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1 010003 สนง.จ.ส.ท. กทม. 097-0-2270X-X น.ส.คันธรส ด ำยศ
2 100001 กองคลัง กทม. 006-0-0517X-X น.ส.จินตนำ ธำรพำนิช
3 110102 เทศบำลต ำบลด่ำนส ำโรง สมุทรปรำกำร 139-0-3988X-X นำยเศรษฐกิจ  ถูกจิตต์
4 110121 เทศบำลต ำบลเทพำรักษ์ สมุทรปรำกำร 397-0-0082X-X น.ส.สุกัญญำ หลังโนนโพธ์ิ
5 110124 เทศบำลเมืองปำกน  ำสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 219-0-4559X-X น.ส.อภิญญำ ไพรวรรณ์
6 110201 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงบ่อ สมุทรปรำกำร 254-0-0803X-X น.ส.พจนีย์  แย้มสุขสมบูรณ์
7 110303 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลีใหญ่ สมุทรปรำกำร 254-0-0549X-X น.ส.แววตำ นำมเหลำ
8 110403 เทศบำลเมืองลัดหลวง สมุทรปรำกำร 986-4-1724X-X น.ส.ธนัชชำ จันสินธ์ุ
9 110501 เทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 246-1-3248X-X น.ส.สิพัชญ์ตำ ค ำสอน
10 110505 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ สมุทรปรำกำร 246-1-3190X-X นำงวำสนำ สุจิรพำที
11 110601 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเสำธง สมุทรปรำกำร 254-0-0646X-X อบต.บำงเสำธง
12 120002 อบจ.นนทบุรี นนทบุรี 215-0-3932X-X น.ส.นัทกมล ใยน้อย
13 120102 ทม.บำงศรีเมือง นนทบุรี 108-1-6805X-X เทศบำลเมืองบำงศรีเมือง
14 120113 อบต.บำงรักน้อย นนทบุรี 029-0-1836X-X น.ส.รัก ประตังถำเน
15 120403 ทม.ใหม่บำงบัวทอง นนทบุรี 121-1-4771X-X น.ส.วันทนำ ทองชมภู
16 120506 อบต.ขุนศรี นนทบุรี 139-0-0080X-X น.ส.ศุภลักษณ์ ยิ มดี
17 120609 อบต.อ้อมเกร็ด นนทบุรี 137-0-4259X-X น.ส.ธัญญรัตน์ แก้วอ  ำ
18 130105 ทต.บ้ำนใหม่ ปทุมธำนี 110-1-5737X-X นำงน  ำอ้อย จิตรชู
19 130112 ทต.บำงเดื อ ปทุมธำนี 981-0-6184X-X นำงสำวหัสดี หมกทอง
20 130207 อบต.คลองห้ำ ปทุมธำนี 148-1-1335X-X นำงนิตยำ เอี ยมเมือง
21 130402 อบต.บึงบำ ปทุมธำนี 148-0-0478X-X นำงสำวกนิษฐำ เส็งมำ
22 130506 ทต.คลองพระอุดม ปทุมธำนี 139-0-1766X-X นำงนุสรำ วิลัยโรจน์
23 130705 อบต.กระแชง ปทุมธำนี 134-0-4356X-X นำงสำวสุจิตรำ ประสพจิต
24 130713 ทต.หลักหก ปทุมธำนี 148-0-0823X-X นำงสำวกิรณำ ศรุตำนันท์
25 140210 อบต.ปำกท่ำ พระนครศรีอยุธยำ 128-0-4969X-X นำงพเยำว์ สุขนิคม
26 140212 อบต.ท่ำเจ้ำสนุก พระนครศรีอยุธยำ 103-1-2870X-X นำงสำวศิวพร มุกเข็ม
27 140418 อบต.ไม้ตรำ พระนครศรีอยุธยำ 104-0-7029X-X น.ส.วรรณรัตน์ สุขชูศรี
28 140607 ทม.บ้ำนกรด พระนครศรีอยุธยำ 964-0-0047X-X เทศบำลต ำบลบ้ำนกรด
29 140618 อบต.ตลิ งชัน พระนครศรีอยุธยำ 964-0-0826X-X น.ส.จิรำภรณ์ นำวกรด
30 140622 ทต.ปรำสำททอง พระนครศรีอยุธยำ 150-1-1889X-X นำงกนกวรรณ เปรมปริก
31 141004 ทต.สำมเมือง(ลำดบัวหลวง) พระนครศรีอยุธยำ 104-1-6042X-X นำงกัลยกร กิจพิทักษ์
32 141006 อบต.สิงหนำท พระนครศรีอยุธยำ 104-1-5633X-X น.ส.ลภัสพิมล เดชเจริญพรพงศ์
33 141011 อบต.บ่อตำโล่ พระนครศรีอยุธยำ 126-0-2860X-X นำงณัฐริญำ กลมเกลียว
34 141013 ทม.ล ำตำเสำ พระนครศรีอยุธยำ 982-5-7553X-X น.ส.สุขตำ เจียนสกุล
35 141020 อบต.ชะแมบ พระนครศรีอยุธยำ 981-9-7444X-X น.ส.พจนำ สุขพัฒณ์ธี
36 141221 ทต.บำงนมโค พระนครศรีอยุธยำ 128-0-3950X-X น.ส.นุจริญ วงษ์สุภำพ
37 141222 ทต.สำมกอ พระนครศรีอยุธยำ 104-0-2133X-X น.ส.วิรำพร พุ่มพวง
38 141301 อบต.บำงซ้ำย พระนครศรีอยุธยำ 391-0-8797X-X น.ส.สำวินี บำงท่ำไม้
39 141305 อบต.ปลำยกลัด พระนครศรีอยุธยำ 104-0-2332X-X น.ส.สุปรำณี เกิดมณี
40 141409 อบต.หนองน  ำส้ม พระนครศรีอยุธยำ 128-1-6203X-X นำงชลิตดำ บุญเย็น
41 141411 อบต.ธนู พระนครศรีอยุธยำ 128-1-5325X-X น.ส.บพิตร ไชยคีรี
42 141412 อบต.ข้ำวเม่ำ พระนครศรีอยุธยำ 128-1-5814X-X น.ส.สุวิมล ขำวดี
43 141512 อบต.บ้ำนขวำง พระนครศรีอยุธยำ 964-0-0364X-X นำงพัชรำภรณ์ ช่ำงทรัพย์
44 150104 ทต.ศำลำแดง อ่ำงทอง 118-0-0726X-X น.ส.นำรีรัตน์ กระโจมทอง
45 150109 อบต.บ้ำนอิฐ อ่ำงทอง 118-0-1420X-X นำงขนิษฐำ ทองประสิทธ์ิ
46 150110 อบต.หัวไผ่ อ่ำงทอง 118-0-1870X-X นำงสำวบุษกร ศรีหยวก
47 150114 อบต.คลองวัว อ่ำงทอง 118-0-0720X-X น.ส.เกศริน โหมดเทศ
48 150204 อบต.เทวรำช อ่ำงทอง 118-1-6082X-X น.ส.วิภำ ศรีวิชัย
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49 150205 อบต.รำชสถิตย์ อ่ำงทอง 118-0-3479X-X นำงสำวศุภำรมย์ นิ มสุวรรณ
50 150412 อบต.ยำงช้ำย อ่ำงทอง 122-0-0189X-X น.ส.กฤษณำ ช่ำงบรรจง
51 150509 ทต.เพชรเมืองทอง อ่ำงทอง 122-6-0101X-X เทศบำลต ำบลเพชรเมืองทอง
52 150606 ทต.สำวร้องไห้ อ่ำงทอง 138-0-0870X-X นำงนันทยำ พลำยนำค
53 150608 อบต.ยี ล้น อ่ำงทอง 118-0-1867X-X นำงน้องดำว ผลกรรณ
54 150609 อบต.บำงจัก อ่ำงทอง 138-0-4368X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงจัก
55 150610 ทต.ห้วยคันแหลน อ่ำงทอง 122-1-2234X-X นำงกชพร ภู่ประสงค์
56 150611 อบต.คลองขนำก อ่ำงทอง 138-0-2827X-X น.ส.ยุวดี อินทร์ใย
57 150614 ทต.ม่วงเตี ย อ่ำงทอง 138-0-1129X-X เทศบำลต ำบลม่วงเตี ย
58 150615 อบต.หัวตะพำน อ่ำงทอง 138-0-0733X-X นำงจิตรนภำ โพธ์ิพันธ์ุ
59 160101 ทม.ลพบุรี ลพบุรี 111-1-1104X-X น.ส.ติณณำ ลำยสินธ์ุ
60 160107 อบต.โก่งธนู ลพบุรี 111-0-3274X-X น.ส.สุภัสสรำ นำคทอง
61 160119 อบต.บำงขันหมำก ลพบุรี 112-0-1981X-X นำงพัชรี คงคุ้ม
62 160124 อบต.โพธ์ิเก้ำต้น ลพบุรี 129-0-4189X-X น.ส.สุภำพร ชินบุตร
63 160209 อบต.หนองบัว ลพบุรี 149-1-2406X-X น.ส.ณัฐกำนต์  มลิวัลย์
64 160313 อบต.วังจั น ลพบุรี 114-0-0502X-X นำงนรำพร น้อยประถม
65 160502 ทต.ท่ำโขลง ลพบุรี 146-0-1765X-X นำงจำรุวรรณ ศรีสุนทร
66 160510 อบต.หัวส ำโรง ลพบุรี 113-0-1574X-X น.ส.อุบล เงินสีเหม
67 160601 ทม.บ้ำนหมี ลพบุรี 112-0-1178X-X น.ส.ศรุชำ ปัญญำมัง
68 160603 ทต.เขำพระงำม ลพบุรี 135-0-0318X-X นำงพิมพ์พันธ์ุ งำมศรีทอง
69 160612 อบต.หนองเต่ำ ลพบุรี 112-0-1429X-X น.ส.อัญชลี มำโชค
70 161102 ทต.หนองม่วง ลพบุรี 114-0-3659X-X น.ส.มณิกำ ไทยพยัคฆ์
71 170106 อบต.หัวไผ่ สิงห์บุรี 116-0-2090X-X นำงยุภำภรณ์ พำนทองวัฒนกุล
72 170401 ทต.บำงน  ำเชี ยว สิงห์บุรี 116-0-0762X-X นำงอุมำพร ขุนอ่อน
73 170406 อบต.บ้ำนหม้อ สิงห์บุรี 146-0-1402X-X นำยวิโรจน์ จริงดี
74 170501 ทต.ถอนสมอ สิงห์บุรี 116-0-3852X-X นำงสำวกรรริกำร์ ภู่ประดับ
75 170603 อบต.ประศุก สิงห์บุรี 117-0-3462X-X นำงสำวพัชรินทร์ ลีลำปิยวัฒน์
76 170607 อบต.ท่ำงำม สิงห์บุรี 117-1-2585X-X อบต.ท่ำงำม
77 170609 อบต.ทองเอน สิงห์บุรี 117-0-3825X-X นำงสำวสุวัจนี เมืองสุข
78 180108 เทศบำลต ำบลธรรมำมูล ชัยนำท 106-0-6499X-X น.ส.พัฒน์ชญำ  ทองศิริ
79 180201 เทศบำลต ำบลคุ้งส ำเภำ ชัยนำท 106-0-3771X-X น.ส.หทัยรัตน์  สุขส ำรำญ
80 180208 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่พัฒนำ ชัยนำท 106-0-4023X-X นำงยุพำ  พิอุลัย
81 180302 เทศบำลต ำบลวัดสิงห์ ชัยนำท 106-1-7481X-X นำงหทัยรัตน์  ทองวิเศษ
82 180306 เทศบำลต ำบลหนองขุ่น ชัยนำท 983-8-9208X-X น.ส.ขริษฐำ  ประฤทธิวงษ์
83 180404 เทศบำลต ำบลตลุก ชัยนำท 106-1-9231X-X น.ส.เนตรนภำ บุญเกิด
84 180503 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเที ยงแท้ ชัยนำท 124-0-1909X-X นำงรจนำ  ก้อนทอง
85 180509 เทศบำลต ำบลห้วยกรดพัฒนำ ชัยนำท 124-0-1994X-X น.ส.ภรณ์ทิพย์  อ่วมจุก
86 180804 เทศบำลต ำบลเนินขำม ชัยนำท 107-0-0872X-X น.ส.ปรำณี ศรีวงษ์รำช
87 190104 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดำวเรือง สระบุรี 131-0-3194X-X นำงนภัสสร  มีศิริ
88 190203 เทศบำลเมืองทับกวำง สระบุรี 900-0-0824X-X เทศบำลเมืองทับกวำง
89 190215 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว สระบุรี 982-1-9136X-X น.ส.ผกำวดี เชื อคุณะ
90 190308 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้ สระบุรี 140-1-1924X-X อบต.โคกแย้
91 190310 เทศบำลต ำบลไผ่ต  ำ สระบุรี 125-0-0603X-X น.ส.ศิริพร ไพรสมพงษ์
92 190313 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย สระบุรี 140-0-4657X-X น.ส.วัชลี  จันทะแจ่ม
93 190502 เทศบำลต ำบลหนองแซง สระบุรี 132-1-1303X-X น.ส.สุดำพร ปำนกลิ น
94 190508 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด สระบุรี 132-0-0541X-X น.ส.สิริกำนต์ เปรินกุล
95 190509 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงหวำน สระบุรี 132-1-0103X-X นำงเสริมทรัพย์ ฟูก ำเนิด
96 190702 เทศบำลต ำบลดอนพุด สระบุรี 136-1-1459X-X เทศบำลต ำบลดอนพุด
97 190905 เทศบำลต ำบลนำยำว สระบุรี 982-3-3386X-X นำงกฤษณำ กุณนำ
98 190909 เทศบำลต ำบลพุกร่ำง สระบุรี 983-5-8438X-X น.ส.เสำวนีย์  พัสดุ
99 191002 เทศบำลต ำบลบ้ำนยำง สระบุรี 131-1-1988X-X นำงนวพร  บุญมี
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100 191003 เทศบำลต ำบลสวนดอกไม้ สระบุรี 131-1-0678X-X เทศบำลต ำบลสวนดอกไม้
101 191005 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนยำง สระบุรี 133-0-0827X-X นำงบุปผำ เป่ียมพืชนะ
102 200002 อบจ.ชลบุรี ชลบุรี 464-0-2161X-X นำยประณต แสงไพบูลย์
103 200104 ทต.คลองต ำหรุ ชลบุรี 764-0-7075X-X น.ส.ปิยะนุช ถวิลรักษ์
104 200105 ทม.อ่ำงศิลำ ชลบุรี 376-0-3505X-X นำงนภำวดี ล ำน้อย
105 200115 ทต.ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี 461-0-0014X-X เทศบำลต ำบลดอนหัวฬ่อ
106 200119 ทต.เหมือง ชลบุรี 228-0-1950X-X น.ส.สุพิญญำ เนียมรอด
107 200201 ทต.บ้ำนบึง ชลบุรี 210-0-3355X-X น.ส.อ ำนวยพร แป้นเพ็ชร์
108 200203 อบต.คลองกิ ว ชลบุรี 210-0-0977X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกิ ว
109 200204 อบต.มำบไพ่ ชลบุรี 210-0-5256X-X น.ส.จันทร์จิรำ เจริญวงษ์
110 200207 ทต.หนองชำก ชลบุรี 209-1-2758X-X นำงเสถียร พลโยธำ
111 200208 อบต.หนองอิรุณ ชลบุรี 210-0-0451X-X น.ส.จิตสุภำ ชนะสงครำม
112 200303 อบต.หนองเสือช้ำง ชลบุรี 251-1-0063X-X น.ส.เอมอร ลิ มตระกูล
113 200403 ทต.ห้วยใหญ่ ชลบุรี 751-0-0013X-X น.ส.วิไล อ่อนน้อม
114 200407 อบต.เขำไม้แก้ว ชลบุรี 230-1-2609X-X น.ส.กรรณิกำร์ สินพิชัย
115 200501 อบต.พำนทองหนองกะขะ ชลบุรี 882-0-1905X-X น.ส.นฤมล ย่งเซ็ง
116 200505 อบต.หนองหงษ์ ชลบุรี 882-0-2234X-X น.ส.จุฬำพร ตันเรือง
117 200506 อบต.โคกขี หนอน ชลบุรี 209-0-0401X-X น.ส.มะลิวรรณ์ พิมพ์บุตร
118 200612 ทต.หัวถนน ชลบุรี 209-0-1372X-X น.ส.ธนัญญำ นำทรัพย์
119 200614 อบต.หนองปรือ ชลบุรี 209-0-0408X-X น.ส.อนัญญำ รัตนจันทร์
120 200616 อบต.ทุ่งขวำง ชลบุรี 209-0-1548X-X น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร
121 200619 อบต.บ้ำนช้ำง ชลบุรี 209-0-3088X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนช้ำง
122 200702 ทม.ศรีรำชำ ชลบุรี 273-0-3095X-X นำงบุณญำดำ ค ำพันธ์ุ
123 200703 ทน.แหลมฉบัง ชลบุรี 247-1-0000X-X ทน.นครแหลมฉบัง
124 200803 ทต.เขตรอุดมศักด์ิ ชลบุรี 230-0-0360X-X พรพิมล อุ่นใจ
125 200910 อบต.คลองพลู ชลบุรี 251-1-0672X-X น.ส.ขนิษฐำ หนูช่วย
126 210101 ทน.ระยอง ระยอง 218-1-0838X-X ส ำนักงำนเทศบำลนครระยอง
127 210103 ทต.บ้ำนเพ ระยอง 223-0-0863X-X น.ส.ฐำปนีย์ ขวนขวำย
128 210106 ทต.เชิงเนิน ระยอง 218-0-0953X-X น.ส.นภำพร ไชยสำร
129 210110 อบต.แกลง ระยอง 223-0-0278X-X นำงวลัยพร แสนค ำ
130 210114 ทต.ทุ่งควำยกิน ระยอง 224-1-1721X-X น.ส.สมพร รื นรมย์
131 210116 อบต.บ้ำนแลง ระยอง 223-0-0737X-X นำงวำสนำ นุชธิสำร
132 210202 ทต.พลำ ระยอง 249-0-2679X-X น.ส.ศิริพร กิติมำ
133 210204 ทม.บ้ำนฉำง ระยอง 249-1-0199X-X นำงภัสสร แก้วโกมล
134 210205 ทต.ส ำนักท้อน ระยอง 249-1-1186X-X น.ส.สำวิตรี เกตรำ
135 210302 อบต.วังหว้ำ ระยอง 224-0-3879X-X น.ส.วรรณิดำ ศิลปทอง
136 210310 อบต.กองดิน ระยอง 224-0-7713X-X นำยศิโรจ คุณยิ งใหญ่
137 210403 อบต.ชุมแสง ระยอง 248-0-2965X-X น.ส.วิไลวรรณ เทพศิริ
138 210701 อบต.น  ำเป็น ระยอง 224-0-0552X-X นำงณภัทร คณำพงศ์
139 210801 อบต.นิคมพัฒนำ ระยอง 234-0-5567X-X น.ส.สุภัสสรำ ไกลถิ น
140 220109 อบต.คลองนำรำยณ์ จันทบุรี 242-1-0972X-X น.ส.ศศิธร กุมภำ
141 220110 ทต.เกำะขวำง จันทบุรี 242-1-0500X-X เทศบำลต ำบลเกำะขวำง
142 220115 ทต.แสลง จันทบุรี 204-1-8780X-X น.ส.ชญำดำ เนื องชมภู
143 220210 อบต.วังสรรพรส จันทบุรี 205-1-2452X-X น.ส.สริญญำ อภิบำลศรี
144 220302 ทม.ท่ำใหม่ จันทบุรี 204-1-2088X-X เทศบำลเมืองท่ำใหม่
145 220307 ทต.สีพยำ-บ่อพุ จันทบุรี 242-0-0391X-X นำงวันจันทร์ จันทะโคตร
146 220315 อบต.โขมง จันทบุรี 684-0-0427X-X น.ส.มำลินี นำขวัญ
147 220316 อบต.ตะกำดเง้ำ จันทบุรี 242-1-0500X-X อ.บ.ต.ตะกำดเง้ำ
148 220317 อบต.คลองขุด จันทบุรี 242-0-0023X-X น.ส.วิภำวรรณ แสงไชยำ
149 220319 ทต.เขำวัว-พลอยแหวน จันทบุรี 242-0-3558X-X นำงวิไลจิตร บุตรจันทร์
150 220503 ทต.ท่ำหลวง จันทบุรี 204-0-1178X-X นำงวงเดือน เขียวอ่อน
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151 220506 ทต.ฉมัน จันทบุรี 204-1-8812X-X น.ส.สกุณำ ไทรดุเหว่ำ
152 220508 ทต.วังแซ้ม จันทบุรี 204-1-8611X-X นำงพรทิพย์ บัวผลิ
153 220605 อบต.หนองชิ ม จันทบุรี 204-1-5565X-X น.ส.กนกวรรณ ศรีสุข
154 220904 ทต.สนำมไชย จันทบุรี 242-0-0967X-X นำยอดิศร รัตโนภำส
155 230101 ทม.ตรำด ตรำด 206-1-5792X-X น.ส.ศศิวรรณ แจ่มแจ้ง
156 230107 อบต.ห้วงน  ำขำว ตรำด 206-0-5632X-X น.ส.มณฑิรำ ประสงค์พร
157 230301 อบต.เขำสมิง ตรำด 245-1-1823X-X น.ส.ธัญญรัตน์  ต่ำงหู
158 230302 ทต.เขำสมิง ตรำด 245-1-1088X-X นำงวำรี โทนหงสำ
159 230701 ทต.เกำะช้ำง ตรำด 572-0-0663X-X น.ส.ลำวัลย์ จงประจันทร์
160 240106 อบต.คลองนำ ฉะเชิงเทรำ 201-0-0271X-X อบต.คลองนำ
161 240202 ทต.บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ 222-0-2595X-X นำงสำวสุชำนำฎ พงศ์พุทธชำติ
162 240207 อบต.ท่ำทองหลำง ฉะเชิงเทรำ 222-1-0751X-X อบต.ท่ำทองหลำง
163 240310 ทต.ดอนเกำะกำ ฉะเชิงเทรำ 231-1-1158X-X นำงทัศนำ ประทุมวัลย์
164 240402 ทต.บำงวัว ฉะเชิงเทรำ 202-0-5254X-X นำงสำวธัญรดำ รำชบัวศรี
165 240407 อบต.ท่ำสะอ้ำน ฉะเชิงเทรำ 202-1-4626X-X นำงสำวธนิดำ ทองสัมฤทธ์ิ
166 240412 อบต.สองคลอง ฉะเชิงเทรำ 202-0-4166X-X นำงสำวเด่นนภำ ด ำรงศักด์ิไพบูลย์
167 240511 อบต.หนองตีนนก ฉะเชิงเทรำ 269-0-0205X-X นำงรุจิเรจ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
168 240517 อบต.สนำมจันทร์ ฉะเชิงเทรำ 201-0-2094X-X นำงสำวอินทิรำ สัญญำประเสริฐ
169 240602 ทต.บ้ำนซ่อง ฉะเชิงเทรำ 203-1-3554X-X นำงกฤษณำ นำตเกตุ
170 240610 อบต.หนองแหน ฉะเชิงเทรำ 203-1-3558X-X นำงสำววัชรี พ่วงศรี
171 240802 อบต.คู้ยำยหมี ฉะเชิงเทรำ 238-0-1365X-X อบต.คู้ยำยหมี
172 240803 อบต.ท่ำกระดำน ฉะเชิงเทรำ 238-0-0390X-X นำยชำติตระกำร ทำวะรมย์
