


ผู้ขอตรวจ คู่ตรวจ
ช่ือ - นามสกุล ช่ือ - นามสกุล

1 กระบ่ี อ ำเภอล ำทับ 3/12/2564 ด.ช.วรวุฒิ บุญสม นำยสมภพ บุญสม 0639040959
2 กระบ่ี อ ำเภอเขำพนม 9/3/2565 นำยวินัย ศรีระษำ น.ส.รัตณี รัตนะ 075689692
3 กระบ่ี อ ำเภอเขำพนม 9/3/2565 น.ส.จ ำเนียร ชะนะแก้ว น.ส.รัตณี รัตนะ 075689692
4 กระบ่ี อ ำเภอเขำพนม 16/3/2565 น.ส.ระเบียบ พงค์ทองเมือง นำงเหม ชุมพูนุช 075689692
5 กระบ่ี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองกระบ่ี 7/4/2565 น.ส.ประภัส มะหะหมัด น.ส.สอำงค์ มะหะหมัด 075622117
6 กระบ่ี อ ำเภอล ำทับ 28/4/2565 นำยธีระพงค์ นำครำช นำยชยำกร นำครำช 0639035527

7 กรุงเทพมหำนคร ท้องถ่ินเขตสำยไหม 1/12/2564 น.ส.กิติยำนี เทียมเมฆ น.ส.จันทรำ มูลทอง 0615509456
8 กรุงเทพมหำนคร ท้องถ่ินเขตบำงบอน 18/2/2565 ด.ช.ประสงค์ น ้ำมณี นำยสมเกียรติ น ้ำมณี 024503201

9 กำญจนบุรี อ ำเภอท่ำม่วง 8/12/2564 นำยปัญญำ หว่ำนพืช นำยสุริยำ หว่ำนพืช 0890242582
10 กำญจนบุรี อ ำเภอท่ำม่วง 14/12/2564 นำยพิพัฒน์ ดรุณโชติ น.ส.ประนอม อรุณโชติ 034612840
11 กำญจนบุรี อ ำเภอทองผำภูมิ 23/12/2564 นำยอภิวัฒน์ ชอบเพรำะ นำยประสิทธ์ิ ชอบเพรำะ 0924171497
12 กำญจนบุรี อ ำเภอสังขละบุรี 13/1/2565 ด.ช.อำร์ม - นำยดวน หงษ์ศุภบ ำรุง 034595395
13 กำญจนบุรี อ ำเภอสังขละบุรี 13/1/2565 ด.ช.เอกรินทร์ - นำยคุ่ย แกล้วกล้ำบรรพต 034595395
14 กำญจนบุรี อ ำเภอสังขละบุรี 13/1/2565 ด.ญ.กวินธิดำ ฤทธิยำงกูร นำยมีชัย ฤทธิยำงกูร 034595395
15 กำญจนบุรี อ ำเภอท่ำมะกำ 3/2/2565 น.ส.มณฑิรำ ประเสริฐศักด์ิ น.ส.มนต์ทิพย์ ประเสริฐศักด์ิ 0639012897
16 กำฬสินธ์ุ อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 27/12/2564 น.ส.วิมล ภักดิรัตน์ น.ส.หลอด ภักดิรัตน์ 0930966613
17 กำฬสินธ์ุ อ ำเภอยำงตลำด 18/3/2565 น.ส.น้อยหน่ำ พลสิมมำ นำยค ำพำ พลสิมมำ 0935200696

กระบ่ี

กรุงเทพมหานคร

กาญจนบุรี
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18 ขอนแก่น อ ำเภอภูผำม่ำน 9/12/2564 ด.ช.อัครเดช แปลงไทยสงค์ นำยอนุชิต แปลงไทยสงค์ 0639035780
19 ขอนแก่น อ ำเภอภูผำม่ำน 13/12/2564 ด.ช.ไทตัล แก้วกัลยำ นำยชวลิต แก้วกัลยำ 0639035780
20 ขอนแก่น ท้องถ่ินเทศบำลเมืองเมืองพล 27/12/2564 นำงน้อย เทศเรียน นำยหนูนำ แสงตำว 0815447524
21 ขอนแก่น อ ำเภอพระยืน 15/2/2565 นำยดวงค ำ จินำต๊ิบ นำงบัวจันทร์ เมืองซ้ำย 0942916149
22 ขอนแก่น อ ำเภอโนนศิลำ 4/3/2565 นำยอ๋อย วงษ์สงค์ นำงเบำ วงษ์สงค์ 0939689421
23 ขอนแก่น อ ำเภอโนนศิลำ 19/4/2565 นำยบุญถ่ิน ไชยมำลำ นำงมี ไชยมำลำ 0939689421

24 จันทบุรี อ ำเภอท่ำใหม่ 8/12/2564 นำยทรงพล แสงก ่ำ นำยกุศล แสงก ่ำ 039432800
25 จันทบุรี อ ำเภอเมืองจันทบุรี 9/12/2564 ด.ญ.ณัฏฐพร เพ็ชรประเสริฐ นำยธนภูมิ เพ็ชรประเสริฐ 0889813545
26 จันทบุรี อ ำเภอแหลมสิงห์ 15/12/2564 ด.ญ.กำนติมำ จันดำค ำ นำยสุทัศน์ จันดำค ำ 0639035532
27 จันทบุรี อ ำเภอแหลมสิงห์ 10/2/2565 ด.ญ.ณัฐนันท์ แซ่อ้ัง นำยศักดำ แซ่อ้ัง 0639035532

28 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอพนมสำรคำม 2/12/2564 น.ส.อุไร สิงห์กำรณ์ นำยบุญส่ง สิงห์กำรณ์ 0639036906
29 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 7/12/2564 น.ส.ทองปำน แก้วค ำบ้ง นำงสุมำลี แก้วค ำบ้ง 0639068683
30 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 7/12/2564 น.ส.บุญโฮม แถมพงษ์ นำงนำง แถมพงษ์ 0639038683
31 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 16/12/2564 นำยถวิล จันทรประโคน นำยโฮะ จันทรประโคน 0639038683
32 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 21/12/2564 นำยสนอง บัวไข นำงเฮือง บัวไข 0639038683
33 ฉะเชิงเทรำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ 21/1/2565 น.ส.นิตยำ กุญชร น.ส.กำญจนำ ฉวีวรรณ์ 0944346532
34 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 8/2/2565 นำยก้องเกียรติ งำมสม นำยมังกร เดชสง 0639038683
35 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอสนำมชัยเขต 22/2/2565 น.ส.ต้นอ้อ แพงสี น.ส.พรรณี แพงสี 0385979470
36 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอสนำมชัยเขต 22/2/2565 นำยอ๊ีด แพงสี น.ส.พรรณี แพงสี 038597947

