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1 3815 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งหลวง หนองคาย 1,500           กรงุไทย 413-0-19736-3

2 4052 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 1,500           กรงุไทย 310-0-61338-4

3 10386 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทต.หวัดง มหาสารคาม 1,500           กรงุไทย 423-0-14106-8

4 14288 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.บางขนุไทร เพชรบรีุ 1,500           กรงุไทย 703-0-13898-8

5 14481 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.วงักระแจะ ตราด 1,500           กรงุไทย 206-0-04707-2

6 15191 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าข้าม ตรงั 1,500           กรงุไทย 981-4-24078-8

7 17117 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา 1,500           กรงุไทย 306-0-00519-2

8 18547 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 1,500           กรงุไทย 207-0-17345-3

9 20519 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เขวา มหาสารคาม 1,500           กรงุไทย 409-0-91077-3

10 23660 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ค าเจริญ อบุลราชธานี 1,500           กรงุไทย 313-0-27096-5

11 24341 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ศรีฐาน เลย 1,500           ธกส. 018-3-32935-875

12 24836 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.สีสกุ นครราชสีมา 1,500           กรงุไทย 301-3-61362-9

13 24858 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองปล่อง บรีุรมัย์ 1,500           กรงุไทย 373-0-03017-5

14 25958 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ประดาง ตาก 1,500           กรงุไทย 982-3-43021-7

15 26411 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.กระจาย ยโสธร 1,500           กรงุไทย 315-0-27139-8

16 26593 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองแวง ร้อยเอด็ 1,500           กรงุไทย 448-0-05604-1

17 26726 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทม.แจระแม อบุลราชธานี 1,500           กรงุไทย 322-1-19906-6

18 27466 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองชยัศรี บรีุรมัย์ 1,500           กรงุไทย 309-0-06577-0

19 31417 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองอ้อ ราชบรีุ 1,500           กรงุไทย 706-0-03965-1

20 33253 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ประทดับุ บรีุรมัย์ 1,500           กรงุไทย 316-0-39251-1

21 33648 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เรือง น่าน 1,500           ธกส. 020-0-13417-730

22 34925 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทต.ทบัช้าง จนัทบรีุ 1,500           กรงุไทย 252-0-37761-5

23 35010 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.บวัแดง ร้อยเอด็ 1,500           กรงุไทย 983-0-64482-0

24 35027 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เกาะโพธ์ิ นครนายก 1,500           กรงุไทย 211-0-06843-4

25 35496 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ละลาย ศรีสะเกษ 1,500           กรงุไทย 312-1-89122-7

26 35605 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะเคียน ศรีสะเกษ 1,500           กรงุไทย 861-0-40229-0

27 37612 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าเว สรุาษฎรธ์านี 1,500           กรงุไทย 812-0-23169-4

28 40592 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.กระแชง ศรีสะเกษ 1,500           กรงุไทย 312-0-36130-5

29 41318 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทต.ช่องลม ก าแพงเพชร 1,500           กรงุไทย 638-0-00965-5

30 42524 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ละลม ศรีสะเกษ 1,500           กรงุไทย 311-0-71107-9

31 43187 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.บุ่ง อ านาจเจริญ 1,500           ธกส. 011-7-72120-472

32 43190 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.จิกดู่ อ านาจเจริญ 1,500           กรงุไทย 319-0-26061-3

33 43582 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เมืองฝาง บรีุรมัย์ 1,500           ธกส. 010-4-02274-041

34 44130 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เมก็ด า มหาสารคาม 1,500           กรงุไทย 423-0-23281-0

35 44878 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ก้านเหลือง บรีุรมัย์ 1,500           กรงุไทย 309-0-10417-2

36 46533 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ขวาวใหญ่ สริุนทร์ 1,500           กรงุไทย 310-0-47476-7

37 46619 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ดงใหญ่ มหาสารคาม 1,500           ธกส. 020-1-55983-203

38 46706 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เชียงกลางพญาแก้ว น่าน 1,500           กรงุไทย 507-0-80015-9

39 46716 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ซบัน้อย เพชรบรูณ์ 1,500           กรงุไทย 451-0-00803-1

40 47752 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองสรวง กาฬสินธุ์ 1,500           กรงุไทย 446-0-01086-0
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41 48257 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.พรหมสวสัด์ิ ศรีสะเกษ 1,500           กรงุไทย 311-0-49262-8

42 49575 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่กาษา ตาก 1,500           กรงุไทย 604-0-24129-2

43 49626 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 1,500           กรงุไทย 715-1-42031-5

44 50033 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาตอก สรุาษฎรธ์านี 1,500           ธกส. 015-9-92837-142

45 50129 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.กระแชง ปทมุธานี 1,500           กรงุไทย 148-0-05553-0

46 50450 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.กดุเค้า ขอนแก่น 1,500           กรงุไทย 424-0-52085-1

47 51384 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าผาปุ้ม แม่ฮ่องสอน 1,500           กรงุไทย 509-0-19469-6

48 52867 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นปง แพร่ 1,500           ธกส. 020-0-53978-853

49 54464 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ลุ่มสุ่ม กาญจนบรีุ 1,500           กรงุไทย 735-0-10089-2

50 54466 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ลุ่มสุ่ม กาญจนบรีุ 1,500           กรงุไทย 735-1-10330-5

51 54560 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.พคุา ลพบรีุ 1,500           กรงุไทย 222-0-18002-6