173 240901 อบต.แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 222-0-2940X-X นำงสำวสุวรรณดี ศำสนำ
174 241105 อบต.บำงตลำด ฉะเชิงเทรำ 222-0-0187X-X นำงดวงพร ศรีประสิทธ์ิ
175 250110 อบต.ดงพระรำม ปรำจีนบุรี 213-0-7357X-X น.ส.สุรำงค์รัตน์ โฉมงำม
176 250206 อบต.วังดำล ปรำจีนบุรี 985-4-8681X-X น.ส.กรภัทร์ สรอยแก้ว
177 250216 อบต.เขำไม้แก้ว ปรำจีนบุรี 233-6-0133X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไม้แก้ว
178 250218 ทม.หนองกี ปรำจีนบุรี 233-0-3583X-X น.ส.ฉัตรพร  อัครเพชรพงษ์กุล
179 250301 อบต.นำดี ปรำจีนบุรี 233-0-1954X-X น.ส.ปุญญิสำ นำประเสริฐ
180 250902 อบต.โคกปีบ ปรำจีนบุรี 213-0-0693X-X นำงภัสรี  ลีนำ
181 260002 อบจ.นครนำยก นครนำยก 211-0-3438X-X นำงสำวจรรจิรำ ใบศรี
182 260104 อบต.ท่ำช้ำง นครนำยก 211-0-0135X-X นำงนวลปรำงค์ สละบำป
183 260111 อบต.ศรีนำวำ นครนำยก 211-0-0169X-X นำงพรพิมล แก้วกุดั น
184 260113 อบต.หินตั ง นครนำยก 211-0-1537X-X นำงสังวำลย์ โคกกระชำย
185 260203 อบต.ปำกพลี นครนำยก 211-0-5318X-X ว่ำที  รต.หญิง วลีพร โพธิรุธ
186 260308 ทต.พิกุลออก นครนำยก 212-0-0205X-X นำงวิไล ศรีงำม
187 260310 อบต.เขำเพิ ม นครนำยก 212-1-2892X-X นำงธนพร พุทธไทย
188 270306 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน สระแก้ว 240-0-1733X-X น.ส.ธัญญ์ชยำ  บุญกอด
189 270402 เทศบำลเมืองวังน  ำเย็น สระแก้ว 236-0-4239X-X น.ส.ศันสนีย์ สีสม
190 270501 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัฒนำนคร สระแก้ว 220-0-0171X-X นำงจิรำพร  วุฒิพันธ์ุ
191 270512 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด สระแก้ว 220-0-0740X-X น.ส.พุทธรักษำ จ ำนงค์จิตร์
192 270604 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหันทรำย สระแก้ว 214-0-4398X-X นำงวนิดำ ต่อศรี
193 270607 เทศบำลต ำบลป่ำไร่ สระแก้ว 980-1-1601X-X น.ส.พัณณ์ชิตำ  ฟินดอน
194 270613 เทศบำลต ำบลฟำกห้วย สระแก้ว 989-8-3958X-X น.ส.สุจรรยำ  ห้องแซง
195 270614 เทศบำลต ำบลบ้ำนด่ำน สระแก้ว 214-0-2516X-X น.ส.พรทิพย์ สรวลสันต์
196 270704 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระเพลิง สระแก้ว 236-0-0632X-X น.ส.นงลักษณ์ ประดับทอง
197 300108 อบต.หนองจะบก นครรำชสีมำ 374-0-4833X-X นำงจิรำภำ  วรรณพงษ์
198 300119 ทต.พุดซำ นครรำชสีมำ 491-0-0291X-X นำง ประกอบ  เชิดชูนคร
199 300120 ทต.บ้ำนโพธ์ิ นครรำชสีมำ 341-0-2160X-X นำง อรวรรณ ยวนแม
200 300202 อบต.เฉลียง นครรำชสีมำ 985-2-1225X-X น.ส.สมฤทัย  อุปกระโทก
201 300305 อบต.โนนสมบูรณ์ นครรำชสีมำ 984-3-5934X-X น.ส.อ ำภำ เนียมขุนทด
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202 300404 อบต.คูขำด นครรำชสีมำ 302-0-2795X-X นำงสมพลอย  นิกระโทก
203 300407 อบต.บ้ำนปรำงค์ นครรำชสีมำ 302-0-6601X-X น.ส.อรนุช  เมมี
204 300505 อบต.ช่อระกำ นครรำชสีมำ 302-0-2501X-X นำงสำวอำภำพร  ช ำนำญศึก
205 300709 ทต.ท่ำเยี ยม นครรำชสีมำ 344-0-3761X-X น.ส.ปรำงค์ทิพย์  มุ่งกระโทก
206 300812 อบต.หนองกรำด นครรำชสีมำ 305-0-1478X-X นำงบุญเรือน  พิมพ์ปรุ
207 300904 อบต.ด่ำนจำก นครรำชสีมำ 341-0-3103X-X นำงกรรณิกำ  ใจเย็น
208 300911 อบต.ถนนโพธ์ิ นครรำชสีมำ 374-0-1851X-X น.ส.พิมพ์ณิศำ  มีถมธนวัฒน์
209 301018 ทต.ดอนหวำย นครรำชสีมำ 341-0-3931X-X น.ส.ปฐมกร  พริ งกลำง
210 301201 อบต.บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 302-0-2448X-X นำงภคมน ศรีนอก
211 301203 อบต.เสมำใหญ่ นครรำชสีมำ 302-0-0867X-X นำงสมบูรณ์  ชุ่มกลำง
212 301204 อบต.ดอนตะหนิน นครรำชสีมำ 302-0-2509X-X นำงสำวรุ่งทิวำ พิมพ์ทอง
213 301206 อบต.โนนทองหลำง นครรำชสีมำ 302-1-7835X-X นำงเอ็มอร  ภูลำยยำว
214 301211 อบต.กุดจอก นครรำชสีมำ 340-0-1056X-X นำงนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร
215 301229 อบต.ดอนมัน นครรำชสีมำ 302-0-8645X-X น.ส.ธิรัญดำ  เรืองศักด์ิ
216 301504 อบต.โบสถ์ นครรำชสีมำ 340-0-2490X-X น.ส.ฆฤตตำ วำทมณีกร
217 301506 อบต.ท่ำหลวง นครรำชสีมำ 341-0-2130X-X นำงสุภัตรำ  จันทร์ทร
218 301508 อบต.ชีวำน นครรำชสีมำ 341-0-2218X-X นำง ชยำนันท์  เณรน้อย
219 301709 อบต.โนนรัง นครรำชสีมำ 340-0-3610X-X น.ส.พิกุล  คุชิตำ
220 302010 ทต.หนองน  ำใส นครรำชสีมำ 398-0-9450X-X น.ส.เบญจวรรณ  ถีสูงเนิน
221 302101 ทต.สีมำมงคล นครรำชสีมำ 328-1-1623X-X นำงอัญชลี จันต๊ะเรือง
222 302109 อบต.ขนงพระ นครรำชสีมำ 660-4-9112X-X น.ส.กฤษณำ  โสวรรณี
223 302204 ทต.หนองหัวแรต นครรำชสีมำ 661-5-4386X-X น.ส.ดวงพร  เจริญผ่ำ
224 302302 ทต.ปรุใหญ่ นครรำชสีมำ 491-0-0249X-X เทศบำลต ำบลปรุใหญ่
225 302901 ทต.หนองบัววง นครรำชสีมำ 340-0-6746X-X น.ส.นันท์นสิน  ประกอบผล
226 303005 อบต.หนองหว้ำ นครรำชสีมำ 672-8-5204X-X น.ส. รุจี  จิรำศักด์ิเกษม
227 303113 ทต.ประทำย นครรำชสีมำ 340-1-1137X-X เทศบำลต ำบลประทำย
228 303201 ทต.ท่ำช้ำง นครรำชสีมำ 337-0-1122X-X นำง กุลธิตำ  บุญมำ
229 310104 อบต.เสม็ด บุรีรัมย์ 308-0-0344X-X น.ส.ประดับ  หริรักษ์วงศ์
230 310105 ทต.บ้ำนบัว บุรีรัมย์ 982-2-1380X-X น.ส.นิจวรรณ  บูชำรัมย์
231 310108 อบต.บ้ำนยำง บุรีรัมย์ 316-0-3956X-X น.ส.วำนิสำ  เกษหอม
232 310110 อบต.ถลุงเหล็ก บุรีรัมย์ 308-1-9261X-X นำงจิรำพร  ดัดถุยำวัตร์
233 310111 ทต.หนองตำด บุรีรัมย์ 791-0-1872X-X นำงสำวจันทร์รัตน์ ไกรยำ
234 310114 อบต.บัวทอง บุรีรัมย์ 986-7-9059X-X น.ส.พัชรนันท์  พรศิรธนพัชร์
235 310117 อบต.สะแกซ ำ บุรีรัมย์ 308-0-0781X-X นำงพิมพ์ณภำ  ปัญญำทิพย์
236 310118 อบต.กลันทำ บุรีรัมย์ 284-1-1100X-X น.ส.ธันยกำนต์  เกตุหอม
237 310207 อบต.หินเหล็กไฟ บุรีรัมย์ 308-0-0312X-X น.ส.จตุภรณ์  ไชยสุวรรณ
238 310302 อบต.ล ำดวน บุรีรัมย์ 324-0-1107X-X น.ส.จิรำพร  ทนวนรัมย์
239 310303 ทต.สองชั น บุรีรัมย์ 324-0-0206X-X เทศบำลต ำบลสองชั น
240 310403 อบต.สะเดำ บุรีรัมย์ 373-1-3189X-X นำงชัญญำภัค  จระเข้
241 310409 อบต.หนองไทร บุรีรัมย์ 373-0-5902X-X น.ส.ศิวพร  ประเสริฐ
242 310416 ทต.ทุ่งแสงทอง บุรีรัมย์ 373-0-0278X-X นำงกัญจน์ณิศำ  ด่วนรับรัมย์
243 310502 ทต.หนองกี บุรีรัมย์ 984-2-6903X-X นำงทำริกำ  ถินผักแว่น
244 310508 อบต.ทุ่งกระเต็น บุรีรัมย์ 984-0-4602X-X นำงลัดดำ  หยวกฉิมพลี
245 310601 อบต.ละหำนทรำย บุรีรัมย์ 984-3-2568X-X น.ส.ลักษณำรีย์  แสงก  ำ
246 310701 อบต.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 316-0-0651X-X น.ส.อรอุมำ  หิงประโคน
247 310716 อบต.ประทัดบุ บุรีรัมย์ 206-0-1245X-X น.ส.ป่ิน ทองเภำ
248 310717 อบต.สี เหลี ยม บุรีรัมย์ 316-0-0313X-X นำยนัทธพงศ์  เสำวโค
249 310803 ทต.บ้ำนกรวด บุรีรัมย์ 316-0-0335X-X นำงรุจิรดำ  ชิรัมย์
250 310809 ทต.บึงเจริญ บุรีรัมย์ 316-0-0511X-X น.ส.ชญำภำ เครือจันผำ
251 310810 ทต.จันทบเพชร บุรีรัมย์ 316-0-3470X-X เทศบำลต ำบลจันทบเพชร
252 310905 อบต.บ้ำนเป้ำ บุรีรัมย์ 334-0-3672X-X น.ส.กมลวรรณ  ตู่ไธสง
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253 310907 อบต.บ้ำนยำง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 334-0-1244X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนยำง
254 311003 ทต.ทะเมนชัย บุรีรัมย์ 308-0-0458X-X นำงนุชนำฎ  ชำญรัมย์
255 311010 อบต.โคกสะอำด บุรีรัมย์ 308-0-1895X-X นำงนำฏญำ  เพียงไธสง
256 311019 ทต.จันดุม บุรีรัมย์ 316-0-4766X-X น.ส.วำสนำส่ง  วันนำ
257 311207 ทต.ส ำโรงใหม่ บุรีรัมย์ 373-0-1061X-X นำงรัชนีวรรณ  สุกใส
258 311403 อบต.ไทยสำมัคคี บุรีรัมย์ 309-1-5806X-X นำงสุภำพ  สิงห์รัมย์
259 311404 อบต.หนองชัยศรี บุรีรัมย์ 309-0-1377X-X น.ส.ค ำเตือน  กระจง
260 311407 อบต.สระทอง บุรีรัมย์ 316-0-1820X-X นำงวำรี  ปะนำทัง
261 311408 ทต.ห้วยหิน บุรีรัมย์ 309-1-3107X-X นำยวสันต์  สีหะวษ์
262 311503 ทต.โคกขมิ น บุรีรัมย์ 316-0-2297X-X น.ส.ปวริศำ  จริตรัมย์
263 311506 อบต.ส ำโรง บุรีรัมย์ 316-0-3207X-X นำงวำสนำ  มีโพธ์ิกลำง
264 311603 ทต.สำมแวง บุรีรัมย์ 308-0-2834X-X นำงปณตพร  สืบเสำะจบ
265 311607 ทต.โคกเหล็ก บุรีรัมย์ 308-0-4325X-X น.ส.มำริสำ คร  ำกลำง
266 311803 อบต.เมืองยำง บุรีรัมย์ 373-0-1500X-X นำงสำวเจนจิรำ  บ ำรุงแคว้น
267 311805 อบต.ละลวด บุรีรัมย์ 373-0-2209X-X นำงอุมำลิน  สงกูล
268 312001 อบต.โนนดินแดง บุรีรัมย์ 373-1-3286X-X น.ส.วีรำพร  พิลำวุธ
269 312012 อบต.แคนดง บุรีรัมย์ 330-1-1193X-X นำงสุคนธ์ทิพย์  ด ำริห์
270 312306 ทต.พนมรุ้ง บุรีรัมย์ 373-0-9006X-X น.ส.ภัคชวรัญชน์  ภูตะลำ
271 312402 ทต.บ้ำนด่ำน บุรีรัมย์ 308-0-9342X-X นำงมำนิตำ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
272 320107 อบต.ท่ำสว่ำง สุรินทร์ 310-0-0810X-X นำงนภัสร อยู่ยิ ง
273 320109 อบต.ตำอ็อง สุรินทร์ 310-0-2855X-X น.ส.หฤทัย ส ำเร็จดี
274 320111 อบต.แกใหญ่ สุรินทร์ 382-1-0997X-X นำงอรุณี วิโรจน์
275 320311 อบต.ทุ่งกุลำ สุรินทร์ 320-0-6430X-X นำยนัฐพล อินทรีย์
276 320401 อบต.จอมพระ สุรินทร์ 320-0-1727X-X นำยขวัญพัฒน์ ดำทอง
277 320601 ทต.กำบเชิง สุรินทร์ 329-0-3605X-X นำงพรรณ ผกำทอง
278 320703 อบต.ธำตุ สุรินทร์ 679-8-3128X-X นำงรัชนีกรณ์ ภำงำม
279 320808 อบต.หนองอียอ สุรินทร์ 320-0-3265X-X น.ส.อนุธิดำ นิยมวัน
280 320904 อบต.ยำง สุรินทร์ 320-0-0787X-X น.ส.สุจิตตรำ จันดำ
281 320906 อบต.หนองบัว สุรินทร์ 331-1-2313X-X น.ส.เอกมณี ดีทั ว
282 320912 อบต.ขวำวใหญ่ สุรินทร์ 310-0-4186X-X นำยสมเกียรติ ท่ำดี
283 320913 อบต.นำรุ่ง สุรินทร์ 331-1-0061X-X นำยธีรนันท์ วัฒนำคำนนท์
284 321010 อบต.ทับทัน สุรินทร์ 980-9-5664X-X น.ส.ชัชฎำภรณ์ พลศรี
285 321013 อบต.เทพรักษำ สุรินทร์ 981-1-3960X-X น.ส.จันทร์เพ็ญ เกียรติวงศ์พัฒนำ
286 321203 อบต.หนองไผ่ล้อม สุรินทร์ 331-0-7382X-X น.ส.วรรณพร เจริญวัชรวิทย์
287 321204 อบต.กระออม สุรินทร์ 331-0-8095X-X น.ส.กฤษณำ หลอดทอง
288 321210 อบต.สะโน สุรินทร์ 661-3-9170X-X นำงจริยำ พวงพลอย
289 321211 อบต.ประดู่ สุรินทร์ 089-0-1932X-X น.ส.สมัชญำ หำญเสมอ
290 321602 อบต.บึง สุรินทร์ 982-3-2169X-X น.ส.ลัดดำวรรณ เจนถูกใจ
291 321705 อบต.หนองเทพ สุรินทร์ 320-0-3600X-X นำงรัตนำภรณ์ พองนวล
292 330104 อบต.คูซอด ศรีสะเกษ 311-0-6988X-X นำงวรรณี สอิ งทอง
293 330105 อบต.ซ ำ ศรีสะเกษ 343-0-1567X-X น.ส.นรินทร์ทิพย์ บุญส่ง
294 330106 อบต.จำน ศรีสะเกษ 343-0-3035X-X นำงกมลทิพย์ สำพันธ์กิตติธนำ
295 330108 อบต.หนองครก ศรีสะเกษ 311-0-7401X-X นำงปนัดดำ ทองประสำร
296 330109 อบต.โพนข่ำ ศรีสะเกษ 311-0-6990X-X นำงปนัดดำ สุหร่ำย
297 330111 อบต.โพนเขวำ ศรีสะเกษ 311-0-6861X-X นำงสำวนิชกำนต์ ดอกมะเดื อ
298 330112 อบต.หญ้ำปล้อง ศรีสะเกษ 343-0-0599X-X นำงสำววิไลลักษณ์ ลินลำด
299 330118 อบต.หมำกเขียบ ศรีสะเกษ 311-1-9146X-X น.ส.จิรำพร พูลอ่อน
300 330119 อบต.หนองไผ่ ศรีสะเกษ 343-0-0515X-X น.ส.ทิพวรรณ ไชยภักดี
301 330203 อบต.ลิ นฟ้ำ ศรีสะเกษ 311-1-8457X-X น.ส.ศรินทิพย์ ศรีอินทร์
302 330205 อบต.โนนคูณ ศรีสะเกษ 311-0-6495X-X น.ส.สุดำวรรณ เนื อทอง
303 330208 อบต.ยำงชุมใหญ่ ศรีสะเกษ 343-0-0230X-X นำงเสำวณีย์ ขันค ำ
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304 330303 อบต.หนองหัวช้ำง ศรีสะเกษ 989-9-8093X-X น.ส.มนัดดำ คุณสำร
305 330307 อบต.ทำม ศรีสะเกษ 311-0-7850X-X นำงธัญญพัทธ์ ไชยสิริภัสร์
306 330408 อบต.รุง ศรีสะเกษ 312-1-7337X-X น.ส.โชติกำ อินชื น
307 330409 อบต.ตระกำจ ศรีสะเกษ 983-1-7393X-X น.ส.ฐิติรัตน์ พึ งส ำเภำ
308 330411 อบต.ภูเงิน ศรีสะเกษ 312-0-6386X-X น.ส.นิดติญำ สำมำรถ
309 330412 อบต.ช ำ ศรีสะเกษ 312-1-6146X-X นำงนิธินำถ ส ำลี
310 330413 อบต.กระแชง ศรีสะเกษ 312-0-3613X-X นำงฐิตำภรณ์ ไมอักรี
311 330416 อบต.เสำธงชัย ศรีสะเกษ 981-2-1265X-X นำงวรรณิษำ เทนไธสง
312 330506 อบต.ดองก ำเม็ด ศรีสะเกษ 861-0-0164X-X นำงธิดำรัตน์ เหลี ยมทอง
313 330509 อบต.สะเดำใหญ่ ศรีสะเกษ 983-9-4467X-X น.ส.นิตยำ ไชยพงษ์
314 330516 อบต.โคกเพชร ศรีสะเกษ 861-0-3272X-X น.ส.อรพรรณ พรมศักด์ิ
315 330523 อบต.ศรีตระกูล ศรีสะเกษ 332-0-3824X-X น.ส.รัตติกร เสดำ
316 330527 ทต.เมืองขุขันธ์ ศรีสะเกษ 861-0-4473X-X น.ส.จินตนำ สุพล
317 330606 อบต.สุขสวัสด์ิ ศรีสะเกษ 326-1-1997X-X นำงสุกัญญำ รัตนรัก
318 330805 อบต.ไพร ศรีสะเกษ 326-0-0906X-X นำงสุภรำ เกษำชำติ
319 330809 ทต.โนนสูง ศรีสะเกษ 326-0-0722X-X น.ส.อนัญญำ ศรีมงคล
320 330810 เทศบำลต ำบลกันทรอม ศรีสะเกษ 312-0-3272X-X น.ส.ดรุณี บุญเฟรือง
321 330811 อบต.ภูฝ้ำย ศรีสะเกษ 326-0-3836X-X นำงสมพร วงศ์มำสำ
322 330902 อบต.เมืองคง ศรีสะเกษ 311-0-7973X-X นำงสำวจุฑำทิพย์ ชำวกล้ำ
323 330903 อบต.เมืองแคน ศรีสะเกษ 670-0-9705X-X นำยณัฐวิธวัณย์ แหวนหล่อ
324 330907 อบต.ดู่ ศรีสะเกษ 986-1-8167X-X น.ส.ปำนทัด บุทศรี
325 330909 ทต.บัวหุ่ง ศรีสะเกษ 679-6-9389X-X น.ส.อัมพิกำ สตำรัตน์
326 330910 อบต.ไผ่ ศรีสะเกษ 332-0-5096X-X น.ส.นัทธมน สุภำพ
327 330911 ทต.ส้มป่อย ศรีสะเกษ 311-0-6776X-X นำงปภัชญำ บุตรศรี
328 330912 อบต.หนองหมี ศรีสะเกษ 343-0-1009X-X น.ส.ประไพพิศ หงษ์อินทร์
329 331003 อบต.อี หล  ำ ศรีสะเกษ 332-0-0190X-X นำงวรนุช ไชยรักษ์
330 331004 อบต.ก้ำนเหลือง ศรีสะเกษ 660-7-4787X-X น.ส.เกศรำ สิงห์จันทึก
331 331008 อบต.หนองไฮ ศรีสะเกษ 332-1-3410X-X น.ส.ชินัชฌำ โชคชัยธนำนันท์
332 331009 อบต.ขะยูง ศรีสะเกษ 311-0-4597X-X นำงสิรัญยำ ศรีโสดำ
333 331013 ทต.แต้ ศรีสะเกษ 332-0-4497X-X นำงสมคิด ทองแป
334 331019 อบต.โคกหล่ำม ศรีสะเกษ 332-0-0072X-X นำงประภำดำ พันธ์ุมำลัย
335 331201 อบต.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 332-0-6730X-X นำยอิสระพงษ์ สุปัตติ
336 331407 อบต.ศรีโนนงำม ศรีสะเกษ 312-1-5425X-X นำงบุญเลี ยง ชัยเขต
337 331408 อบต.สะพุง ศรีสะเกษ 311-0-7577X-X นำงณัฎฐธิดำ ไพลพิทักษ์สกุล
338 331604 อบต.บ่อแก้ว ศรีสะเกษ 311-1-8791X-X น.ส.ดำรุณี หลอมทอง
339 331606 อบต.ทุ่งสว่ำง ศรีสะเกษ 311-0-4387X-X นำงสำวภูริตำ ส ำแดงภัย
340 331704 อบต.ละลม ศรีสะเกษ 311-0-6837X-X นำงเดือนเพ็ญ จิตมำ
341 331706 อบต.ดงรัก ศรีสะเกษ 861-0-1090X-X น.ส.วรรณำ ค ำนนท์
342 331803 ทต.หนองใหญ่ ศรีสะเกษ 332-0-0447X-X นำงปณิตตำ ยอดใส
343 331903 อบต.หนองงูเหลือม ศรีสะเกษ 312-0-2115X-X นำงวัชรำภรณ์ ชินตะวัน
344 332001 อบต.พยุห์ ศรีสะเกษ 343-0-0850X-X องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลพยุห์
345 332003 อบต.พรหมสวัสด์ิ ศรีสะเกษ 311-0-9224X-X นำงสำวอัจฉริยำพรรณ จันทร์สุวรรณ
346 332201 อบต.กุง ศรีสะเกษ 332-0-4341X-X น.ส.ปพิชญำ สมจิตร
347 340104 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ อุบลรำชธำนี 313-0-2251X-X นำงสำวกัญญำรัตน์ สำยแวว
348 340107 เทศบำลต ำบลขำมใหญ่ อุบลรำชธำนี 313-1-9524X-X เทศบำลต ำบลขำมใหญ่