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี
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37 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอสนำมชัยเขต 22/2/2565 น.ส.อรอุมำ แพงสี น.ส.พรรณี แพงสี 038597947
38 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 7/4/2565 นำงทองสุข ทนงค์ นำยสมมิตร เสียงสุขสรร 038508240
39 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 20/4/2565 นำงแต๋ว ปรำงค์ตะโก นำยลิบ กล ่ำศรี 038508240
40 ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 27/4/2565 น.ส.ก๊ิบ โหวงล้ิม น.ส.สุภำวดี รำษฎร์นิยม 038511185

41 ชลบุรี อ ำเภอบ้ำนบึง 21/12/2564 น.ส.สำยฝน เพชรแสง น.ส.ยำใจ เพชรแสง 038446202
42 ชลบุรี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองบ้ำนสวน 5/1/2565 น.ส.สำยใจ แสงเดือน นำงนก จ ำปำทอง 0800499119
43 ชลบุรี อ ำเภอสัตหีบ 10/2/2565 ด.ญ.ฉัตรพร เพ็ชร์ส้ม น.ส.บุญธรรม นวนละออ 0639038962
44 ชลบุรี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองบ้ำนสวน 23/2/2565 น.ส.จิตรสงวน ชัยเจริญ น.ส.สำยใจ เรืองหมวก 0800499119
45 ชลบุรี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลบำงละมุง 5/5/2565 ด.ช.ตวน บรรลือทรัพย์ นำยจวน บรรลือทรัพย์ 0867113386

46 ชัยนำท อ ำเภอสรรคบุรี 13/12/2564 นำยปิยะ เศษแสนวงค์ นำงเสำวนีย์ แสนกล้ำ 056481721

47 ชัยภูมิ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองชัยภูมิ 10/2/2565 นำยพัฒนำ จริตรัมย์ นำงสุพันธ์ จริตรัมย์ 0815793884
48 ชัยภูมิ อ ำเภอจัตุรัส 26/4/2565 นำยสุชำติ พันธ์ยำง น.ส.ขันทอง หงษ์หลง 0818790311
49 ชัยภูมิ อ ำเภอจัตุรัส 26/4/2565 นำยสุชำติ พันธ์ยำง นำยเมิน พันธ์ยำง 0818790311

50 ชุมพร อ ำเภอพะโต๊ะ 28/12/2564 น.ส.บุญลำภ อัมพวัน นำยเสน่ห์ อัมพวัน 077539239
51 ชุมพร อ ำเภอเมืองชุมพร 31/3/2565 นำยไพรัตน์ ทิพย์เนตร น.ส.สถำพร พรมจรรย์ 0858897812
52 ชุมพร อ ำเภอเมืองชุมพร 31/3/2565 นำยสุนันท์ ถึงเสียบญวน นำงพิมพ์ สุขเอมโอช 0858897812

เชียงราย

ชลบุรี

ชัยนาท

ชัยภูมิ

ชุมพร
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53 เชียงรำย อ ำเภอเชียงแสน 9/12/2564 นำงแสงอ่ิน จันทำพูน นำงแก้วพำ อินโย 0982539007
54 เชียงรำย อ ำเภอแม่ลำว 16/12/2564 นำงเก๋ียง ปินตำสำร นำยภัทรยุทธ วรรณรำช 053778020
55 เชียงรำย อ ำเภอแม่สรวย 30/12/2564 ด.ช.ชัชนันท์ จะสอ น.ส.นำกอ ป่อแสน 0882539925
56 เชียงรำย อ ำเภอแม่สรวย 30/12/2564 ด.ช.ธำวิน จะสอ น.ส.นำกอ ป่อแสน 0882539925

57 เชียงใหม่ อ ำเภอเชียงดำว 1/12/2564 นำยแฮโล๊ะ จะแฮ นำงนำลอ จะแฮ 053455197
58 เชียงใหม่ อ ำเภอเชียงดำว 1/12/2564 น.ส.นำโจ จะอือ นำงนะติ จะอือ 053455197

59 ตรัง อ ำเภอหำดส ำรำญ 20/12/2564 น.ส.วรำภรณ์ ชัยเพชร์ น.ส.เลลัย วรเลิศ 0639037571

60 ตำก อ ำเภอบ้ำนตำก 10/1/2565 ด.ช.มดแดง วันตำ นำยวสันต์ วันตำ 055591206
61 ตำก อ ำเภอเมืองตำก 22/2/2565 ด.ช.ชัยพล แซ่ว่ำง นำงวัลลภำ สิดำพร 055513157
62 ตำก ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลแม่กุ 18/3/2565 น.ส.น้อย นิลสม นำงบุญชม สีจัน 0805546941
63 ตำก ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลแม่กุ 23/3/2565 น.ส.น้อย นิลสม นำงบุญชม สีจัน 0805546941

64 นครปฐม ท้องถ่ินเทศบำลนครนครปฐม 21/12/2564 น.ส.หม่วย แซ่จิว น.ส.ออนอุมำ แซ่จิว 0868162863
65 นครปฐม อ ำเภอนครชัยศรี 9/2/2565 นำยเกียรติศักด์ิ เอ่ียมโอด น.ส.ชุติมำรัตน์ มลิทอง 0641919110
66 นครปฐม อ ำเภอนครชัยศรี 9/2/2565 นำยเกียรติศักด์ิ ดมหอม น.ส.ชุติมำรัตน์ มลิทอง 0641919110