52 55229 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.กะลวุอ นราธิวาส 1,500           ธกส. 020-0-75103-319

53 55825 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ตาเบา สริุนทร์ 1,500           กรงุไทย 331-0-32910-0

54 56557 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.สระบวั ร้อยเอด็ 1,500           ธกส. 013-9-12206-262

55 58144 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ค าตากล้า สกลนคร 1,500           กรงุไทย 419-3-03203-5

56 59094 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.คลองกระบอื นครศรีธรรมราช 1,500           กรงุไทย 802-0-43165-9

57 59477 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนงาม อ านาจเจริญ 1,500           กรงุไทย 981-7-33200-4

58 60431 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั ทต.ฝายกวาง พะเยา 1,500           กรงุไทย 534-0-43993-3

59 61160 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะกกุเหนือ สรุาษฎรธ์านี 1,500           กรงุไทย 831-0-08938-4

60 61475 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 1,500           ธกส. 017-1-12565-335

61 62357 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.หวัส าโรง ฉะเชิงเทรา 1,500           กรงุไทย 213-0-87404-5

62 63984 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.สระบวั ร้อยเอด็ 1,500           ธกส. 013-9-12201-848

63 64072 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เจริญเมือง เชียงราย 1,500           กรงุไทย 522-0-06039-2

64 65638 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนธาตุ ขอนแก่น 1,500           กรงุไทย 982-4-16451-0

65 67503 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.ไตรตรึงษ์ ก าแพงเพชร 1,500           กรงุไทย 620-0-78022-6

66 67822 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เรือง น่าน 1,500           กรงุไทย 507-3-29111-5

67 67939 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.เชียงหวาง อดุรธานี 1,500           กรงุไทย 292-0-20423-8

68 68232 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองกงุศรี อดุรธานี 1,500           กรงุไทย 418-0-78407-6

69 68513 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.กะมิยอ ปัตตานี 1,500           ธกส. 020-1-68764-691

70 700116 ก่อนปฐมวยั ผู้ค า้ประกนั อบต.หลบุเลา สกลนคร 1,500           กรงุไทย 858-0-44922-7
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1 4320 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.หลู่อง นครศรีธรรมราช 1,500           กรงุไทย 802-0-10972-2

2 6767 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.ล าลกูกา ปทมุธานี 1,500           กรงุไทย 127-0-01877-9

3 7680 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.บาโหย สงขลา 1,500           กรงุไทย 679-7-32462-9

4 7866 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.ท านบ สงขลา 1,500           กรงุไทย 923-0-02480-5

5 8448 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองยายดา อทุยัธานี 1,500           กรงุไทย 639-0-16556-0

6 18013 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.กองดิน ระยอง 1,500           กรงุไทย 254-0-06293-8

7 18315 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองแรด เชียงราย 1,500           ธกส. 015-6-32746-867

8 23594 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.ศีรษะจรเข้น้อย สมทุรปราการ 1,500           กรงุไทย 326-0-44966-3

9 25162 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.เกาะเกรด็ นนทบรีุ 1,500           กรงุไทย 108-0-41096-1

10 26493 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.วงัหลมุ พิจิตร 1,500           กรงุไทย 611-0-15509-8

11 26694 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.กนัตงัใต้ ตรงั 1,500           กรงุไทย 904-0-07516-6

12 31902 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.บงึมะลู ศรีสะเกษ 1,500           กรงุไทย 326-0-40620-4

13 34079 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองเขียด ขอนแก่น 1,500           กรงุไทย 407-0-02160-4

14 42290 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.บา้นใหม่ไชยมงคล สโุขทยั 1,500           กรงุไทย 617-0-12337-0

15 42786 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองม่วง สระแก้ว 1,500           ธกส. 011-7-82598-822

16 48029 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองจรเข้ สระบรีุ 1,500           กรงุไทย 125-0-14851-0

17 49307 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป ทต.เทพารกัษ์ สมทุรปราการ 1,500           กรงุไทย 397-0-02350-5

18 51684 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.วงัหลมุ พิจิตร 1,500           กรงุไทย 611-0-10118-4

19 52219 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป ทต.บา้นตาด อดุรธานี 1,500           กรงุไทย 292-0-21350-4

20 54702 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าข้าม ปัตตานี 1,500           กรงุไทย 908-0-65734-4

21 57149 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.บางใหญ่ นนทบรีุ 1,500           กรงุไทย 121-0-28933-4

22 57563 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป ทต.แม่ยวม แม่ฮ่องสอน 1,500           กรงุไทย 509-0-38212-3

23 58187 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.คลองเปียะ สงขลา 1,500           กรงุไทย 928-1-34348-7

24 58642 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบจ.ยะลา ยะลา 1,500           กรงุไทย 933-0-23781-9

25 58808 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.เกาะเกรด็ นนทบรีุ 1,500           กรงุไทย 980-8-23155-1

26 58895 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.ทรงธรรม ก าแพงเพชร 1,500           กรงุไทย 638-0-13773-4

27 60378 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.สะเอียบ แพร่ 1,500           กรงุไทย 981-2-75578-0

28 60736 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.โคกคอน หนองคาย 1,500           กรงุไทย 441-0-23393-9

29 63308 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป อบต.ชมุแสงสงคราม พิษณุโลก 1,500           กรงุไทย 624-0-29850-6

30 64494 ก่อนปฐมวยั สมาชิกทัว่ไป ทต.บา้นเชียง อดุรธานี 1,500           กรงุไทย 418-0-22572-7
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