
1 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ
1 นาง วรินทร  สมตน  00001 169 หมู่ที่ 10 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่ varinthron@hotmail.co.th 0932829948
2 นาย พรเลิศ  กา๋วินจนัทร์  00002 269 หมู่ที่ 9 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ kawinjun@hotmail.com 0817063171
3 นาง พรรณี  ประสาน  00003 320 หมู่ที่ 1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ nannadoo@hotmail.com 0869204320

4
น.ส. วรุณยพันธ์  ภิญญธนาบัตร  00004 204 หมู่ที่ 8 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ warun_pns@hotmail.com

0918566564, 
0829365174

5
นาย วศินชยั  เตชะ  00005 192/1 หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ kondee_2519@hotmail.com

0812874343, 
0931316186

6 น.ส. ชติาพัณณ์  ศรีสุวรรณ์  00006 99 หมู่ที่ 4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 0811668499

7
น.ส. จริาภรณ์  ภูครึง  00007 2/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่

0827641371, 
053301289

8 น.ส. ปภาดา  สมออ่น  00008 73 หมูที่ 4 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ thanakorn253095@gmail.com 0903211979
9 นาง เอื้องทิพย์  ชมุภู  00009 195 หมู่ที่ 7 ต.เชยีงดาว  อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ thipgatoon@gmail.com 0866543952
10 นาย กจิชญานันท์  ชมสนุก  00010 8/2 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน naydangnoi@hotmail.com 0929255616
11 น.ส. กลัยกรณ์  ทูแกว้  00011 230 หมู่ที่ 7 ต.ยางเปียง อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม่ kanyakron02@gmail.com 0813871360
12 น.ส. ธนิดา  จนิดาโสต  00012 152/2 หมู่ที่ 3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน tjjindasod@gmail.com 0806799232

13 น.ส. วาสนา  สุวรรณศรี  00013 38 ถ.สุรารัฐ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
054227185,084
6119860

14 น.ส. วิพา  ณ วันเพ็ญ  00014 133 หมู่ที่ 12 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง oaaiyanava@gmail.com 0951347967
15 น.ส. บุศรา  ปวงค า  00015 110 หมู่ที่ 8 ต. ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง busara_2525@hotmail.com 0946343698
16 นาง อรอมุา  ขนัตี  00016 7 หมู่ที่ 7 ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา khuntee.2475@hotmail.com 0907584209
17 น.ส. วันศรี  ใจเพียรแกว้  00017 37 หมู่ที่ 4 ต.บ้านต  า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 0896343190

18 น.ส. ศิราณี  รามาจนัดราม  00018 179 หมู่ที่ 6 ต.เมืองชมุ อ.เวียงชยั จ.เชยีงราย akat_kat@hotmail.com
0899985890, 
0894326902

19 นาย ศัณญกรณ์  พรมณีรัตนชมภู  00019 3/1 หมู่ที่ 1 ต.สันทราย อ.แม่จนั จ.เชยีงราย 0804995345
20 น.ส. กาญจนา  ต่างเพ็ชร  00020 192/1 หมู่ที่ 3 ต.สถาน อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 0818843583
21 นาง นิราวรรณ  ทิศหนองแวง  00021 89 หมู่ที่ 2 ต.ป่ากอ่ด า อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย ninidata_2012@gmail.com 0894301449
22 น.ส. ฐิตาภรณ์  ผาสุข  00022 148 หมู่ที่ 18 ต.แม่ขา้วต้ม อ.เมืองเชยีงราย จ.เชยีงราย phasukphasuk@hotmail.com 0896999975
23 น.ส. เนตรนภา  พิมสาร  00023 76 หมู่ที่ 5 ต.จอมหมอกแกว้ อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย nuch_nctnapa_pimsan@hotmail.com 0804566498

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ
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24 นาย ณัฏฐพล  บุญคงธิติกลุ  00024 13 หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ Star.po2517@gmail.com
0861918484, 
083080454

25 นาง ดรรชนี  อุ่นค าเมือง  00025 155 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 0817656325
26 นาง ชนกานต์  อนิต๊ะอา้ย  00026 161 หมู่ที่ 8 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ love_l0ve4031@hotmail.com 0897595232
27 นาง พิชชาภรณ์  กรีติปาล  00027 129 หมู่ที่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ starnylus@hotmail.com 0875751663
28 น.ส. อมัพวรรณ  ดาวเวียงกนั  00028 73 หมู่ที่ 1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ Doweiengkan@gmail.com 0956753189
29 น.ส. ณฐอร  บัวหล้า  00029 161 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ siriluk.mymint1234@gmail.com 0892622728
30 นาง ศรีไล  จายโจง  00030 218/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 0844635249
31 นาย วิเชยีร  หล้ากาศ  00031 31/3 หมู่ที่ 5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ล าพูน 0899987119
32 น.ส. ศิริพรรณ  เหล่ียวไชยพันธ์ุ  00032 242 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน sabaidee.panoi@gmail.com 0814734949
33 นาง ถรินันท์  มณีเกี๋ยง  00033 47 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน thiranun511@gmail.com 0910710511

34
นาง ธิดาพร  ณ วันเพ็ญ  00034 119/1 หมู่ที่ 12 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง

tidapon_nwanpon@hotmail.co
m,tidaponnwanpen@gmail.com

0848089559

35 นาย ชาญชยั  ชมุภูบาง  00035 69 หมู่ที่ 5 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 0818852661
36 น.ส. กนกพร  ค าภิระปาวงค์  00036 33 ตรอกนาสร้อย ต.เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 0818483014
37 น.ส. ณิชกมล  อนิธิ  00037 485 หมู่ที่ 7 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง Pink180150@gmail.com 0843787051

38 นาง วารุณี  กนัทะวงค์  00038 5 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
Vanunee673kanthavong@gmail.
com

054342167, 
0956844595

39 นาง สาธณี  ทิพย์เดโช  00039 9 หมู่ที่ 7 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ sapapen.tip@gmail.com 0857212218

40 นาง วรารัตน์  งามชยัพาณิชย์  00040 50/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านออ้น อ.งาว จ.ล าปาง
0843689190, 
054261167

41 น.ส. กลุธิดา  เผ่ากนัทะ  00041 227 หมู่ที่ 8 ต.บ้านปิน อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา gultidapaogunta@gmail.com 0800214556
42 น.ส. พัชรี  ปารมี  00042 264 หมู่ที่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชยีงราย 0895604747
43 น.ส. กลัยา  นักใจ  00043 250 หมู่ที่ 4 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชยีงราย y.yimyaem@hotmail.com 0801227023

44
นาง วิไลวรรณ์  แสงสุข  00044 206 หมู่ที่ 4 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย 0855478226

ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ,
ภาคกลาง

45 นาง ณัฏฐกานต์  ด าดี  00045 31 ม.6 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย yoddeesweet@gmail.com 0844065291
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46 น.ส. ทิพวรรณ  ปานรักษ์  00046 59 หมู่ที่ 7 ต.จอมหมอกแกว้ อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย Yui_595@hotmail.com
0867296595, 
0837648386

47 น.ส. อญัชษิฐา  ปัญญาทิพย์  00047 68 หมู่ที่ 2 ต.ป่ากอด า อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย Netsirin68@hotmail.com 0804911408
48 น.ส. สายฝน  ไชยวรรณ์  00048 200 หมู่ที่ 12 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย som1511@hotmail.com 0612909638
49 น.ส. ธัญลักษณ์  ปันผสม  00049 239/4 ตรอกหอพักหญงิ 4 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0833248616
50 นาย จกัรพงษ์  เรืองมั่น  00050 6 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล จ.อตุรดิตถ์ 055814076
51 น.ส. เกษร  ระมั่ง  00051 270/4 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก Kessa192@gmail.com 0805068955
52 น.ส. อมัรา  คนขยัน  00052 15/20 หมู่ที่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก Ummara_k@hotmail.com 0827702799
53 น.ส. จฑุามาศ  นิ่มนอง  00053 67/8 หมู่ที่ 4 ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย Mybest_jk29@hotmail.com 0850529867
54 น.ส. ปทุมทิพย์  ราชคม  00054 196/2 หมู่ที่ 2 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 0848161308

55 น.ส. วิชดุา  มีสี  00055 3 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแกง่ อ.ตรอน จ.อตุรดิตถ์
0833319096, 
0808599241

56 นาง นฤมล  วงษ์ประดิษฐ์  00056 135 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยออ้ อ.ลอง จ.แพร่ naridee7349@gmail.com 0973137349 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 11,12,13
57 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  ไฝ่จติ  00057 93 หมู่ที่ 4 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ narongrit9517@gmail.com 0848049517
58 นาง ดลนภา  มงคลรัตน์  00058 145 หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน mikkkkk4401_@hotmail.com 0857248161
59 นาย กติติศักด์ิ  เขื่อนวงศ์  00059 26 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งชา้ง อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน kitti_t97@hotmail.com 0947082709

60 น.ส. จารุนันท์  ปันแสน  00060 58 หมู่ที่ 8 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
0892009657, 
021534727-8

61 น.ส. นวพรรณ  เรืองศรี  00061 35/2 หมู่ที่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
0832140065, 
055800077

62 น.ส. บัวค า  เขยีวข า  00062 51/3 หมู่ท่ี 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 0813834094
63 น.ส. สว่าง  แกว้นิล  00063 2 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 0805076637
64 นาง มาลี  ร้อยกรอง  00064 54/4 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย m_alee2515@hotmail.com 0818868201

65 น.ส. สายลม  บุญเกดิ  00065 73/2 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
0864483120, 
0857260625

66 นาย อทิธิพัทธ์  พงษ์สาโรจน์  00066 76/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 0895685166
67 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลธิชา  การสมพิศ  00067 49/125 ซ.เสรีไทย 41 แยก 3-2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกมุ กรุงเทพมหานคร pee001234@gmail.com 0805146165
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68 น.ส. เพ็ญศิลป์  เจริญสุข  00068
176 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์

pensintuk@gmail.com
0848200794, 
0987476760

69 น.ส. วายุภักด์ิ  ราษฎร์พิทักษ์  00069 82 หมู่ที่ 19 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 0902058627
70 นาง อษุา  อว่มฉมิ  00070 234 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อทุัยธานี 0849519060
71 น.ส. ทิพมาศ  บัวกลับ  00071 339/1 หมู่ที่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อทุัยธานี 0825143754
72 นาย อดุม  เชยีงอนิทร์  00072 59 หมู่ที่ 12 ต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 0808178355
73 นาย ณรงค์  ศานตินนท์เศรษฐ์  00073 76/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0878489793
74 น.ส. นุรัตน์  ปานคะเชนทร์  00074 401 หมู่ที่ 13 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก narat2101@gmail.com 0819539591
75 น.ส. วนัสนันท์  ชยัประสิทธ์ิ  00075 14 หมู่ที่ 5 ต.วังจกิ อ.โพธ์ิประทับชา้ง จ.พิจติร 0895129082
76 น.ส. บุปผา  หวังรักกลาง  00076 409 หมู่ที่ 14 ต.ยางสาว อ.วิเชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ buppha_pu@notmail.com 0862080513
77 น.ส. พนิดา  ผุยมา  00077 14 หมู่ที่ 1 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 0838738801
78 น.ส. จรีนันท์  เสริชยั  00078 161/3 หมู่ที่ 14 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 2531jeeranan@gmail.com 0931790025
79 น.ส. ปรารถนา  มาตมูล  00079 399 หมู่ที่ 1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ mkt_kubotaphet@hotmail.com 0891921013

80 น.ส. ปัทมพร  ชาญพงศ์พิสุทธ์ิ  00080 84 หมู่ที่ 8 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์
0838776515, 
0567203959
ต่อ104

81 น.ส. ฐิตารีย์  บุญถาวร  00081 36 หมู่ที่ 8 ต.สระแกว้ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ree_9705@hotmail.com 0895649943
82 น.ส. มัลลิกา  คูโคกสูง  00082 20 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 0896424635

83 นาง ณฐพร  บ ารุงศรี  00083 10/1 หมูที่ 5 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
0823957338, 
056372252

84 น.ส. สุวรรณดี  วรอนิทร์  00084 92/1 หมู่ที่ 2 ต.อดุมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ suwandee_ning@hotmail.com
0952535331, 
0891333193

85 น.ส. กฤษณา  ขมข า  00085 53/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ doraamon2525_02mon@hotmail.com 0866616940

86 น.ส. สิรกมล  ศรีมุณี  00086 234 หมู่ที่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา pu2535@hotmail.co.th
0812377205, 
0876160232