67 นครรำชสีมำ อ ำเภอปำกช่อง 2/12/2564 น.ส.อรสำ พรมเมือง น.ส.ประเทียง ชำแก้ว 0639016958
68 นครรำชสีมำ อ ำเภอเสิงสำง 8/12/2564 นำยณัฐพล เขียวพรม น.ส.รำตรี วันทะวงค์ 0631878610

นครราชสีมา

เชียงใหม่

ตรัง

ตาก

นครปฐม
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69 นครรำชสีมำ ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลด่ำนเกวียน 8/12/2564 น.ส.อ้อ ปรูกระโทก นำงตุ๊ ด่ำนกระโทก 0819975002
70 นครรำชสีมำ ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลคลองไผ่ 9/12/2564 นำงช่วย มีรี น.ส.หนูแดง มีรี 0862435274
71 นครรำชสีมำ อ ำเภอคง 20/12/2564 นำงเตือย เจริญ นำยปุย เจริญ 0639038738
72 นครรำชสีมำ อ ำเภอคง 20/12/2564 นำยศักด์ิชัย สีหนำม น.ส.บัวผัน สีหนำม 0639038738
73 นครรำชสีมำ อ ำเภอขำมสะแกแสง 23/12/2564 นำยเป้ำ จงนอก นำยจันทร์ จงนอก 0889815737
74 นครรำชสีมำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองปำกช่อง 27/12/2564 น.ส.อำรีย์ เอกศิริ นำยฉัตรวรุฒม์ เอกะสิริพงษ์ 044313501
75 นครรำชสีมำ อ ำเภอห้วยแถลง 29/12/2564 นำยจ่อย พรมลิ นำงปอง พรมลิ 0872407599
76 นครรำชสีมำ อ ำเภอพิมำย 26/1/2565 นำยอ ำพล แย้มย้ิม นำยพรชัย แย้มย้ิม 0897171260
77 นครรำชสีมำ อ ำเภอพิมำย 31/1/2565 นำยหนูกร ลือชำ นำยสิบทิศ ลือชำ 0897171260
78 นครรำชสีมำ อ ำเภอหนองบุญมำก 29/4/2565 น.ส.คูน กัญญำวงศ์ นำยเกตุ กัญญำวงศ์ 0889815699

79 นครศรีธรรมรำช อ ำเภอชะอวด 21/1/2565 นำยเกษม ชำยเขียว นำยบุญฤทธ์ิ ชำยเขียว 075380311

80 นครสวรรค์ อ ำเภอบรรพตพิสัย 8/12/2564 นำยโลธำร์ เดวิด เฟสเลอร์ นำงถนอม เฟสเลอร์ 056244278
81 นครสวรรค์ อ ำเภอบรรพตพิสัย 15/12/2564 น.ส.ละออ แตงทอง นำยออด แตงทอง 056244278
82 นครสวรรค์ อ ำเภอบรรพตพิสัย 3/3/2565 นำยเ้ชน วงษ์ศรี นำยชีพ วงษ์ศรี 056244278

83 นนทบุรี อ ำเภอไทรน้อย 17/12/2564 นำยธวัชชัย ภำคสันเทียะ นำยสมัค ภำคสันเทียะ 0818754937
84 นนทบุรี อ ำเภอไทรน้อย 17/12/2564 น.ส.ฟ้ำงำม ภำคสันเทียะ นำยสมัค ภำคสันเทียะ 0818754937
85 นนทบุรี ท้องถ่ินเทศบำลนครปำกเกร็ด 9/3/2565 น.ส.อ้อย ช บุตรดี น.ส.บ ำรุง ช บุตรดี 0878270948

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

นนทบุรี

น่าน
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86 น่ำน อ ำเภอแม่จริม 1/3/2565 นำยจ้ือเก๋ง แซ่ท้ำว นำยจำว แซ่ท้ำว 0641807170
87 น่ำน อ ำเภอนำหม่ืน 30/3/2565 น.ส.ศรี ศรีพูล น.ส.บุญมี ทิศหน่อ 0639021661
88 น่ำน อ ำเภอนำหม่ืน 30/3/2565 น.ส.ศรี ศรีพูล น.ส.บุญมี ทิศหน่อ 0639021661

89 บึงกำฬ อ ำเภอเมืองบึงกำฬ 5/5/2565 นำยก็อต ชะนะชัย นำยแอ ชะนะชัย 042491465

90 บุรีรัมย์ อ ำเภอโนนสุวรรณ 17/12/2564 นำยเมือง แก้วยงกฎ นำงไปล่ ขันแก้ว 044607269
91 บุรีรัมย์ อ ำเภอบ้ำนกรวด 21/12/2564 น.ส.แป๊บ เส็งประโคน นำยสมชำย เส็งประโคน 044679029
92 บุรีรัมย์ อ ำเภอนำงรอง 14/2/2565 นำยสมจิตร ข ำเอนก นำยสมหมำย ข ำเอนก 044632041

93 ปทุมธำนี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว 28/4/2565 น.ส.สรัญญำ เนำว์สุข น.ส.สุทัตตำ สุวรรณเกษร 029876004

94 ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอทับสะแก 1/12/2564 น.ส.ศรินยำ แสงจันทร์ นำงอยู่ แสงจันทร์ 032672316
95 ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอบำงสะพำน 4/1/2565 นำยสงวน ทอดสนิท นำงเสง่ียม ธรรมเนียม 0639018087
96 ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอบำงสะพำน 7/3/2565 นำยฟิว ศรีไชยนิวำศน์ นำยธนำกร จีนสีดง 0639018087
97 ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอหัวหิน 7/3/2565 นำยอินทร์ รักษำ น.ส.เล็ก โรจน์ทนงค์ 032652925
98 ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอบำงสะพำน 10/3/2565 ด.ช.ชนะชัย เสริมพันธ์ นำยสุพจน์ เสริมพันธ์ 0639018087

99 ปรำจีนบุรี อ ำเภอบ้ำนสร้ำง 17/12/2564 น.ส.จินตนำ สง่ำงำม น.ส.สุจิน สง่ำงำม 0639038318
100 ปรำจีนบุรี อ ำเภอบ้ำนสร้ำง 11/1/2565 น.ส.อึน เซ โก น.ส.ยุพเรศ กระจ่ำง 0639038318
101 ปรำจีนบุรี อ ำเภอบ้ำนสร้ำง 11/1/2565 น.ส.อึนบี โก น.ส.ยุพเรศ กระจ่ำง 0639038318

