึก กาญจนบุรี 2,500           กรงุไทย 714-0-16703-6

110 47284 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นาถ่อน นครพนม 2,500           กรงุไทย 408-0-33812-0

111 47699 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านเพ่ิม เลย 2,500           กรงุไทย 403-0-49698-9

112 47968 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอยลาง เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 105-0-07531-5

113 48135 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านจาน บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 334-0-04187-3

114 48189 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หญ้าปล้อง ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 343-0-01486-7

115 48534 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 519-1-35195-9

116 49587 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.บางระก าเมืองใหม่ พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 624-0-11972-5

117 49794 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองจิก มหาสารคาม 2,500           กรงุไทย 417-0-27366-4

118 50513 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ไทรงาม ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 620-0-51791-6

119 50851 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บึงทวาย สกลนคร 2,500           กรงุไทย 419-0-80270-0

120 51724 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โพธ์ิสามต้น พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 412-0-98991-7

121 51750 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นาคณูใหญ่ นครพนม 2,500           ธกส. 013-3-88005-269

122 51829 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทม.ต้นเปา เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 553-0-30391-9

123 51862 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 150-0-35684-0
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124 51875 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านปรก สมุทรสงคราม 2,500           กรงุไทย 709-1-57175-4

125 52224 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ตล่ิงชนั กระบ่ี 2,500           กรงุไทย 817-1-39103-6

126 52516 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านดู่ ร้อยเอด็ 2,500           กรงุไทย 411-3-04018-4

127 52659 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เทพราช นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 828-0-49000-0

128 53597 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ตุยง ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 907-0-81415-3

129 55655 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางเด่ือ พระนครศรีอยุธยา 2,500           กรงุไทย 101-0-61626-9

130 55732 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.บ้านกลาง ล าพนู 2,500           กรงุไทย 542-0-07052-9

131 55986 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าโพธ์ิ สงขลา 2,500           กรงุไทย 866-0-07684-2

132 56004 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.หนองใหญ่ ศรีสะเกษ 2,500           กรงุไทย 315-0-44051-3

133 56456 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.คลองแสนแสบ ฉะเชิงเทรา 2,500           กรงุไทย 231-0-17488-2

134 56521 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สมุด สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 329-0-11988-2

135 56522 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เสมด็ใต้ ฉะเชิงเทรา 2,500           กรงุไทย 222-0-26073-9

136 57292 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หวัโพ ราชบุรี 2,500           กรงุไทย 721-0-07931-9

137 57342 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พลูเถื่อน สุราษฎรธ์านี 2,500           กรงุไทย 981-4-65178-8

138 57393 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บนันังสาเรง ยะลา 2,500           กรงุไทย 924-0-17488-5

139 57474 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ไตรตรึงษ์ ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 620-0-46511-8

140 57493 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เชียรเขา นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 826-0-41534-8

141 57712 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ศรีชมภู บึงกาฬ 2,500           กรงุไทย 447-0-08964-8

142 57780 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พงัลา สงขลา 2,500           กรงุไทย 911-1-97391-9

143 58513 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองหนาม ล าพนู 2,500           กรงุไทย 511-0-15380-9

144 58698 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ชยับุรี พทัลุง 2,500           กรงุไทย 908-0-54183-4

145 58735 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ทางขวาง ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 422-0-34504-3

146 59022 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เมืองยาง บุรีรมัย์ 2,500           กรงุไทย 373-0-02656-9

147 59187 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.คลองขนาน กระบ่ี 2,500           กรงุไทย 983-7-37890-5

148 59277 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สบเมย แม่ฮ่องสอน 2,500           กรงุไทย 509-1-38399-9

149 59357 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ทุ่งใหญ่ สงขลา 2,500           กรงุไทย 981-2-05081-7

150 59689 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ถนนใหญ่ ลพบุรี 2,500           กรงุไทย 629-0-19148-9

151 60432 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นาเรียง นครศรีธรรมราช 2,500           กรงุไทย 816-0-41910-4

152 60498 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ปงยางคก ล าปาง 2,500           ธกส. 016-2-98001-297

153 60588 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ทุ่งพลา ปัตตานี 2,500           ธกส. 016-1-12502-010

154 61174 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ขามป้อม ขอนแก่น 2,500           กรงุไทย 445-0-02394-3

155 61558 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สร้างนกทา อ านาจเจริญ 2,500           กรงุไทย 319-0-19527-7