87 น.ส. ชลธิชา  พนมเวท  00087 16/9 หมู่ที่ 6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อทุัยธานี m_a_y_naka@hotmail.com 0898396449
88 นาง พรหมใจ  ประสาทเขตกรณ์  00088 39 หมู่ที่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอทุัยธานี จ.อทุัยธานี promjai@hotmail.com 0816040299
89 น.ส. สุดารัตน์  ทองเขยีว  00089 55 หมู่ที่ 9 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก tannzaa_1974@hotmail.com 0845793819
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90 น.ส. เขม็ทิศ  ม่วงเงิน  00090 63/4 หมู่ที่ 8 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
91 น.ส. สุพรรษา  อนิทรสอน  00091 5 หมู่ที่ 10 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก supunsain10@gmail.com 0888139896
92 นาง สุภาพร  มีไผ่ขอ  00092 224/1 หมู่ที่ 2 ต.วังนกแอน่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0850520222
93 นาง วิลาวัณย์  ลือวิชานะ  00093 37/2 หมู่ที่ 6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจติร 0940023831
94 นาง สิริลักษณ์  โรจนกฤตยากรณ์  00094 137 หมู่ที่ 5 ต.หอไทร อ.บางมูลนาก จ.พิจติร 0864498249
95 นาง สุธาทิพย์  ชยัวิริยะ  00095 45 หมู่ที่ 8 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ sutatip.chai@gmail.com 0896433212
96 น.ส. เกตุนภัส  รัมภาภณธนัส  00096 62/4 หมู่ที่ 4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ketnaphat.ra@gmail.com 0869324736
97 น.ส. สุภาพร  อร่ามศรี  00097 72 หมู่ที่ 1 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ wantana13_nong@hotmail.com 0898811810
98 น.ส. ลดาวัลย์  อนิผัด  00098 68 หมู่ที่ 2 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ laddawan7425@gmail.com 0819532413
99 น.ส. มนัสชนก  ขึ้นทันตา  00099 14 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ manaschanok10012532@gmail.com 0885293934

100 น.ส. จริาพร  จงจติร  00100 58 หมู่ที่ 2 ต.ล้ินฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอด็
0847915072, 
022723237-8

101 น.ส. จฑุารัตน์  นามนิตย์  00101 16 หมู่ที่ 8 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ namnit.jutharat@gmail.com 0962813263
102 นาง ทองมณี  นักบุญ  00102 51 หมู่ที่ 5 ต.กดุปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 0898803839
103 นาง กลุธิดา  จนัทร์สะอาด  00103 6 หมู่ที่ 3 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ phuphann@hotmail.com 0812972097

104 นาง รุ่งนภา  สุพล  00104 139 หมู่ที่ 8 ต.บ้านผ้ึง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
0834149787, 
042536042

อยุธยาฯ,ลพบุรี,ชยันาท,นนทบุรี,
ปทุมธานี,สิงห์บุรี,อา่งทอง และ สระบุรี

105 น.ส. อรอมุา  นินทกาล  00105 62 หมู่ที่ 3 ต.นาโส่ อ.กดุชมุ จ.ยโสธร 0818728022
106 น.ส. วาสนา  เนตรหาร  00106 254 หมู่ที่ 5 ต.หนองแหน อ.กดุชมุ จ.ยโสธร 0918325360
107 นาง ชนัดดา  ชมุนุม  00107 219 หมู่ที่ 5 ต.หนองแหน อ.กดุชมุ จ.ยโสธร 0818783874
108 นาง สถาพร  หงโสดา  00108 105 หมู่ที่ 12 ต.ดอกล้ า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอด็ shngsoda@gmail.com 0862240750

109 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุอาพา  สุริย์ท านา  00109 3/1 หมู่ที่ 13 ต. ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอด็
0849571806, 
028349000

110 นาง จฑุามาศ  รัตนโอภาส  00110 659/69 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0869915421
111 นาง ยุวดี  ชาบรรทม  00111 136 หมู่ที่ 7 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ aea.kee@gmail.com 0872312472

112 น.ส. ปภัทษร  ขนัทวี  00112 75/1 หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ
0869391732, 
0878581451

113 น.ส. อรวรรณ  จนัทะแสน  00113 109 หมู่ที่ 1 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 0801953878
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114 น.ส. พนิดา  วงศ์พนาวัลย์  00114 93 หมู่ที่ 8 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม panida_fogus@hotmail.com 0887362927
115 นาง รัชนีฉาย  เตมีศักด์ิ  00115 91 หมู่ที่ 4 ต.ผักปัง อ.ภูเขยีว จ.ชยัภูมิ 0878576205

116 น.ส. ธัญพักตร์  ธุระโส  00116 77 หมู่ที่ 13 ต.หนองไผ่ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่
0817682515, 
043312904

117 นาง วชริาภรณ์  ราชาวงศ์  00117 227/134 หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 0858526676

118 น.ส. อรนภา  สีพลชมุ  00118 99 หมู่ที่ 8 ต.นาทอง อ.เชยีงยืน จ.มหาสารคาม onnapasee@gmail.com
0860838403, 
0986439688

119 น.ส. อ าพร  ขั้วกลาง  00119 49 หมู่ที่ 1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชยัภูมิ 0817173529
120 น.ส. อทุุมพร  หอมแสง  00120 98 หมู่ที่ 11 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน่ bg25love@gmail.com 0818727335

121 น.ส. ใบหยก  ชโูชติรส  00121 139 หมู่ที่ 16 ต.เสือเฒ่า อ.เชยีงยืน จ.มหาสารคาม baiyoke56@gmail.com
0816622849, 
043781308

122 นาง ยุวดี  ร่มจนัทร์  00122 140 หมู่ที่ 4 ต.โคกกอ่ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม yu.acc@hotmail.com 0856810019
123 น.ส. เด่นนภา  รันนันท์  00123 74 หมู่ที่ 3 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม den.acc@hotmail.com 0934195366
124 น.ส. มนตรี  ศรีลุนใด  00124 567 หมู่ท่ี 14 ซ.บา้นเก่าจาน  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 0845994328
125 น.ส. อวยพร  แมดมีเหง้า  00125 59 หมู่ที่ 2 ต.ค าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อดุรธานี 0895762835
126 น.ส. จารุณี  โพธ์ิทิพย์  00126 110 หมู่ที่ 2 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อดุรธานี 0876435712
127 นาง ฐิยาภรณ์  พุฒประเสริฐ  00127 17 หมู่ที่ 3 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอดุรธานี จ.อดุรธานี 0804012746

128 นาย ยอดมนูญ  กอ้นมณี  00128 146 หมู่ที่ 6 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
0801945108, 
042811274 ต่อ
15

129 น.ส. อรุณรัตน์  กรมทอง  00129 131/2 หมู่ที่ 2 ต.จอมศรี อ.เชยีงคาน จ.เลย
0868096304, 
042070464

130 น.ส. สุภาวรรณ  มูลค า  00130 21 หมูที่ 10 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย supawan47@hotmail.com 0847863699
131 ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตน์ตนา  นนไพวัลย์  00131 165 หมู่ที่ 1 ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองเลย จ.สกลนคร oaj_95@hotmail.com 0868589200
132 น.ส. พรทิพย์  ป้องค าสิงห์  00132 149 หมู่ที่ 1 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร newnewrice@hotmail.com 0894943822
133 น.ส. ฉนัทนา   รักษาวงศ์  00133 958 ซ.10 (เจริญเมือง) ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร fon_1144@hotmail.com 0857519109

134 นาย ธนโชติ  พรมมา  00134 147 หมู่ที่ 3 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
0890986044, 
0982736181
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135 น.ส. โรจรินทร์  ขนัวงค์  00135 162 หมู่ที่ 4 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 0844193200
136 นาย กฏ  กองผาพา  00136 3 หมู่ที่ 10 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู kotkongphapa@gmail.com 0898284159
137 นาย อภิรักษ์  สิทธิพรหม  00137 225 หมู่ที่ 3 ต.คอนสาย อ.กู่แกว้ จ.อดุรธานี 0867148907
138 น.ส. วาปี  พละกลุ  00138 59 หมู่ที่ 5 ต.อุ่มจาน อ.ประจกัษ์ศิลปาคม จ.อดุรธานี 0887390919
139 น.ส. อศิราภรณ์  ไชยกาฬสินธ์ุ  00139 131 หมู่ที่ 4 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อดุรธานี aoy_ic15@hotmail.com 0849527967
140 น.ส. ปพิชญา  ทุมวัน  00140 111/1 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี paphitchaya2114@gmail.com 0951804489
141 นาง สายรุ้ง  สมพิทักษ์  00141 150 หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี sairungaa@gmail.com 0854647991

142 นาย รัฐศาสตร์  กองผ้าขาว  00142 262 หมู่ที่ 9 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อดุรธานี
0897096430, 
042921627

143 นาย ธวัชชยั  พรมศรี  00143 5 หมู่ที่ 7 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 0819252575
144 น.ส. วัชราพร  งอยผาลา  00144 152 หมู่ที่ 6 ต. เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 0879505755
145 นาง พิศมัย  แกว้ค าแสน  00145 168 หมู่ท่ี 1 ถ.สุรินทร์บ ารุง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 0807682086
146 นาง ยุภาภรณ์  สมผล  00146 87/3 หมู่ที่ 12 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 0813203189
147 นาง นิดติญา  ดวงปากดี  00147 16 หมู่ที่ 9 ต.โพนงาม อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 0895721940
148 นาง พุทธชาด  โพธ์ิไพศาล  00148 12 หมู่ที่ 13 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อดุรธานี 0833836095
149 น.ส. สุรีพร  โด่กระโทก  00149 23 หมู่ที่ 1 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 0872407655
150 นาง นภาพร  ดอกพิกลุ  00150 7 หมู่ที่ 3 ต.กดุจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0890636655
151 นาย วีระ  นุชบุษบา  00151 34 หมู่ที่ 5 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา 0859298230

152 นาง น้ าฝน  แสงออ่น  00152 154 หมู่ที่ 3 ต.ชมุพวง อ.ชมุพวง จ.นครราชสีมา
0878804020, 
044477122

153 นาง จตุพร  บ ารุงแคว้น  00153 98 หมู่ที่ 3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 0800040829
154 นาย ลือชยั  ขนัทอง  00154 5 หมู่ที่ 2 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 0929032715
155 นาง อณัศยา  เหลาทอง  00155 38/1 หมู่ที่ 6 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ansaya.la@gmail.com 0817906390
156 น.ส. พรทิพย์  มาลาล้ า  00156 60 หมู่ที่ 3 ต.หนองเรือ อ.ชมุพลบุรี จ.สุรินทร์ 0869961361
157 นาง ฉลวย  สนนอก  00157 113 หมู่ที่ 1 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา meaw271208@hotmail.com 0898461406
158 น.ส. ศิรวัลน์  ปิยกจิเจริญชยั  00158 346 หมู่ที่ 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา guidekaem@gmail.com 0849664999
159 นาง เทียมไพรัตน์  บรรพกลม  00159 184 หมู่ที่ 9 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา thiam.2519@gmail.com 0854977483
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160 น.ส. สุพรรษา  มีคล้าย  00160 83 หมู่ที่ 5 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 004suphansa410@gmail.com
0854791250, 
0898458203

161 น.ส. ธมลธันย์  นิพิฐนันท์  00161 44/1 หมู่ที่ 3 ต.โชคชยั อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา sk3134279@gmail.com 0889692904
162 น.ส. ฐิตารีย์  กล้าหาญ  00162 61 หมู่ที่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0879610487
163 นาง หนูแดง  แปลนพิมาย  00163 8 หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0821405571
164 น.ส. ชณิการ์  ไกรษร  00164 53 หมู่ที่ 7 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา aachani_chani@hotmail.com 0942852525
165 นาย รังสรรค์  ฉะอิ้งรัมย์  00165 33/1 หมู่ที่ 5 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ rungsun80@gmail.com 0857783105

166 น.ส. ศรัณย์ชนก  ทนันท์ธัญบูรณ์  00166 89 หมู่ที่ 3 ต.สะแกซ า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
0874505088, 
0971975087

167 น.ส. นิรินทร์  เยรัมย์  00167 9 หมู่ที่ 3 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ nungning.2701@gmail.com 0951802917
168 นาง มนทิรา  เงางาม  00168 56 หมู่ที่ 2 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0860677868

169 น.ส. พรพิมล  ศรีเครือด า  00169 37 หมู่ที่ 1 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ pimoll2016@gmail.com
0643523615, 
0638873839

170 น.ส. วิไลลักษณ์  โต๊ะนาค  00170 55 หมู่ที่ 7 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 0892337726

171 น.ส. สุจนิดา  ปัทมะ  00171 116 หมู่ที่ 19 ต.ภูเงิน อ.กนัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
0849914243, 
0876505143

172 น.ส. จนิตนา  ทาทอง  00172 73/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองแวง อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 0807383315
173 นาย วิชยั  บุดดาวงศ์  00173 66 หมู่ที่ 1 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ own_wichai@hotmail.com 0980872028
174 น.ส. ปารณีย์  พลปัญญา  00174 74 หมู่ที่ 10 ต.ค าขวาง อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี paranee.6884039@gmail.com 0831792964

175 นาง นงนภัส  นาวีสวัสด์ิ  00175 202 หมู่ที่ 3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี nongnapatkho@gmail.com
0890586214, 
0847235703

176 นาง ประไพรศรี  กล้าศึก  00176 18 หมู่ที่ 7 ต.โพธ์ิไทร อ.ไพธ์ิไทร จ.อบุลราชธานี siripatklasuk@gmail.com
0950612441, 
0934507325