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี
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102 ปรำจีนบุรี อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 13/1/2565 น.ส.จินตนำ พวยชำลี นำยสมพำน พวยชำลี 037213396
103 ปรำจีนบุรี อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 3/2/2565 น.ส.บุญเย่ียม สัพจำรย์ นำยคัด สัพจำรย์ 037213396
104 ปรำจีนบุรี อ ำเภอกบินทร์บุรี 8/3/2565 น.ส.เดือน ดอนผำ นำงค ำมูล พะชะ 0639032943
105 ปรำจีนบุรี อ ำเภอกบินทร์บุรี 8/3/2565 น.ส.เรียม เดชณรงค์ น.ส.สุชำดำ เดชณรงค์ 0639032943
106 ปรำจีนบุรี อ ำเภอกบินทร์บุรี 21/4/2565 นำยกิติพงษ์ บ ำรุงวัตร น.ส.ตรีทิพยนิภำ บ ำรุงวัตร 0639032943

107 พระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอวังน้อย 16/12/2564 น.ส.ขันทอง ไกรโภชน์ นำยไชยำ ไกรโภชน์ 0889810513
108 พระนครศรีอยุธยำ ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลปรำสำททอง 14/1/2565 ด.ช.เกรียงไกร จ่ันเพ็ชร นำยอำทร จ่ันเพ็ชร 0817444920
109 พระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอวังน้อย 4/4/2565 นำยก ำธร พวงศิลป์ นำยอ ำภำ พวงศิลป์ 0889810513
110 พระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอบ้ำนแพรก 22/4/2565 นำยบุญนำค ช่ืนใจ น.ส.นวรัตน์ ช่ืนใจ 035386484

111 พังงำ อ ำเภอตะก่ัวทุ่ง 14/1/2565 นำงอรณิช เรืองเดช น.ส.สำยบัว เรืองเดช 0639035279

112 พัทลุง ท้องถ่ินเทศบำลเมืองพัทลุง 15/12/2564 นำยกิตติศักด์ิ สีเอียด นำยบุญส่ง สีเอียด 0862990720
113 พัทลุง อ ำเภอตะโหมด 24/12/2564 นำยใหม่ ทองบุญช่วย นำยมนูญ ทองบุญช่วย 0992642235
114 พัทลุง อ ำเภอกงหรำ 27/1/2565 นำยวุฒิชัย หล ำสะ น.ส.ฝำตีหม๊ะ มัยยะ 0639041042
115 พัทลุง อ ำเภอกงหรำ 27/1/2565 นำยเอกชัย หล ำสะ น.ส.ฝำตีหม๊ะ มัยยะ 0639041042
116 พัทลุง อ ำเภอกงหรำ 1/2/2565 นำยวุฒิชัย หล ำสะ นำยหมัดแสละ หล ำสะ 0639041042
117 พัทลุง อ ำเภอกงหรำ 1/2/2565 นำยเอกชัย หล ำสะ นำยหมัดแสละ หล ำสะ 0639041042
118 พัทลุง ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลมะกอกเหนือ 30/3/2565 น.ส.หนูรำย เสนำคง นำงหนูริง เสนำคง 0858987659
119 พัทลุง ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลมะกอกเหนือ 30/3/2565 นำยวิเชียร จันทร์สุข นำยกลับ จันทร์สุข 0858987659

พระนครศรีอยุธยา

พังงา

พัทลุง
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120 พัทลุง อ ำเภอควนขนุน 31/3/2565 น.ส.มูเน๊ำะ สุดทรง นำยสมศักด์ิ สุดทรง 0889814410
121 พัทลุง อ ำเภอควนขนุน 31/3/2565 น.ส.สำยสุต ปำนจันทร์ นำยประมวล ปำนจันทร์ 0889814410

122 พิจิตร ท้องถ่ินเทศบำลเมืองบำงมูลนำก 9/12/2564 น.ส.พัขรี ประเสริฐ น.ส.แพะ ประเสริฐ 0987897861
123 พิจิตร อ ำเภอสำกเหล็ก 30/12/2564 น.ส.น ้ำฝน สำยสว่ำง นำยประนอม สำยสว่ำง 0639024466
124 พิจิตร อ ำเภอวชิรบำรมี 11/1/2565 น.ส.รจนำ ช่ืนบำน น.ส.สมพงษ์ ช่ืนบำน 0639024455
125 พิจิตร ท้องถ่ินเทศบำลเมืองตะพำนหิน 12/1/2565 นำยสมพงษ์ แสนเสนำะ นำยธนู บุญมี 0902235165
126 พิจิตร อ ำเภอบำงมูลนำก 31/1/2565 นำยเมธัส เหล็กรำช นำยสุนันท์ โสประโคน 0932682199

127 พิษณุโลก อ ำเภอวัดโบสถ์ 21/2/2565 นำยจุ่น เขียวชอุ่ม น.ส.สมบูรณ์ พุทธิษร 0932961374
128 พิษณุโลก อ ำเภอบำงระก ำ 25/4/2565 นำงจอม แสงประสิทธ์ิ นำยชีวิน พลกล้ำ 0632030860

129 เพชรบุรี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองชะอ ำ 7/12/2564 ด.ช.ธรำธร กำศมณี นำยสมำน กำศมณี 032470116
130 เพชรบุรี อ ำเภอเมืองเพชรบุรี 29/3/2565 นำงแดง บำตำลเรียน น.ส.ผอง บำตำลเรียน 032402279