349 340109 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบ่อ อุบลรำชธำนี 321-0-0540X-X นำงสุดำรัตน์ นวลศิริ
350 340206 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดควำย อุบลรำชธำนี 313-0-3987X-X นำงสำวสุชำวดี ป่ินทอง
351 340304 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิกลำง อุบลรำชธำนี 338-1-0906X-X นำงสำวจีระนัน ธนูศร
352 340406 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวดอน อุบลรำชธำนี 321-0-3482X-X นำงสำวสำวิตรี จิตทวี
353 340408 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำไห อุบลรำชธำนี 983-1-6773X-X นำงสำวกันตณำ ทำงทอง
354 340417 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีสุข อุบลรำชธำนี 321-1-6417X-X นำงสำวพำเกษม ค ำโฉม
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355 340701 เทศบำลเมืองเดชอุดม อุบลรำชธำนี 322-0-0373X-X นำงกำญจน์ติมณฑน์ สำรสมัคร์
356 340714 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพธ์ิศรี อุบลรำชธำนี 849-0-2578X-X นำงสำวพิกุล จ ำปำสำ
357 340717 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกระแซง อุบลรำชธำนี 250-0-0713X-X นำยวรวิชญ์ วงศ์ค ำ
358 340802 เทศบำลต ำบลนำจะหลวย อุบลรำชธำนี 333-0-3608X-X นำงนันทวรรณ โวหำร
359 341001 เทศบำลต ำบลบุณฑริก อุบลรำชธำนี 333-1-0119X-X เทศบำลต ำบลบุณฑริก
360 341005 เทศบำลต ำบลนำโพธ์ิ อุบลรำชธำนี 981-1-1766X-X นำงอัมพร ชุมใหญ่
361 341009 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแมด อุบลรำชธำนี 333-0-0167X-X นำงกวินำรัตน์ ตั งยิ งยง
362 341104 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษม อุบลรำชธำนี 313-0-3778X-X นำงผ่องศรี สุ่มมำตย์
363 341108 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกจำน อุบลรำชธำนี 983-3-1654X-X นำงสำววรำภรณ์ เสำตรง
364 341112 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำร อุบลรำชธำนี 661-2-9663X-X นำงสำวชิยำกร บุญกอง
365 341117 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะพือ อุบลรำชธำนี 322-0-0578X-X นำงสำวลักษณำวรรณ บุญลือ
366 341123 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแดง อุบลรำชธำนี 313-0-4088X-X นำงเทียมจันทร์ ศรีสมชัย
367 341205 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำบิน อุบลรำชธำนี 322-0-2826X-X นำงชลธิชำ พันธุวัฒน์
368 341405 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองช้ำงใหญ่ อุบลรำชธำนี 313-0-7713X-X นำงสำวทิมำพร ประภำษร
369 341406 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเมือง อุบลรำชธำนี 989-7-1338X-X นำงสำวปิยะพร เสนำพันธ์
370 341412 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงโยภำพ อุบลรำชธำนี 313-0-6106X-X อบต.ยำงโยภำพ
371 341413 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ใหญ่ อุบลรำชธำนี 313-0-3886X-X นำงรุ่งลำวัน วงษ์เพ็ญ
372 341512 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิใหญ่ อุบลรำชธำนี 393-0-3754X-X นำงธีรกำนต์ ป่ินแก้ว
373 341907 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธ์ิ อุบลรำชธำนี 862-0-4597X-X นำงสำวกำญจนำ พ้นภัย
374 341914 องค์กำรบริหำรส่วนอ่ำงศิลำ อุบลรำชธำนี 314-0-4814X-X นำงสำงสุพรรษำ หำแก้ว
375 342004 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจิกเทิง อุบลรำชธำนี 322-0-0199X-X นำงสุภำพร วงศ์ค ำ
376 342101 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิไทร อุบลรำชธำนี 850-0-2004X-X นำยกฤติเดช แสงสว่ำง
377 342202 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกก่อง อุบลรำชธำนี 953-0-0535X-X นำงสำวอณัญญำ ธะประวัติ
378 342205 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น อุบลรำชธำนี 953-0-2191X-X นำงสำวปิยะพร นีระเสน
379 342208 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบอน อุบลรำชธำนี 314-0-2643X-X นำงประไพศรี เศวตธรรม
380 342301 เทศบำลต ำบลกุดประทำย อุบลรำชธำนี 317-1-3254X-X นำยพิทักษ์ ทองพิเศษ
381 342604 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเรือ อุบลรำชธำนี 452-0-6132X-X นำงสำวขวัญฤทัย ขุมทอง
382 342606 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำห่อม อุบลรำชธำนี 317-0-2310X-X ว่ำที ร.ต.หญิงโยษิตำ บุญล้อม
383 342607 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี อุบลรำชธำนี 317-0-2153X-X นำงสำวพันธ์ธีรำ สวัสด์ิวร
384 342903 เทศบำลต ำบลนำเรือง อุบลรำชธำนี 317-0-0264X-X นำงสุมำลี รำชบรรดิษฐ
385 343101 เทศบำลต ำบลเหล่ำเสือโก๊ก อุบลรำชธำนี 313-0-3885X-X นำงสุภำณี วรรณวัติ
386 343102 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนเมือง อุบลรำชธำนี 313-0-3890X-X นำงจิรนันท์ แสนทวีสุข
387 343103 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพงใหญ่ อุบลรำชธำนี 322-1-2593X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพงใหญ่
388 343203 เทศบำลต ำบลบุ่งมะแลง อุบลรำชธำนี 313-0-4211X-X นำงสำวมะลิ ประดำ
389 343204 เทศบำลต ำบลสว่ำง อุบลรำชธำนี 314-0-7090X-X เทศบำลต ำบลสว่ำง
390 343301 เทศบำลต ำบลตำเกำ อุบลรำชธำนี 849-0-1915X-X นำงสำวพรรณตพร กุศำเดช
391 350101 ทม.ยโสธร ยโสธร 660-7-3138X-X น.ส.มนฤดี ภูผำลำด
392 350108 ทต.เดิด ยโสธร 865-0-1416X-X น.ส.ชลิตำ ทัศคร
393 350114 อบต.หนองหิน ยโสธร 315-0-1400X-X นำงจรัสศรี แก้วก่ำ
394 350303 อบต.โนนเปือย ยโสธร 336-0-2189X-X น.ส.วริดำ ดำวเรือง
395 350304 อบต.ก ำแมด ยโสธร 336-0-2312X-X น.ส.นุชิดำ ไชยนำ
396 350502 อบต.โพธ์ิไทร ยโสธร 678-5-7889X-X นำงวำสนำ สิงคิบุตร
397 350504 อบต.โคกนำโก ยโสธร 336-0-2061X-X นำงวิวำห์พร ทิมินกุล
398 350609 อบต.บึงแก ยโสธร 984-5-2733X-X นำงอนงค์พร สอนสุ่ม
399 350802 ทต.สำมแยก ยโสธร 325-0-6978X-X น.ส.พิลำพร วรรณวงค์
400 360106 อบต.โพนทอง ชัยภูมิ 342-1-0947X-X  น.ส.ฐิตำรัตน์ เพียงชัยภูมิ 
401 360204 ทต.ลุ่นล ำชี ชัยภูมิ 342-0-4408X-X  น.ส.ประภำพร นิยมพงษื 
402 360306 อบต.ห้วยไร่ ชัยภูมิ 307-1-6160X-X  น.ส.ณิชนิภำ ไต้สันเทียะ 
403 360611 อบต.ส้มป่อย ชัยภูมิ 335-0-2486X-X  น.ส.ธิติมำ หนูขุนทด 
404 360704 อบต.บ้ำนเพชร ชัยภูมิ 318-1-4713X-X  น.ส.สุพัตรำ อำบสุวรรณ์ 
405 361008 อบต.บ้ำนเพชร ชัยภูมิ 285-1-2248X-X  น.ส.วำสนำ ประทุมทีป 
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406 361601 อบต.ซับใหญ่ ชัยภูมิ 335-0-0032X-X  นำงวสำวพงษ์ลัดดำ รองพล 
407 370108 อบต.สร้ำงนกทำ อ ำนำจเจริญ 319-0-0198X-X นำงอภิญญำ  นิ วทอง
408 370109 อบต.คึมใหญ่ อ ำนำจเจริญ 319-0-7490X-X น.ส.ธัญวีร์  จำรุจิตต์
409 370113 ทต.นำหมอม้ำ อ ำนำจเจริญ 319-0-6646X-X นำงแก้วตำ  คูณขุนทศ
410 370114 อบต.โนนโพธ์ิ อ ำนำจเจริญ 319-1-7119X-X นำงประภำวดี  วันค ำ
411 370117 อบต.หนองมะแซว อ ำนำจเจริญ 319-0-0219X-X นำงหทัยรัตน์  ต้นพันธ์
412 370118 อบต.กุดปลำดุก อ ำนำจเจริญ 216-0-5552X-X นำงสำวอนงนุช  คูณมี
413 370202 ทต.ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ 980-1-5301X-X นำงนฤพัณ  สุระพิน
414 370302 ทต.หนองข่ำ อ ำนำจเจริญ 319-1-2572X-X นำงสำวณัฐชยำพร  จันทบำล
415 370306 ทต.ห้วย อ ำนำจเจริญ 319-1-5375X-X นำงสำวกียรติสุดำ  ส่งสุขเลิศสันติ
416 370404 อบต.ไม้กลอน ร้อยเอ็ด 319-1-5320X-X นำงสิวำพร  นีระพำศ
417 370504 อบต.ไร่สีสุก อ ำนำจเจริญ 319-0-1149X-X นำงสำวสุพรรษำ  ศรีวะกุล
418 370708 ทต.โคกกลำง อ ำนำจเจริญ 319-1-7017X-X ทต.โคกกลำง
419 380001 อบจ.บึงกำฬ บึงกำฬ 447-1-2389X-X นำงสำวละอองดำว  อ่อนศรี
420 380101 ทต.หอค ำ บึงกำฬ 447-0-5609X-X นำงนันทยำ  ลำวัดพรม
421 380107 ทม.บึงกำฬ บึงกำฬ 447-0-0328X-X นำงเนตรดำว  อุดมโภคำทรัพย์
422 380108 อบต.นำสวรรค์ บึงกำฬ 447-0-5146X-X นำงสำวขนิษฐำ  ขจรภพ
423 380110 อบต.ค ำนำดี บึงกำฬ 661-2-3477X-X นำงธัญญรัตน์  บุญสิทธ์ิ
424 380309 ทต.ซำง บึงกำฬ 430-1-4276X-X นำงสำวดำวรรณ์  บุพศิริ
425 380502 ทต.ดอนหญ้ำนำง บึงกำฬ 982-0-1114X-X นำงสำวรัชนี  พลพันธ์
426 380602 อบต.นำกั ง บึงกำฬ 447-0-6022X-X นำงกนกศิลป์  ศรีเทศ
427 380704 อบต.นำสิงห์ บึงกำฬ 661-5-2165X-X นำงสำวละอองดำว  ค ำเชียงใหม่
428 380801 ทต.บึงโขงหลง บึงกำฬ 430-1-0778X-X นำงพรทิวำ  จันทะรังษี
429 390111 อบต.นำมะเฟือง หนองบัวล ำภู 661-6-1023X-X ดอกไม้ สีใส
430 390113 อบต.โนนขมิ น หนองบัวล ำภู 661-7-1435X-X น.ส.ปรียำภำ สมรฤทธ์ิ
431 390116 อบต.โนนทัน หนองบัวล ำภู 402-0-5934X-X นำงณิชำภัทร สุขสบำย
432 390117 อบต.นำค ำไฮ หนองบัวล ำภู 679-0-5350X-X นำงสุจิตตำ กรุณำ 
433 390119 อบต.หนองหว้ำ หนองบัวล ำภู 402-1-9400X-X น.ส.ดรุณี สงรัมย์
434 390306 อบต.กุดดู่ หนองบัวล ำภู 402-0-2427X-X นำงนฏิยำ ภิญโญทรัพย์
435 390310 อบต.โคกม่วง หนองบัวล ำภู 982-1-3914X-X น.ส.ไกรสร ดวงแก้ว
436 390403 อบต.เมืองใหม่ หนองบัวล ำภู 981-2-2068X-X นำงพัชรำภรณ์ เหลำบับภำ
437 390405 อบต.หนองบัวใต้ หนองบัวล ำภู 402-0-4849X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวใต้
438 400002 อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น 788-0-2257X-X น.ส.ภัทรพร  บวรวัฒนะ
439 400103 ทต.บ้ำนเป็ด ขอนแก่น 405-0-5713X-X นำงสำวิตรี  ประยูรพรหม
440 400110 ทต.พระลับ ขอนแก่น 437-0-5215X-X นำงพำณิชย์  ทุยบึงฉิม
441 400111 ทต.สำวะถี ขอนแก่น 424-0-1878X-X น.ส.โฉมยงค์  ธรรมโคตร
442 400116 อบต.ดอนหัน ขอนแก่น 789-0-2149X-X น.ส.อรรจมำภรณ์  แววมณีธนวดี
443 400117 ทม.ศิลำ ขอนแก่น 438-0-2720X-X นำงวรพรรณ  ชำสมบัติ
444 400119 ทต.หนองตูม ขอนแก่น 445-0-0914X-X เทศบำลต ำบลหนองตูม
445 400121 ทต.โนนท่อน ขอนแก่น 980-7-0824X-X น.ส.ผกำรัตน์  ทะโกษำ
446 400205 ทต.ป่ำมะนำว ขอนแก่น 425-1-8044X-X นำยนิธิ  กุดตุ้ม
447 400303 ทต.พระยืน ขอนแก่น 405-0-8572X-X น.ส.ชมพูนุช  อุปรี
448 400403 อบต.บ้ำนกง ขอนแก่น 428-1-4999X-X น.ส.รุจิฬำ  คงมั ง
449 400406 ทต.โนนทอง ขอนแก่น 428-0-4478X-X น.ส.มนต์ริสสำ  คงตำก
450 400602 อบต.ศรีสุข ขอนแก่น 407-1-5408X-X น.ส.ธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง
451 400710 อบต.บัวเงิน ขอนแก่น 415-0-0134X-X บริหำรส่วนต ำบลบัวเงิน อ.น  ำพอง จ.ขอนแก่น
452 400711 อบต.ทรำยมูล ขอนแก่น 981-6-8220X-X น.ส.ธัญญำเรศ  โคตมุงคุล
453 400712 อบต.ท่ำกระเสริม ขอนแก่น 437-0-3002X-X น.ส.วิไลวรรณ  ขยันเขตต์
454 400801 ทต.เขื อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 434-0-0568X-X นำงสุมำลัย  เธียรถำวร
455 400906 อบต.บ้ำนฝำง ขอนแก่น 415-0-5180X-X น.ส.สุดำวดี  แสวงนำม
456 401105 ทต.สระแก้ว ขอนแก่น 405-0-3357X-X นำงศุภำภรณ์  ศิริสุวรรณ
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457 401203 อบต.โจดหนองแก ขอนแก่น 422-0-1289X-X น.ส.จุฑำรัตน์  ชัยดี
458 401204 อบต.เก่ำงิ ว ขอนแก่น 422-0-0234X-X นำงศิริพร  ปัญญำบุญ
459 401207 อบต.เพ็กใหญ่ ขอนแก่น 422-0-1108X-X นำงจำรุณี  แห้วทอง
460 401504 อบต.โนนธำตุ ขอนแก่น 422-0-0172X-X นำงพัตรำวดี  ศรีสวัสด์ิ
461 401605 อบต.กุดขอนแก่น ขอนแก่น 428-0-1142X-X นำงสุพรรณวษำ  สินตะนิตย์
462 401703 อบต.สวนหม่อน ขอนแก่น 405-0-4139X-X น.ส.วิไลลักษณ์  วันจงค ำ
463 401902 ทต.เขำสวนกวำง ขอนแก่น 980-3-1144X-X นำงณภัทร  รชตะพิพรรธ
464 402006 อบต.ห้วยม่วง ขอนแก่น 407-0-2028X-X น.ส.นรินทร์สิรี  ไชยรำษฎร์
465 402104 อบต.บ้ำนโนน ขอนแก่น 434-1-2901X-X นำงกนกพร  ช ำนำญกุล
466 402105 อบต.คูค ำ ขอนแก่น 405-0-3471X-X นำงรัชนี  ณ  บุตรจอม
467 402106 อบต.ห้วยเตย ขอนแก่น 437-1-5717X-X น.ส.ระพีพร  ตังตำ
468 402301 อบต.กุดธำตุ ขอนแก่น 985-1-5856X-X น.ส.นิภำรัตน์  ยำงศรี
469 402506 อบต.โนนแดง ขอนแก่น 406-1-9463X-X อบต.โนนแดง  เพื อกำรรับเงิน
470 402601 อบต.เขำน้อย ขอนแก่น 983-7-6523X-X นำงพรลภัส  ศุภรมย์
471 410102 ทต.โนนสูง อุดรธำนี 443-0-3177X-X น.ส.มธุรส ทองน้อย
472 410110 อบต.บ้ำนขำว อุดรธำนี 401-3-5634X-X นำงนพเก้ำ ศรีสุพัฒน์
473 410120 อบต.เชียงพิณ อุดรธำนี 981-3-1749X-X นำงฉันทิกำ ปลำประโม
474 410124 อบต.บ้ำนจั น อุดรธำนี 443-1-3827X-X  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนจั น 
475 410127 อบต.นำกว้ำง อุดรธำนี 950-0-4432X-X นำยอภิชำติ รัชตกนก
476 410128 ทต.หนองไผ่ อุดรธำนี 292-0-0127X-X น.ส.คีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
477 410202 ทต.กุดจับ อุดรธำนี 401-1-0372X-X เทศบำลต ำบลกุดจับ
478 410411 อบต.สีออ อุดรธำนี 418-1-6198X-X  นำงมลธิรำ พฤกษำสิทธ์ิ 
479 410504 อบต.โพธ์ิศรีส ำรำญ อุดรธำนี 418-0-6962X-X น.ส.นิสำ แก้วสวนจิก
480 410602 ทต.หนองหำน อุดรธำนี 981-1-3303X-X นำงบุหรง ภัทรศิริพงษ์
481 410604 ทต.โคกสูง อุดรธำนี 981-8-2970X-X  นำยกิติศักด์ิ เหนือจ ำทิศ 
482 410615 อบต.หนองสระปลำ อุดรธำนี 985-7-5388X-X นำงศรีประนอม มีแสง
483 410907 อบต.นำยูง อุดรธำนี 950-0-2634X-X นำงภำนุมำศ ยุทธยง
484 411118 อบต.หำยโศก อุดรธำนี 431-1-1820X-X น.ส.วำทินี เศษฐสังข์
485 411119 อบต.เขือน  ำ อุดรธำนี 450-0-6242X-X นำงกัลชนำ ธนัตพร
486 411131 อบต.โนนทอง อุดรธำนี 431-0-2202X-X  น.ส.วิลำวัณญ์ ทองเทพ 
487 411811 ทต.หนองแวงโนนสะอำด อุดรธำนี 418-0-2257X-X นำงนัทธมน ช ำนิยันต์
488 412007 อบต.หนองแวง อุดรธำนี 431-1-1245X-X น.ส.สุมำลัย พันธ์พรหม
489 420103 ทต.น  ำสวย เลย 403-1-2815X-X ทต.น  ำสวย
490 420112 ทต.นำดินด ำ เลย 403-0-7589X-X น.ส.ชไมภรณ์ แก้วอำสำ
491 420116 อบต.ศรีสองรัก เลย 403-0-1166X-X นำยพนม พรหมจักร
492 420202 ทต.นำด้วง เลย 403-0-3974X-X ทต.นำด้วง
493 420204 อบต.ท่ำสะอำด เลย 403-0-1419X-X นำงรัศมี บุตรนอก
494 420303 ทต.ธำตุ เลย 660-8-9691X-X นำงรำตรี ไมตรีสวัสด์ิ
495 420504 อบต.นำดี เลย 433-0-3972X-X นำยไกรสร ศรีบุตรตำ
496 420505 อบต.โคกงำม เลย 433-0-1170X-X น.ส.กัลยำณี ทองป้ัน
497 420507 อบต.อิปุ่ม เลย 433-0-0050X-X นำงชลลดำ ยุธไชโย
498 420704 ทต.ร่องจิก เลย 433-0-2291X-X นำงสุวิมล ชอบไร่
499 420707 อบต.สำนตม เลย 433-0-0697X-X นำงสมจิต อุปถัมภ์
500 420803 อบต.หนองผือ เลย 403-0-9872X-X อบต.หนองผือ
501 420901 อบต.วังสะพุง เลย 660-7-8258X-X นำงอิษฎำ อุดมสิน
502 420904 อบต.หนองหญ้ำปล้อง เลย 661-4-0696X-X นำงรวิสรำ อินทร์ชัยศรี
503 421204 อบต.โนนป่ำซำง เลย 403-0-7453X-X นำงสุนันทำ พิมตระกำร
504 421301 ทต.เอรำวัณ เลย 982-4-5359X-X น.ส.นำรี แอมปัชชำ
505 421302 ทต.ผำอินทร์แปลง สกลนคร 403-0-7522X-X นำงวิไลวรรณ สำรมะโน
506 421303 อบต.ผำสำมยอด เลย 403-0-1073X-X น.ส.มะลิจันทร์ ธรรมกุล
507 430101 ทม.หนองคำย หนองคำย 413-0-1891X-X พันจ่ำอำกำศเอกสมพำน บรรดิษฐ