177 นาง สมคิด  โพธ์ิเวียง  00177 136 หมู่ที่ 2 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 0876501538
178 นาย เอกพล  กล าเงิน  00178 155 หมู่ที่ 3 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 0851179572
179 น.ส. วาสนา  รตานนท์  00179 778/2 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 0851638735
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180 นาง เบ็ญจมาศ  ปานาวงค์  00180 3 หมู่ที่ 5 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
0868360640, 
0868721408, 
045659049

181 น.ส. วันเพ็ญ  ค าเพ็ชร  00181 1 หมู่ที่ 9 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
0852052089, 
045317512

182 นาย อทิธิพันธ์  พงษ์สาโรจน์  00182 76/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 0895685166
183 นาย ธรพิสิฐฌ์  บุญนะรา  00183 7 หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 0810675954
184 นาง สุพีรัชยา  ถอ่เงิน  00184 5/1 หมู่ที่ 12 ถ.ส าโรงเกยีรติ ต.สิ อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ puch7155@gmail.com 0890227155
185 น.ส. สิริกาญจน์  ศรีหล้า  00185 11 หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร sirikarn@villagefund.or.th 0956613636
186 นาง สงกรานต์  ยามดี  00186 30/20 หมู่ที่ 4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร songkran422@gmaill.com 0973408528
187 น.ส. พรสุดา  ศรีชู  00187 388 หมู่ท่ี 3 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.นครศรีธรรมราช eaw.7821@gmail.com 0897298375
188 น.ส. สุภาสินี  ตราชู  00188 92 หมู่ที่ 2 ต.ชา้งกลาง อ.ชา้งกลาง จ.นครศรีธรรมราช 0895923118
189 น.ส. มณีรัตน์  นวลศรี  00189 172 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0874641108 จ.เชยีงราย
190 น.ส. จ านงค์  คงวัน  00190 30 หมู่ที่ 5 ต.ท่าขนาน อ.เชยีรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช schjydxhju@gmail.com 0935577951
191 นาง อญัมณี  พานารถ  00191 15 ซ.เพชรเกษม 17 แยก 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 0856762287

192 ว่าที่ ร.ต.หญิง วาสนา  คงคุ้ม  00192 51 หมู่ที่ 2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช wasanakongkum@gmail.com
0850886053, 
0956492315

193 น.ส. ฝันฤดี  ต้ังมั่น  00193 120 หมู่ที่ 4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 0808852452
194 น.ส. ณัฑธนันท์  จ านงค์รัตน์  00194 422 หมู่ที่ 2 ต.ดินแดง อ.ล าทับ จ.กระบี่ kanokwanjamnongrat@gmail.com 0895922498

195 นาง สุดา  มหันต์  00195 47/8 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
0817979990, 
0869567890

196 น.ส. อภิญญา  ทองมา  00196 9 หมู่ที่ 9 ต.อปิัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี apinya.yaya11@gmail.com 0640255343
197 น.ส. จติราพร  คงสุวรรณ  00197 55/7 หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 0892912402
198 น.ส. สุพรรณี  นุภักด์ิ  00198 597/27 ซ.ลาดพร้าว64(เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร nee.gnse@gmail.com 0925024884
199 นาง ภาวดี  แกว้อ าไพ  00199 93/1 หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0805265853
200 นาง สุจติรา  หนูสุด  00200 78 หมู่ที่ 3 ต.บางน้ าจดื อ.หลังสวน จ.ชมุพร 0862676828

201 น.ส. โสภณา  จติรภิรมย์  00201 73 หมู่ที่ 2 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร
0952411556, 
0873833981
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202 นาง เสวก  มาตยนิตย์  00202 93 หมู่ที่ 6 ต.ท่าขา้ม อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร yae2553@gmail.com
0848462624, 
077547045

203 นาง ยมลพร  พลายด้วง  00203 181 หมู่ที่ 1 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
0879368108, 
074311071

204 นาง กมลทิพย์  พุ่มศรีทอง  00204 54 หมู่ท่ี 5 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรมราช จ.นครศรีธรรมราช 0878962590
205 นาง ปิยะลักษณ์  ศรีภาวินทร์  00205 11 หมู่ที่ 4 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 0861001883
206 น.ส. เสาวนีย์  อนิทร์ทุ่ม  00206 13/4 หมู่ที่ 5 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช saowanee3688@gmail.com 0935849571
207 นาง ฉออ้น  เพียรสวัสด์ิ  00207 87 หมู่ที่ 1 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 0924614168
208 น.ส. ศิริขวัญ  จนัทมูสิก  00208 93/1 หมู่ที่ 11 ต. ขนุทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 0867590997
209 น.ส. วราภรณ์  ถาวรสาร  00209 79 หมู่ที่ 7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช thawsarw71@gmail.com 0647205795

210 น.ส. พรชนก  คชายนต์  00210 117/1 หมู่ที่ 5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช pornchanoko150@gmail.com
0811430150, 
0897659271

211 นาง มาลัย  หนูแจม่  00211 29/2 หมู่ที่ 3 ต.วังอา่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช malai_nujam@hotmail.com 0954276528
212 น.ส. บุญญรัตน์  เสนวงค์  00212 32/2 หมู่ที่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 0621471760
213 น.ส. สุณีย์  เส้งสุย  00213 137/3 หมู่ที่ 1 ต.สามต าบล อ.จฬุาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 0869030430
214 นาง ดวงใจ  พลไชย  00214 150/4 หมู่ที่ 1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.นครศรีธรรมราช saw_dai@hotmail.com 0869420642
215 นาง สุทธาทิพย์  ทองขาว  00215 105 หมู่ที่ 7 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ sutatip1212@hotmail.co.th 0813675116
216 นาง ลัดดา  สัตรัตน์  00216 4/68 หมู่ที่ 2 ต.อา่วลึกใต้ อ.อา่วลึก จ.กระบี่ ladda770@hotmail.com 0864765448
217 น.ส. วาสนา  วัตวงษ์  00217 53 หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
218 นาย บรรจง  ชลีุธรรม  00218 74/4 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 0993574478
219 นาย เจริญวัฒน์  ฮ่ันตระกลู  00219 246 หมู่ที่ 11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 0872833096
220 น.ส. นาตยา  วงษ์สุวรรณ์  00220 20 ซ.เทศบาล 26 ต.ในเมือง อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท nattaya.wonsuwan@gmail.com 0818869422

221 นาง ฐิติพร  คงกลับ  00221 96 ถ.อู่มาต ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
077344007, 
0835901146

222 นาง ภัทรปภา  ประเสริฐ  00222 94/2 หมู่ที่ 3 ถ.พอ่ขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 0945979156
223 น.ส. ชฎามาศ  ก าลังใบ  00223 170/84 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร 0848405661
224 น.ส. รัตนาภรณ์  พวงมาลา  00224 95/3 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร 0890194928
225 น.ส.ญาณีภัสกานต์  สว่างวงศ์  00225 41/2 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร 0895876214
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11 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

226 นาง สุนิดา  จนัทศรี  00226 25 หมู่ที่ 11 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร sunida jae@hotmail.com 0813709175
227 น.ส. มนฑา  บุญคอย  00227 6 หมู่ที่ 7 ต.ขนุกระทิง อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร monta991@hotmail.com 0813709269

228 น.ส. สายยนต์  ใสโสภณ  00228 92 หมู่ที่ 3 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชมุพร tuktick_03@hotmail.com
0891571454, 
0946922445

229 นาง องัคะณา  เกศมณี  00229 63 หมู่ที่ 19 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชมุพร aungkana@hotmail.com 0806479395
230 นาง สุเรณู  แย้มโสพิศ  00230 65/5 หมู่ที่ 5 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชมุพร 0980498184

231 นาง ปาลกวินนา  กลับดี  00231 145 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชมุพร
0843086707, 
0878913660

232 นาง รุ่งฤดี  ข าพลจติ  00232 136/1 หมู่ที่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี yod9615@hotmail.com 0831553235
233 นาง จริวดี  นุสคง  00233 43/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
234 น.ส. กลัยกร  บุญเกล้ียง  00234 117/1 หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 0866334883
235 น.ส. สุวจ ี สมรักษ์  00235 7 หมู่ที่ 1 ต.บางเป้า อ.กนัตัง จ.ตรัง 0896517949
236 น.ส. เยาวนิตย์  เกลาจนี  00236 85 หมู่ที่ 6 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 0873975295
237 นาง จ าปา  ชเูส้ง  00237 199 หมู่ที่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 0807152122

238 น.ส. นุรอาซีลา  สะมะแอ  00238 12/1 หมู่ที่ 3 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส nurhazeela@hotmail.com
0810994493, 
0616987578

239 น.ส. บิสมี  บรรจงรัตน์  00239 22/1 หมู่ที่ 1 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล memee2705@gmail.com 0946589331

240 นาง อษัฎาพร  วังหลวงอนิ  00240 11 หมู่ที่ 15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
0854730338, 
0878897510

241 น.ส. ณัทธมนกาญ  คุณลุน  00241 53/1 หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
0801439331, 
0833963165, 
075271043

242 นาง ธนิตา  ชศูรี  00242 45 หมู่ที่ 11 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 0817885990
243 นาง ณัฏฐ์ฌิมา  ขาวสังข์  00243 453/1 หมู่ที่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง natchi218@gmail.com 0831254386
244 น.ส. จนิดา  บุญโยม  00244 105 หมู่ที่ 2 ต.ชยับุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 0847189601
245 น.ส. ละออง  คงจรัส  00245 87 หมู่ที่ 9 ต.ต านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 0872881934
246 น.ส. อรทัย  ศรัทธารัตน์  00246 18/1 หมู่ที่ 4 ต. ทุ่งพลา อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 0868134370
247 น.ส. นรูไอนี  โตะเด็ง  00247 99/9 หมู่ที่ 2 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี nurultakwa123@gmail.com 0828277599
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ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

248 น.ส. ซาบีเราะห์  มะรือเสาะ  00248 1/1 หมู่ที่ 9 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 0807050289
249 น.ส. ซูรียานี  สาเม๊าะ  00249 8/1 หมู่ที่ 1 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0816795022
250 น.ส. มูนี  อารอมะ  00250 13 ซ.โคกปริเมง็1 ถ.จารุเสถยีร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 0806101908
251 น.ส. มารีแย  ดอเล๊าะยา  00251 158 หมู่ที่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 0883949567
252 น.ส. กอมารียะห์  มะแซ  00252 146 หมู่ที่ 4 ต.ชากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส komariyah464@gmail.com 0998305007
253 น.ส. สมใจ  แสงโสมสวัสด์ิ  00253 108  หมู่ที่ 13  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ sidangsangsom@gmail.com 0818759845
254 น.ส. วันทนีย์  ใหม่เอี่ยม  00254 10/2 หมู่ที่ 9  ต. บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ wanthanee40520@gmail.com 0814414052
255 นาง ลัดดา  สนธินุช  00255 108  หมู่ที่ 4 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ niponbbpud@gmail.com 0867440013
256 นาง วรรณภา  บุญชว่ย  00256 78/3 หมู่ที่ 5 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 0802719264
257 นาง อญัชสิา  เวฬุวรรณ  00257 2/11 หมู่ที่ 7 ต. สัตหีบ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 038438132
258 น.ส. ดวงเดือน  ด าจบั  00258 42/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 0899385200
259 น.ส. รัชฎา  รัตนไสววงศ์  00259 11/118 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 0383243567
260 น.ส. นิสา  อยู่เสง่ียม  00260 39 หมู่ที่ 8 ต.มาบขา่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง nisa_yoo@hotmail.com 0871464842
261 นาง ชาลิสา  บุญส่ง  00261 79/5 หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 0843508082

262 นาง พรทิพย์  ไชยเสนาะ  00262 79 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
0813409033, 
0890966177

263 นาง ศัสยมน  วงค์ไพศาล  00263 34/1 หมู่ที่ 8 ต.มาบขา่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง sao4335@hotmail.com 0816544335
264 น.ส. ชติุมา  อนิทรศักด์ิ  00264 123/3 หมู่ที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง maeo_05@hotmail.com 0985191465

265 น.ส. อษุา  ศุภวุฒิ  00265 357 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
0876152282, 
038897121

266 น.ส. จฬุาลักษณ์  สุนทร  00266 14 หมู่ที่ 9 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี chompu_5733@hotmail.com 0845196555
267 นาง กญัญาณัฐ  วรแสน  00267 266 หมู่ที่ 3 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ าร้อน จ.จนัทบุรี ssingsatit@hotmail.com 0862308449
268 นาง นุชจรี  มณีนิล  00268 15 หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี pahenmum@hotmail.com 0971879657
269 นาง ญาณิดา  ไตรนิวรณ์  00269 53 ถ.เทศบาลสาย 8 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 0922547268
270 นาย ภักดี  ไขแ่กว้  00270 41 หมู่ที่ 10 ต.บ่อ  อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 0819839433
271 น.ส. สุวารี  แหล่ป้อง  00271 8/1 หมู่ที่ 4 ต.บางสระเกา้ อ.แหลมสิงห์ จ.จนัทบุรี 0890501381
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13 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ
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ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

272 น.ส. สุชาดา  ถ าพาพงษ์  00272 13 หมู่ที่ 10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จนัทบุรี
0811527174, 
0812958815, 
039411316