131 เพชรบูรณ์ อ ำเภอศรีเทพ 14/12/2564 นำยบัณฑิต ศรบรรจง น.ส.ค ำมุกข์ กันหำเขียว 063904258
132 เพชรบูรณ์ อ ำเภอวังโป่ง 8/2/2565 น.ส.วรรณภำ เสริมสถำน น.ส.ทองสุข เสริมสถำน 0910269984
133 เพชรบูรณ์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 10/2/2565 น.ส.เรียม โล่ห์สุวรรณ นำงรัตนำ โล่ห์สุวรรณ 0861193257
134 เพชรบูรณ์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 15/2/2565 นำยสมเกียรติ โพธ์ิสุวรรณ์ นำยค ำรณ โพธ์ิสุวรรณ์ 0861193527
135 เพชรบูรณ์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 15/2/2565 นำยสมเกียรติ โพธ์ิสุวรรณ์ นำยค ำรณ โพธ์ิสุวรรณ์ 0861193527

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

แพร่

พิจิตร

พิษณุโลก
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136 แพร่ อ ำเภอร้องกวำง 31/1/2565 นำยทองไลย์ พรมสุวรรณ นำยนิคม พรมสุวรรณ 0639022296
137 แพร่ อ ำเภอร้องกวำง 31/1/2565 นำยทองไลย์ พรมสุวรรณ นำยนิคม พรมสุวรรณ 0639022296
138 แพร่ อ ำเภอร้องกวำง 31/1/2565 นำยทองไลย์ พรมสุวรรณ นำยนิคม พรมสุวรรณ 0639022296
139 แพร่ ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลช่อแฮ 7/4/2565 นำยสุวิทย์ จุปะมัดตัง นำยสมเกียรติ จุประมัตตัง 0817126182

140 ภูเก็ต ท้องถ่ินเทศบำลเมืองกะทู้ 5/1/2565 นำงสนอง วำจำสนิท นำงสมร วำจำสนิท 0819682509

141 มหำสำรคำม อ ำเภอบรบือ 4/2/2565 น.ส.สุดใจ สุตนำ นำยไสว สุตนำ 0859003947

142 มุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 1/12/2564 นำยโก้ รัตนพันธ์ นำยบ่อ รัตนพันธ์ 0639040298
143 มุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 2/12/2564 น.ส.ส้ัน พังคี นำงจันทร์ พำลึก 0639040298
144 มุกดำหำร ท้องถ่ินเทศบำลเมืองมุกดำหำร 30/12/2564 นำยน้อย ธำนี นำยคำรม ธำนี 0626923597
145 มุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 11/1/2565 นำยธวัชชัย ตำค ำกุ นำยร ำไพ ตำค ำกุ 0639040298

146 แม่ฮ่องสอน อ ำเภอแม่ลำน้อย 27/12/2564 ด.ช.ชัยพร เกษตรย่ังยืนสภำ น.ส.ปิยะวัลย์ เกษตรย่ังยืนสภำ 0536893690

147 ยโสธร อ ำเภอเลิงนกทำ 4/3/2565 นำยสมำน สำยสุด นำงสมพำร ชำยทวีป 0888981424

148 ร้อยเอ็ด ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลมะอึ 31/1/2565 ด.ช.วุฒินันท์ วงษ์ขันธ์ นำยวุฒิชัย วงษ์ขันธ์ 0956605671

149 ระนอง อ ำเภอกระบุรี 9/12/2564 นำยจรัญ ทองนุ่ม นำยสุชำติ ทองนุ่ม 077828477

มุกดาหาร

แม่ฮ่องสอน

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

ระนอง

ภูเก็ต

มหาสารคาม
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ค าขอ
 ส านักทะเบียน

150 ระนอง อ ำเภอเมืองระนอง 19/1/2565 น.ส.กัลยำ คงปำน น.ส.สำยัณห์ คงปำน 077810201
151 ระนอง อ ำเภอกระบุรี 19/1/2565 น.ส.มำลี อ่อนค ำ นำยสมพงษ์ อ่อนค ำ 077828477
152 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยลำเตป อุ่นเรือน น.ส.ชำบ้ี อุ่นเรือน 077893065
153 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยฟำอีฟ อุ่นเรือน น.ส.ชำบ้ี อุ่นเรือน 077893065
154 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.วีด๋ำ อุ่นเรือน น.ส.ชำบ้ี อุ่นเรือน 077893065
155 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยนำวำ ขุนภักดี นำงยำล๊ะ ขุนภักดี 077893065
156 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำงมำรีย๊ะ ขุนภักดี นำงยำล๊ะ ขุนภักดี 077893065
157 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยหมำน ขุนภักดี นำงยำล๊ะ ขุนภักดี 077893065
158 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.ลำเซ๊ียะ ขุนภักดี นำงยำล๊ะ ขุนภักดี 077893065
159 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.อำตีล๊ะ ภักดี นำงอัสนี ภักดี 077893065
160 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยฮำหมีด อุ่นเรือน นำงอัสนี ภักดี 077893065
161 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำงฮำสำน๊ะ ภักดี นำงอัสนี ภักดี 077893065
162 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยชูอีพ ขุนภักดี นำงไทรหนำบ ขุนภักดี 077893065
163 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.ฮำยีม๊ะ แก้วนพรัตน์ นำยฟำริด แก้วนพรัตน์ 077893065
164 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยอำริฟ เขน็ดพืช นำงสอลีห๊ะ ภักดี 077893065
165 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.อัสม๊ะ เขน็ดพืช นำงสอลีห๊ะ ภักดี 077893065
166 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยนำวำวี เขน็ดพืช นำงสอลีห๊ะ ภักดี 077893065
167 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยบำร่ี หมำนจิตร นำงฟำตีม๊ะ หมำนจิตร 077893065
168 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยตบรอหนี หมำนจิตร นำงฟำตีม๊ะ หมำนจิตร 077893065
169 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.สำกีน๊ะ ภักดี นำงฟำตีม๊ะ หมำนจิตร 077893065
170 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 ด.ช.ปวรยศ เขน็ดพืช น.ส.อัญญำริน เขน็ดพืช 077893065
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ค าขอ
 ส านักทะเบียน