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508 430106 ทต.โพธ์ิชัย หนองคำย 413-0-0562X-X น.ส.ศศิกำญจ์  พรมนิวำส
509 430109 ทต.วัดธำตุ หนองคำย 413-0-3118X-X เทศบำลต ำบลวัดธำตุ
510 430110 ทต.หำดค ำ หนองคำย 413-1-4970X-X นำงกันยำลักษณ์  พำพิมพ์
511 430111 อบต.หินโงม หนองคำย 295-0-1261X-X อบต.หินโงม
512 430115 อบต.พระธำตุบังพวน หนองคำย 413-0-2908X-X น.ส.อุบล  สิริเชษฐ
513 430117 ทต.ปะโค หนองคำย 413-0-0833X-X เทศบำลต ำบลปะโค
514 430205 ทต.กองนำง หนองคำย 441-0-0208X-X นำงเสริมศิริ  ริยะบุตร
515 430206 อบต.โคกคอน หนองคำย 432-0-1004X-X น.ส.อมรรัตน์  หมอยำเก่ำ
516 430212 อบต.หนองนำง หนองคำย 441-0-0335X-X น.ส.ปภำดำ  หนันค ำ
517 430503 อบต.วัดหลวง หนองคำย 980-1-3865X-X นำงอัจฉรำพร  ไพวงศำ
518 430510 อบต.บ้ำนโพธ์ิ หนองคำย 660-8-9754X-X นำงวัลนิภำ  บุตุธรรม
519 430512 ทต.สร้ำงนำงขำว หนองคำย 678-2-5495X-X น.ส.ไพวัลย์  ชำตำนันท์
520 430701 ทต.ศรีเชียงใหม่ หนองคำย 432-1-0166X-X น.ส.อัญชิสำ  อักษรพิมพ์
521 430702 อบต.พำนพร้ำว หนองคำย 432-0-2071X-X น.ส.นิภำพร  หงษ์ศรีจันทร์
522 431401 อบต.สระใคร หนองคำย 432-0-2045X-X นำงสุพรรณี  ทิพวงกุล
523 431402 อบต.คอกช้ำง หนองคำย 413-1-5280X-X น.ส. ฐิติพร  ธำตุวิสัย
524 431501 ทต.เฝ้ำไร่ หนองคำย 980-4-3524X-X เทศบำลต ำบลเฝ้ำไร่
525 440104 อบต.เขวำ มหำสำรคำม 409-0-9107X-X นำงเยำวดี อะโนวัน
526 440105 อบต.ท่ำตูม มหำสำรคำม 409-0-9108X-X น.ส.อุมำกร เคนนิคม
527 440112 อบต.ลำดพัฒนำ มหำสำรคำม 409-3-2311X-X นำงพิศเสน่ห์ ทะสุนทร
528 440113 อบต.หนองปลิง มหำสำรคำม 983-3-1446X-X นำงอรวรรณ จันทร์จรัส
529 440115 อบต.หนองโน มหำสำรคำม 982-4-0645X-X น.ส.สุพัดตรำ ประเสริฐนู
530 440116 อบต.บัวค้อ มหำสำรคำม 409-3-2455X-X น.ส.อุทุมพร ทุมจิน
531 440301 ทต.โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 420-1-8604X-X นำงอรวรรณ หลักทอง
532 440305 อบต.เขวำไร่ มหำสำรคำม 980-4-7714X-X นำยคมสันต์ิ สุวรรณเสริฐ
533 440314 อบต.ยำงท่ำแจ้ง มหำสำรคำม 409-0-9109X-X นำงสุดำรัตน์ สังประกุล
534 440405 ทต.ท่ำขอนยำง มหำสำรคำม 679-6-2482X-X น.ส.อมร วงษ์ศรี
535 440407 ทต.ขำมเรียง มหำสำรคำม 678-3-1998X-X น.ส.อรอนงค์ รัตนภักดี
536 440503 อบต.หนองซอน มหำสำรคำม 982-6-2267X-X นำงทัศนีย์ ค ำบำ
537 440614 อบต.หนองสิม มหำสำรคำม 417-0-4550X-X นำงสมเด็จ ศรีโคตร
538 440616 อบต.ดอนงัว มหำสำรคำม 417-0-6443X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนงัว
539 440705 อบต.เขวำไร่ มหำสำรคำม 423-0-4782X-X น.ส.กำญจนำพร แพงค ำแสน
540 440711 อบต.สันป่ำตอง มหำสำรคำม 980-4-4095X-X น.ส.จิตรำ ปิดตำล ำพัง
541 440802 อบต.ปะหลำน มหำสำรคำม 423-1-5410X-X สุมำลัย มำอำสำ
542 440810 อบต.ลำนสะแก มหำสำรคำม 423-1-5614X-X นำงเบญญำพร เกษไธสง
543 440814 อบต.เมืองเสือ มหำสำรคำม 423-1-1450X-X นำงธิมำพร ประครองสุข
544 440901 ทต.วำปีปทุม มหำสำรคำม 409-3-4569X-X น.ส.หัทยำ หนองสูง
545 440904 อบต.เสือโก้ก มหำสำรคำม 409-0-0261X-X นำงอรนุช แสงโทโพธ์ิ
546 440907 อบต.หัวเรือ มหำสำรคำม 677-8-1440X-X นำงถำวรีย์ สวนนอก
547 440909 อบต.งัวบำ มหำสำรคำม 409-3-5437X-X น.ส.อภิญญำ ดำวเรือง
548 441102 อบต.นำภู มหำสำรคำม 984-8-5519X-X นำงชลิตำ สุปินชมภู
549 441104 อบต.บ้ำนกู่ มหำสำรคำม 423-0-6202X-X น.ส.ธัญญลักษณ์ แฝงตะคุ
550 441203 อบต.เลิงแฝก มหำสำรคำม 417-0-6561X-X นำยอำทิตย์ เศรษฐพงศ์ แทนหำร
551 441303 อบต.เหล่ำดอกไม้ มหำสำรคำม 982-6-1257X-X น.ส.ภัทรำวดี รักควำมซื อ
552 450101 ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 411-1-0009X-X ทม.ร้อยเอ็ด
553 450112 อบต.หนองแวง ร้อยเอ็ด 411-3-2971X-X อบต.หนองแวง
554 450207 อบต.ดงครั งใหญ่ ร้อยเอ็ด 660-6-5012X-X นำงสำวกุหลำบ  เจนไชย
555 450215 อบต.ดงครั งน้อย ร้อยเอ็ด 983-1-0703X-X นำงสำวมยุรี  พลสำมำรถ
556 450305 ทต.โพนสูง ร้อยเอ็ด 661-6-5534X-X นำงสำยใจ  อ่อนเรือง
557 450401 ทต.จตุรพักตรพิมำน ร้อยเอ็ด 411-0-5563X-X ทต.จตุรพักตรพิมำน
558 450411 ทต.ลิ นฟ้ำ ร้อยเอ็ด 411-0-6993X-X นำงจินตนำ  เครือน  ำค ำ
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559 450413 อบต.ศรีโคตร ร้อยเอ็ด 330-1-2087X-X นำงสำวปณิตำ  นำมโคตร
560 450511 อบต.เมืองน้อย ร้อยเอ็ด 411-0-7916X-X นำงสำวรุจรินทร์  ปะกิริโย
561 450601 อบต.พนมไพร ร้อยเอ็ด 414-0-1578X-X นำงสำวณิชกำณต์  ระแหง
562 450604 อบต.กุดน  ำใส ร้อยเอ็ด 315-0-8690X-X นำงสำวรัชนก  บุญทันใจ
563 450711 อบต.ค ำนำดี ร้อยเอ็ด 980-4-8388X-X นำงจุฬำวรรณ  เสำเวียง
564 450806 ทต.ค ำพอุง ร้อยเอ็ด 982-9-6967X-X นำยช ำนำญ  แสนทำ
565 450905 อบต.โคกสว่ำง ร้อยเอ็ด 439-1-4313X-X นำงเพ็ญพิศ  รังษำ
566 451005 ทต.นำแซง ร้อยเอ็ด 429-0-0118X-X นำงสุภำพร  วงหำจักร์
567 451006 ทต.นำเมือง ร้อยเอ็ด 429-0-0888X-X ทต.นำเมือง
568 451107 อบต.หัวโทน ร้อยเอ็ด 414-0-4679X-X นำงสำวปัญจพัฒน์  เวียงฆ้อง
569 451411 อบต.ดู่ ร้อยเอ็ด 411-3-1812X-X นำงสำวเกษร  สำรจันทร์
570 451502 ทต.ชุมพร ร้อยเอ็ด 439-0-0213X-X นำงสุนีรนุช  พลเยี ยม
571 451601 อบต.ไม้กลอน ร้อยเอ็ด 319-1-5320X-X นำงสิวำพร  นีระพำศ
572 451601 ทต.โพธ์ิทอง ร้อยเอ็ด 411-3-4969X-X นำงสำวพัทธนันท์  ธรำวุธ
573 451602 ทต.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 448-0-1166X-X นำงสำวบุศรำ  แสนยะมูล
574 451704 ทต.จังหำร ร้อยเอ็ด 429-0-0421X-X นำงรุจรำ  ถิ นกำร์
575 451707 ทต.ผักแว่น ร้อยเอ็ด 293-0-4638X-X นำงสำวลดำวัลย์  จันทะกล
576 451807 ทต.ชัยวำรี ร้อยเอ็ด 411-1-9430X-X ทต.ชัยวำรี
577 452005 อบต.เหล่ำ ร้อยเอ็ด 792-0-0438X-X นำงสำวชุติมำ  แก้วไพรวัน
578 460102 ทต.หนองสอ กำฬสินธ์ุ 404-3-3230X-X นำยครรชิต วิเชียรเขต
579 460103 ทต.นำจำรย์ กำฬสินธ์ุ 404-1-4277X-X ทต.นำจำรย์
580 460117 ทต.ขมิ น กำฬสินธ์ุ 404-0-2631X-X นำงนวลจันทร์ พันธ์ุประดับ
581 460126 ทต.เชียงเครือ กำฬสินธ์ุ 404-0-6273X-X นำงนิชำดำ ศิริธรรม
582 460202 ทต.นำมน กำฬสินธ์ุ 981-0-8757X-X นำงนำรีรัตน์ สร้อยสีหำ
583 460206 อบต.หนองบัว กำฬสินธ์ุ 416-0-0390X-X อบต.หนองบัว
584 460302 ทต.กมลำไสย กำฬสินธ์ุ 404-1-0018X-X ทต.กมลำไสย
585 460306 อบต.โพนงำม กำฬสินธ์ุ 982-5-4532X-X นำงสำวสุจตรำพร สร้อยเสนำ
586 460310 ทต.ดงลิง กำฬสินธ์ุ 404-3-1967X-X นำงสำวอัญชลี เห็มวิพัฒน์
587 460506 ทต.จุมจัง กำฬสินธ์ุ 416-0-2990X-X นำงคนึงนุช สำยพัฒน์
588 460508 อบต.นำไคร้ กำฬสินธ์ุ 416-1-6749X-X อบต.นำไคร้
589 460509 อบต.สำมขำ กำฬสินธ์ุ 416-1-7285X-X นำงสำวอรอนงค์ ไขประกำย
590 460511 อบต.หนองห้ำง กำฬสินธ์ุ 416-1-2539X-X อบต.หนองห้ำง
591 460601 ทต.กุดสิม กำฬสินธ์ุ 981-2-8126X-X นำงสำวนิภำภรณ์ สังวำลย์รัมย์
592 460709 ทต.หัวนำค ำ กำฬสินธ์ุ 982-0-1539X-X นำงภิญญำมำศ น้อยสอนเจริญ
593 460813 ทต.นำตำล กำฬสินธ์ุ 446-1-2039X-X นำงจริยำ พรีฤทธ์ิ
594 460907 ทต.นิคม กำฬสินธ์ุ 404-0-6718X-X นำยภำนุวัฒน์ ค ำพิลำ
595 460911 ทต.สงเปลือย กำฬสินธ์ุ 980-1-5395X-X นำงสำวสุนิษำ ภูละมุล
596 461102 ทต.ท่ำคันโท กำฬสินธ์ุ 446-1-1197X-X นำงจุฑำทิพย์ สำรวัล 
597 461204 ทต.หนองบัว กำฬสินธ์ุ 446-1-0798X-X นำยสุดที  ดอนปัญญำ
598 461209 ทต.ดงมูล กำฬสินธ์ุ 446-0-1723X-X นำงสำวศรินประภำ อุ่นทะยำ
599 461211 อบต.หนองหิน กำฬสินธ์ุ 392-0-1516X-X นำงสำวเยำวนิต แพงดี
600 461310 ทต.นำมะเขือ กำฬสินธ์ุ 980-9-0618X-X นำงสำวธนิดำ สรสิทธ์ิ
601 461603 อบต.โนนนำจำน กำฬสินธ์ุ 416-0-3519X-X นำงเพ็ญประภำ อักษรศักด์ิ
602 461606 ทต.นำคู กำฬสินธ์ุ 416-0-0392X-X นำงรัชชุดำ แข็งแรง
603 461706 ทต.หลุบ กำฬสินธ์ุ 404-0-0994X-X นำงสำวอำทิตยำ ผดุงศักด์ิ
604 461802 อบต.เหล่ำกลำง กำฬสินธ์ุ 404-3-0393X-X นำงสำวลัดดำวัลย์ สิทธิเสนำ
605 461804 อบต.โนนศิลำเลิง กำฬสินธ์ุ 404-0-3370X-X นำงณปภัช  สุวรรณชำติ
606 470112 อบต.ห้วยยำง สกลนคร 412-0-3380X-X น.ส.มำดำลี ฮมภำรำช
607 470116 ทต.เหล่ำปอแดง สกลนคร 442-0-2202X-X น.ส.วรำภรณ์ กำรชำค ำ
608 470201 อบต.กุสุมำลย์ สกลนคร 981-8-3463X-X น.ส.สริดำ ค ำสอน
609 470202 ทต.กุสุมำลย์ สกลนคร 858-0-1307X-X น.ส.กมลวรรณ พรหมพินิจ
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610 470205 อบต.โพธิไพศำล สกลนคร 412-3-0080X-X อบต.โพธิไพศำล
611 470303 ทต.นำม่อง สกลนคร 412-0-2133X-X นำงพิกุล สำระชำติ
612 470304 ทต.กุดไห สกลนคร 442-0-0176X-X น.ส.วรรณภำ อำมำตย์ทอง
613 470403 ทต.พอกน้อย สกลนคร 672-8-7088X-X น.ส.ทิพธิวำ จันทร์มำลำ
614 470404 ทต.นำหัวบ่อ สกลนคร 440-0-1542X-X นำงสิรียำ งิ วเมือง
615 470410 อบต.เชิงชุม สกลนคร 444-0-4148X-X น.ส.เอื อมพร ศูนย์จันทร์
616 470411 ทต.พรรณำนิคม สกลนคร 419-0-7669X-X น.ส.ศิริรัตน์ สนมศรี
617 470501 ทต.พังโคนศรีจ ำปำ สกลนคร 419-0-6396X-X นำงประภำพร สัพโส
618 470504 ทต.แร่ สกลนคร 419-0-6159X-X นำงณัตตยำ เวชวิฐำน
619 470505 ทต.ไฮหย่อง สกลนคร 419-1-5934X-X นำงยุพิน ขีดเข็ม
620 470601 ทต.วำริชภูมิ สกลนคร 419-0-6771X-X นำยนพฤกษ์ จงพินิจ
621 470601 อบต.วำริชภูมิ สกลนคร 419-3-4209X-X น.ส.นิติยำ เจริญชัย
622 470603 ทต.ปลำโหล สกลนคร 419-0-8406X-X นำงรักคณำ อินธิดำ
623 470604 ทต.หนองลำด สกลนคร 419-0-6756X-X นำงธนวรรณ วันสำ
624 470702 อบต.หนองปลิง สกลนคร 419-3-2352X-X นำงรุ่งนะภำ ตุพิลำ
625 470801 อบต.วำนรนิวำส สกลนคร 419-0-6536X-X นำงกุญชร ตระกูลไทย
626 470802 ทต.วำนรนิวำส สกลนคร 419-1-5084X-X น.ส.ภำริณี ไชยสุริยำ
627 470803 อบต.เดื อศรีคันไชย สกลนคร 419-3-3680X-X น.ส.ทัตพิชำ ผำลี
628 470805 ทต.หนองสนม สกลนคร 419-3-3821X-X น.ส.สุภำวิณี วันแก้ว
629 470809 อบต.ศรีวิชัย สกลนคร 419-3-6404X-X นำยวีระพงษ์ ใตรวงค์ย้อย
630 471003 อบต.มำย สกลนคร 419-0-7081X-X น.ส.จันทร์อำภรณ์ พลรำชม
631 471102 อบต.อำกำศ สกลนคร 444-0-4014X-X นำยครรชิต บุญเนำว์
632 471103 ทต.โพนแพง สกลนคร 412-0-3619X-X นำงวรรณภำ แก่นดี
633 471105 อบต.โพนงำม สกลนคร 444-1-0281X-X อบต.โพนงำม
634 471108 ทต.บะหว้ำ สกลนคร 444-0-2093X-X นำงสำวชลธิชำ เคียงค ำผง
635 471202 ทต.ดอนเขือง สกลนคร 440-1-2223X-X นำงณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์
636 471209 ทต.หนองหลวง สกลนคร 440-0-0098X-X นำงบุษบำ เพชรนอก
637 471213 อบต.แวง สกลนคร 440-0-0776X-X นำงญำนินท์ ทิพชำติ
638 471302 ทต.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 440-1-1232X-X นำงศศิธร เพริดพรำว
639 471305 ทต..ปทุมวำปี สกลนคร 440-0-2374X-X นำงวรำภรณ์ ไพค ำนำม
640 471606 อบต.หนองแปน สกลนคร 440-0-5487X-X น.ส.ลักขณำ สุขำนนท์
641 471701 ทต.บ้ำนโพน สกลนคร 412-0-1191X-X นำงอวยพร อินธิแสง
642 471801 ทต.สร้ำงค้อ สกลนคร 858-0-0093X-X นำงสำยสุรีย์ เพิ มจัตุรัส
643 471802 อบต.หลุบเลำ สกลนคร 661-5-6453X-X นำยอนุชัย วรรณทอง
644 480105 อบต.นำรำชควำย นครพนม 986-7-6861X-X น.ส. พัณนิดำ ตันเงิน
645 480106 อบต.กุรุคุ นครพนม 408-1-7248X-X น.ส.ธนิตำ อินทรำ
646 480107 อบต.บ้ำนผึ ง นครพนม 408-0-0740X-X นำงทิพวรรณ์  แก้วมะ
647 480110 อบต.บ้ำนกลำง นครพนม 408-1-9454X-X นำยพรสวัสด์ิ  ควรรณสุ
648 480115 อบต.วังตำมัว นครพนม 412-0-3506X-X นำงแสงนภำ  ขุนปัญญำ
649 480311 ทต.นำหนำด นครพนม 885-0-0277X-X นำงประภำพร  สุขวัน
650 480509 ทต.น  ำก  ำ นครพนม 885-0-0452X-X เทศบำลต ำบลน  ำก  ำ
651 480703 ทต.พระซอง นครพนม 421-0-0090X-X น.ส.พิไลพร  พรมบุตร
652 480800 อบต.ศรีสงครำม นครพนม 677-7-8136X-X นำงดวงชีวัน  รำชชมภู
653 480802 ทต.ศรีสงครำม นครพนม 983-3-9204X-X นำงกรกมล  ณัฐวรนันท์
654 480806 อบต.ท่ำบ่อสงครำม นครพนม 983-3-9120X-X นำงขวัญใจ  ไชยมงค์
655 480810 ทต.หำดแพง นครพนม 661-4-0118X-X น.ส.อรปภำ  โสมสิทธ์ิ
656 481001 อบต.โพนสวรรค์ นครพนม 660-7-8080X-X น.ส.นิตยำ  ปูนจันตัง
657 481003 อบต.นำหัวบ่อ นครพนม 408-0-2657X-X นำงเรวดี  พิมพ์สิน
658 490105 ทต.บำงทรำยใหญ่ มุกดำหำร 420-0-7234X-X น.ส.ชนินทร์ญำ อินเทพำ
659 490109 ทต.นำสีนวน มุกดำหำร 420-1-3572X-X เทศบำลต ำบลนำสีนวน
660 490201 อบต.นิคมค ำสร้อย มุกดำหำร 427-1-0708X-X นำงสำวพัฒณี บุญโสม
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661 490203 อบต.นำกอก มุกดำหำร 427-1-1110X-X อบต.นำกอก
662 490204 อบต.หนองแวง มุกดำหำร 420-1-5320X-X นำงตุรำภรณ์ ยืนยง
663 490302 ทต.ดอนตำล มุกดำหำร 420-0-6443X-X นำยธำดำ จ่ำผำย
664 490304 อบต.ป่ำไร่ มุกดำหำร 325-0-1644X-X น.ส.นิตยำภรณ์ รูปไข่
665 490305 อบต.เหล่ำหมี มุกดำหำร 420-0-1587X-X นำงยุภำ ชำเสน
666 490503 อบต.บ้ำนซ่ง มุกดำหำร 436-1-1022X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนซ่ง
667 490506 อบต.ค ำชะอี มุกดำหำร 436-0-0187X-X นำงสำวฉวีวรรณ วรพันธ์
668 490512 อบต.หนองเอี ยน มุกดำหำร 436-0-3204X-X น.ส.พิมพ์รภัส มีสิทธิกรกุล
669 490518 อบต.บ้ำนเหล่ำ มุกดำหำร 436-0-4767X-X น.ส.สุพรรณี ศรีรัง
670 490529 ทต.ภูวง มุกดำหำร 436-0-0100X-X น.ส.รัตนำภรณ์ แสนสุข
671 490530 อบต.น  ำเที ยง มุกดำหำร 436-0-1759X-X นำงสำริกำ อุปัญญ์
672 490601 ทต.หว้ำนใหญ่ มุกดำหำร 420-0-6013X-X น.ส.พัชรินทร์ ไปล่งูเหลือม
673 490704 ทต.บ้ำนเป้ำ มุกดำหำร 436-0-0049X-X นำงนรำวดี โยธำยุทธ
674 490709 ทต.ค ำอำฮวน มุกดำหำร 420-1-8224X-X นำงไอลดำ คนเพียร
675 500117 ทต.หนองป่ำครั ง เชียงใหม่ 502-0-1802X-X นำงนันทิยำ โสมพัฒนะพงษ์
676 500121 ทต.ท่ำศำลำ เชียงใหม่ 502-0-0417X-X น.ส.ศิรินดำ ค ำแปง
677 500201 ทต.จอมทอง เชียงใหม่ 526-1-0273X-X เทศบำลต ำบลจอมทอง
678 500204 ทต.สบเต๊ียะ เชียงใหม่ 526-0-1471X-X น.ส.ปำณิสรำ อุตมะแก้ว
679 500205 ทต.บ้ำนแปะ เชียงใหม่ 981-8-5891X-X นำงเกศริน ปินตำอินทร์
680 500207 ทต.แม่สอย เชียงใหม่ 526-1-0953X-X เทศบำลต ำบลแม่สอย
681 500305 อบต.แม่ศึก เชียงใหม่ 547-0-2470X-X นำยบุรินทร ยะสุพันธ์
682 500402 ทต.เชียงดำว เชียงใหม่ 547-0-4674X-X น.ส.ณัฐรุจำ สลีวงศ์
683 500500 อบต.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 983-2-3338X-X น.ส.กนกลักษณ์ กำหลง
684 500501 ทต.เชิงดอย เชียงใหม่ 983-1-9223X-X เทศบำลต ำบลเชิงดอย
685 500503 ทต.สันปูเลย เชียงใหม่ 661-3-9594X-X น.ส.อำภัสรำ แซ่ลิ ม
686 500504 ทต.ลวงเหนือ เชียงใหม่ 502-1-3083X-X น.ส.อรวรรณ ขำวอิ น
687 500510 ทต.แม่คือ เชียงใหม่ 553-1-0735X-X นำยไชยยศ ศักด์ิศรีศิริสกุล
688 500608 อบต.สบเปิง เชียงใหม่ 876-0-3102X-X น.ส.เตือนใจ อินชัย
689 500613 อบต.บ้ำนช้ำง เชียงใหม่ 876-0-0831X-X นำงธิดำรัตน์ ปิมปำนะ
690 500614 อบต.กื ดช้ำง เชียงใหม่ 983-3-8515X-X นำงสุจิตรำ บุญสูง
691 500704 ทต.สันโป่ง เชียงใหม่ 876-0-0099X-X น.ส.หทัยนุช นันติแก้ว
692 500707 อบต.ห้วยทรำย เชียงใหม่ 515-0-0045X-X นำงพิมลวรรณ ดวงเงำ
693 500711 อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ 980-0-7289X-X น.ส.สุปวีณ์ ศรีโสดำ