273 นาง พนารัตน์  ปานเขยีว  00273 36 หมู่ที่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 0807794095
274 นาง สุกนัยา  วิญญุพันธ์  00274 11 หมู่ที่ 5 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 0844377408
275 นาง ทับทิม  เมืองอนิทร์  00275 104/1 หมู่ที่ 1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี plam_567@hotmail.com 0898334922
276 นาง ศรีจนัทร์  มุ่งธนกจิ  00276 169 หมู่ที่ 1 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 0972318350

277 น.ส อรุณี  ร่มเย็น  00277 1133 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแกว้
0895120429, 
035674279

278 น.ส. จนัทร์จริา  เกดิข า  00278
103 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ

somsak2492@hotmail.coom
0870921380, 
0870923380

279 ร.ต.หญิง อนัญญา  ทัศนาธนชยั  00279 147/184 หมู่ท่ี 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ e20ygu@gmail.com 0846565323

280 น.ส. นิชาภา  เภตรารัตน์  00280 747 หมู่ที่ 1 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ nichapha.p.qq@hotmail.com
0806146379, 
027077129

281 น.ส. นิจวรรณ  เพิ่มพูล  00281 64 หมู่ที่ 1 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038240401
282 นาง จริาวรรณ  ทรัพย์โตทิม  00282 6/4 หมู่ที่ 2 ต.บางสระแกว้ อ.แหลมสิงห์ จ.จนัทบุรี 0957421839
283 นาง วารุณี  ปราศราคิน  00283 22/11 หมู่ที่ 2 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จนัทบุรี wp_soypech@hotmail.com 0898059650
284 น.ส. รมณี  ปราศราคิน  00284 22/11 หมู่ที่ 2 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จนัทบุรี rrom.lekleg@gmail.com 0982469142
285 น.ส. จรีะวรรณ  เจริญสัตย์  00285 42 หมู่ที่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี nong_chee@hotmail.com 0871339503
286 นาง ยุพารัตน์  ธัญญะชาติ  00286 35/2 หมู่ที่ 8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจนัทบุรี จ.จนัทบุรี 0813773021
287 นาย เฉลิม  ขนัดงลิง  00287 38/1 หมู่ที่ 4 ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี 0811703922
288 น.ส. จริาภรณ์  แมลงภู่  00288 846 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 0824553594

289 น.ส. รัชนี  วิริไฟ  00289 24 หมู่ที่ 8 ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้
0806102003, 
037513058

290 น.ส. อญัชพร  เพ็ชร์ประยูร  00290 188 หมู่ที่ 4 ต.บ้านา อ.บ้านนา จ.นครนายก
037323828, 
0869009073

291 นาย วีระ  แกว้ทอง  00291 45 หมู่ที่ 7 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 0897425648
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292 นาง ภัทรานิษฐ์  ชื่นสินธุวน  00292 20 หมู่ที่ 1 ต.ส่ีหมื่น อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
0841422456, 
022256045

293 นาง องิค์กฤษณ์  ชมภูทีป  00293 28 หมู่ที่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี engkrit_c@hotmail.com 0814380385

294 น.ส. ศิริรัตน์  พิศูจน์  00294 53 หมู่ที่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี
0821807665, 
0843876771

295 น.ส. ประกายแกว้  เทียนตรง  00295 9 หมู่ที่ 9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี teantrong@gmail.com 0811434269

296 น.ส. น้ าออ้ย  โพธ์ิงาม  00296 18 หมู่ที่ 6 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
0867901559, 
035559340

297 น.ส. ดวงรัตน์  เทียมถนอม  00297 78/1 หมู่ที่ 2 ต.บางชา้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0815726067
298 นาย วรศักด์ิ  เกตุแกว้  00298 1/1 หมู่ที่ 6 ต.บางชา้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0860274982
299 น.ส. นวลนารี  ข าเจริญ  00299 127/2 หมู่ที่ 5 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครพนม จ.นครปฐม nuan102016@gmail.com 0802137836
300 น.ส. ชชัชญา  ภูวปริยาธร  00300 17 หมู่ที่ 8 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม cha_aei@hotmail.com 0624493961
301 น.ส. จฑุามาศ  ทะนะทาน  00301 56 หมู่ที่ 4 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 0816483810
302 นาง ดวงเดือน  พิณเนียม  00302 59 หมูท่ี่ 10 ต.หนองหญา้ปล้อง อ.หนองหญา้ปล้อง จ.เพชรบุรี 0971078380
303 น.ส. วันเพ็ญ  ศิริจนัทร์  00303 140 หมู่ที่ 4 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ieabbbb24@hotmail.com 0813418823
304 นาง สิริพร  ส่ือดิลกวัฒนา  00304 74 หมู่ที่ 2 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ joknok22@gmail.com 0852289081
305 นาง พรรณศิริ  ชนุถนอม  00305 14/155 หมู่ที่ 4 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 0624956341

306 นาง วันดี  ไพรรักษ์บุญ  00306 88 หมู่ที่ 4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
034980189, 
0874002667

307 น.ส. นันท์นภัส  จนัทร์ศรี  00307 29/1 หมู่ที่ 3 ต.ดอนไกดี่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0873663091
308 นาง ทิพย์วรรณ  แสงอากาศ  00308 42 หมู่ที่ 3 ต. บัวงาม อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
309 น.ส. จารุณี  ทองดี  00309 157 หมู่ที่ 11 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
310 น.ส. อมัพาพร  สว่างเกตุ  00310 56/1 ถ.บางกะพ้อม ต.อมัพวา อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 0875126055

311 น.ส. วราภรณ์  ตันเจริญ  00311 34/1 หมู่ที่ 8 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
0822951196, 
034641448

312 น.ส. สุธารัตน์  ศรีค า  00312 66/3 หมู่ที่ 1 ต. หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 0810192806
313 น.ส. สุมาลี  สมพรสุขสวัสด์ิ  00313 200 หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 16sumalee2515@gmail.com 0982642105
314 นาง ชาลิสา  จอมรุ่งเสรี  00314 22/1 ถ.ศรีส าราญ 2 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี mailchalisall@gmail.com 0967461422
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315 นาง อรอนงค์  รุ่งฟ้า  00315 75/59 หมู่ที่ 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0859699688
316 น.ส. ธนภรณ์  สุตตาชยั  00316 3 หมู่ที่ 2 ต.ออ้มเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0871823388
317 นาง อวบพรรณ  ศรีเพ็ญ  00317 45/88 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 0891585023
318 น.ส. รัตนาภรณ์  เชาวลิต  00318 43 หมู่ที่ 5 ต. เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ratita_1974@hotmail.com 0887674788
319 นาง กนกพร  จ านงค์สาร  00319 62 หมู่ที่ 12 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี kanok.ao@windoeslive.com 0982686057

320 นาย สมจติ  โชติพืช  00320 77 หมู่ที่ 1 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
036520532, 
0860451786

321 นาง ชติุมาพัฒน์  โตสุวรรณเพชร  00321 187 หมู่ที่ 8 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบุรี chutima_1503@hotmail.com 0819483078
322 นาง ปองปรีดา  บุญอนันต์  00322 26 หมู่ที่ 3 ต.ไฝ่หลิว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 0875010913
323 นาง สุจติรา  สายสนั่น ณ อยุธยา  00323 92/193 หมู่ที่ 11 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 0841606934

324 นาย ธานินทร์  วัฒนพรหม  00324 29/3 หมู่ที่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ad_tanin1420@hotmail.com
0800836696, 
020636463

325 น.ส. ดวงใจ  ภู่ดัด  00325 99 ซ.รังสิต-นครนายก 59 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี dbee2555@gmail.com 0858332781

326 น.ส. นพรัตน์  ผดุงเพ็ชร์  00326 4/1 หมู่ที่ 4 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
035832344, 
0819876926

327 นาง วิชดุา  ธรรมนาม  00327 6/2 หมู่ที่ 3 ต.ชยัฤทธ์ิ อ.ไชโย จ.อา่งทอง 0874132587
328 นาย บัณฑูร  พุทธา  00328 21/2 หมู่ที่ 11 ต.โพธ์ิเกา้ต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 0843376941
329 นาง มุขดา  ฤทธาพรม  00329 40 หมู่ที่ 2 ต. หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0922944886
330 น.ส. ภัทรวดี  ปานขาว  00330 45/1 หมู่ที่ 1 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0965398883
331 น.ส. ณิศากร  บุญสงค์  00331 11/1 หมู่ที่ 1 ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 50300 NisakornB@gsb.or.th 0850391771
332 ร.ท. เดชด ารง  บุญเต็ม  00332 152 หมู่ที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชยีงราย 57000 jekky@gmail.com 0931372234
333 นาง ปุณิกา  เมฆประยูร  00333 196 หมู่ท่ี 6 ซ.2 ถ.ปา่เหว็-ริมปงิ ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ล าพนู 51150 punika.khaomao@gmail.com 0891918101

334 นาย อ าพล  ทรงจรินทร์  00334
1104/5 ซ.มะลิทอง ถ.เทอดไทp แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600

ampon1365@yahoo.co.th
0819348586,  
024663642

335 นาย ชยัสิทธ์ิ  เรืองศิลป์สุวิทย์  00335 82 หมู่ที่ 6 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 chaisit.rueng@gmail.com 0918521277

336 น.ส. ปิญฎา  พงษ์นาค  00336
12/2 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางประอนิ จ. 
พระนครศรีอยุธยา 13160

piyada2519pat@gmail.com
0858349011, 
035261405
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337 นาง วนจติรา  สายโพธ์ิ  00337
399/154 หมู่ที่ 2 ซอย 12 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 
50100

wanajittar@hotmail.com
0858666293, 
0818833924

338 นาง นิตยา  ขนัค า  00338 117 หมู่ที่ 13 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชยีงราย 57000 nitaya.ac2519@gmail.com
0850364550, 
053717045

339 น.ส. วราภรณ์  ก าเนิดสินธ์ุ  00339 2/883 ถ.รามอนิทรา ต.อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 kamnerdsin@hotmail.com 0818855051
340 น.ส. วนิดา  สุวรรณรัตน์  00340 31/236 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10900 tatojung11@hotmai.com 0955569862
341 น.ส. ศุภวรรณ  อกัษรกติติศักด์ิ  00341 820/10 ซ.ประชาอุทิศ 60 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 axsonkittisak@gmail.com 0865659494
342 นาง ชนิตา  ทองอยู่  00342 9/1 หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150 chanita.unpls@gmail.com 0891798057,

343 นาง นภาพร  กา๋วินจนัทร์  00343 269 หมู่ที่ 9 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50110 nopporn.pp@gmail.com
0815955284, 
053346413

344 นาย ณัฐกติต์ิ  เซงกา๋  00344 279/3 หมู่ที่ 8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชยีงราย 57000 nuttakitss@hotmail.com
0894360437, 
053910338

345 นาย พิทักษ์  กดุเมือง  00345 234 หมู่ที่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 0870111001

346 นาง ปัทมนันท์  ปัญญา  00346
271/1 หมู่ที่ 2 ซ.สมวศ์ 1 ถ.ฮ่องล่ี ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชยีงราย จ.เชยีงราย

pattamanan_@hotmail.com
0818857940, 
053758137

347 น.ส. เรวดี  ช านาญวิทย์  00347 7/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000 c_rewadee@hotmail.com
0931393325, 
053551120

348 นาย ภาคภูมิ  งามพิทักษ์กลุ  00348 24/8 ซ.เพิม่สิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 pakpoom11272@hotmail.com 0924546264
349 น.ส. กฤษณา  มาลาเวียง  00349 47 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน่ 40150 0832876239
350 นาง พัชรากร  คันธเนตร  00350 77/2 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ny_ps2510@yahoo.co.th 0814682656

351 นาย วรวุฒิ  วงศ์เชาวลิต  00351
12/1 ถ.รอบก าแพงเมืองด้านใต้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 
55000

mamzing054@hotmail.com
0846114993, 
054772498

352 นาย ไพฑูรย์  ทิพย์พงศ์  00352 111/379 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 pattoon.mec@gmail.com 0819376349

353 นาย สิขเรศ  ม่วงศิริ  00353
46 ซ.เอกชยั 83/7 แขวงบางบอน เขตบางบอน หรุงเทพ
มหานคร 10150

moolek_res@hotmail.com
034589233, 
024152994

354 นาย เพชรนัทกจิ  เรืองศิลป์สุวิทย์  00354 28/1 หมู่ที่ 6 ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม่ 50130

355 น.ส. ชญานุตม์  ไตรรัตน์ผลาดล  00355
13 ซ.ท่าดินแดง 10 ถ.ท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลอง
สาน กรุงมหานคร 10600

chayanut_jung@hotmail.com
0909485007, 
024390200
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356 น.ส. รวินท์นิภา  แกน่วงศา  00356 713 ซ.ออ่นนุช ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ravina.amm@gmail.com 085-6009494
357 น.ส. กฤษณา  ฟองธนกจิ  00357 194 ซ.นาคนิวาส 38 ถ.นาควินาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10400 krishnafong@yahoo.com 0899258272

358 น.ส. วรัทยา  ธณัทการันต์  00358 112 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 41110 putkunya@gmail.com
0909149536, 
042398570