171 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.ไรม๊ะ ภิญโญ นำงสำรอห๊ะ ภิญโญ 077893065
172 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยอ ำรัน ภิญโญ นำงสำรอห๊ะ ภิญโญ 077893065
173 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำยสักกำรียำ ชิดเอ้ือ นำงซีม๊ะ ชิดเอ้ือ 077893065
174 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 นำงรอกำยะห์ ดะอำนี นำงซีม๊ะ ชิดเอ้ือ 077893065
175 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 20/1/2565 น.ส.นูรีย๊ะ ชิดเอ้ือ นำงซีม๊ะ ชิดเอ้ือ 077893065
176 ระนอง อ ำเภอสุขส ำรำญ 1/2/2565 นำยรำเหม ปรำบสมุทร นำงไรหนำบ ปรำบสมุทร 077893065
177 ระนอง ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลน ้ำจืด 2/3/2565 นำยชัยยศ ประเสริฐ นำงอรอนงค์ ก่ิงแก้ว 0898743329
178 ระนอง ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลน ้ำจืด 2/3/2565 นำยชร ประเสริฐ นำงอรอนงค์ ก่ิงแก้ว 0898743329
179 ระนอง ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลน ้ำจืด 2/3/2565 นำยศรรำม ประเสริฐ นำงอรอนงค์ ก่ิงแก้ว 0898743329
180 ระนอง อ ำเภอเมืองระนอง 17/3/2565 น.ส.ปรำณี ใจกล้ำ น.ส.ปรำนอม ใจกล้ำ 077810201

181 ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง 26/4/2565 ด.ช.พิชญภูมิ สุขศิริภำพ น.ส.นวล สุขศิริภำพ 038622984
182 ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง 26/4/2565 ด.ญ.พิชญำภำ สุขศิริภำพ น.ส.นวล สุขศิริภำพ 038622984
183 ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง 3/5/2565 นำยศรี ปำปะใข นำงจันทร์ ทบแก้ว 038622984

184 รำชบุรี อ ำเภอปำกท่อ 6/1/2565 นำยสมนึก เนียเติม นำยสมคิด เนียเติม 0875636536
185 รำชบุรี อ ำเภอเมืองรำชบุรี 26/1/2565 น.ส.แตงโม - น.ส.มะลิ ประธำน 0639041272
186 รำชบุรี อ ำเภอโพธำรำม 10/2/2565 ด.ช.ว่อง โจ๊ว ลิม น.ส.บังอร ช่ืนอำรมณ์ 032234282
187 รำชบุรี อ ำเภอโพธำรำม 10/2/2565 น.ส.เส่ีย แสนนำใต้ นำยคมข ำ แสนนำใต้ 032234282
188 รำชบุรี อ ำเภอโพธำรำม 10/2/2565 น.ส.เส่ีย แสนนำใต้ นำยคมข ำ แสนนำใต้ 032234282
189 รำชบุรี อ ำเภอด ำเนินสะดวก 25/3/2565 น.ส.ยุพิน พุ่มพวง นำยประสิทธ์ิ พุ่มพวง 0891260157

ระยอง

ราชบุรี
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190 ลพบุรี อ ำเภอโคกส ำโรง 9/12/2564 นำยปัญญำ อ่อนถำ นำยชนะ ทงสันเทียะ 0949854177
191 ลพบุรี อ ำเภอโคกเจริญ 9/12/2564 น.ส.สมคิด เพ็งหมู น.ส.สมจิต เพ็งหมู 0899041268
192 ลพบุรี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองบ้ำนหม่ี 9/12/2564 น.ส.นภำพร นำคประเสริฐ น.ส.ดวงใจ ม่ันมือเสือ 0801949662
193 ลพบุรี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลโคกส ำโรง 7/1/2565 นำยชัย เปล่ียนเจริญ นำยบรรสง เปล่ียนเจริญ 0945466014
194 ลพบุรี อ ำเภอโคกส ำโรง 10/1/2565 น.ส.รสสุคนธ์ คลองส ำรวจ นำยเกริกศักด์ิ สงสอำด 036441304
195 ลพบุรี อ ำเภอโคกส ำโรง 9/3/2565 นำยสมเดช ผมงำม นำงหอม ผมงำม 0613155424

196 ล ำปำง อ ำเภอแม่เมำะ 15/2/2565 ด.ช.ดำปรือ แซ่ต้ัง นำยชำญวิทย์ แซ่ต้ัง 0639041132
197 ล ำปำง อ ำเภอแม่เมำะ 15/2/2565 ด.ญ.สุปรีดี แซ่ต้ัง นำยชำญวิทย์ แซ่ต้ัง 0639041132
198 ล ำปำง อ ำเภอเมืองปำน 21/2/2565 ด.ช.พงศกร - นำยนิเวศร์ ใจหมำย 0639019678

199 เลย อ ำเภอวังสะพุง 15/3/2565 นำยกำย พุดทรำ น.ส.จินต์ พุดทรำ 0639036171
200 เลย อ ำเภอปำกชม 18/3/2565 นำยทวี เอกวงษำ นำยธรรม เอกวงษำ 042881099

201 ศรีสะเกษ อ ำเภอขุนหำญ 8/12/2564 น.ส.วันนิสำ นอบน้อม น.ส.โสภี โทชัย 045669148

202 สงขลำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองปำดังเบซำร์ 7/12/2564 น.ส.มำลีกุล หมัดสม่ัน นำงทิพยำ ชูทอง 0896585536
203 สงขลำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองปำดังเบซำร์ 8/12/2564 น.ส.รอกีบ๊ะ นุ่นโย นำงฮำเหร๊ำะ เส็นทอง 0896585536
204 สงขลำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองปำดังเบซำร์ 9/12/2564 น.ส.ปุ้ม บิลแซ่รัน นำยรอฉำด บิลแซ่รัน 0896585536
205 สงขลำ อ ำเภอระโนด 23/12/2564 นำยวีระพล สว่ำงวงศ์ น.ส.จันทร์เพ็ญ พะยัคใหม่ 0639032071

ศรีสะเกษ

สงขลา

ลพบุรี

ล าปาง

เลย
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206 สงขลำ อ ำเภอระโนด 27/12/2564 น.ส.ไพลิน ย้ิมสกุล นำยประยูร ห้วยแก้ว 0639032071
207 สงขลำ อ ำเภอระโนด 14/1/2565 นำยสมพงศ์ โพธ์ิศิริ นำยทนงค์ พูลสุข 0639032071
208 สงขลำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองปำดังเบซำร์ 8/4/2565 ด.ญ.นำเซีย วงศ์ทอง น.ส.จุฑำมำศ ทิพย์ปำน 0896585536
209 สงขลำ ท้องถ่ินเทศบำลเมืองปำดังเบซำร์ 8/4/2565 น.ส.วรำภร ชูเล่ือน นำยแสงสุรีย์ ชูเล่ือน 0896585536