156 61874 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.หนองสรวง กาฬสินธุ์ 2,500           กรงุไทย 446-0-27940-1

157 62168 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เตย อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 313-0-27682-3

158 62258 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.น ้าแคม เลย 2,500           ธกส. 010-8-62648-240

159 62289 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 2,500           กรงุไทย 981-9-39761-8

160 62461 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.คลองน ้าไหล ก าแพงเพชร 2,500           กรงุไทย 620-0-20920-0

161 62577 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองโพนงาม ชยัภมิู 2,500           กรงุไทย 983-7-01747-3

162 62636 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ไผ่ล้อม พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 611-0-31051-4

163 62800 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บ้านกร่าง พิษณุโลก 2,500           กรงุไทย 644-0-61192-5

164 62852 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กลาง อบุลราชธานี 2,500           กรงุไทย 317-1-63806-1
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165 63092 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ปอ เชียงราย 2,500           กรงุไทย 453-0-25327-9

166 63094 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบจ.ล าปาง ล าปาง 2,500           กรงุไทย 536-0-44222-0

167 63166 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.โพนงาม อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 981-3-68170-5

168 63171 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กระเสาะ ปัตตานี 2,500           ธกส. 020-0-39044-957

169 63334 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.พรหมณี นครนายก 2,500           กรงุไทย 211-0-37559-0

170 63456 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ปังหวาน ชุมพร 2,500           กรงุไทย 804-0-30202-1

171 63605 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ป่ามะม่วง ตาก 2,500           กรงุไทย 603-0-02733-6

172 63706 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นาโยงใต้ ตรงั 2,500           กรงุไทย 916-0-22993-4

173 63712 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา 2,500           กรงุไทย 203-0-21887-1

174 63752 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กดุจิก นครราชสีมา 2,500           กรงุไทย 301-1-10971-0

175 64023 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ส าโรงทาบ สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 331-0-16113-7

176 64077 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบจ.ล าปาง ล าปาง 2,500           ธกส. 015-2-92068-532

177 64089 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 553-0-18571-1

178 64200 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.วดัโบสถ์ สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 725-0-10052-1

179 64369 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.บางโกระ ปัตตานี 2,500           กรงุไทย 907-0-32118-1

180 64600 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หวัดง พิจิตร 2,500           กรงุไทย 610-0-33897-1

181 64625 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทน.สงขลา สงขลา 2,500           กรงุไทย 901-3-60824-8

182 64636 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ท่าสาย เชียงราย 2,500           กรงุไทย 504-0-46710-9

183 64672 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.เวียง พะเยา 2,500           กรงุไทย 534-0-37821-7

184 64697 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เหล่ายาว ล าพนู 2,500           กรงุไทย 514-0-01933-7

185 64749 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ชุมพล สงขลา 2,500           กรงุไทย 923-0-16655-3

186 64752 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.นาดี อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 443-0-12402-7

187 65044 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ร่มเยน็ พะเยา 2,500           กรงุไทย 534-0-09561-4

188 65045 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ร่มเยน็ พะเยา 2,500           กรงุไทย 534-0-12226-3

189 65050 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กระเสียว สุพรรณบุรี 2,500           กรงุไทย 711-0-23379-0

190 65178 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.เขาสมิง ตราด 2,500           กรงุไทย 245-0-18912-2

191 65345 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.คตูนั สุรินทร์ 2,500           กรงุไทย 329-0-18726-8

192 65668 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สะเดาใหญ่ ศรีสะเกษ 2,500           ธกส. 020-0-13374-128

193 65681 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.กมุภวาปี อดุรธานี 2,500           กรงุไทย 418-0-40940-2

194 65940 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สวด น่าน 2,500           กรงุไทย 660-6-35839-6

195 65941 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.สวด น่าน 2,500           กรงุไทย 660-6-35804-3

196 65945 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.มาย สกลนคร 2,500           กรงุไทย 412-1-61325-2

197 66316 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป ทต.ตล่ิงชนั สุโขทยั 2,500           กรงุไทย 616-0-41659-6

198 66526 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.หวัโทน ร้อยเอด็ 2,500           ธกส. 020-1-33341-710

199 66685 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ทาเหนือ เชียงใหม่ 2,500           กรงุไทย 519-0-28094-2

200 67549 ประถมศึกษา สมาชิกทัว่ไป อบต.ละหาร นนทบุรี 2,500           กรงุไทย 121-0-59894-9

500,000       