694 500803 อบต.สะเมิงเหนือ เชียงใหม่ 515-0-2803X-X น.ส.รัชนี อินโต
695 500901 ทต.เวียงฝำง เชียงใหม่ 532-0-3248X-X นำยอมรศักด์ิ ปัญญำ
696 501006 อบต.ท่ำตอน เชียงใหม่ 532-1-3161X-X นำงภำวิณี แก้วเมือง
697 501105 อบต.สันทรำย เชียงใหม่ 516-0-4050X-X น.ส.เทียนใจ สุทะ
698 501106 ทต.บ้ำนโป่ง เชียงใหม่ 182-0-1709X-X น.ส.ศรินรัตน์ ขจรศรี
699 501110 ทต.แม่ป๋ัง เชียงใหม่ 375-0-7538X-X น.ส.วรินดำ ปัญญำพรม
700 501111 อบต.โหล่งขอด เชียงใหม่ 375-1-2686X-X น.ส.จุฑำมำส จันทะเวช
701 501203 ทต.ยุหว่ำ เชียงใหม่ 524-0-0195X-X น.ส.พนิดำ เมืองใจ
702 501207 อบต.แม่ก๊ำ เชียงใหม่ 524-0-1312X-X นำยประวิทย์ ภูมิภักด์ิ
703 501208 ทต.บ้ำนแม เชียงใหม่ 511-0-3418X-X นำงสำวศุภกันยำ อิฐรัตน์
704 501212 อบต.น  ำบ่อหลวง เชียงใหม่ 538-0-0098X-X น.ส.นิลุบล มำลอม
705 501303 ทต.สันก ำแพง เชียงใหม่ 519-1-3254X-X นำงมนต์วิภำ พยุหพล
706 501404 ทต.สันนำเม็ง เชียงใหม่ 375-0-1826X-X เทศบำลต ำบลสันนำเม็ง
707 501509 ทต.บ้ำนแหวน เชียงใหม่ 538-0-1155X-X น.ส.อันติกำ ศรีพรรณ
708 501514 ทม.แม่เหียะ เชียงใหม่ 516-0-5737X-X น.ส.สุพิชญำ เป่ียมระลึก
709 501707 อบต.โปงทุ่ง เชียงใหม่ 982-7-3368X-X น.ส.เวณิกำ อ้ำยเป็ง
710 501902 ทต.สำรภี เชียงใหม่ 981-9-3973X-X น.ส.คณิตำ วังจินำ
711 501903 ทต.ยำงเนิ ง เชียงใหม่ 548-0-0827X-X เทศบำลต ำบลยำงเนิ ง
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712 501908 ทต.หนองผึ ง เชียงใหม่ 986-6-4799X-X นำงภรภัทร ชมบ ำรุง
713 501909 ทต.ท่ำกว้ำง เชียงใหม่ 548-0-1626X-X น.ส.ปัทมำ น้อยวรรณำ
714 502103 อบต.ศรีดงเย็น เชียงใหม่ 545-0-1178X-X น.ส.ณัฐพร เขื อนค ำ
715 502200 อบต.แม่วำง เชียงใหม่ 524-0-1004X-X เทศบำลต ำบลแม่วำง
716 502205 อบต.แม่วิน เชียงใหม่ 524-0-3607X-X น.ส.ธัญวรัตน์ กันธิยะ
717 502402 ทต.สองแคว เชียงใหม่ 983-0-7612X-X น.ส.ทัศนีย์ ตันซำว
718 502502 ทต.เมืองเล็น เชียงใหม่ 375-0-7447X-X นำงณชิตำ ไชยวงค์
719 502507 ทต.หนองจ๊อม เชียงใหม่ 982-7-7034X-X นำงวิภำรัตน์ ณ เชียงใหม่
720 510103 ทต.บ้ำนแป้น ล ำพูน 531-0-1578X-X น.ส.พิญญ์พัชร์ เมืองใจ
721 510111 ทต.ต้นธง ล ำพูน 511-1-8864X-X เทศบำลต ำบลต้นธง
722 510114 อบต.แม่ลำน ล ำพูน 983-0-7589X-X น.ส.ทิพวรรณ ค ำไอมำลี
723 510119 อบต.หนองหนำม ล ำพูน 524-0-3534X-X น.ส.วิไลวรรณ หมื นตำ
724 510122 ทต.ทำสบเส้ำ ล ำพูน 511-1-9007X-X น.ส.ณปภัช อุทธิยะ
725 510126 ทต.ทำขุมเงิน ล ำพูน 511-0-7357X-X น.ส.รินรดำ อินมำ
726 510145 ทต.ป่ำไผ่ ล ำพูน 985-5-9141X-X นำงโสภำภรณ์ ปำละมำ
727 510169 ทต.วังผำง ล ำพูน 511-0-6309X-X น.ส.ธัญญำภรณ์ โยธำพล
728 520176 ทม.เขลำงค์นคร ล ำปำง 536-1-6352X-X เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
729 520189 อบต.พิชัย ล ำปำง 536-1-7640X-X นำงพรหมณี  ปำละมะ
730 520190 อบต.ทุ่งฝำย ล ำปำง 528-0-1351X-X น.ส.ณัฐธยำน์ จินดำ
731 520195 ทต.ต้นธงชัย ล ำปำง 503-0-3433X-X นำงอัญชนำ ปวงแก้ว
732 520196 อบต.นิคมพัฒนำ ล ำปำง 536-0-7278X-X นำงดุจดำว บุญมำ
733 520201 อบต.บ้ำนดง ล ำปำง 500-1-3901X-X วำสนำ เหลืองธนะผล
734 520312 ทต.นำแก้ว ล ำปำง 552-0-1658X-X นำงพิสมัย ฝ้ันจักรสำย
735 520313 อบจ.ล ำปำง ล ำปำง 981-2-7926X-X น.ส.ธนัฎฐำ หำญจักรค ำ
736 520405 อบต.เสริมกลำง ล ำปำง 552-0-1440X-X น.ส.กิ งกำญ สุภำกันทำ
737 520503 ทต.หลวงใต้ ล ำปำง 536-3-1270X-X น.ส.ศิริรัตน์ สุนันต๊ะ
738 520510 อบต.บ้ำนหวด ล ำปำง 536-0-3416X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหวด
739 520512 ทต.เมืองปำน ล ำปำง 660-1-2681X-X น.ส.พรทนำ เนิ นแฝก
740 520602 ทต.แจ้ห่ม ล ำปำง 503-3-0141X-X นำงจินตนำ จำนแก้ว
741 520701 อบต.ทุ่งฮั ว ล ำปำง 530-1-1938X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฮั ว
742 520703 ทต.บ้ำนใหม่ ล ำปำง 530-0-2715X-X น.ส.ชุมพูวดี ตำเมืองมูล
743 520704 ทต.วังเหนือ ล ำปำง 503-0-0372X-X นำงอุไรวรรณ เครือฟู
744 520807 อบต.นำโป่ง ล ำปำง 518-0-8375X-X นำงโนรี ขัดสำย
745 520809 ทต.เถินบุรี ล ำปำง 518-0-4533X-X เทศบำลต ำบลเถินบุรี
746 520902 ทต.แม่ปุ ล ำปำง 518-0-7729X-X นำงวิรัตน์ ปัญญำดิบวงศ์
747 521006 อบต.บ้ำนบอม ล ำปำง 528-0-0615X-X น.ส.คนึงนิตย์ อินหล้ำ
748 521009 อบต.หัวเสือ ล ำปำง 528-0-1351X-X นำงนัยนำ  แย้มแสง
749 521009 อบต.หัวเสือ ล ำปำง 528-0-1351X-X นำงนัยนำ แย้มแสง
750 521101 อบต.สบปรำบ ล ำปำง 536-0-0376X-X นำงวรัญญำ ค ำเชื อ
751 521204 ทต.เมืองยำว ล ำปำง 536-0-4268X-X เทศบำลต ำบลเมืองยำว
752 521205 ทต.ปงยำงคก ล ำปำง 552-0-5094X-X นำงยุพิน แสงเมืองเปียง
753 521206 ทต.เวียงตำล ล ำปำง 536-0-4899X-X นำงญำณิศำ ไชยเมืองมูล
754 521302 อบต.บ้ำนขอ ล ำปำง 552-0-5979X-X นำงบุญศิริ หมดดี
755 530108 เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ อุตรดิตถ์ 510-0-6869X-X นำง เนำวลักษณ์ ศิริ
756 530203 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังแดง อุตรดิตถ์ 297-0-0183X-X นำง สำวิตรี ทองเทศ
757 530204 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแก่ง อุตรดิตถ์ 527-0-0192X-X นำงสำว นฤมล ใจหลวง
758 530205 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดสองแคว อุตรดิตถ์ 527-1-0991X-X นำงสำว มันทนำ สินสถำน
759 530301 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 510-0-3084X-X นำงฐำณิชดำ น่วมเจริญ
760 530306 เทศบำลต ำบลจริม อุตรดิตถ์ 600-0-2039X-X นำงสำว วิชุตำ มีอินทร์ถำ
761 530307 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำหมัน อุตรดิตถ์ 510-0-6305X-X นำงสำว นุชรี นุชงิ วงำม
762 530309 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงพญำ อุตรดิตถ์ 510-1-9368X-X นำง เตือนใจ กลพันธ์
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763 530404 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก อุตรดิตถ์ 537-0-0212X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก
764 530502 เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ อุตรดิตถ์ 537-0-0257X-X นำง ศรินทร์ญำ รักสัจจำ
765 530504 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเสี ยว อุตรดิตถ์ 537-0-0073X-X นำง สุพัฒตำ ฟองดำ
766 530701 เทศบำลต ำบลท่ำสัก อุตรดิตถ์ 517-1-0088X-X เทศบำลต ำบลท่ำสัก
767 530704 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนดำรำ อุตรดิตถ์ 510-1-9628X-X นำงสุนันท์ ปำนบ้ำนใหม่
768 530707 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอรุม อุตรดิตถ์ 517-1-2649X-X นำงสำว สำยใจ เสือคง
769 530711 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน อุตรดิตถ์ 517-0-1699X-X นำงสำว กำญจนำ มั นแย้ม
770 540110 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหมืองหม้อ แพร่ 506-3-1294X-X นำงวิลำวรรณ  มูลเกษ
771 540114 เทศบำลต ำบลป่ำแมต แพร่ 506-0-2466X-X นำงศิริขวัญ  ต๊ะถิ น
772 540120 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม แพร่ 506-0-2163X-X นำงแสงดำว ใจกระเสน
773 540210 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโรง แพร่ 498-0-1498X-X นำงเจนจิรำ  จ ำกัด
774 540309 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแล้ง แพร่ 513-0-0173X-X นำงกรรณิกำร์ ดอกพิกุล
775 540405 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมูล แพร่ 982-4-0547X-X อบต.ดอนมูล
776 540406 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ แพร่ 498-0-2455X-X น.ส.เนำวรัตน์  เหล่ำกำวี
777 540506 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยไร่ แพร่ 981-2-5807X-X น.ส.กฤตธีตำ ค ำเหลือง
778 540507 เทศบำลต ำบลปงป่ำหวำย แพร่ 986-5-3802X-X น.ส.รัตน์ติภรณ์ สุขทรัพย์
779 540606 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเมือง แพร่ 679-9-4776X-X น.ส.ศศิวิมล  พุทธอำสน์
780 540706 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พุง แพร่ 513-0-3160X-X น.ส.ณัฐธิดำ ปัญญำเกษมสันต์
781 550107 อบต.เรือง น่ำน 507-3-2911X-X น.ส.จำรุวรรณ ใจฟู
782 550108 อบต.นำซำว น่ำน 981-2-0550X-X น.ส.ศุภลักษณ์ ปุกค ำดี
783 550110 ทต.กองควำย น่ำน 660-8-6453X-X น.ส.รัตน์มณี แข่งขัน
784 550112 อบต.สะเนียน น่ำน 507-3-1640X-X นำงนงนุช พรมมี
785 550201 อบต.หนองแดง น่ำน 661-3-5089X-X นำงกัลยำรัตน์ แคว้งใจ
786 550301 อบต.บ้ำนฟ้ำ น่ำน 507-0-8573X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฟ้ำ
787 550303 อบต.สวด น่ำน 624-0-2985X-X นำงปภำดำ อินน้อย
788 550508 อบต.ไชยวัฒนำ น่ำน 507-0-8603X-X นำงสำวสุดำรัตน์ พำนิช
789 550717 อบต.แม่สำ น่ำน 661-5-0178X-X นำงเพ็ญนภำ แปงมำ
790 551001 อบต.นำทะนุง น่ำน 507-0-5490X-X น.ส.กัญญำณัฐ สุรธนันท์พงษ์
791 551101 อบต.ดู่พงษ์ น่ำน 507-0-4040X-X นำงอมรรัตน์ กุณำ
792 551103 อบต.พงษ์ น่ำน 507-3-3473X-X น.ส.รัตนำ กำรี
793 551405 อบต.เมืองจัง น่ำน 695-0-2764X-X นำงยุพิน ถือพัฒน์
794 560101 ทม.พะเยำ พะเยำ 512-1-0164X-X ส ำนักงำนเทศบำลเมืองพะเยำ
795 560105 อบต.แม่นำเรือ พะเยำ 512-0-1238X-X นำงวิไลลักษ์ อยู่ดี
796 560106 อบต.บ้ำนตุ่น พะเยำ 512-0-8946X-X นำงกัญญำ ปรีชำญำณ
797 560301 ทต.เชียงค ำ พะเยำ 534-1-0315X-X เทศบำลต ำบลเชียงค ำ
798 560309 อบต.เชียงบำน พะเยำ 534-0-3710X-X นำงปุญณิศำ หอเมฆเจริญ
799 560314 ทต.เวียงลอ พะเยำ 534-0-2838X-X น.ส.นันทนัท เชื อหมอ
800 560403 อบต.บ้ำนมำง พะเยำ 523-0-2688X-X น.ส.ณัฎฐ์ปวีร์ ค ำบุญเรือง
801 560503 ทต.บ้ำนถ  ำ พะเยำ 541-0-2107X-X นำงสุปรียำ อำปะมำเถ
802 560510 ทต.หนองหล่ม พะเยำ 541-0-1938X-X นำงปทุมทิพย์ นนแก้ว
803 560610 ทต.บ้ำนต๊ ำ พะเยำ 512-0-2924X-X สำวิตรี กันทะไชย
804 560611 ทต.ท่ำจ ำปี พะเยำ 512-0-2967X-X เทศบำลต ำบลท่ำจ ำปี
805 560701 ทต.แม่ใจ พะเยำ 506-3-0584X-X นำยจักรพันธ์ จ ำกัด
806 560702 ทต.รวมใจพัฒนำ พะเยำ 512-0-6622X-X น.ส.สุวิชชำ กันธิพันธ์
807 560708 ทต.เจริญรำษฎร์ พะเยำ 512-0-2754X-X เทศบำลต ำบลเจริญรำษฎร์
808 560804 อบต.ทุ่งกล้วย พะเยำ 534-0-1691X-X น.ส.ประไพรัตน์ เชื อสะอำด
809 560805 อบต.เชียงแรง พะเยำ 534-0-2008X-X นำยมนัสนันท์ นุใจ
810 560901 อบต.ห้วยแก้ว พะเยำ 512-0-0235X-X นำงมำลัย วงศ์ไชย
811 560903 อบต.แม่อิง พะเยำ 512-0-1407X-X นำงมณศิกำ วงค์ไชย
812 570002 อบจ.เชียงรำย เชียงรำย 504-0-8332X-X นำงสำวฐิติชญำ ย้อนใจทัน
813 570102 ทต.บ้ำนดู่ เชียงรำย 842-0-2991X-X นำยไชยภัทร นวลขำว
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814 570107 อบต.แม่ข้ำวต้ม เชียงรำย 539-0-4599X-X อบต.แม่ข้ำวต้ม
815 570108 ทต.แม่ยำว เชียงรำย 678-7-6167X-X นำงศุภรดำ ธนินท์รัฐ
816 570110 อบต.แม่กรณ์ เชียงรำย 504-0-3054X-X นำงสำวอัญชลี สมบูรณ์
817 570111 อบต.ห้วยชมภู เชียงรำย 504-0-3077X-X นำงสำวสิรภัทร สมร่ำง
818 570115 ทต.ป่ำอ้อดอนชัย เชียงรำย 504-0-4469X-X นำงศิริพร มโนจิตต์
819 570116 ทต.ท่ำสำย เชียงรำย 595-0-1996X-X นำงศุพัศส์ทรียำ      ธรรมวุฒิ
820 570117 ทต.ดอยฮำง เชียงรำย 504-1-8717X-X นำงกรำนสุนีย์ อำรินทร์
821 570118 ทต.ท่ำสุด เชียงรำย 539-0-5939X-X ทต.ท่ำสุด
822 570204 ทต.เวียงเหนือ เชียงรำย 539-0-3500X-X นำงสุนีย์ สุวรรณมณีแก้ว
823 570305 ทต.ห้วยซ้อ เชียงรำย 453-0-0330X-X นำงสำวนำวะรินทร์ สุวรรฑำ
824 570308 ทต.ศรีดอนชัย เชียงรำย 453-0-0451X-X นำงสำวจิรภิญญำ บุดดี
825 570404 ทต.งิ ว เชียงรำย 981-2-6191X-X นำงเกษร หมื นดวง
826 570502 ทต.สันมะเค็ด เชียงรำย 522-0-2568X-X ทต.สันมะเค็ด
827 570503 อบต.แม่อ้อ เชียงรำย 522-0-0748X-X อบต.แม่อ้อ
828 570504 อบต.ธำรทอง เชียงรำย 542-0-0652X-X นำงสำววิภำนันท์ ตันเตโช
829 570508 อบต.เจริญเมือง เชียงรำย 522-0-0508X-X นำงสำวนงลักษณ์ ประสมสวย
830 570509 อบต.ป่ำหุ่ง เชียงรำย 522-0-2694X-X สิบเอก วีรพงษ์ ขันทะลักษณ์
831 570510 อบต.ม่วงค ำ เชียงรำย 522-1-2290X-X นำงรุ่งนภำ อำยสุข
832 570515 อบต.ทำนตะวัน เชียงรำย 504-0-4565X-X นำงยุวดี เจียมวิจักษณ์
833 570703 ทต.จันจว้ำ เชียงรำย 535-1-0409X-X ทต.จันจว้ำ
834 570708 ทต.ป่ำซำง เชียงรำย 505-0-0240X-X นำงสำวเดือนเพ็ญ จันโย
835 570709 อบต.สันทรำย เชียงรำย 535-0-0296X-X นำงสำวสมฤทัย กันแก้ว
836 570711 อบต.ป่ำตึง เชียงรำย 535-0-1156X-X อบต.ป่ำตึง
837 570712 ทต.แม่ไร่ เชียงรำย 535-0-1373X-X ทต.แม่ไร่
838 570715 อบต.จอมสวรรค์ เชียงรำย 535-0-0130X-X นำงนิวำริน วงศ์ประชำ
839 570717 ทต.ห้วยสัก เชียงรำย 539-0-2908X-X นำงสุรีรัตน์ หมื นไชยวงศ์
840 570801 อบต.ซับสมอทอด เพชรบูรณ์ 629-0-1664X-X นำงสำววรรณำ พรมนอก
841 570802 ทต.เวียง เชียงรำย 535-1-2613X-X นำงสำวธัญญำ ชุ่มมงคล
842 570804 ทต.บ้ำนแซว เชียงรำย 842-0-3113X-X นำยพีรพล เลเซ่อ
843 570805 ทต.ศรีดอนมูล เชียงรำย 505-0-3799X-X นำงสำวสุณิสำ ศรีพรม
844 570806 ทต.แม่เงิน เชียงรำย 981-7-6710X-X นำงสำวกรชวัล ชัยชนะ
845 570807 ทต.โยนก เชียงรำย 546-0-0861X-X ทต.โยนก
846 570907 อบต.ศรีเมืองชุม เชียงรำย 505-0-1726X-X นำงสำวจิรัชญำ ปงกันมูล
847 570909 อบต.บ้ำนด้ำย เชียงรำย 546-1-1517X-X นำงสำวธันยำกร ชัยแก้ว
848 570910 อบต.โป่งงำม เชียงรำย 453-0-2075X-X นำงสำวศิริรัตน์ สุภำวงศ์
849 571004 อบต.ป่ำแดด เชียงรำย 539-0-1251X-X นำงสำวสมลักษณ์ ภู่ทอง
850 571006 อบต.ศรีถ้อย เชียงรำย 504-0-7710X-X นำงสำวประภัสสร กันธิพร้ำว
851 571104 อบต.เวียง เชียงรำย 530-0-2367X-X นำงพรทิพย์ อภัยกำวี
852 571105 อบต.บ้ำนโป่ง เชียงรำย 980-5-9989X-X อบต.บ้ำนโป่ง
853 571107 ทต.เวียงกำหลง เชียงรำย 661-5-9525X-X นำงสำวปรำรถำ บำลี
854 571204 ทต.ไม้ยำ เชียงรำย 539-0-2055X-X นำยสุรศักด์ิ แสนเขื อน
855 571301 ทต.ม่วงยำย เชียงรำย 453-0-0457X-X นำงอรทัย ยำละ
856 571304 ทต.ท่ำข้ำม เชียงรำย 453-0-4369X-X นำงสำวจินดำ ไชยลังกำร
857 571403 ทต.ป่ำตำล เชียงรำย 539-0-2778X-X นำงศรีวรรณ ประทุม
858 571404 ทต.ยำงฮอม เชียงรำย 981-3-0578X-X นำงนำรีรัตน์ แสนพวง
859 571502 อบต.แม่สลองใน เชียงรำย 533-0-0693X-X นำงร ำพรรณ  ศิริธำงกุล
860 571605 อบต.บัวสลี เชียงรำย 539-0-3455X-X อบต.บัวสลี
861 580002 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 508-0-0066X-X นำงสำยพิน ธรรมขันธ์
862 580101 เทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 508-0-0677X-X น.ส.หนึ งฤทัย  ประสมเพชร
863 580104 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำบ่อง แม่ฮ่องสอน 508-0-4052X-X นำงชุตำภำ  สืบเจ๊ก
864 580203 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เงำ แม่ฮ่องสอน 529-0-2103X-X นำยศุภฤกษ์  นิลธเสน



ล ำดับ รหัส ช่ือหน่วยงำน จังหวัด บัญชีธนำคำร ช่ือบัญชี
หน่วยงำน กท.