210 สตูล อ ำเภอควนกำหลง 18/2/2565 น.ส.วำสนำ ผลเพ่ิม น.ส.ส ำรวย ผลเพ่ิม 0889814368

211 สมุทรปรำกำร ท้องถ่ินเทศบำลนครสมุทรปรำกำร 3/12/2564 น.ส.นันทพร คงค ำสิทธ์ิ นำงตุ๋ย คงค ำสิด 023826140
212 สมุทรปรำกำร อ ำเภอบำงพลี 14/12/2564 น.ส.มำลำตี หลวงบ ำรุง น.ส.เกษร น่วมหนู 023373489
213 สมุทรปรำกำร ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลด่ำนส ำโรง 11/2/2565 น.ส.รสรินทร์ หลักบุญ น.ส.รจนำ อ ำรุง 027592770
214 สมุทรปรำกำร ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลด่ำนส ำโรง 14/2/2565 น.ส.ชนิดำ โรจนำภำ นำงบุศรำคัม เกิดสว่ำง 027592770

215 สมุทรสงครำม อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 16/12/2564 น.ส.เรียม อุดมพร น.ส.ขวัญตำ ป่ินแก้ว 0639035972
216 สมุทรสงครำม อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 21/12/2564 นำยไชยำ พูลทรัพย์ น.ส.ชฎำพร พูลทรัพย์ 0639035972
217 สมุทรสงครำม อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 10/1/2565 นำยสมยศ แซ่จ๋ิว น.ส.สุนีย์ แซ่จ๋ิว 0639035972
218 สมุทรสงครำม อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 18/3/2565 น.ส.ค ำมัด สนิท นำยก ่ำ สนิท 0639035972

219 สระแก้ว ท้องถ่ินเทศบำลเมืองอรัญญประเทศ 20/12/2564 นำยวีระศักด์ิ สร้อยทัด นำยถนอมศักด์ิ สร้อยทัด 0906069919
220 สระแก้ว อ ำเภอวังสมบูรณ์ 8/3/2565 นำยเอ็กซ์ หม่ืนภักดี นำยหน่ึง หม่ืนภักดี 0639021468
221 สระแก้ว อ ำเภอวังสมบูรณ์ 8/3/2565 นำยบุญชู ยะรำเศษ นำงสมจิตร ยะรำเศษ 0639021468
222 สระบุรี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลหนองแค 3/5/2565 นำงจิตรำ บุญศูนย์ นำยอมรรัตน์ ชูรัตน์ 036371334

สระแก้ว

สตูล

สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม
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ค าขอ
 ส านักทะเบียน

223 สุพรรณบุรี อ ำเภอด่ำนช้ำง 3/12/2564 น.ส.กิจจำ ศรีเหรำ น.ส.เรียง ศรีเหรำ 035596056
224 สุพรรณบุรี อ ำเภอด่ำนช้ำง 3/12/2564 นำยอนุชิต ศรีเหรำ น.ส.เรียง ศรีเหรำ 035596056
225 สุพรรณบุรี อ ำเภอด่ำนช้ำง 3/12/2564 นำยเรวัฒ งำมย่ิง น.ส.ตุ๊กตำ งำมย่ิง 035596056
226 สุพรรณบุรี อ ำเภอสองพ่ีน้อง 23/12/2564 นำยนิยม ครยก น.ส.เพชร ครยก 0959103713
227 สุพรรณบุรี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองสองพ่ีน้อง 24/12/2564 นำยขวัญโกมล โป๊ะเอก น.ส.สุนีย์ เมฆบุตร 0857048613
228 สุพรรณบุรี อ ำเภอสองพ่ีน้อง 25/1/2565 นำยนิยม ครยก น.ส.เพชร ครยก 0959103713
229 สุพรรณบุรี อ ำเภอด่ำนช้ำง 26/1/2565 น.ส.บุษณำ เฉลำกำย น.ส.สุภำภรณ์ สุงษำเกษ 035596056
230 สุพรรณบุรี อ ำเภอด่ำนช้ำง 26/1/2565 น.ส.ใหม่ เฉลำกำย น.ส.สุภำภรณ์ สุงษำเกษ 035596056
231 สุพรรณบุรี อ ำเภอด่ำนช้ำง 26/1/2565 ด.ญ.น ้ำฟ้ำ เฉลำกำย น.ส.สุภำภรณ์ สุงษำเกษ 035596056
232 สุพรรณบุรี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลสระยำยโสม 8/2/2565 นำยสมชำย จันทรังสี นำงก้อน บุบผำชำติ 035564011

233 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอบ้ำนนำสำร 6/1/2565 น.ส.ปรีดำ จันทร์สง นำยอดุลย์ จันทร์สง 077344691
234 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอพระแสง 10/1/2565 นำยรุ่งอรุณ เกตุเมฆ น.ส.สำยเพ็ญณี เวชจันทร์ศิลป์ 077369274
235 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอบ้ำนนำสำร 7/2/2565 นำยเอกวิทย์ พิมพ์ลอย น.ส.สุภำพร พิมพ์ลอย 077344691
236 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอบ้ำนนำสำร 7/2/2565 น.ส.อรอุมำ พิมพ์ลอย น.ส.สุภำพร พิมพ์ลอย 077344691
237 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 9/2/2565 นำยกฤษฎำ เจริญผล น.ส.จงดี ครุฑถนอม 0639034970
238 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 3/3/2565 น.ส.วำสนำ ใจร่ืน นำยสมนึก ใจร่ืน 0639034970
239 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 15/3/2565 น.ส.แก้วตำ เพชรมณี นำงปรำณี ทองเรือง 0639034970
240 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 15/3/2565 น.ส.ปิยะนุช เพชรมณี นำงปรำณี ทองเรือง 0639034970
241 สุรำษฎร์ธำนี ท้องถ่ินเทศบำลเมืองนำสำร 23/3/2565 ด.ญ.น ้ำฝน ใจบุญ นำยต้ำ ใจบุญ 077341338