359 นาง ชนนาถ  มานะอดุมสิน  00359 47 หมู่ที่ 14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม่ 50320 chonnad_kag@hotmail.com 0848852908
360 น.ส. พรปวีณ์  แสงสุรศักด์ิ  00360 115 หมู่ที่ 12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 22160 sangsurasak@hotmail.com 0815883246

361 น.ส. สุพรรษา  วันพฤติ  00361 1 หมู่ที่ 5 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 su_puy_sn@hotmail.com
0831629712, 
056912412

362 น.ส. นงนุช  ทางทอง  00362 18/9 ถ.บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10500 nangnuch2142@gmail.com 0869965996

363 นาย สุวรรณ  จนัพา  00363
63/37 ซ.บรมราชชนนี64 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120

son.suwan.ch@gmail.com
0891097175,02
8883457

364 น.ส. จฑุามาศ  อดุมคณะ  00364
115/52 หมู่ที่ 8 ซ.7 ถ. กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.
เมือง จ.ปทุมธานี 12000

jutamat_u@hotmail.com 0897768720

365 นาย วิวัฒน์  สีลาเขตต์  00365 115/49 หมู่ที่ 10 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
0818033389, 
02976045

366 น.ส. นิศารัตน์  ทองวิบูลย์  00366 2 ซวิภาวดี41 แยก 1 ถ.วิภาวดี ต.สนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 b_nisarat2000@hotmail.com 0896884240
367 น.ส. วิภาวี  ศรีมันตะ  00367 45/157 หมู่ท่ี 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 care_sun@hotmail.com 0838534666
368 นาย จริะณัฐ  ยกบุญญาธิการ  00368 98/43 ถ.ศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 viroj_y@hotmail.com 0891055698
369 นาย สุธน  สอนค าแกว้  00369 1/13 หมู่ท่ี 12 ซ.ราษฎรัดบึง 13 ถ.ราษฎรัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40000 suthon_sorn@hotmail.co.th 0810502468
370 น.ส. ลัดดาภรณ์  อนิตาหามแห  00370 42/1 หมู่ที่ 5 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ 36120 laddin@kku.ac.th 0832882797
371 นาง สุจติรจา  วิเชยีร  00371 16 หมู่ที่ 6 ต.สระแกว้ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 sujitta83@hotmail.com 0819773990
372 น.ส. สุมาลี  แซ่อึ้ง  00372 96/181 หมู่ที่ 5 ซ.คู้บอน 27 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ssaeung@gmail.com 0843616717
373 นาง สุพรรณี  บุญยัง  00373 95/3 หมู่ท่ี 2 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 supanneeboonyang@gmail.com 0968767918

374 น.ส. สกาวรัตน์  กลายเพท  00374
117 หมู่ที่ 4  ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 
55000

jsakaorat@hotmail.com
0861839325, 
054710495

375 น.ส. เกศรา  สุพยนต์  00375 1633 หมู่ท่ี 3 ซ.F6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 kates0463@yahoo.com 0811321310
376 น.ส. จติรลดา  แกน่สาร  00376 756 หมู่ที่ 4 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา airlada.k@gmail.com 081-4805-401
377 นาย วิฑูรย์  มุสิกรัตน์  00377 879 ซ.หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 081-374-1741
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18 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

378 นาย นิติธร  วงค์สอน  00378 45 หมู่ที่ 3 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน nitithornta@gmail.com 062-6952-898
379 นาย รังสรรค์  สิงห์ค า  00379 95 หมู่ที่ 3 ต.ถมืตอง อ.เมือง จ.น่าน sun_55_2008@hotmail.com 085-0341-136
380 นาง ศิริพร  ใจจนัทร์  00380 24 หมู่ที่ 1 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน Sp-village.wiangsa@hotmail.com 095-4474-168

0:00:00 นาง สุใบด้า  ใจดี  00381 167/2 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี Subaidaia@gmail.com
075-663-593,  
089-0699-901

382 นาง ส าเภา  ศรีปาน  00382 200/25 หมู่ที่ 8 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก sumphao9@gmail.com 089-6396-777
383 นาย ธนรงค์  ภู่พัฒน์  00383 15 ซ.6 (ถ.เชตะวัน) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ tpupat@hotmail.com 081-3874-649
384 นาย สุรัตน์  สุนทะโรจน์  00384 94 หมู่ที่ 5 ต.หนองโดน อ.จตุัรัส จ.ชยัภูมิ suntharot@hotmail.com 098-2802-505
385 นาย ประทุม  เสาวภาภรณ์  00385 87 หมู่ที่ 12 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา pratoom.sw@hotmail.com 089-0942-345
386 นาย กติติ  แกน่สาน  00386 60/2 ซ.พญาอนุชติ ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบุรี kittikansan@gmail.com 062-9648-262
387 น.ส. ปาริกญัญา  คันธเรศ  00387 28/2 หมู่ที่ 1 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง  จ.เชยีงใหม่ phurakun@gmail.com 085-0356-955
388 นาย อนุสนธ์ิ  กยุแกว้  00388 62 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ Anusonkuy6213@gmail.com 087-1752-840
389 ว่าที่ ร.ต.หญิง กนัหา  พฤทธ์ิพงศกร  00389 299/57 หมู่ที่ 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ kanha1514@gmail.com 086-5234-862
390 นาง วันทนีย์  บัวทอง  00390 82/10 ถ.ร่วมจิตบนัดาล ต.บางมลูนาก อ.บางมลูนาก จ.พจิิตร 082-4044-398
391 นาย โกสินทร์  เขยีวสี  00391 165 หมู่ที่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ chocolate_kobori007@hotmail.com 086-2065-945
392 นาย ชติุพิพัฒน์  สุขวงษ์ศุภทวี  00392 37 หมู่ที่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ tor1612@hotmail.com 063-5757-895
393 น.ส ขตัติยา  ส าเภาทอง  00393 119/82 ถ.ล าปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง kattiya.12@gmail.com 086-1142-234

394 น.ส. สุนันทา  ออ่นละมูล  00394 95 หมู่ที่ 10 ต.ท่าชยั อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย Satangkid@hotmail.com
055-6792-06, 
086-2155-306

395 นาย สมพร  ด่านปราการวิวัฒน์  00395 171/2 หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช thanpho2@hotmail.co.th 099-5463-348
396 น.ส. พัชรินทร์  ธงยศ  00396 151 หมู่ที่ 9 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม pat_thong@hotmail.com 094-3298-855
397 น.ส. มธุรส  พุ่มพวง  00397 137 หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม dla.pumpaung@hotmail.com 061-0304-799
398 นาย วิศิษฐ์ศักด์ิ  มะโนวรรณ์  00398 44 หมู่ที่ 1 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน wisitsakma07@gmail.com 091-2241-593
399 น.ส. ค าพันธ์  เจริญรัตน์  00399 336 หมู่ที่ 2 ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.ร้อยเอด็ kamphan.ja@gmail.com 089-0559-794
400 น.ส. พัทธาทร  ยัณรังสี  00400 74/140 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา 061-4951-550
401 น.ส. อไุรวรรณ์  ค าเงิน  00401 93/200 หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ukhamngren@gmail.com 081-4425-351
402 น.ส. ชลิดา  ธเนซพิซกลุ  00402 223 หมู่ที่ 7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง chalida_tp@yahoo.com 089-4499-561
403 น.ส. นภัทร  จริดา  00403 18/5 หมู่ที่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม napattjra@gmail.com 081-4640-752
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19 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

404 นาง ธมาดี  พุ่มก าพล  00404 52/45 หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี thamadee1020@gmail.com 083-9865-709
405 น.ส. รุ้งระวี  แชม่ชื่น  00405 26/1 หมู่ที่ 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ koi_kondee@hotmail.com 085-3476-366
406 นาง ลักษณาวรรณ  มะโนชมภู  00406 85 หมู่ที่ 4 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง luksana8217@hotmail.com 081-9931-279

407
น.ส. ศิริกานดา  แหยมคง  00407 144 หมู่ที่ 8 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดิตถ์

sitthikorn_2521@hotmail.com 086-9594-454
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง

408 น.ส. ณัฐสุดา  เต็งรัง  00408 304 หมู่ที่ 6 ต.บ้านล านาว อ.บางขนั จ.นครศรีธรรมราช nat_suda52@hotmail.co.th 080-6923-213
409 น.ส. นพรัตน์  สมคิด  00409 117 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ons.nopparath@gmail.com 087-1177-898
410 น.ส. ศันสนีย์  ธิติรัชต  00410 79/233 หมู่ที่ 5 ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี Sansanec.oag@gmail.com 094-9698-942
411 น.ส. วรารัตน์  สามกองงาม  00411 164 หมู่ที่ 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม wararat_s@hotmail.com 087-4087-597
412 น.ส. ปริญญา  ศักด์ิดี  00412 13/241 หมู่ที่ 3 ต.ต้นธงชยั อ.เมือง จ.ล าปาง parinya_pamok@hotmail.com 086-0336-888
413 นาง ทัศนีย์  มุมทอง  00413 220/16 หมู่ที่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ pantad@hotmail.com 082-4917-194
414 น.ส. ยศวดี  ปิ่นชยัพัฒน์  00414 40/1251 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี winney.s@hotmail.com 086-3056-880

415 น.ส. ทิพวัลย์  สุระอาษา  00415 8/1 หมู่ที่ 4 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ tippawunjob@hotmail.com
0869171-342, 
053-038-500

416 น.ส. จลุนภา  สุระอาษา  00416 8 หมู่ที่ 11 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ junnapa.kor@gmail.com
083-5709991, 
081-9505-500

417 นาง บรรจง  เสมสุข  00417 28/1 หมู่ที่ 5 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อทุัยธานี Bunjiong.sumsuk@gmail.com 097-9920-865
418 น.ส. เรณู  มีสิทธ์ิ  00418 43 หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.ชชิล จ.นครศรีธรรมราช rayki4310@gmail.com 086-8698-326
419 น.ส. ภัชรพรรณ์  กรรโณ  00419 122/1 ซ.รามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร patcharapaan.g@gmail.com 063-1569-329
420 นาง พิมพา  ควรประมูล  00420 1065/25 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี pimpa_1976@hotmail.com 081-5916-330
421 นายกษมา  แกว้ชพูันธ์ุ  00421 256/314 หมู่ที่ 15 ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชยีงราย Khunkasama95@gmail.com 095-4469-833

422 นาย ธนพล  พิเศษ  00422 49/39 หมู่ที่ 4 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชยีงราย cake_missaki@hotmail.com
053-711-200 
ต่อ 71716, 
094-4961-152

423 นาง สุจริา  สายพิน  00423 28/9 ถ.ชลประทาน ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ sujirasai12@yahoo.com 081-7835-153
424 น.ส. กาญจนา  เชื้อบ่อคา  00424 103/1 หมู่ที่ 5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี chaiyarat197@gmail.com 062-2422-542

425 นาง สุธินี  เจริญพร  00425 9/144 หมู่ที่ 15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ suthinee72@gmail.com
043-055-063, 
086-8579-772
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20 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

426 นาย พรนิวัตร  เจริญพร  00426 9/144 หมู่ที่ 15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ ponnivat@gmail.com 085-5973-499
427 นาง กรรณิการ์  เขยีวข า  00427 19/34 ซ.สามัคคีสุขสันต์ ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม kannikak_98@hotmail.com 086-2188-562
428 น.ส. ประจกัร์  พรหมทา  00428 55/1 หมู่ที่ 9 ต.จนัดุม อ.พลับพลาชยั จ.บุรีรัมย์ prajukpromtha3595@gmail.com 089-5439-571
429 น.ส. เบญจภรณ์  ใจนาง  00429 1 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชยีงราย bencha_c@hotmail.com 097-0957-029
430 นาย ปฏิญญา  ประภาสินทรัพย์  00430 237/21-22 ถ.ชยัณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชยันาท potinya.pra@hotmail.co.th 090-9737-713 จ.แพร่
431 นาย วัชรินทร์  รักทอง  00431 41 ถ.บางวัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช bawwat@outlook.co.th 080-7311-471
432 น.ส. บวรลักษณ์  เพชรกลุ  00432 438 หมู่ที่ 8 ต.เมืองพาน อ.พาน  จ.เชยีงราย Borwornlak.phetknl@ontlook.com 088-1417-386
433 นาย สาคร  ปันทะโย  00433 36 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง sakorn.pa@gmail.com 091-0719-289
434 น.ส. จนัทิมา  ศรีเพ็ง  00434 43 หมู่ที่ 4 ต.วัดส าโรง อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม Pat_Num17@hotmail.com 087-0687-348
435 นาย เริงศักด์ิ  ศิริประเสริฐ  00435 110/1 หมู่ที่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ siriprasert2507@gmail.com 086-6578-365
436 น.ส. ทรรศนีย์  สุดสวาท  00436 122 หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ tudsanee411@gmail.com 085-7226-443
437 นาย ยงยุทธ  ยังนึก  00437 65 ถ.ล าปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง yykaiyum@hotmail.com 081-9898-829
438 นาง ปุณยนุช หวานทอง  00438 136/44 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 089-6477-356
439 น.ส. อรอนงค์  วงศ์ดี  00439 43 ถ.สารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ning_on2003@yahoo.com 081-9641-929
440 นาย วีระชยั  วอนอก  00440 91 หมู่ที่ 15 ต.กดุเสลา อ.กนัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ neab_weera@hotmail.com 080-4771-243
441 น.ส. อรุณี  สุขอนันต์  00441 85 หมู่ที่ 5 ต.ชมุแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ arunee_su@hotmail.com 081-3021-195
442 น.ส. อโณทัย  ใชยศรี  00442 71 หมู่ที่ 7 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชยีงราย Chevrolet9930@hotmail.com 095-4527-054
443 นาง ทัศนีย์  ยานะสาร  00443 9/1 ซ.1ค(ถนนราชเชยีงแสน) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ aoytas0308@gmail.com 091-8562-115