865 580207 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน 529-0-0294X-X น.ส.อัญชลี  กรอบเงินดี
866 580305 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ฮี แม่ฮ่องสอน 525-0-2725X-X น.ส.นันท์นภัส เสียงเย็น
867 580307 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองแปง แม่ฮ่องสอน 525-0-3749X-X นำงอรมัย  ขันธวงค์
868 580408 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแป๋ แม่ฮ่องสอน 509-1-5328X-X อบต.ป่ำแป๋
869 580502 เทศบำลต ำบลแม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 509-0-2118X-X น.ส.กำญจนำ ทองนพคุณ
870 580601 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบเมย แม่ฮ่องสอน 509-0-1924X-X น.ส.คนึงนิตย์ สุรินทร์
871 580704 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน 508-0-1152X-X น.ส.อรสำ  มลอำ
872 600107 อบต.ตะเคียนเลื อน นครสวรรค์ 628-0-1754X-X นำงสำยชล ชำญเขตกรร์
873 600201 อบต.โกรกพระ นครสวรรค์ 642-0-2490X-X นำงสำวกฤติยำ แตงร่ม
874 600306 อบต.ท่ำไม้ นครสวรรค์ 608-0-2003X-X นำงสำวชุรีย์ บวบทอง
875 600506 ทต.บ้ำนแดน นครสวรรค์ 627-0-0324X-X เทศบำลต ำบลบ้ำนแดน
876 600511 อบต.หนองกรด นครสวรรค์ 631-0-0121X-X นำงอร่ำม ท ำบุญยิ ง
877 600703 ทต.ช่องแค นครสวรรค์ 606-1-2988X-X นำงธัญญรัตน์ อินทรพิทักษ์
878 600705 อบต.จันเสน นครสวรรค์ 607-0-0202X-X นำงสำวชนิสรำ สุขประเสริฐ
879 600904 อบต.ตะคร้อ นครสวรรค์ 678-1-7664X-X นำงสำวลำวัลย์ ไผ่ตระกำร
880 601002 ทต.ท่ำน  ำอ้อยม่วงหัก นครสวรรค์ 609-1-2932X-X นำงสำวประภำพรรณ อินประสิทธ์ิ
881 601204 อบต.สุขส ำรำญ นครสวรรค์ 626-0-2617X-X นำงสำวจิรนันท์ ดำค ำ
882 601208 อบต.เขำชำยธง นครสวรรค์ 626-1-2731X-X นำงแสงเดือน อยู่ชัย
883 610108 อบต.ท่ำซุง อุทัยธำนี 619-0-6921X-X น.ส.ไพรัตน์ คุ้มเณร
884 610202 ทต.ตลุกดู่ อุทัยธำนี 982-2-2844X-X น.ส.ศศิกัญญำ ล้อจงเฮง
885 610304 ทต.พลวงสองนำง อุทัยธำนี 639-0-0126X-X นำงสำยสุนีย์ เพ็ชร์หิน
886 610705 อบต.ระบ ำ อุทัยธำนี 619-0-4339X-X น.ส.รุ่งอรุณ ประทุมแบน
887 620103 เทศบำลต ำบลคลองแม่ลำย ก ำแพงเพชร 620-1-9025X-X นำงมัชฌิมำ  ไทยด ำรงค์
888 620104 เทศบำลต ำบลปำกดง ก ำแพงเพชร 620-0-1061X-X น.ส.จุไรพร  ด ำรงชีพ
889 620106 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไตรตรีงษ์ ก ำแพงเพชร 620-1-4219X-X น.ส.พรรทิพย์  ปวงสง่ำ
890 620109 เทศบำลต ำบลนครชุม ก ำแพงเพชร 347-0-2791X-X น.ส.ธำรินีย์  จักษุฤทธ์ิ
891 620111 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ ก ำแพงเพชร 620-0-3278X-X นำงสกณกำญจน์  เกษมญำติ
892 620113 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคณฑี ก ำแพงเพชร 620-0-2958X-X น.ส.บุญเรือน ทำไร
893 620118 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแม่ลำย ก ำแพงเพชร 347-1-1351X-X น.ส.ชนัญฐิยำ  ห่ำนด ำ
894 620119 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธ ำมรงค์ ก ำแพงเพชร 620-0-3300X-X น.ส.กรชวัล  ชำติสุทธิ
895 620120 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้ว ก ำแพงเพชร 347-0-5041X-X น.ส.ธนภรณ์ เวชกร
896 620201 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรงำม ก ำแพงเพชร 347-0-3832X-X นำงพัชรีภรณ์  ธนังเศรษฐ
897 620202 เทศบำลต ำบลไทรงำม ก ำแพงเพชร 620-1-1251X-X ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลไทรงำม
898 620203 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคล้ำ ก ำแพงเพชร 634-0-1720X-X น.ส.ชนม์นิภำ  รวยพงษ์
899 620204 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองทอง ก ำแพงเพชร 347-0-0695X-X น.ส.ดวงพร  สุภำวงษ์
900 620205 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไม้กอง ก ำแพงเพชร 634-0-0914X-X นำงนพรัตน์  สุรเดช
901 620405 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ ก ำแพงเพชร 621-1-4865X-X นำยศุภำวุฒิ  รัตนสูตร์
902 620406 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสลกบำตร ก ำแพงเพชร 627-0-3824X-X น.ส.วนิดำ ภุ่ระหงษ์
903 620410 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโค้งไผ่ ก ำแพงเพชร 627-0-2044X-X น.ส.ธนพร อึ งเนีย
904 620505 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำมะเขือ ก ำแพงเพชร 621-1-5299X-X น.ส.น  ำทิพย์  แพ่งศรี
905 620506 อบต.พุทรำ ก ำแพงเพชร 621-1-5215X-X น.ส.จิณภัค บำอินทร์
906 620612 เทศบำลต ำบลคลองพิไกร ก ำแพงเพชร 661-1-3432X-X น.ส.วริศรำ สีแดง
907 620701 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนกระบือ ก ำแพงเพชร 634-0-5213X-X น.ส.นิษำ นมเนย
908 620702 เทศบำลต ำบลลำนกระบือ ก ำแพงเพชร 634-0-2040X-X น.ส.ชนิตำ เวียงวิเศษ
909 620704 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลวง ก ำแพงเพชร 634-0-0421X-X น.ส.น  ำอ้อย พลไกร
910 620705 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนพลวง ก ำแพงเพชร 634-1-1815X-X อบต.โนนพลวง
911 620707 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงทับแรต ก ำแพงเพชร 634-1-2569X-X น.ส.นำถนภำ  มำกคิด
912 620801 เทศบำลต ำบลทุ่งทรำย ก ำแพงเพชร 621-0-0962X-X น.ส.ดวงนภำ ไม้แดง
913 620802 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง ก ำแพงเพชร 621-0-3320X-X น.ส.นำรีลักษณ์  ทองสังข์
914 620804 เทศบำลต ำบลเขำคีริส ก ำแพงเพชร 983-7-7719X-X น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ รอดวิเศษ
915 620901 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิทอง ก ำแพงเพชร 621-0-0523X-X น.ส.รำตรี ตำไว
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916 630112 อบต.ป่ำมะม่วง ตำก 603-0-2826X-X นำยณัชำกำรณ์ เนื องพุกก์
917 630203 อบต.ตำกออก ตำก 603-0-0076X-X นำงกัลยำ กุลฉิม
918 630303 อบต.วังหมัน ตำก 603-0-5138X-X น.ส.อภิญญำ แก้วสุวรรณ
919 630307 อบต.วังจันทร์ ตำก 603-1-8388X-X นำงณฐพร นุชเจ๊ก
920 630408 อบต.พระธำตุ ตำก 981-2-1591X-X นำงจุฬำรัตน์ แก้วกลุ่ม
921 630503 อบต.แม่ต้ำน ตำก 604-0-2264X-X นำงวำสนำ ปกำปิยวรติ
922 630705 อบต.วำเลย์ ตำก 604-0-2207X-X นำงจันทร์ทิพย์ เฟ้ือแก้ว
923 630807 ทต.แม่กลอง ตำก 603-0-2992X-X น.ส.เขมิกำ ยะสุค ำ
924 630912 อบต.มหำวัน ตำก 965-0-0516X-X นำยสุรศักด์ิ ตำเวียน
925 640102 ทต.เมืองเก่ำ สุโขทัย 616-1-4959X-X น.ส.ทัศย์ญำณี เคลือบแก้ว
926 640112 อบต.ปำกพระ สุโขทัย 616-0-3407X-X นำงเพ็ญศิริ บุญชุ่ม
927 640402 อบต.กง สุโขทัย 635-0-0046X-X นำงวัฃรำ ดีจริง
928 640405 อบต.ไกรกลำง สุโขทัย 983-4-2521X-X น.ส.จิณณพัต หล้ำเพชร
929 640406 อบต.ไกรใน สุโขทัย 635-0-0533X-X นำงแพรวนภำ ยิ มณรงค์
930 640407 อบต.ดงเดือย สุโขทัย 618-0-1044X-X นำยพล ส ำรี
931 640409 อบต.กกแรต สุโขทัย 635-0-0332X-X นำงดำวเรือง บัวบำน
932 640411 อบต.หนองตูม สุโขทัย 635-0-2966X-X นำงนำรีรัตน์ สีสัตย์ซื อ
933 640507 อบต.บ้ำนตึก สุโขทัย 678-2-3499X-X นำงแสงทอง ระวังภัย
934 640508 อบต.หนองอ้อ สุโขทัย 617-0-1481X-X นำงกำญจนำ เฃื อเถำว์
935 640605 อบต.บ้ำนนำ สุโขทัย 618-0-2158X-X นำงนภำรัตน์ จันทร์ธีระกุล
936 640614 อบต.รำวต้นจันทร์ สุโขทัย 618-1-2557X-X นำงสำวรัตนำภรณ์ ภู่เอี ยม
937 640615 ทม.ศรีสัฃนำลัย สุโขทัย 617-0-2127X-X นำงสำยพิณ แก้วเป้ีย
938 640701 ทม.สวรรคโลก สุโขทัย 617-0-3530X-X นำงวรำภรณ์ ยอดยิ ง
939 640715 อบต.หนองกลับ สุโขทัย 617-0-1235X-X น.ส.ประสงค์ จรจัด
940 640901 อบต.บ้ำนใหม่ไชยมงคล สุโขทัย 617-0-5714X-X น.ส.พนิดำ เนื องกันทำ
941 640904 ทต.ทุ่งเสลี ยม สุโขทัย 617-0-3908X-X น.ส.ณวพร เรือนศิลำ
942 650002 อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 632-0-5040X-X น.ส.อำรยำ แสนสุดสวำท
943 650101 ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก 601-1-0182X-X ส ำนักงำนเทศบำลนครพิษณุโลก
944 650104 อบต.วังน  ำคู้ พิษณุโลก 644-1-2562X-X นำงเรไร ฟักเอี ยม
945 650106 อบต.วัดพริก พิษณุโลก 983-5-6402X-X น.ส.มนันชญำน์ กัลยำประสิทธ์ิ
946 650107 ทต.ท่ำทอง พิษณุโลก 982-9-0634X-X น.ส.ปนัดดำ อินดี
947 650109 อบต.สมอแข พิษณุโลก 644-0-4164X-X น.ส.สรัลลักษณ์ ชัยพิทักษ์สุข
948 650116 ทต.บ้ำนคลอง พิษณุโลก 644-0-0785X-X นำงวีรวรรณ เรืองธรรม
949 650119 ทม.อรัญญิก พิษณุโลก 632-1-7461X-X น.ส.วรณัน ดุษฏีพงษ์
950 650205 อบต.เนินเพิ ม พิษณุโลก 630-1-4103X-X น.ส.สำยพินธ์ สุทธิ
951 650209 อบต.ยำงโกลน พิษณุโลก 630-1-4928X-X น.ส.ขวัญฤทัย สุขเพ็ญ
952 650401 ทต.บำงระก ำเมืองใหม่ พิษณุโลก 624-1-2544X-X นำงสิริยำกร สุขเกษม
953 650507 อบต.ท่ำตำล พิษณุโลก 637-0-0454X-X นำงสำวอรรียำ เบ้ำหล่อเพ็ชร
954 650608 อบต.ศรีภิรมย์ พิษณุโลก 637-0-0270X-X อบต.ศรีภิรมย์
955 650613 อบต.ทับยำยเชียง พิษณุโลก 637-0-0948X-X นำงธนภรณ์ ทองสุข
956 650701 อบต.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 767-0-0925X-X น.ส.ศิรินทรำ มหำผล
957 650803 อบต.พันชำลี พิษณุโลก 602-0-0553X-X น.ส.ถวิล ทองบุญรอด
958 650805 อบต.บ้ำนกลำง พิษณุโลก 602-0-2936X-X น.ส.ชนำรดี วันนะศร
959 650809 อบต.วังนกแอ่น พิษณุโลก 767-0-2604X-X น.ส.พัชรี สุขค ำภำ
960 650908 อบต.วังยำง พิษณุโลก 636-0-4662X-X นำงศิรินภำ สำรพันธ์ุ
961 650910 ทต.บ้ำนมุง พิษณุโลก 636-1-2828X-X เทศบำลต ำบลบ้ำนมุง
962 660103 ทต.วังกรด พิจิตร 511-0-0924X-X น.ส.จินตนำ สมอุทัย
963 660106 อบต.ไผ่ขวำง พิจิตร 610-1-8153X-X น.ส.รัตนำ แก้วสว่ำง
964 660108 อบต.ท่ำฬ่อ พิจิตร 610-0-3182X-X น.ส.นฤมล อ ำสอำด
965 660110 อบต.คลองคะเชนทร์ พิจิตร 349-0-0742X-X น.ส.วิลำวรรณ์ เพ็ชรนำรถ
966 660111 อบต.โรงช้ำง พิจิตร 610-0-3658X-X น.ส.กรณ์กุลนัฐ บ่อทอง
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967 660112 อบต.เมืองเก่ำ พิจิตร 610-1-5841X-X น.ส.จันทิมำ บุญมำตร
968 660116 ทต.ดงป่ำค ำ พิจิตร 349-0-0422X-X นำงวรรณำ ทองปำน
969 660117 อบต.หัวดง พิจิตร 610-0-9631X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวดง
970 660119 อบต.สำยค ำโห้ พิจิตร 610-0-8403X-X น.ส.นิจิเรศ สิงสนอง
971 660205 ทต.หนองปล้อง พิจิตร 636-0-3767X-X นำงภัทรำพร สุทธิประภำ
972 660402 ทม.ตะพำนหิน พิจิตร 612-0-2144X-X นำงสิริไพบูลย์ ผดุงนึก
973 660403 อบต.งิ วรำย พิจิตร 611-0-0456X-X น.ส.วรำภรณ์ รุ่งเรืองฤทธ์ิ
974 660406 อบต.หนองพยอม พิจิตร 611-1-6525X-X เทศบำลต ำบลหนองพยอมม
975 660608 อบต.ท่ำขมิ น พิจิตร 625-0-0311X-X น.ส.จิรำวรรณ โฉมจันทร์
976 660806 อบต.ท้ำยทุ่ง พิจิตร 613-0-1646X-X น.ส.ณัฐกำนต์ เขียวข ำ
977 660902 อบต.สำกเหล็ก พิจิตร 636-0-1754X-X นำงจิตติมำศ ปำจิต
978 660906 อบต.วังทับไทร พิจิตร 636-0-0154X-X น.ส.สวรี อระวีพร
979 661002 อบต.โพธ์ิไทรงำม พิจิตร 625-0-3664X-X น.ส.สุภำลักษณ์ ไชยปิง
980 661204 อบต.หนองหลุม พิจิตร 610-0-2837X-X นำงญำดำ เรื องลือ
981 670108 อบต.ป่ำเลำ เพชรบูรณ์ 614-0-5550X-X นำงสำวศลิษำ สินจุ้ย
982 670110 อบต.ท่ำพล เพชรบูรณ์ 614-0-4165X-X นำงนฤมล พรหมเศรณีย์
983 670114 อบต.นำป่ำ เพชรบูรณ์ 614-0-2499X-X นำงสำวอรอนงศ์ ยุงทอง
984 670116 อบต.วังชมภู เพชรบูรณ์ 614-0-3288X-X นำงสำวชนัญชิดำ จันทะศรี
985 670117 อบต.น  ำร้อน เพชรบูรณ์ 614-0-1387X-X นำงเพลินพิศ ลักษณกุล
986 670202 ทต.ชนแดน เพชรบูรณ์ 623-1-5218X-X ทต.ชนแดน
987 670207 อบต.พุทธบำท เพชรบูรณ์ 623-1-4355X-X นำงนงเยำว์ ทองจันทร์
988 670303 อบต.วัดป่ำ เพชรบูรณ์ 615-0-2159X-X นำงจันทกำนต์ นวนเทศ
989 670305 อบต.ฝำยนำแซง เพชรบูรณ์ 615-0-3259X-X นำงวีรวรรณ ฟ้ัวป้อง
990 670311 อบต.บ้ำนติ ว เพชรบูรณ์ 615-0-2270X-X นำงคนึงนิจ เพชรดี
991 670312 อบต.ห้วยไร่ เพชรบูรณ์ 615-0-3428X-X นำงสำวชีวำนันท์ ชัยชมภู
992 670404 อบต.หินฮำว เพชรบูรณ์ 615-0-3255X-X นำงนัทกำนต์ ทินมำลำ
993 670407 อบต.นำแซง เพชรบูรณ์ 615-0-9560X-X อบต.นำแซง
994 670408 อบต.วังบำล เพชรบูรณ์ 615-0-1341X-X นำงวลัยพร มีสำ
995 670516 อบต.ซับน้อย เพชรบูรณ์ 629-0-1664X-X นำงธมนรัชต์ แย้มเรืองรัตน์
996 670712 ทต.เฉลียงทอง เพชรบูรณ์ 614-0-6587X-X นำงสำวสุดำพร กิดำกำรก้องสกุล
997 670715 อบต.ท่ำด้วง เพชรบูรณ์ 641-0-0822X-X นำงรุ่งนภำ โสประดิษฐ
998 671107 อบต.เข็กน้อย เพชรบูรณ์ 615-0-3689X-X นำงเขมวันต์ โรจนชัยกุล
999 700101 ทม.รำชบุรี รำชบุรี 705-1-7343X-X น.ส.วรรณรัตน์ ประภัสสิริ
1000 700106 อบต.เจดีย์หัก รำชบุรี 356-0-0656X-X น.ส.มนัสวี พิบูลแถว
1001 700109 อบต.ห้วยไผ่ รำชบุรี 738-1-0906X-X น.ส.สุนิศำ ชิโนดม
1002 700201 ทม.จอมพล รำชบุรี 744-1-1655X-X น.ส.สุลัดดำ ศรัทธำผล
1003 700203 ทต.ด่ำนทับตะโก รำชบุรี 744-1-0829X-X ทต.ด่ำนทับตะโก
1004 700204 อบต.ป่ำท่อ รำชบุรี 744-0-2838X-X นำยสุเมธ พวงสุวรรณ์
1005 700206 อบต.ด่ำนทับตะโก รำชบุรี 744-0-0839X-X อบต.ด่ำนทับตะโก
1006 700210 ทต.ประสำทสิทธ์ิ รำชบุรี 707-0-1717X-X น.ส.ธีนย์ณิชำ ณรงค์เลิศฤทธ์ิ
1007 700305 อบต.ท่ำเคย รำชบุรี 729-0-2439X-X น.ส.ธนัญรัตน์ อภิรัตน์ลำกภสิริ
1008 700402 ทต.ศรีดอนไผ่ รำชบุรี 707-1-3324X-X น.ส.ธัญพร เจริญวงค์ษำ
1009 700408 อบต.ดอนคลัง รำชบุรี 707-0-3166X-X น.ส.ปิยวรรณ แก่นไร่
1010 700508 อบต.ปำกแรต รำชบุรี 706-0-1598X-X นำงพรสิรีย์ เลิศพันธ์
1011 700706 ทต.หนองโพ รำชบุรี 707-1-3303X-X น.ส.ละอองดำว สงวนพงษ์