สุพรรณบุรี

สุราษฎร์ธานี
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ค าขอ
 ส านักทะเบียน

242 สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 26/4/2565 น.ส.นรีรัตน์ ล่ิวเวหำ น.ส.โบต๋ัน ชัยงำม 0639034970

243 สุรินทร์ อ ำเภอล ำดวน 1/12/2564 นำยวิชัย โอษฐงำม นำยสนธยำ โอษฐงำม 0639038160
244 สุรินทร์ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 13/1/2565 ด.ช.สงกำน สีสุมำน นำยโสภำ ผำสุข 0945142194
245 สุรินทร์ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 13/1/2565 ด.ญ.มะลิสำ สีสุมำน นำยโสภำ ผำสุข 0945142194
246 สุรินทร์ อ ำเภอล ำดวน 24/1/2565 น.ส.ลัดดำ ชินหนองแวง น.ส.แหม่ม หม้ันหมำย 0639038160
247 สุรินทร์ อ ำเภอล ำดวน 24/1/2565 น.ส.น ้ำฝน ชินหนองแวง น.ส.แหม่ม หม้ันหมำย 0639038160

248 หนองคำย อ ำเภอสระใคร 2/12/2564 นำงเถำวัลย์ หำริกุล นำยประหยัด หำริกุล 0895741812
249 หนองคำย อ ำเภอเมืองหนองคำย 22/12/2564 ด.ญ.แพรวำ อินทะพำ นำยค ำพำ อินทะพำ 0814717557

250 หนองบัวล ำภู อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 25/2/2565 นำยบุญมี หนูกลำง นำงจ้ี ตรันถิ 0981745949
251 หนองบัวล ำภู อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 25/2/2565 นำยบุญมี หนูกลำง นำงจ้ี ตรันถิ 0981745949
252 หนองบัวล ำภู อ ำเภอศรีบุญเรือง 4/4/2565 น.ส.เนตรรัตน์ อยู่แก้ว นำยสงวน อยู่แก้ว 042354235
253 หนองบัวล ำภู อ ำเภอศรีบุญเรือง 4/4/2565 น.ส.เนตรรัตน์ อยู่แก้ว นำยสงวน อยู่แก้ว 042354235

254 อ่ำงทอง อ ำเภอป่ำโมก 10/1/2565 น.ส.วิไลลักษณ์ บัวลอย นำงสุขใจ กระต่ำยอินทร์ 0639031881
255 อ่ำงทอง อ ำเภอป่ำโมก 10/1/2565 นำงประพิน กัลนำ น.ส.แหม๋ว กัลนำ 0639031881
256 อ่ำงทอง อ ำเภอป่ำโมก 3/2/2565 นำงสมบัติ น่ิมพงษ์ นำยเสรี น่ิมพงษ์ 0639031881

257 อ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 25/3/2565 นำยบอย พูดเพรำะ น.ส.นำรินทร์ พูดเพรำะ 0639038236

หนองบัวล าภู

อ่างทอง

อ านาจเจริญ

สุรินทร์

หนองคาย
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258 อุดรธำนี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลจ ำปี 3/12/2564 น.ส.พังงำ เฉลิมแสน น.ส.นิตยำ เฉลิมแสน 0944321399
259 อุดรธำนี อ ำเภอบ้ำนดุง 9/12/2564 น.ส.พ้ัว รักษำพล นำงวำสนำ สิทธิพรม 085055536
260 อุดรธำนี ท้องถ่ินเทศบำลนครอุดรธำนี 13/12/2564 นำยประดิษฐ์ โพธ์ิหนองใฮ นำยสมำน โพธ์ิหนองใฮ 0966329361
261 อุดรธำนี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลนำข่ำ 6/1/2565 นำยเฉลิมพล โพธ์ิจักข์ น.ส.แพง ชัยค ำ 0610252803
262 อุดรธำนี อ ำเภอนำยูง 11/1/2565 นำยศรำวุฒิ วงษำ น.ส.บุญเพ็ง อุตส่ำห์ 0639011815
263 อุดรธำนี อ ำเภอบ้ำนผือ 26/1/2565 นำยจักรวำล ค ำภู นำงไสว ตุ้ยกุลนำ 048281590
264 อุดรธำนี ท้องถ่ินเทศบำลนครอุดรธำนี 3/3/2565 น.ส.แต๋ว สัตตบุศย์ นำยสมใจ สัตตบุศย์ 0966329361

265 อุทัยธำนี อ ำเภอห้วยคต 3/12/2564 น.ส.สุนีนำถ โชคชัย นำงจ ำเนียน อุ่นพิมพ์ 0639040565
266 อุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 13/12/2564 นำยเล็ก ศรีประเสริฐ นำยสมศักด์ิ ศรีประเสริฐ 056537534
267 อุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 15/12/2564 น.ส.พันทิพ ดีประสิทธ์ิ น.ส.ใจ ดีประสิทธ์ิ 056539338
268 อุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 9/5/2565 นำยเวียงพิง คล่องดี นำยอุทัย คล่องดี 056599089

269 อุบลรำชธำนี ท้องถ่ินเทศบำลต ำบลขำมใหญ่ 19/1/2565 น.ส.จันทร์แดง ม่ันวงศ์ นำยชำลี หม่ันวงษ์ 0885954799
270 อุบลรำชธำนี อ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก 3/3/2565 นำยทีละพัด สุขยอด นำยทองดี สุขยอด 0639037686
271 อุบลรำชธำนี อ ำเภอโพธ์ิไทร 14/4/2565 นำยโพธ์ิไทร อุบล นำยตุลำศำนต์ เหล่ำออง 045496060
272 อุบลรำชธำนี อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น 6/5/2565 นำยสมศักด์ิ แพงศรี นำงสุพรรณ สีเข้ม 0639037080

อุบลราชธานี

อุดรธานี

อุทัยธานี