444 น.ส. วิไลวรรณ  โพธ์ิสุวรรณ  00444 177 หมู่ที่ 6 ต.ก าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
062-2432646, 
097-1783-545

445 น.ส. พรรณทิพา  เป๋าอยู่สุข  00445 139/13 หมู่ที่ 3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง pimsean0@gmail.com 089-0939-135
446 น.ส. มัทนาภรณ์  พวงศรี  00446 457 หมู่ที่ 4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ pom-paam@hotmail.com 090-9962-889
447 น.ส. ปณิธาน  รัตนวรรณ์  00447 67 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ panithan_jiab55@hotmail.co.th 085-0407-398
448 นาย พินิจชยั  รัตนวรรณ์  00448 471/31 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ pinitchair@gmail.com 081-1801-240
449 น.ส. วาสนา  รังสี  00449 44/1 หมู่ที่ 11 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ happy_waa@hotmail.com 064-9459-541
450 น.ส. วราพร  ค าหงษา  00450 12 หมู่ที่ 13  ต.กดุน้ าใส อ.จตุัรัส จ.ชยัภูมิ achiwara5488@gmail.com 098-2954-915
451 น.ส. ณัฐกมล  วงค์ทราย  00451 300/187 หมู่ที่ 10 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ siriwan.cake@hotmail.com 081-9524-050
452 น.ส. สุภาวดี  รักษาชล  00452 258/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 090-8822-743
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453 น.ส. กรรณิกา  จกัรกรอง  00453 18 หมู่ที่ 4 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกฎู จ.จนัทบุรี ch_kaneng@hotmail.com 089-0978-725
454 น.ส. จารุภา  อทุัยรัศมี  00454 44 หมู่ที่ 8 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกฎู จ.จนัทบุรี ja_charkthai@hotmail.com 089-2273-655
455 น.ส. ฐิติมา  สมุทรานนท์  00455 24/1 หมู่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ Thitima9928@gmai.com 088-401-6007 จ.เชยีงใหม่, และ จ.ล าพูน
456 น.ส. อนงค์นาฎ  สิทธิวงค์  00456 496 หมู่ 2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง Kawanongart@gmail.com 086-187-1392 จ.ล าปาง
457 นาย ปฏิญญา  เทพจนัทร์  00457 59 หมู่ 4 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ Patinya.thepchan@gmail.com 080-125-9997

458
นาย สมบูรณ์  รินท้าว  00458 47 หมู่ 8  ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน

rintaoboon@hotmail.co.th 081-028-0467
จ.น่าน,จ.แพร่,จ.อตุรดิตถ์,จ.ล าปาง,จ.
พะเยา และ จ.สุโขทัย

459
นาง พัทธ์ธีรา  ยศสันเทียะ  00459 43/1 หมู่ 11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่

patteeray.15@gmail.com 085-6149636
จ.เชยีงใหม่,จ.ประจวบคีรีขนัธ์,จ.ชมุพร
,จ.ล าพูน และ จ.เชยีงราย

460
นาง อารยา  โชติชยัพิบูล  00460 22/75 หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่

chotchaipiboon.ya@gmail.com 089-950-3449
จ.เชยีงใหม่,จ.น่าน,จ.ล าพูน และ จ.
ล าปาง

461 น.ส. ทิพย์อษุา  ศรีแสง  00461 69/14 ถนนกลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์' จ.เพชรบูรณ์ heng-heng99@hotmail.com 086-319-6662 จ.เพชรบูรณ์,จ.พิจติร และ จ.พัทลุง
462 น.ส. วิไลวรรณ  ศรีหาตา  00462 27/67 ถนนอนิใจมี ต.ท่าอฐิ  อ.เมืองอตุรดิตถ์' จ.อตุรดิตถ์ jum.si@hotmail.com 097-918-8906

463
นาย สยาม  เจติยานนท์  00463 27 หมู่ 3 ต.ตลาดเล้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

J_siam@hotmail.com 064-564-9055
จ.สุโขทัย,จ.อตุรดิตถ์,จ.แพร่,น่าน,จ.
ตาก และ พิษณุโลก

464 น.ส. สุรีพร  อา้ยไชย  00464 168 หมู่ 7 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชยีงราย star--focus@hotmail.com 063-992-1043 จ.เชยีงราย,จ.พะเยา และ จ.เชยีงใหม่
465 นาย ฐิติกร  สุขเสาร์  00465 93/6 หมู่ 11 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม่ Suksao@hotmail.com 087-305-8171 พื้นที่ภาคเหนือ
466 น.ส. พิริยาภรณ์  ค าไชยวงค์  00466 132/39 หมู่ 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 086-925-2515 จ.พิษณุโลก

467 น.ส. จนัทร์หอม  เชื้อปัญญา  00467 78 หมู่ 15 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน janhormchoapauge@gmail.com
085-6944609 
053-501-655

จ.ล าพูน

468
น.ส. ปล้ืมจติร  รอดสัมฤทธ์ิ  00468 3/1 หมู่ 3  ต.ส าโรงชยั  อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

Pleumjit5611@gmail.com 095-638-7895
จ.นครสวรรค์ ,จ.ก าแพงเพชร,จ.
เพชรบูรณ์ และ พิจติร

469
น.ส. ศศิรส  ศรีนวล  00469 103/1 หมู่ 1 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง

sasirosseenoul@gmail.com 099-243-6749
จ.ล าปาง,จ.พะเยา,จ.เชยีงราย,จ.
เชยีงใหม่,จ.น่าน,จ.แพร่ และ จ.ล าพูน

470 น.ส. สุนิสา  จนิะโกฎิ  00470 93 หมู่ 7ต.เมืองชมุ อ.เวียงชยั จ.เชยีงราย Sunisa.ji@up.ac.th 082-484-5315 จ.เชยีงราย
471 นาย ธรม  รักษ์ธรรมธัญ  00471 298/16 หมู่ 5 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ thammytog@email.com 084-171-9112 จ.เชยีงใหม่
472 น.ส. มณีรัตน์  สุวรรณรัตน์  00472 73 หมู่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชยีงราย จ.เชยีงราย noharamihoo009@gmail.com 065-696-3597
473 น.ส. แสงเดือน  หลวงปัน  00473 152 หมู่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชยีงราย จ.เชยีงราย kung_zen@hotmail.com 086-193-5292 จ.เชยีงราย
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474 นาง สุมาลี  ปัญญาอมรวัฒน์  00474 123 หมู่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชยีงราย จ.เชยีงราย sumalee211105@gmail.com 089-701-8206 จ.เชยีงราย และ จ.พะเยา
475 น.ส. ชาคริยา  แกว้ทิพย์  00475 107 หมู่ 9 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ chacriya.ck@gmail.com 080-309-9221 พื้นที่ จ.เชยีงใหม่และ จ.ใกล้เคียง
476 น.ส. เรณู  บุญอนิทร์  00476 12/9 หมู่ 5 ต.ทุ่งทอง  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ranu2010@windowslire.com 081-973-8016 จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจติร
477 น.ส. จริานุช  อานุภาพยรรยง  00477 27 หมู่ 4 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง Jeabacc@hotmail.com 086-921-9270 จ.ล าปาง

478
นาง วิภาพร  หน่ออนิทร์ชยั  00478 74 หมู่ 3 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชยีงใหม่

opor.narak.jong@gmail.com/acc
ountlng@datt.co.th 062-309-9313

479 น.ส. นภาพร  สมศรี  00479 96 หมู่ 6 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแกน่ จ.เชยีงราย khamuha@gmail.com 086-183-5193 จ.เชยีงราย
480 น.ส. รุจริา  ปัญญาวงค์  00480 85 หมู่ 3 ต.บ้านแลง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 080-629-6437 จ.ล าปาง
481 น.ส. พิมพ์จนัทร์  ศรีแท่นแกว้  00481 39 หมู่ 8 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ Pimjansritankaew@gmail.com 085-591-8815 จ.เชยีงใหม่, จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.ล าพูน
482 นาย ยุทธเอก  สายปัญญา  00482 61/1 หมู่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ yuthaeak1@gmail.com 095-675-0169 จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน
483 นาง ไพรินทร์  เอี่ยมละออ  00483 126 หมู่ 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน pirinzad@hotmail.com 095-453-0610 จ.ล าพูน,จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าปาง

484 นาง พิมพ์ใจ  หอมจนัทร์  00484 286 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ Pimchai.h@hotmail.com
086-4314681 
052-001-948

จ.ล าปาง และ จ.เชยีงใหม่

485 น.ส. จนิตนา  ไชยปัญโญ  00485 86 หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน Jintanachaipungo@gmail.com 084-611-9950 จ.ล าพูน
486 น.ส. รจนา  จนัทร์ทบ  00486 35 หมู่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน Radgana.Juntop@gmail.com 080-497-7037 จ.ล าพูน
487 นาง อญัเชญิ  ทูนแกว้  00487 259 หมู่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา an_chern2515@hotmail.com 087-187-8141 จ.พะเยา,จ.เชยีงรายและ จ.เชยีงใหม่
488 น.ส. ปทุมวดี  สาส่วนกว้าง  00488 8 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ patoomwadee0076@gmail.com 061-392-9195 จ.เสียงใหม่
489 น.ส. มินตรา  เลงจนัทร์  00489 139/253 หมู่ 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ Mintra_namfon@hotmail.com 083-940-9605 จ.เชยีงใหม่
490 น.ส. อาทิตยา  ลังกาพะยอม  00490 70 หมู่ 5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ freshatitaya@gmail.com 092-185-1487 จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน
491 น.ส. พิมพ์ประภา  สิงห์แกว้  00491 166/1 หมู่ 3 ต.ห้วยแกว้ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา donchaipim@gmail.com 087-211-7362 ภาคเหนือ
492 น.ส. ณัฐนันท์  บุญคง  00492 68/6 หมู่ 5 ต.ทาขมุเงิน อ.แม่ทา  จ.ล าพูน Nuttanan.bk@gmail.com 080-847-4245 จ.ล าพูน
493 น.ส. ฉนัทนา  พลทา  00493 18/2 หมู่ 11  ต.ออนกลาง  อ.แม่ออน  จ.เชยีงใหม่ chan.polta@gmail.com 085-867-2588 จ.เชยีงใหม่

494
น.ส. จนัทนา  บัวคล่ืน  00494 11 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ajuntana@hotmail.com 089-555-3851
จงเชยีงใหม่,จ.แม่ฮ่องสอน,จ.ล าพูน
,และ จ.ล าปาง

495 น.ส. ปิยวรรณ  หาญใจ  00495 63 หมู่ 7 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ Piyawanha@gmail.com 080-623-3345 จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน
496 น.ส. รสสุคนธ์  สมบูรณ์ชยั  00496 199 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน rossukon@nait.or.th 096-626-5582 ทุกพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้

497
น.ส. อนัธิกา  ซุงจารย์  00497 50 หมู่ 6 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

antika_antika_1234@hotmail.co
m/Lomsak55555@hotmail.com 083-952-8688 จ.เพชรบูรณ์
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23 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

498 น.ส. ญาณิศา  แกว้กณุโฑ  00498 70/5 หมู่ 3 ต.ตาขดี อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ykk51@hotmail.com 085-964-4294 จ.นครสวรรค์
499 นาง กริณา  ย่ีสุ่นแซม  00499 16/1 ซ.22ก. ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ Kirana.y@hotmail.com 089-163-6299 พื้นที่ภาคเหนือ
500 นาง นภาลัย  ม่วงทอง  00500 135 หมู่ 2 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ Napalai_tom@hotmail.com 089-851-8152 จ.เชยีงใหม่ และ ล าพูน

501 น.ส. พิกลุ  ไชยชะนะ  00501 75 หมู่ 8 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชยีงราย Pikol2409@gmail.com
094-6289778 
053-601619

502
น.ส. อมัไพวรรณ  หมื่นแสน  00502 170/1 หมู่ 2  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่

nooaum_spt@hotmail.com 080-123-2599
จ.เชยีงใหม่,จ.ล าพูน,จ.ล าปาง และ จ.
เชยีงราย