1012 700707 อบต.ดอนกระเบื อง รำชบุรี 356-0-0743X-X นำยธีภพ อินทนนท์
1013 700711 ทต.บ้ำนฆ้อง รำชบุรี 737-0-1737X-X นำงรัชนี วรพรเบญจกุล
1014 700715 อบต.คลองข่อย รำชบุรี 761-0-4067X-X นำงวีรนุช เอี ยวตระกูล
1015 700718 อบต.ท่ำชุมพล รำชบุรี 708-0-2270X-X น.ส.พิมพิมล แป้นกลัด
1016 700720 อบต.เตำปูน รำชบุรี 708-0-1563X-X นำงรัชณิชชำ อ่วมผึ ง
1017 700805 อบต.ปำกท่อ รำชบุรี 721-0-1926X-X น.ส.กำญจนำ พอศยิ งศิลป์
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1018 700901 อบต.เกำะศำลพระ รำชบุรี 738-0-1713X-X น.ส.ณัฐวรรณ เอี ยมสอำด
1019 710108 ทต.ท่ำมะขำม กำญจนบุรี 960-0-6229X-X นำงสำวกำญจนำ ตั งจิตรมงตล
1020 710113 อบต.ช่องสะเดำ โอนไม่ผ่ำน กำญจนบุรี 713-1-6442X-X นำงสำวชรินทร์ทิพย์ กันย์อัคร
1021 710114 อบต.หนองหญ้ำ กำญจนบุรี 354-0-2563X-X นำงสำวกำนต์ฐิตำ จุนทกำร
1022 710115 อบต.เกำะส ำโรง กำญจนบุรี 960-0-0489X-X นำงสำวพัชรำรัตน์ กำญจนลำวัณย์
1023 710305 อบต.หลุมรัง กำญจนบุรี 743-0-0938X-X นำวสำวกัลยกร อระวีพร
1024 710501 ทม.ท่ำเรือพระแท่น กำญจนบุรี 714-1-0787X-X นำงสุนิศำ ยัสโร
1025 710506 ทต.หวำยเหนียว กำญจนบุรี 714-0-0674X-X นำงกนกอร นิธิศนรวัฒน์
1026 710515 ทต.ดอนขมิ น กำญจนบุรี 714-1-3828X-X นำงวิไล เย็นใจ
1027 710522 อบต.ท่ำเสำ กำญจนบุรี 714-0-0711X-X นำงสำววำสนำ รอดแก้ว
1028 710614 ทต.ท่ำล้อ กำญจนบุรี 724-1-2648X-X นำงสำวสุริสำ สุรัชชำนนท์
1029 710701 ทต.ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 718-0-3671X-X นำงจันทกำรต์ วุฒิสม
1030 710702 ทต.ท่ำขนุน กำญจนบุรี 718-1-1409X-X นำงสุพิชชำ เจียจ ำรูญ
1031 710901 อบต.พนมทวน กำญจนบุรี 713-0-1887X-X นำยปฐมพงษ์ กลั นบุศย์
1032 710904 อบต.หนองโรง กำญจนบุรี 713-0-1281X-X นำงขวัญทิชำ ภูส ำรำญวงษ์
1033 711004 อบต.หนองโสน กำญจนบุรี 725-0-1062X-X นำงสำวเฉลำ แป้นเขียว
1034 711009 อบต.หนองฝ้ำย กำญจนบุรี 728-0-0355X-X นำงสำวฉวีวรรณ ศรีอุบล
1035 711010 ทต.สระลงเรือ กำญจนบุรี 743-0-4221X-X นำงปิยนันท์ กสิกรช ำนำญกุล
1036 711103 อบต.กลอนโด กำญจนบุรี 713-0-1953X-X นำยชญำณัตถพล พิกำพวง
1037 711106 ทม.ปำกแพรก กำญจนบุรี 713-0-4063X-X นำงรวีวรรณ ยอดแก้ว
1038 711306 ทต.วังโพธ์ิ กำญจนบุรี 735-1-1704X-X นำงปำริชำต พำนทอง
1039 720114 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนก ำยำน สุพรรณบุรี 747-0-3732X-X นำยสรศักด์ิ ค ำทับทิม
1040 720116 เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ สุพรรณบุรี 359-0-0013X-X น.ส.ชญำภำ  เรือนใจมั น
1041 720123 เทศบำลต ำบลห้วยวังทอง สุพรรณบุรี 359-0-1625X-X น.ส.กิรณำ สิริขวัญสกุลชัย
1042 720308 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำว สุพรรณบุรี 728-0-3443X-X น.ส.จันทิมำ  กำฬภักดี
1043 720404 เทศบำลต ำบลบำงปลำม้ำ สุพรรณบุรี 710-1-6334X-X น.ส.ศรีสมร  คิ วเที ยง
1044 720410 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำลี สุพรรณบุรี 710-0-5574X-X น.ส.นันท์นภัส ยธิกุล
1045 720413 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้ใหญ่ สุพรรณบุรี 710-0-0432X-X นำงนฤมล  ธรรมรัตน์
1046 720414 เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมพัฒนำ สุพรรณบุรี 747-0-0156X-X น.ส.ภัททิยำ  จิณฤทธ์ิ
1047 720506 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนปรู สุพรรณบุรี 989-8-3992X-X นำงวิลำลิณี  สำรโชติ
1048 720601 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 739-1-0994X-X นำงธัญลักษณ์ ยุทธเก่ง
1049 720606 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระกระโจม สุพรรณบุรี 739-0-0549X-X นำงชำคิณี  วจนะเสถียร
1050 720702 เทศบำลเมืองสองพี น้อง สุพรรณบุรี 710-0-5401X-X นำงณัฐฐำ แอ๊ฟเว็ต
1051 720707 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม สุพรรณบุรี 730-0-0167X-X นำงประภัสสร  ขุนสังวำลย์
1052 720901 เทศบำลต ำบลอู่ทอง สุพรรณบุรี 725-1-1733X-X นำงนัยนันท์ ศกุนตะเสฐียร
1053 720904 เทศบำลต ำบลขุนพัดเพ็ง สุพรรณบุรี 725-1-1362X-X นำงสุวรรณำ พุทธจักรศรี
1054 720905 เทศบำลต ำบลจรเข้สำมพัน สุพรรณบุรี 725-0-5295X-X น.ส.ปรำงค์ทอง  ใจมั น
1055 720908 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมะเกลือ สุพรรณบุรี 725-1-3113X-X นำงขวัญเรือน  วรภักดี
1056 720909 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโอ่ง สุพรรณบุรี 725-0-4885X-X น.ส.สุพรรษำ อ  ำสุวรรณ
1057 720912 เทศบำลต ำบลบ้ำนโข้ง สุพรรณบุรี 725-0-1031X-X น.ส.อุทัยวรรณ หงษ์เวียงจันทร์
1058 720915 เทศบำลต ำบลกระจัน สุพรรณบุรี 725-0-0062X-X เทศบำลต ำบลกระจัน
1059 721007 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพหลวง สุพรรณบุรี 711-0-3461X-X น.ส.รุ่งทิวำ  ขุมทอง
1060 730102 เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม นครปฐม 353-0-2045X-X เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม
1061 730104 เทศบำลต ำบลโพรงมะเดื อ นครปฐม 191-0-6746X-X น.ส. ดลยำ ครองระวะ
1062 730110 เทศบำลต ำบลมำบแค นครปฐม 701-0-2840X-X น.ส. สุดำรัตน์ ปรีชื น
1063 730122 อบต.โพรงมะเดื อ นครปฐม 733-0-0052X-X นำง พรเพ็ญ จันทร์เรือง
1064 730314 เทศบำลต ำบลศรีษะทอง นครปฐม 459-0-0030X-X น.ส. วรวรรณ เสนำะพิน
1065 730406 อบต.ดอนรวก นครปฐม 701-0-2035X-X อบต.ดอนรวก
1066 730507 อบต.บำงหลวง นครปฐม 702-0-1754X-X น.ส. รสรินทร์ เย็นกำย
1067 730515 อบต.นิลเพชร นครปฐม 702-0-1342X-X น.ส. นฤมล ศรีรอดไทร
1068 730520 อบต.ไผ่หูช้ำง นครปฐม 702-0-2228X-X น.ส. สุทัตตำ หู้เต็ม
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1069 730601 อบต. ท่ำข้ำม นครปฐม 702-0-0148X-X น.ส.อินทร์นิชำ เมธีโรจนศักด์ิ
1070 730604 เทศบำลต ำบลบำงกระทึก นครปฐม 734-1-4486X-X น.ส. สนธยำ พิทยคุณำประโยชน์
1071 730615 อบต. คลองจินดำ นครปฐม 734-0-7691X-X น.ส.ทัณณฐำ วัฒนะนนท์เกษม
1072 730616 อบต. ยำยชำ นครปฐม 734-1-4406X-X อบต. ยำยชำ
1073 730702 เทศบำลต ำบลศำลำยำ นครปฐม 459-0-2553X-X นำง สำวนำ กลิ นมัคผล
1074 740106 อบต.บ้ำนบ่อ สมุทรสำคร 712-0-4374X-X นำงสำวปิยะนุช  คุณำบุตร
1075 740111 เทศบำลต ำบลนำดี สมุทรสำคร 712-0-1383X-X เทศบำลต ำบลนำดี
1076 740113 ทต.คอกกระบือ สมุทรสำคร 712-0-7773X-X นำงสำวนันทกำญ  เกษมทัศนะ
1077 740115 อบต.พันท้ำยนรสิงห์ สมุทรสำคร 712-0-0080X-X นำงธัญชนก  ค ำหอม
1078 740207 อบต.บำงยำง สมุทรสำคร 727-0-4263X-X นำงสำวประภำพรรณ  มำศรีสุข
1079 740208 ทม.คลองมะเดื อ สมุทรสำคร 727-0-0556X-X นำงพรชนก  ชมรุ่ง
1080 740303 ทต.หลักห้ำ สมุทรสำคร 745-0-4345X-X นำงสำวปวีณำ  เลิศศรีสุรำษฎร์
1081 740304 ทต.เกษตรพัฒนำ สมุทรสำคร 745-1-0791X-X นำงสำวณภัทรชนม์  เกตุแก้ว
1082 750002 อบจ.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 709-1-4271X-X นำงพิริยำ  ม่วมตำด
1083 750111 อบต.นำงตะเคียน สมุทรสงครำม 709-1-6587X-X นำงอนุสรำ  ค ำบำง
1084 750201 อบต.กระดังงำ สมุทรสงครำม 709-0-1197X-X น.ส.ทิติภำ  ค ำมณีจันทร์
1085 750208 อบต.ดอนมะโนรำ สมุทรสงครำม 709-1-6382X-X นำงสุภำวดี  อมรรัตน์
1086 750209 อบต.บำงพรม สมุทรสงครำม 709-0-5162X-X น.ส.กำญจนำ  สังข์ทอง
1087 750303 ทต.เหมืองใหม่ สมุทรสงครำม 709-1-6876X-X นำงจุฬำภรณ์  อรุณชำติ
1088 750312 อบต.แพรกหนำมแดง สมุทรสงครำม 709-0-0882X-X น.ส.จิรวรรณ  แดงอรุณ
1089 760106 อบต.บำงจำน เพชรบุรี 703-0-1609X-X น.ส.เยำวลักษณ์  แท่งทอง
1090 760107 อบต.นำพันสำม เพชรบุรี 703-0-3493X-X น.ส.ปรียำภรณ์  ทองย้อย
1091 760114 อบต.บ้ำนหม้อ เพชรบุรี 983-9-2597X-X นำงณฐพร  สมฤทธ์ิ
1092 760312 อบต.หนองศำลำ เพชรบุรี 717-0-6797X-X น.ส. ทัศนีย์  มำระสิน
1093 760513 ทต.ท่ำแลง เพชรบุรี 703-0-7464X-X นำงกอบกุล  สุขเอี ยม
1094 760515 ทต.ท่ำไม้รวก เพชรบุรี 661-4-5339X-X น.ส.ขนิษฐำ  หนองบัว
1095 760603 อบต.บ้ำนหำด เพชรบุรี 731-0-0358X-X นำงจุฑำมำศ  พูลเนตร์
1096 760608 อบต.ท่ำเสน เพชรบุรี 703-1-9677X-X นำงพรพิมล  พรำยมี
1097 760609 อบต.หนองกระเจ็ด เพชรบุรี 731-0-1762X-X น.ส.สร้อยฟ้ำ  ธนูทอง
1098 760617 อบต.ท่ำช้ำง เพชรบุรี 703-0-1557X-X น.ส. นฤมล วังคะฮำต
1099 760701 อบต.บ้ำนแหลม เพชรบุรี 703-1-9785X-X นำงเกษร เพ็ชร์สวัสด์ิ
1100 760704 อบต.บำงขุนไทร เพชรบุรี 731-0-4110X-X น.ส.กนกวรรณ  วันแก้ว
1101 760706 อบต.บำงแก้ว เพชรบุรี 703-0-1389X-X นำง ศุภมำส  จันทร์เทศ
1102 760802 อบต.สองพี น้อง เพชรบุรี 704-1-1965X-X นำงสำวพิศมัย  จันทร์แก้ว
1103 770101 ทม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 715-0-5804X-X น.ส.วรำลี   พวงเพชร
1104 770102 ทต.คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 715-0-0125X-X นำงไพลิน  สำยเลียงสด
1105 770106 อบต.คลองวำฬ ประจวบคีรีขันธ์ 715-0-0967X-X น.ส.มณฑิรำ  แก้วเจริญ
1106 770108 อบต.อ่ำวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 716-0-2539X-X นำงหทัยนุช กิมเห
1107 770109 อบต.บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ 715-0-3554X-X น.ส.ดวงใจ  อัลแสง
1108 770203 ทต.ไร่ใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ 956-0-1888X-X น.ส.สุรัชนำ  เพ็ชรประดับ
1109 770204 อบต.กุยเหนือ ประจวบคีรีขันธ์ 723-1-2929X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุยเหนือ
1110 770205 อบต.เขำแดง ประจวบคีรีขันธ์ 723-1-1465X-X น.ส.ฐิติรัตน์  วงศ์เณร
1111 770206 อบต.ดอนยำยหนู ประจวบคีรีขันธ์ 723-0-0031X-X นำงจินตนำ  ศรีวัง
1112 770208 อบต.หำดขำม ประจวบคีรีขันธ์ 723-0-0628X-X น.ส.กฤชำกรณ์   รื นรวย
1113 770301 อบต.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 723-0-3004X-X น.ส.มัณฑณำ  ฤทธ์ิสุข
1114 770304 อบต.นำหูกวำง ประจวบคีรีขันธ์ 742-0-1158X-X นำงพิมพ์ใจ  วณิชยำรุ่งเรือง
1115 770306 อบต.ห้วยยำง ประจวบคีรีขันธ์ 715-0-4311X-X นำงจันทภัสม์  ชำติไทยไตรรงค์
1116 770405 อบต.ชัยเกษม ประจวบคีรีขันธ์ 742-1-1268X-X นำงนันทวรรณ  นำมสีสุข
1117 770406 อบต.ทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์ 742-0-2573X-X น.ส.สุนันญำ  ม่วงทอง
1118 770408 ทต.ร่อนทอง ประจวบคีรีขันธ์ 742-0-0381X-X นำงอุทัย  พุ่มสวัสด์ิ
1119 770502 อบต.ปำกแพรก ประจวบคีรีขันธ์ 742-0-0668X-X น.ส.อรสำ  จันทร์มริต
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1120 770509 อบต.ไชยรำช ประจวบคีรีขันธ์ 742-0-4334X-X นำงวรรณวิศำ  แสนค ำ
1121 770601 อบต.ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 716-0-0099X-X นำงปริชำติ  ฟักเถื อน
1122 770605 ทต.เขำน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 716-6-0244X-X เทศบำลต ำบลเขำน้อย
1123 770702 ทม.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 717-0-1665X-X น.ส.ธัญลักษณ์  สุขศรีมล
1124 770706 อบต.หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ 722-0-0994X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
1125 770803 อบต.ไร่เก่ำ ประจวบคีรีขันธ์ 722-0-3844X-X น.ส.พรรณนิภำ  จันทร์เทศ
1126 800109 อบต.ปำกนคร นครศรีธรรมรนำช 801-0-4420X-X  นำงสำยใจ มำศบ ำรุง 
1127 800116 ทต.โพธ์ิเสด็จ นครศรีธรรมรนำช 801-0-4942X-X นำงจงกลนี สมทอง
1128 800301 อบต.เขำแก้ว นครศรีธรรมรนำช 814-0-1132X-X  น.ส.สำยชล รัตนฉวี 
1129 800306 ทต.ขุนทะเล นครศรีธรรมรนำช 801-0-7015X-X น.ส.พรพรรณ ส ำเนำกำญจน์
1130 800404 ทต.ไม้เรียง นครศรีธรรมรนำช 814-1-3889X-X นำงมะลิวรรณ ศรีลำเทพย์
1131 800703 อบต.ท่ำเสม็ด นครศรีธรรมรนำช 822-0-3674X-X  นำงรัตติกำล สวนแก้ว 
1132 800705 อบต.เคร็ง นครศรีธรรมรนำช 822-0-5443X-X  นำงวิภำวี เพ็ชรโรจน์ 
1133 800805 อบต.หัวตะพำน นครศรีธรรมรนำช 779-0-6641X-X  นำยกมล วิทยอภิบำลกุล 
1134 800912 ทต.ถ  ำใหญ่ นครศรีธรรมรนำช 820-1-3973X-X นำงศุภวรรณ เพชรช่วย
1135 801102 ทต.ทุ่งสัง นครศรีธรรมรนำช 982-7-3874X-X นำงณฐปภัสร์ คงเหมำะ
1136 801303 ทต.เขำชุมทอง นครศรีธรรมรนำช 989-8-9739X-X  น.ส.ลัดดำวัลย์ ทองจันทร์ 
1137 801501 ทต.อ่ำวขนอม นครศรีธรรมรนำช 813-0-0854X-X  นำงเพ็ญพักตร์ ทองจันทร์ 
1138 801602 ทต.หัวไทร นครศรีธรรมรนำช 989-8-2254X-X  น.ส.วรรดี คงเขียว 
1139 801604 อบต.ทรำยขำว นครศรีธรรมรนำช 826-0-3752X-X นำงประภำรัตน์  รัตนกระจ่ำง
1140 802002 ทต.นำสำร นครศรีธรรมรนำช 816-0-1928X-X นำงชนิดำภำ แดงน้อย
1141 802003 อบต.ท้ำยส ำเภำ นครศรีธรรมรนำช 389-0-0849X-X นำงจันทร์ตรี ตรีสุข
1142 802102 อบต.กรุงชิง นครศรีธรรมรนำช 828-1-4116X-X  นำงศริญำภัสร์ พันธ์ินิตย์ 
1143 802302 ทต.ดอนตรอ นครศรีธรรมรนำช 826-0-6656X-X น.ส.พักตร์พิมล แซ่จิ ว
1144 802305 อบต.ถ  ำพรรณรำ นครศรีธรรมรนำช 989-9-6348X-X น.ส.สุมัชญำ ปำนเมือง
1145 810104 ทต.กระบี น้อย กระบี 812-0-2315X-X น.ส.เกษร ห่อกุล
1146 810105 อบต.เขำครำม กระบี 812-0-6122X-X น.ส.ธัมมนำถ เพ็งพอรู้
1147 810301 ทต.เกำะลันตำใหญ่ กระบี 973-0-0372X-X น.ส.ดรุณี มุดำ
1148 810302 อบต.เกำะลันตำใหญ่ กระบี 824-0-2426X-X น.ส.สมใจ ขำวแดง
1149 810304 อบต.เกำะกลำง กระบี 824-0-2663X-X น.ส.ดำรณี สมนึก
1150 810405 ทต.คลองพนพัฒนำ กระบี 824-0-3426X-X น.ส.อำภรณ์ สั นสท้ำน
1151 810503 อบต.อ่ำวลึกใต้ กระบี 812-0-2306X-X นำงดรุณี ยะลำ
1152 810507 อบต.อ่ำวลึกน้อย กระบี 818-1-3051X-X น.ส.ญำณิศำ ปะตุกำ
