
1 จาก 3

ที่ ชื่อ- สกุล ทีอ่ยู เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียน

1 น.ส. ณิศากร  บุญสงค์ 196 หมู่ที ่5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 085-0391771  00331

2 นาย เดชด ารง  บุญเต็ม 152 หมู่ที ่2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 093-1372234  00332

3 นาง ปุณิกา  เมฆประยูร 196 หมู่ที ่6 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน 089-1918101  00333

4 นาย อ าพล  ทรงจรินทร์
1104/5 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร
081-8348586  00334

5 นาย ชัยสิทธิ ์ เรืองศิลป์สุวิทย์ 82 หมู่ที ่6 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 091-8521277  00335

6 น.ส. ปิญฎา  พงษ์นาค
12/2 หมู่ที ่9 ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ. 

พระนครศรีอยุธยา
085-8349011  00336

7 นาง วนจิตรา  สายโพธิ์
51 ซ.7(ถนนวัวลาย) ต.หายยา อ.เมือง จ.

เชียงใหม่
085-8666293  00337

8 นาง นิตยา  ขันค า 117 หมู่ที ่13 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 083-5168511  00338

9 น.ส. วราภรณ์  ก าเนิดสินธุ์ 32 หมู่ที ่18 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 081-8855051  00339

10 น.ส. วนิดา  สุวรรณรัตน์ 31/1 หมู่ที ่3 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 095-5569862  00340

11 น.ส. ศุภวรรณ  อักษรกิตติศักด์ิ
63 ซ.ประชาอุทิศ 43/1 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ 

กรุงเทพมหานคร
086-5659494  00341

12 นาง ชนิตา  ทองอยู่ 9/1 หมู่ที ่5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 089-1798057  00342

13 นาง นภาพร  ก๋าวินจันทร์ 269 หมู่ที ่9 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 081-5955284  00343

14 นาย ณัฐกิตต์ิ  เซงก๋า 147 หมู่ที ่18 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 089-4360437  00344

15 นาย พิทักษ์  กุดเมือง 234 หมู่ที ่4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 087-0111001  00345

16 นาง ปัทมนันท์  ปัญญา 271/1 หมู่ที ่2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 081-8857940  00346

17 น.ส. เรวดี  ช านาญวิทย์ 7/1 หมู่ที ่4 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ล าพูน 093-1393325  00347

18 นาย ภาคภูมิ  งามพิทักษ์กุล
29/260 หมู่ที ่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี
092-4546264  00348

19 น.ส. กฤษณา  มาลาเวียง 47 หมู่ที ่6 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 083-2876239  00349

20 นาง พัชรากร  คันธเนตร 77/2 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 081-4682656  00350

21 นาย วรวุฒิ  วงศ์เชาวลิต
12/1 ถ.รอบก าแพงเมืองด้านใต้ ต.ในเวียง อ.

เมือง จ.น่าน
084-6114993  00351

22 นาย ไพฑูรย์  ทิพย์พงศ์
111/379 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
081-9376349  00352

บัญชรีายชื่อผู้สอบตรวจสอบบัญชกีองทุนหมู่บ้านทีไ่ดร้ับอนุญาต
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23 นาย สิขเรศ  ม่วงศิริ
46 ซ.เอกชัย 83/7 แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร
081-8060888  00353

24 นาย เพชรนัทกิจ  เรืองศิลป์สุวิทย2์8/1 หมู่ที ่6 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 084-6090309  00354

25 น.ส. ชญานุตม์  ไตรรัตน์ผลาดล
13 ซ.ท่าดินแดง 10 ถ.ท่าดินแดง แขวงคลองสาน

 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
090-9485007  00355

26 น.ส. รวินท์นิภา  แก่นวงศา
11หมู่ที ่21 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.

มหาสารคาม
085-6009494  00356

27 น.ส. กฤษณา  ฟองธนกิจ
194 ซ.นาคนิวาส 38 ถ.นาควินาส แขวง

ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
089-9258272  00357

28 น.ส. วรัทยา  ธณัทการันต์ 112 หมู่ที ่4 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 090-9149536  00358

29 นาง ชนนาถ  มานะอุดมสิน
92/2 หมู่ที ่14 ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ จ.

เชียงใหม่
084-8852908  00359

30 น.ส. พรปวีณ์  แสงสุรศักด์ิ
115 หมู่ที ่12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.

จันทบุรี
081-5883246  00360

31 น.ส. สุพรรษา  วันพฤติ 1 หมู่ที ่5 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 087-3137459  00361

32 น.ส. นงนุช  ทางทอง
25/118 หมู่ที ่6 ต.กระทุม่ล้ม อ.สามพราน จ.

นครปฐม
0869965996  00362

33 นาย สุวรรณ  จันพา
63/37 ซ.บรมราชชนนี 64 แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
089-1097175  00363

34 น.ส. จุฑามาศ  อุดมคณะ 115/49 หมู่ที ่10 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 089-7768720  00364

35 นาย วิวัฒน์  สีลาเขตต์ 115/49 หมู่ที ่10 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 081-8033389  00365

36 น.ส. นิศารัตน์  ทองวิบูลย์
36 ซ.วิภาวดีรังสิต41 แยก1 แขวงสนามบิน เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
063-6191456  00366

37 น.ส. วิภาวี  ศรีมันตะ 45/157 หมู่ที ่3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 083-8534666  00367

38 นาย จิระณัฐ  ยกบุญญาธิการ
98/43 ถ.ศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

 กรุงเทพมหานคร
098-9659144  00368

39 นาย สุธน  สอนค าแก้ว 1/13 หมู่ที ่12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-0502468  00369
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40 น.ส. ลัดดาภรณ์  อินตาหามแห
42/1 หมู่ที ่5 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.

ชัยภูมิ
083-2882797  00370

41 นาง สุจิตรจา  วิเชียร 16 หมู่ที ่6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 081-9773990  00371

42 น.ส. สุมาลี  แซ่อึ้ง
96/181 ซ.คู้บอน 27 แยก 16  แขวงท่าแร้ง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร
084-3616717  00372

43 นาง สุพรรณี  บุญยัง
95/3 หมู่ที ่2 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ

ราษฎร์ธานี
096-8767918  00373

44 น.ส. สกาวรัตน์  กลายเพท 16/2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 086-1839325  00374

45 น.ส. เกศรา  สุพยนต์ 1633 หมู่ที ่3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 061-7324888  00375