503 นาง นัยนา  ถาวงศ์  00503 38/1 หมู่ 4 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ 086-197-4674 จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน
504 น.ส. พรรณี  ธิสาระ  00504 20 หมู่ 2 ต.ห้างฉตัร อ.ห้างฉตัร จ.ล าปาง thisaranuae20@gmail.com 096-656-1416 จ.ล าปาง และ จ.เชยีงใหม่
505 นาย อ านาจ  ค าภิโล  00505 22/2 หมู่ 7 ต.วัดเกาะ  อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย big_amnart@hotmail.com 084-817-0052 จ.สุโขทัย
506 นาง ปทิตตา  ไชยอปุระ  00506 140 หมู ่6 ซ. 5 ถ.สันหา้งเสือ-บา้นเวียง ต.น้ าดิบ อ.ปา่ซาง จ.ล าพนู pchaiupara@gmail.com 084-046-4262 จ.ล าพูน
507 นาง บุญญาพร  เมฆพัฒน์  00507 152/52 หมู่ 8 ต.หนองจอ๊ม อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 081-952-4041 จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน
508 น.ส. รวีวรรณ  กล่ินหอม  00508 40/42 หมู่ 8 ต.แม่ออ้ อ.พาน จ.เชยีงราย
509 นาง พัชรินทร์  บุญสอน  00509 66 หมู่ 5  ต.ประดาง อ.วังเจา้ จ.ตาก จ.ตาก
510 นาง นุชดา  โอภิธากร  00510 132 หมู่ 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง nutchada4767@gmail.com 084-728-3993 จ.พัทลุง และพื้นที่ใกล้เคียง

511
น.ส. รจสริญา  เสนชะนะ  00511 50 หมู่ 2  ต.สระแกว้  อ.ท่าศาลา จ.นครศร๊ธรรมราช

au_tarn@hotmail.com 086-328-9983
จ.นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี และ 
กระบี่

512 นาย ธนกฤต  รังสุวรรณ  00512 77 หมู่ 3 ต.เขาทะลุ  อ.สวี  จ.ชมุพร theerapang46@gmail.com 082-812-8964 จ.ชมุพร
513 น.ส. วันเพ็ญ  จนัทร์คง  00513 136/70 หมู่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี wanpen@topee.ac.th 081-368-7689 จ.สุราษฎร์ธานี

514
นาง ยินดี  เพชรหอม  00514 142/118  ซ. 5/1  ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พทัลุง

yindepe@gmail.com 095-436-8132
จ.พัทลุง,สงขลา,สตูล,นครศรีธรรมราช 
และ ตรัง

515 นาง อบุล  บัวสมุย  00515 2/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช Ubonb@cad.go.th 081-895-4281 จ.นครศรีธรรมราช

516
น.ส. ฐิตากร  พงศ์ภัณฑารักษ์  00516 2 ซ.สวนผัก 10 แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร

Syefonn.p@gmail.com 089-771-1345
กรุงเทพฯ,นนทบุรี นครปฐม,อยุธยาฯ 
และ ปทุมธานี

517 นาง นันทรัตน์  โชติพรหมวรรณ  00517 35/1 หมู่ 4 ถนนนาขอม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 081-077-3062 จ.นครศรีธรรมราช
518 น.ส. กมุารี  คงร่ืน  00518 60 หมู่ 2 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง Kumaree21530@gmail.com 091-046-4300 จ.พัทลุง
519 นาง รวิษฎา  สิงห์ลพ  00519 232 หมู่ 9 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช saomiki@gmail.com 083-979-1628 จ.นครศรีธรรมราช
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24 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

520
นาง บรรณฑรพรรณ  สุนทโรจน์  00520 468 หมู่ 14 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

bantaraphan_s@hotmail.com 062-891-4799
จ.มหาสารคาม,ร้อยอด็,กาฬสินธ์ และ 
ขอนแกน่

521 นาย วีระศักด์ิ  เบอร์ไธสง  00521 42 หมู่ 6  ต.นาโพธ์ิ อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ Sab.2520@hotmail.com 095-610-4873 จ.บุรีรัมย์,ขอนแกน่ และ มหาสารคาม
522 น.ส. เพ็ญจนัทร์  ธงยศ  00522 77 หมู่ 9 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม phuangphen2557@gmail.com 092-348-6812 จ.นครพนม
523 น.ส. กญัญา  เยาะเย้ย  00523 218 หมู่ 3 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ yoiyoakanya@hotmail.com 080-735-6195 จ.สุรินทร์

524
นาย บัวผัน  คู่กระสังข์  00524 100 หมู่ 17 ต.นาขาม อ.กจุนิารายณ์ จ.กาฬสินธ์

043-721-4745
จ.มหาสารคาม,ร้อยเอด็,กาฬสินธ์ุ และ
 ขอนแกน่

525 นาง ภัทราภรณ์  บุตะเขยีว  00525 38/1 หมู่ 3 ต.ปอภาร(ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ mali19781@gmail.com 086-959-8928 จ.ร้อยเอด็,มหาสารคาม และ กาฬสินธ์ุ

526 นาง ชลิุตา  เกษรบัว  00526 9 หมู่ 9 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
099-2028924 
044-062-196

จ.สุรินทร์

527 น.ส. เปมิกา  เกษรบัว  00527 9 หมู่ 9 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ air_ry191@hotmail.com 082-319-5256
528 นาง สุพัชชา  ไชยผง  00528 11 หมู่ 8 ต.ขามเรียง อ.กนัทรวิชยั จ.มหาสารคาม Supatchachai199@gmail.com 087-950-4121 จ.มหาสารคาม
529 น.ส. รมิดา  มูลอตั  00529 269 หมู่ 10 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม Ramida2001@gmail.com 081-303-4022 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

530
น.ส. ธนพร  ผิวนวล  00530 40 หมู่ 9 ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

fai_uboon@hotmail.co.th 087-326-0624
จ.มหาสารคาม,ร้อยเอด็,กาฬสินธ์ุ
,บุรีรัมย์ และ ขอนแกน่

531
น.ส. อมร  สีสงค์  00531 80 หมู่ 3 ต.แกง้แก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

mornymoo@gmail.com 065-093-2296
จ.มหาสารคาม,ร้อยเอด็,กาฬสินธ์ุ และ
 ขอนแกน่

532
น.ส. ธัญญาลักษณ์  เนียมออ่น  00532 238/9 ถ.พายัพทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

tunyaluk56@gmail.com 081-120-7858
จ.นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ชยัภูมิ 
และ ขอนแกน่

533
นาง จรีุพร  อศัวอทิธิฤทธ์ิ  00533 43หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

jureeporn.chandet@gmail.com 081-977-8310
จ.นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์ และ
ชยัภูมิ

534
น.ส. ศิริพร  เจมิจะบก  00534 44 หมู่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

kwang_days@hotmail.com 080-787-1465
จ.นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ชยัภูมิ 
และ ขอนแกน่

535 น.ส. ปภาสร  บุญเทียม  00535 43/9ซ.ร่วมพัฒนา ถ.กลางเมอืง ต.หนองแสง อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม pennee_12@hotmail.com 093-539-5369
536 น.ส. รุ่งรัตน์  มณีสด  00536 122 ถ.ศรีบัวราย ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ rung122@yahoo.com 081-547-6434 จ.สุรินทร์
537 นาง ปวินา  ภู่ระหงษ์  00537 58 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร dawn_2515@hotmail.com 081-470-0282 พื้นที่จงัหวัดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
538 นาง สุพัฒตรา  วงศ์ไกร  00538 71/6 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร Suphattra.kho@gmail.com 089-627-7500 พื้นที่จงัหวัดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
539 นาง ชชัฎา  รพีพัฒนา  00539 411/1 หมู่13 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ chadchada33299@gmail.com 081-955-3758 จ.สุรินทร์ และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
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25 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

540
นาง อาทิตยา  เครืองาม  00540 5/6 ถ.อภัย ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ

a_atitaya.accounte@hotmail.com091-027-1196
จ.กาฬสินธ์ุ,มหาสารคาม,ร้อยเอด็,
มุกดาหาร,ขอนแกน่ และจ.บุรีรัมย์

541 นาย อรรณพ  มูลมณี  00541 114/50 หมู ่14 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ aunnop6376@gmail.com 088-575-3947 จ.ขอนแกน่ และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
542 น.ส. มุกดา  ขนับรรจง  00542 126 หมู่ 8 ต.นาแกว้ อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร mukdakh@hotmail.com 095-815-9488 จ.สกลนคร และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
543 น.ส. นัทธมน  ศรีภักดี  00543 443 หมู่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา Srinarun@hotmail.com 087-249-4994 จ.นครราชสีมา

544
น.ส. เอมอร  ปัจจโุส  00544 44 หมู่ 7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็

Oilamorn1987@gmail.com 087-982-9776
จ.มหาสารคาม,ร้อยเอด็,กาฬสินธ์ุ และ
พื้นที่ใกล้เคียง

545
น.ส. ขนิษฐา  มูลมานัส  00545 17 หมู่ 2 ต.สมสะอาด อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ

Pang.Kanitta0828485500@gmail.
com 082-848-5500 จ.กาฬสินธ์ุ,ร้อยเอด็ และ มหสารคาม

546 นาย สมศักด์ิ  เถาว์รินทร์  00546 3/2 หมู่ 3 ต.นาแต้ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ Sakss_01@hotmail.com 081-725-8308 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
547 นาง อรัญญา  ยะพลหา  00547 29 หมู่ 6 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร nut_yapolha@hotmail.com 083-143-4370 จ.สกลนคร และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
548 น.ส. ศรีสุวรรณ  แสนบรรดิษฐ์  00548 50 หมู่ 7 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร Srisuwan_MCU@hotmail.com 084-685-3695 จ.สกลนคร และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
549 น.ส. ปณิตา  พุทธจกัร์  00549 40 ซ.ค ามุกดา ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร panita.phut@gmail.com 089-861-3143
550 น.ส. รัชนก  เนื้อนา  00550 25/5 หมู่ 1 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา rutchanok.3288@gmail.com 092-959-1274 จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์
551 นาง แพรวทิพย์  ชเูลิศชวนันท์  00551 67  หมู่ 5 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ Prawthip_2519@hotmail.com 081-877-5985 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

552
นาย ยุทธการ  อนิทร์เพชร  00552 6/2 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

yootthakarn2510@gmail.com 096-416-8822
จ.หนองบัวล าภู และพื้นที่จงัหวัด
ใกล้เคียง

553 น.ส. ดาวใจ  เณรธรณี  00553 20/1 หมู่ 3 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.บุรีรัมย์ dowjai.n2532@gmail.com 083-738-5506 จ.บุรัรมย์

554
น.ส. นิภาพร  อาพัดนอก  00554 66  หมู่  8 ต.ด่านชา้ง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

nipaporn.2536@gmail.com 084-417-1425
จ.นครราชสีมา และพื้นที่จงัหวัด
ใกล้เคียง

555 นาง นพมาศ  การิสุข  00555 1/2 ซ.6(ปัทมานนท์)ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ noppat-k@hotmail.com 086-850-4870 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 4 และ 5
556 นาง สมสาย  เป็นพร้อม  00556 42/1 หมู่ 3 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ somsai9828@gmail.com 095-610-9828 จ.สุรินทร์
557 นาย ณรัฐ  พลเย่ียม  00557 62  หมู่ 6 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ napat62p@gmail.com 082-856-8232 จ.กาฬสินธ์ุ,ร้อยเอด็ และ มหาสารคาม
558 น.ส. วาสนา  แกว้ขอนแกน่  00558 26 หมู่ 9 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ Linlycadmk314@gmail.com 084-954-7150 จ.ร้อยเอด็ และ มหาสารคาม

559
น.ส. ศศิกานต์  ศรีหะมงคล  00559 12 หมู่17 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม

2sri.acc@gmail.com 081-295-3929
จ.นครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร และ 
บึงกาฬ

560 น.ส. เพ็ญนภา  อพุลรัมย์  00560 65 หมู่8 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ Tiktok19831@hotmail.com 093-390-5745 จ.บุรีรัมย์
561 น.ส. เปี่ยมพร  ชลพันธ์  00561 717/122 ถ.รัฐบ ารุง ต.ฐานเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร peamporn.audit@gmail.com 090-936-4596 จ.สกลนคร
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26 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

562 นาง สมจติ  โสมะเกษตรินทร์  00562 138 หมู่ 8 ต.เหล่าเสือโกก้ อ.เหล่าเสือโกก้ จ.อบุลราชธานี Somjits@cad.go.th 095-268-4016 จ.มหาสารคาม และ จ.อลุราชธานี
563 นาง นพวรรณ  โพธ์ิพิฑูรย์  00563 843/5 ถ. สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร tuktuicute@hotmail.com 081-974-4915 จ.สกลนคร และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
564 น.ส. ปาริชาติ  เดือยพิมพ์  00564 303 หมู่ 1 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร chatripa@hotmail.com 084-404-8747 จ.สกลนคร และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
565 น.ส. สายฝน  กว้างนอก  00565 160  หมู่ 17 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
566 นาง รุ่งนภา  วันสวัสด์ิ  00566 12 หมู่ 3 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อา่งทอง wansawasd@gmail.com 081-343-1620
567 น.ส. มนัสชนก  ภายโต  00567 162หมู่1 ต.วังอทิก อ.บางระก า จ.พิษณุโลก manad_kung@hotmail.com 089-708-4049 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 13
568 นาย วรวุฒิ  ต้ังประดิษฐ  00568 38/849 ถ.ไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร Sorlae_dna@hotmail.com 092-262-3953 พื้นที่ภาคกลาง