1153 820306 อบต.รมณีย์ พังงำ 678-2-5440X-X นำงสำวช่อชบำ  คนึงกำร
1154 820406 อบต.ท่ำอยู่ พังงำ 811-0-2626X-X นำงรุ่งรัตน์  กุลพันธ์
1155 820408 อบต.โคกกลอย พังงำ 809-0-1421X-X นำงวลัยพร  ยิ งยวด
1156 820410 ทต.บำงนำยสี พังงำ 810-1-1703X-X เทศบำลต ำบลบำงนำยสี
1157 820505 อบต.บำงม่วง พังงำ 661-3-6893X-X นำงสำวกมลวรรณ  ประไพรัตน์
1158 830101 ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต 805-1-0001X-X เทศบำลนครภูเก็ต
1159 830106 ทต.รัษฎำ ภูเก็ต 377-0-5504X-X น.ส. ชลดำ  รัตนประดิษฐ์
1160 830109 ทต.รำไวย์ ภูเก็ต 819-0-0007X-X น.ส.เยำวเรศ  สว่ำงจันทร์
1161 830301 ทต.เชิงทะเล ภูเก็ต 670-0-2233X-X น.ส.ปิยำรัตน์  กิ งเล็ก
1162 830303 อบต.เทพกระษัตรี ภูเก็ต 388-0-1115X-X น.ส.ปัทมำพร  ชูชื อ
1163 840101 ทต.วัดประดู่ สุรำษฏร์ธำนี 827-0-1206X-X น.ส.ปัณณธร ศรีชุม
1164 840103 อบต.มะขำมเตี ย สุรำษฏร์ธำนี 362-0-1946X-X นำงจิรำพร รัตนพันธ์
1165 840109 อบต.บำงไทร สุรำษฏร์ธำนี 362-0-1949X-X น.ส.ฉวีวรรณ บัวเพชร์
1166 840201 ทต.กำญจนดิษฐ์ สุรำษฏร์ธำนี 986-8-2792X-X น.ส.วิยะดำ กลิ นเสำวคนธ์
1167 840204 อบต.ท่ำทอง สุรำษฏร์ธำนี 807-0-9008X-X น.ส.ธมกร ทองสงค์
1168 840207 อบต.กรูด สุรำษฏร์ธำนี 808-0-2753X-X น.ส.ดวงรัตน์ ไทยเกิด
1169 840216 อบต.ตะเคียนทอง สุรำษฏร์ธำนี 362-0-4332X-X นำงอำรีรัตน์ สุวรรณศรี
1170 840305 อบต.ปำกแพรก สุรำษฏร์ธำนี 834-0-1443X-X นำงปนิตำ พรอนันต์ไพศำล
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1171 840701 อบต.ท่ำชนะ สุรำษฏร์ธำนี 679-1-8121X-X นำยสมบัติ สันติจรูญโรจน์
1172 840704 อบต.ประสงค์ สุรำษฏร์ธำนี 831-0-0472X-X อบต.ประสงค์
1173 840705 อบต.คันธุลี สุรำษฏร์ธำนี 981-8-2412X-X น.ส.จริยำ แสงทอง
1174 840707 อบต.คลองพำ สุรำษฏร์ธำนี 831-0-2259X-X น.ส.สิทธิมำ เพ็งผอม
1175 840709 ทต.เชี ยวหลำน สุรำษฏร์ธำนี 808-1-8165X-X ทต.เชี ยวหลำน
1176 840903 อบต.เขำวง สุรำษฏร์ธำนี 827-1-1843X-X น.ส.ปิยะพร ทิพย์ชิต
1177 841101 ทต.ท่ำฉำง สุรำษฏร์ธำนี 834-1-0165X-X นำงรุจี อ่วมสกุล
1178 841102 อบต.ท่ำฉำง สุรำษฏร์ธำนี 831-0-0783X-X น.ส.อรอุมำ อำจชะนะ
1179 841107 อบต.ปำกฉลุย สุรำษฏร์ธำนี 831-1-0992X-X น.ส.โสภำภรณ์ เรืองเวช
1180 841201 ทม.นำสำร สุรำษฏร์ธำนี 980-0-8641X-X น.ส.ปำรีณำ ไพรพิสุทธ์ิ
1181 841207 ทต.ควนศรี สุรำษฏร์ธำนี 362-0-1885X-X นำงกำญจนำ คงเคว็จ
1182 841407 ทน.สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฏร์ธำนี 807-0-8699X-X น.ส.อลิสำ อันธิเมือง
1183 841605 อบต.บำงสวรรค์ สุรำษฏร์ธำนี 982-8-2169X-X นำงปวีณำ เพชรสุวรรณ
1184 841609 อบต.สำคู สุรำษฏร์ธำนี 486-0-0127X-X อบต.สำคู
1185 841703 อบต.ท่ำสะท้อน สุรำษฏร์ธำนี 807-0-6070X-X น.ส.วิไลวรรณ เผือกเหล็ก
1186 841704 อบต.ลีเล็ด สุรำษฏร์ธำนี 661-7-0279X-X น.ส.จุฬำลักษณ์ แก้วประสิทธ์ิ
1187 841707 อบต.ท่ำโรงช้ำง สุรำษฏร์ธำนี 661-1-1386X-X น.ส.ดวงเพชร แซ่ว่อง
1188 841716 อบต.เขำหัวควำย สุรำษฏร์ธำนี 808-1-6698X-X น.ส.อนงค์พรรณ นำทอง
1189 850105 ทต.รำชกรูด ระนอง 361-0-2113X-X น.ส.วัชรี รัตนจันทร์
1190 850203 อบต.ละอุ่นเหนือ ระนอง 806-0-2949X-X น.ส.ชัญญำนุช นรสิงห์
1191 850205 อบต.บำงพระเหนือ ระนอง 806-0-1244X-X นำงสำวเนำวรัตน์ ศรีวัฒน์
1192 850306 อบต.บำงหิน ระนอง 806-0-5101X-X น.ส.จิตตรำ นวลแก้ว
1193 850403 อบต.น  ำจืดน้อย ระนอง 806-0-0573X-X นำยกรกช ชีวโรรส
1194 860102 ทต.ปำกน  ำชุมพร ชุมพร 803-1-9474X-X เทศบำล ต.ปำกน  ำชุมพร (โครงกำรถ่ำยโอน 1)
1195 860108 ทต.บำงหมำก ชุมพร 803-0-3462X-X นำงประหยัด  ไทยนุกูล
1196 860112 ทต.บำงลึก ชุมพร 832-0-0620X-X น.ส.สิริพร นำคคลี 
1197 860113 อบต.หำดพันไกร ชุมพร 832-0-4434X-X น.ส.สุรัชวดี  ศรีนุ่นอินทร์
1198 860119 อบต.วิสัยเหนือ ชุมพร 803-0-6839X-X น.ส.วนิดำ  จันทร์น้อย
1199 860120 ทต.หำดทรำยรี ชุมพร 803-0-1278X-X น.ส.ใกล้รุ่ง  โยธิกำร
1200 860205 อบต.สลุย ชุมพร 679-4-8334X-X น.ส.สุนีย์ ด่ำนศรีสุข
1201 860311 ทต.ชุมโค ชุมพร 832-0-3830X-X น.ส.ณธิดำ จงจินดำเจริญ
1202 860402 ทม.หลังสวน ชุมพร 804-1-3176X-X น.ส.จีรำพร เกษแก้ว
1203 860407 อบต.นำพญำ ชุมพร 804-0-2009X-X น.ส.พวงผกำ ย้อยสวัสด์ิ
1204 900106 อบต.ทุ่งหวัง สงขลำ 901-0-3962X-X นำงวิชุดำ  ล่องเซ่ง
1205 900107 อบต.เกำะยอ สงขลำ 901-0-4196X-X นำงพวงเพ็ญ  ไชยบุบผำ
1206 900203 อบต.กระดังงำ สงขลำ 923-1-2697X-X นำงสมหมำย  สังข์เกษม
1207 900211 อบต.บ่อแดง สงขลำ 923-0-0084X-X อบต.บ่อแดง เพื อกำรับเงิน
1208 900212 อบต.บ่อดำน สงขลำ 923-0-0166X-X องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อดำน
1209 900301 ทต.จะนะ สงขลำ 928-0-0085X-X นำงกันยำกำญจน์  นลำวัลย์
1210 900302 ทต.บ้ำนนำ สงขลำ 927-1-2739X-X น.ส.ขนิษฐำ  สุวรรณข ำ
1211 900308 อบต.น  ำขำว สงขลำ 928-0-1835X-X นำงพรทิพย์  ชูทอง
1212 900312 อบต.คู สงขลำ 928-0-0737X-X นำงเจะตีเม๊ำะ  รักหมัด
1213 900402 ทต.นำทวี สงขลำ 928-0-6168X-X น.ส.ชยุตรำ  แก้วระบำยสี
1214 900403 อบต.ฉำง สงขลำ 928-1-1334X-X นำงสวภำ  เพ็ชร์สิงห์
1215 900502 ทต.เทพำ สงขลำ 887-0-7131X-X น.ส.อริสรำ  หมัดเหล็ม
1216 900506 อบต.ท่ำม่วง สงขลำ 929-0-3031X-X น.ส.ทิวำขวัญ  ดวงแก้ว
1217 900608 อบต.เขำแดง สงขลำ 928-0-1002X-X นำงณัฐกฤตำ  ซีบะ
1218 900706 อบต.ท่ำบอน สงขลำ 981-8-8500X-X น.ส.ดรุณี  แก้วจินดำ
1219 900710 อบต.พังยำง สงขลำ 661-7-0494X-X น.ส.สุกำนดำ  เศรษฐพงศ์
1220 900711 อบต.ระวะ สงขลำ 981-9-4230X-X อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลำ
1221 900713 อบต.บ้ำนขำว สงขลำ 661-5-7277X-X น.ส.สุพิน  ขุนเหตุ
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1222 900804 ทต.กระแสสินธ์ุ สงขลำ 923-0-2037X-X น.ส.สุทำ  ดงพรหม
1223 900902 อบต.ท่ำชะมวง สงขลำ 981-3-1810X-X นำงอนงค์  มำกแก้ว
1224 900910 ทม.ก ำแพงเพชร สงขลำ 887-0-7233X-X น.ส.ขนิษฐำ  ลำวัล
1225 901002 ทม.สะเดำ สงขลำ 917-1-0819X-X น.ส.วรนุช  สนธิกุล
1226 901004 ทต.ปริก สงขลำ 369-0-1095X-X นำงกนกวรรณ  เพ็ชรชระ
1227 901005 อบต.ปริก สงขลำ 866-0-3129X-X น.ส.ขวัญภิรมย์  อุไรกุล
1228 901007 อบต.ส ำนักแต้ว สงขลำ 369-0-6357X-X นำงภิญญดำ  แก้วอนันต์
1229 901010 ทต.ปำดัง สงขลำ 938-0-6036X-X น.ส.ธิดำ  จิรเจริญเวศน์
1230 901103 ทม.บ้ำนพรุ สงขลำ 902-0-3870X-X นำงอรนุช  ด ำดี
1231 901105 ทม.คอหงส์ สงขลำ 879-0-0148X-X เทศบำลเมืองคอหงส์
1232 901112 อบต.คลองอู่ตะเภำ สงขลำ 911-0-1911X-X นำงเบญจวรรณ  ภัทรศิริโสภณ
1233 901115 ทม.ทุ่งต ำเสำ สงขลำ 915-0-0183X-X นำงพัทยำ  พร้อมมูล
1234 901120 ทต.คูเต่ำ สงขลำ 887-0-2510X-X นำงวิวิสนำ  ทองบุญ
1235 901403 อบต.แม่ทอม สงขลำ 911-0-1033X-X นำงกฤษณำ  ทวีกำยุจันทร์
1236 901502 อบต.ชิงโค สงขลำ 927-1-2506X-X นำงสำริศำ  ช่อดอก
1237 901505 อบต.ร ำแดง สงขลำ 927-1-1043X-X อบต.ร ำแดง
1238 910110 อบต.ตันหยงโป สตูล 672-8-2047X-X นำยดำรินทร์  นิลสกุล
1239 910114 อบต.ควนโพธ์ิ สตูล 919-0-2627X-X น.ส.อรวรรยำ  บุญศรี
1240 910203 อบต.ควนสตอ สตูล 981-2-5379X-X น.ส.นำเรีย  เกอำกะ
1241 910401 อบต.ท่ำแพ สตูล 910-0-0863X-X น.ส.อัสนี  หมีดหรน
1242 910402 อบต.แป-ระ สตูล 678-8-2148X-X ว่ำที  ร้อยตรีหญิงอัญลักษณ์ โต๊ะสมัน
1243 910502 อบต.ละงู สตูล 910-0-4091X-X อบต.ละงู
1244 910505 อบต.ปำกน  ำ สตูล 980-8-7758X-X นำงจันทิมำ  อุสมำ
1245 910605 อบต.ทุ่งบุหลัง สตูล 910-0-2127X-X นำงสุกัญญำ  ลัดเลีย
1246 920104 อบต.นำพละ ตรัง 903-1-8234X-X นำงสำววิลำวัลย์  เจือกโว้น
1247 920106 อบต.นำบินหลำ ตรัง 931-0-2629X-X นำงพรทิพย์  นวลสุวรรณ
1248 920112 อบต.หนองตรุด ตรัง 931-1-2308X-X นำงสุพรรษำ  บริโท
1249 920118 ทต.นำตำล่วง ตรัง 980-1-5911X-X นำงชนัญชิดำ  รำชเดิม
1250 920205 ทต.บำงเป้ำ ตรัง 846-0-2285X-X นำงสำวสุริฉัตร  ฉิมแสง
1251 920301 ทต.ควนโพธ์ิ ตรัง 916-1-3059X-X นำงสำวชนิดำ  ชูชนะ
1252 920304 อบต.นำชุมเห็ด ตรัง 903-0-4343X-X นำงสำวจิรำพร  เหมือนทอง
1253 920305 อบต.ในควน ตรัง 916-0-0349X-X นำงกำญจนำ  ศรีเพ็ชร
1254 920307 ทต.ทุ่งกระบือ ตรัง 916-1-2626X-X นำง อำรี เตะหนอน
1255 920308 อบต.ทุ่งค่ำย ตรัง 916-0-0003X-X นำงเรไร  พลแสง
1256 920408 อบต.สุโสะ ตรัง 916-1-3345X-X นำงสำวสำธร  พิชยมงคล
1257 920411 ทต.ท่ำพญำ ตรัง 916-1-3713X-X นำงสำวสนธยำ  เรืองดุก
1258 920501 ทต.ควนกุน ตรัง 918-1-0849X-X ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลควนกุน
1259 920505 อบต.กะลำเส ตรัง 918-6-0052X-X อบต.กะลำเส
1260 920507 ทต.นำเมืองเพชร ตรัง 918-0-4321X-X นำงรัตติกำล นำชุมเห็ด
1261 920601 อบต.ห้วยยอด ตรัง 372-0-0962X-X นำงสุจริตรำ  จันทนพันธ์
1262 920602 ทต.ห้วยยอด ตรัง 980-2-7103X-X นำงสำวป่ินปินัทธ์  โทธรรม
1263 920609 อบต.เขำขำว ตรัง 981-5-9488X-X นำงสุวภำ  รักสกุล
1264 920611 อบต.ปำกแจ่ม ตรัง 980-1-2741X-X อบต.ปำกแจ่ม
1265 920613 ทต.ท่ำงิ ว ตรัง 661-6-8624X-X นำงสำวชุติกำญจน์ ก้องกิตต์ไพศำล
1266 920617 อบต.ในเตำ ตรัง 989-7-8651X-X นำงรัชดำภรณ์ รอดเรืองฤทธ์ิ
1267 920618 อบต.ทุ่งต่อ ตรัง 226-0-0561X-X นำงสำวสุมำนะ สวัสดี
1268 920706 อบต.วังมะปรำงเหนือ ตรัง 903-0-5860X-X นำงบุณยำพร ทองหุ้ย
1269 920807 อบต.นำข้ำวเสีย ตรัง 903-0-3548X-X นำงกัลยำ  เพชรสุทธ์ิ
1270 920905 อบต.หนองปรือ ตรัง 935-0-3792X-X นำงสำวจิรำวรรณ อภัยรัตน์
1271 921001 อบต.หำดส ำรำญ ตรัง 916-1-4912X-X นำงขนิษฐำ  สุนทรนนท์
1272 930108 ทต.ท่ำแค พัทลุง 908-0-6181X-X นำงสำวนิตยำ จันทระ
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1273 930110 ทต.ต ำนำน พัทลุง 908-0-9268X-X นำงสุกัญญำ จันทร์แย้ม
1274 930112 ทต.ร่มเมือง พัทลุง 913-0-6459X-X นำงสำวศิริพร โอทอง
1275 930113 อบต.ชัยบุรี พัทลุง 908-1-4940X-X นำงสำวศรีประภำ รัตโน
1276 930116 ทต.ชะรัด พัทลุง 980-4-6146X-X นำงสำวธัญญรัตน์ ชูอินทร์
1277 930301 อบต.เขำชัยสน พัทลุง 921-0-0100X-X นำงสำวมลธิรำ ช่วยแก้ว
1278 930306 ทต.โคกม่วง พัทลุง 921-1-1028X-X น.ส.พรรณี  บัวผัน
1279 930309 ทต.ทะเลน้อย พัทลุง 908-0-6734X-X นำงวนัสชำ เขียดนุ้ย
1280 930401 ทต.ควนเสำธง พัทลุง 913-0-3385X-X นำงเขมวดี ชนะสิทธ์ิ
1281 930403 ทต.แม่ขรี พัทลุง 913-1-0948X-X นำงประคอง หนูวุ่น
1282 930505 ทต.นำขยำด พัทลุง 980-5-5672X-X นำงสำวพรทิพย์ ชูอินทร์
1283 930507 ทต.แหลมโตนด พัทลุง 908-0-2533X-X น.ส.วรรณำ  สงขำว
1284 930510 ทต.ดอนทรำย พัทลุง 980-2-0624X-X นำงวิจิตรำ แก้วเรือง
1285 930511 ทต.บ้ำนสวน พัทลุง 908-0-3222X-X นำงสำยใจ ทรัพย์สมบัติ
1286 930512 ทต.พนำงตุง พัทลุง 985-8-6514X-X นำงจุไรพร เมืองทอง
1287 930513 อบต.ชะมวง พัทลุง 957-0-3087X-X นำงเดือนเพ็ญ หนูด ำ
1288 930601 ทต.ปำกพะยูน พัทลุง 926-1-1475X-X ทต.ปำกพะยูน
1289 930605 อบต.เกำะหมำก พัทลุง 926-0-4098X-X นำงสำวชินภัทรจิรำ สุจวิพันธ์
1290 930607 ทต.หำรเทำ พัทลุง 913-1-2225X-X นำงอภิญญำ พรหมบุญแก้ว
1291 930609 ทต.อ่ำวพะยูน พัทลุง 926-0-1820X-X นำงสำวอุไรทิพย์ ทองรำช
1292 930903 อบต.นำปะขอ พัทลุง 921-0-0101X-X นำงวรรณำ พรหมวิเศษ
1293 930904 อบต.โคกสัก พัทลุง 913-0-0713X-X นำงนิตยำ นวลมี
1294 931004 ทต.บ้ำนพร้ำว พัทลุง 983-1-0809X-X นำยชำญณรงค์ เต็มยอด
1295 940108 อบต.กะมิยอ ปัตตำนี 929-1-1730X-X นำงฮำยำดี หะมะ
1296 940111 ทต.รูสะมิแล ปัตตำนี 907-1-7013X-X นำงสำวสุนทรียำ อำแว
1297 940205 อบต.บำงโกระ ปัตตำนี 907-0-3211X-X นำงโชษิตำ สังพันธ์
1298 940301 ทต.บ่อทอง ปัตตำนี 763-0-7332X-X นำงสำวมะริสำ พลเดช
1299 940702 ทม.ตะลุบัน ปัตตำนี 907-1-2611X-X ทม.ตะลุบัน
1300 940903 ทต.ตันหยง ปัตตำนี 907-1-0003X-X ทต.ตันหยง
1301 941009 อบต.กระโด ปัตตำนี 925-0-0679X-X นำงซูไฮลำ แวเต๊ะ
1302 941012 อบต.กอล ำ ปัตตำนี 925-0-8500X-X นำงสำวธิดำรัตน์ เทียมรัตน์
1303 950101 ทน.ยะลำ ยะลำ 932-3-4365X-X  นำงรัตติกำล สวนแก้ว 
1304 950105 ทต.ยุโป ยะลำ 932-0-7800X-X  น.ส.ณัฐชยำ สร้อยสุวรรณ 
1305 950405 อบต.คีรีเขต ยะลำ 912-0-3175X-X  น.ส.อริสำ ดวงแก้ว 
1306 950505 อบต.บำโร๊ะ ยะลำ 933-0-0511X-X  นำยรอดิง สีแต 
1307 950602 ทต.โกตำบำรู ยะลำ 924-0-1841X-X  น.ส.ยำรอดะห์ หะยีอูมำร์ 
1308 950705 ทม.สะเตงนอก ยะลำ 909-1-3747X-X  นำงณัฐยำ ตำเละ 
1309 950801 อบต.กรงปินัง ยะลำ 932-0-1282X-X  นำงสำวิตรี จันทร์สุวรรณรัตน์ 
1310 960101 ทม.นรำธิวำส นรำธิวำส 981-0-7291X-X น.ส.กรรณธินี  ฉลองวงศ์
1311 960205 อบต.ศำลำใหม่ นรำธิวำส 922-0-2078X-X น.ส.นิรชำ  รัตนมณี
1312 960206 อบต.บำงขุนทอง นรำธิวำส 922-0-0100X-X นำงวรรณดี หมวกรอง
1313 960304 อบต.ลุโบะสำวอ นรำธิวำส 905-3-5646X-X น.ส.อำภำพร  นพคุณขจร
1314 960801 อบต.แว้ง นรำธิวำส 914-3-0313X-X นำง ศุภลักษณ์  ส ำเร
1315 960806 อบต.โละจูด นรำธิวำส 914-0-6120X-X น.ส.สูรียำนิง  แวกะจิ
1316 961002 ทม.สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 914-0-1930X-X น.ส.ไพริน  กล่อมเกลี ยง
1317 961004 อบต.มูโนะ นรำธิวำส 914-0-7123X-X น.ส.อุไรรัตน์  มะหะหมัด
1318 961103 ทต.ปะลุรู นรำธิวำส 914-0-0530X-X นำง ซอลีฮะห์  หะยีอุสมัน

*ส ำหรับหน่วยงำนใดยังไม่ได้รับค่ำตอบแทน ให้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรทำงทำงไปรษณีย์อีกคร้ัง และจะด ำเนินกำรโอนคร้ังถัดไปเดือนกรกฎำคม 2566 (โดยประมำณ)
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