569
น.ส. ณิชานันทน์  คงจนี  00569 80/32 ซ.รามค าแหง 24 แยก14 (ร่ืนรมย์) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

nicha.kc@gmail.com 065-517-4698 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 3,11และ13
570 ร้อยเอก สุรชยั  สิงห์ส าราญ  00570 5/2 หมู่ 8 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ss.singsamran@gmail.com 085-087-8299 จ.ชลบุรี และ ฉะเชงิเทรา
571 น.ส. สุมิตตา  ศิริ  00571 185 หมู่3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ss.taro1986@gmail.com 088-099-3147 จ.ฉะเชงิเทรา,ชลบุรี และ นครนายก

572
น.ส. มลฑา  สาทอง  00572 31 หมู่ 7 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

monm60643@gmail.com 083-039-6521

ปทุมธานี,นครปฐม,สุพรรณบุรี
,นนทบุรี,อยูธยาฯ,กาญจนบุรี และ
นครนายก

573
น.ส. ดารารัตน์  สุขแกว้  00573 72/108 หมู่ 2  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

dsnok@hotmail.com 081-488-6998
พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 11,12และ
13

574
นาง สันต์ฤทัย  อนันตวงศ์  00574 67/213 หมู่ 4 ต.ท่าต าหนัก อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม

winitanantawong@gmail.com 081-994-1366
พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 11,12และ
13

575 น.ส. อสัมา  สุนทรสรรค์  00575 34ซ.นวมินทร์163แยก12-2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร asmaka3416@gmail.com 098-452-4025 จ.ปราจนีบุรี และ จ.นครนายก
576 นาย ภาวัช  โตเรือง  00576 75 หมู่ 8 ต.ดงบัง  อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ pharwach@gmail.com 063-359-1519 จ.เพชรบูรณ์ และ จ.อ านาจเจริญ

577
นาง อสิรีย์  ปุณยปณิดา  00577 8 หมู่ 6 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

mayuree.aia@gmail.com 098-149-4966

พื้นที่รับผืดชอบ สทบ.สาขา 1,จ.
นนทบุรี,ปทุมธานี และ 
กรุงเทพมหานคร

578 นาย ฤทธิไกร  สิงห์ทอง  00578 38 หมู่ 8 ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี RittikriS@gsb.or.th 089-537-2815 พื้นที่รับผืดชอบ สทบ.สาขา 11
579 น.ส. ล าภู  จนัทร์เพ็ญ  00579 1214/1ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ นเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร lumpoo_chanphen@yahoo.com 081-839-5749 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 3 , 13

580
น.ส. วาสุกาญจน์  งามโฉม  00580 2 หมู่3 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

wasukarn.ngam@gmail.com 089-918-8930 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 3,11,12,13
581 น.ส. นฤมล  สระทองพลอย  00581 43 หมู่ 15 ต.สระส่ีมุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 081-1696-1162
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ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

582 น.ส. ณัฏฐกนัย์  สุวรรณชาตรี  00582 57 หมู่ 3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา nattakan_all@hotmail.com 062-649-9928 จ.สงขลา

583
นาย ต่อลาภ  สุขพันธ์  00583 78/37 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

torlaps@hotmail.com 089-191-1912
จ.นครสวรรค์,อทุัยธานี,พิจติร,
เพชรบูรณ์,ก าแพงเพชร และ ชยันาท

584 น.ส. สารภีย์  เอยีดสี  00584 224/1 หมู่ 5 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช Surapee12022511@gmail.com 095-947-6483 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 9

585
นาย พิเชฐ  แซ่ต้ัง  00585 6/13ซ.ม.ชวนชื่น ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

npaudit@yahoo.co.th 099-298-7956
พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 11ล12,13
 และ กรุงเทพมหานคร

586 น.ส. นงลักษณ์  บุญสร้าง  00586 21/3 ถนนเวฬุวัน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ moneluek2501nnnn@gmail.com 099-627-5235 จ.นครนายก,ปราจนีบุรี และ สระแกว้
587 น.ส. ปรียา  ทองจนัทร์แกว้  00587 22/5 หมู่ 3 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง th.preeya18@gmail.com 081-849-3304 จ.ระยอง,ชลบุรี,จนัทบุรี และตราด
588 นาย วิจติต์  พุ่มทอง  00588 5/96 หมู่ 2 ต.เชงิเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง vijit.thong@gmail.com 081-832-3845 จ.ระยอง,ชลบุรี,จนัทบุรี และตราด
589 น.ส. ณัฐกานต์  เขม็พันธ์  00589 2 หมู่ 7 ต.คลองพลู  อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี nathakanuce@hotmail.co.th 094-415-5539 จ.จนัทบุรี
590 น.ส. อญัชลี  ฟูเกษม  00590 7/26 หมู่ 6 ถ.อุทัยไพศาล ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรีุ por.fukasam88@gmail.com 098-554-4751 จ.จนัทบุรี
591 นาง ทองค า  พลีคาม  00591 55 หมู่ 8 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี wanidarin@hotmail.com 094-656-1946 จ.ปราจนีบุรี,นครนายก และ สระแกว้
592 นาย วิชา  อนิทร์จนัทร์  00592 111/106 หมู่ 2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 1และ 12
593 นาย มนตรี  จนัทร์แป้น  00593 41 หมู่ 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ montree_bird@hotmail.com 092-783-4617 พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.สาขา 3 และ 13
594 นาง สมหญิง  ประมงกจิ  00594 20/4 หมู่ 2 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด somying81974@gmail.com 063-734-1311 พื้นที่ สทบ.สาขา 11 และ 12
595 พ.ต.ดร วีรยุทธ  ศรีจนัทรา  00595 ข3-326 ซ.พานิชย์เจริญ1 ถ.พานิชย์เจริญ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก yu.wee@hotmail.com 098-454-8071 พื้นที่ สทบ.สาขา 4,11,12 และ 13
596 น.ส. ฐิติธนา  ไตรสิทธ์ิ  00596 26/1 หมู่ 7 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี M.trisit@gmail.com 083-349-9455 พื้นที่ สทบ.สาขา 11,12 และ 13
597 นาง สุภานันต์  จนัทร์ตรี  00597 104 หมู่ 14 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี Phaphum-ac@hotmail.co.th 082-247-5167 พื้นที่ สทบ.สาขา 11,12 และ 13
598 นาง อทิตา  วรพงษ์  00598 419 หมู่ 4 ต.คลองขดุ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 084-199-2426 จ.สตูล และ สงขลา

599
นาง รัชฎาวรรณ  บรรดาศักด์ิ  00599 45หมู่7 ต.โพธ์ิตาก อ.โพธ์ิตาก จ.หนองคาย

rechadawanpop@gmail.com 063-245-5399
จ.สมุทรปราการ,หนองคาย,อดุรธานี
,สกลนคร และ ขอนแกน่

600 นาง ธัญญ์สิริภัค  นวลจนัทร์  00600 100/78 หมู่ 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี thansiriphak.78@gmail.com 063-146-5537 จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,กรุงเทพมหานคร
601 น.ส. ปิ่น  รุจยากรกลุ  00601 75/1 หมู่ 10 ต.ดอนขอ่ย  อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม DK10@hotmail.co.th 098-874-5292 จ.นครปฐม
602 น.ส. พรพิมล  เกตุแกว้  00602 15/1 หมู่ 2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

603
น.ส. สุณี  นิลรัก  00603 29/33 หมู่ 3 ต.คลองพระอดุม อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี

จ.ปทุมธานี,นนทบุรี,นครปฐม,
นครนายก,สุพรรณบุรี กรุงเทพฯและ 
อยุธยาฯ

604 นาย ชวลิต  ศิริวัฒนโยธิน  00604 15/39 หมู่ 13 ต.บางตีนเปด็ อ.เมอืงฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ สทบ.สาขา 11

mailto:nattakan_all@hotmail.com
mailto:torlaps@hotmail.com
mailto:Surapee12022511@gmail.com
mailto:npaudit@yahoo.co.th
mailto:moneluek2501nnnn@gmail.com
mailto:th.preeya18@gmail.com
mailto:vijit.thong@gmail.com
mailto:nathakanuce@hotmail.co.th
mailto:por.fukasam88@gmail.com
mailto:wanidarin@hotmail.com
mailto:montree_bird@hotmail.com
mailto:somying81974@gmail.com
mailto:yu.wee@hotmail.com
mailto:M.trisit@gmail.com
mailto:Phaphum-ac@hotmail.co.th
mailto:rechadawanpop@gmail.com
mailto:thansiriphak.78@gmail.com
mailto:DK10@hotmail.co.th


28 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

605 นาย จ ารัส  วงสา  00605 32/122 หมู่ 12 ต.วัดไทร อ.เมืองนครวรรค์ จ.นครสวรรค์ Rung7931@gmail.com 091-3837321 พื้นที่ สทบ.สาขา 3 และ 13

606
น.ส. พุทธชาติ  เทพคุณ  00606 16 หมู่6 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชยีงใหม่

Phuttachad.thepkun@gmail.com 095-841-0535
จ.เชยีงใหม่,จ.น่าน และ จ.
กรุงเทพมหานคร

607
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริญานีย์  หน่อแกว้  00607 230/9 หมู่ 11 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

siriyanee251062@gmail.com 081-435-8882

จ.นครนายก,ชลบุรี,จนัทบุรี,ฉะเชงิเทรา
,ตราด,ปราจนีบุรี,ระยอง,สมุทรปราการ
 และ สระแกว้

608 นาง ปริญดา  สัตตบริพันธ์  00608 53/212 หมู่ 2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี palmparin@hotmail.com 085-098-7325 จ.ปทุมธานี และ อยุธยาฯ

609
น.ส. สุภนิช  ก าจดั  00609 47 หมู่ 3 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

rugirapon58@gmail.com 091-832-2146
จ.อ านาจเจริญ,มุกดาหาร,ศรีสะเกษ 
และ อบุลราชธานี

610 น.ส. ชนกานต์  ธารเรวดี  00610 44/64 ถ.กาญจนาภิเษก5/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร baanpu@gmail.com 061-546-9914 จ.ชลบุรี,ลพบุรี,สระบุรี และ จ.ชยันาท
611 น.ส. อ าภาพรรณ์  ลอยงาม  00611 97/48 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี Booktour@gmail.com 089-205-9748 จ.นนทบุรี
612 น.ส. แสงดาว  ชยัวิรัช  00612 2/77 หมู่ 6 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม momy_me1204@hotmail.com 081-857-2247 จ.นครปฐม

613
น.ส. ชไมพร  ไชยวงศ์  00613 26 ถ.ราษฎร์บรูณะ 26 แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร

chamai51@hotmail.com 081-455-3756
จ.สมุทรปราการ,สุพรรณบุรี และ 
กรุงเทพมหานคร

614 น.ส. อชัรี  เงินสุข  00614 103 หมู่ 2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร Atcharee70@hotmail.com 086-363-2785 จ.ก าแพงเพชร และ นครสวรรค์

615
นาง ธัญญภรณ์  ทวยเจริญ  00615 208 หมู่ 2 ต.บ้านช ีอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

tt_cbc2005@hotmail.com 098-269-0365
จ.ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชยันาท,สุราษฎร์ธานี
,นครศรีธรรมราช

616
นาย พรชยั  สุชาตานนท์  00616 99 หมู่ 4 ต.ห้วยร่วม  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

psta449@gmail.com 081-239-8812
จ.นครสวรรค์,พิจติร,เพชรบูรณ์,
อทุัยธานี,พิษณุโลก

617 นาย ณัฐนนท์  ธรรมชยั  00617 60/1 หมู่ 1 ต.เขาพร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี Thammachai_nat@hotmail.com 062-594-9982 พื้นที่ สทบ.สาขา 12 และ 13

618
น.ส. ศรีวิมล  พึ่งวิกรัย  00618 87/2 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา

sriwimol@iamconsulting.co.th 02-690-3663
กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,ชลบุรี
,นนทบุรี,กาญจนบุรี

619 นาย รุ่งโรจน์  มีทรัพย์ธีรพงศ์  00619 296/14 ถนนถวาย ต.ทา่ฉลอม อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร non111999@gmail.com 099-425-9283 พื้นที่ ภาคกลาง

620
นาง ศิริเพชร  สุนทรวิภาต  00620 19/171 หมู่ 2 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

siriphet5084@gmail.com 086-415-4812
สามารถรับงานได้ทุกพื้นที่และทุก
จงัหวัด

621
นาย ชวนากร  เพชรทอง  00621 222/144 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สามารถรับงานได้ทุกพื้นที่และทุก
จงัหวัด
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29 จาก 29

ที่ รายช่ือ เลขทะเบียน ที่อยู่ E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ พ้ืนที่รับงานตรวจสอบบัญชีฯ

บัญชีรายช่ือผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาต
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ

622
น.ส. ชาคริยา  จมิากร  00622 22 หมู่ 8 ต.เหล่าออ้ย อ.ร่องค า จ.กาฬสินธ์ุ 

chakriya_j@outlook.com 089-428-9642
จ.กาฬสินธ์ุ,ร้อยเอด็,ขอนแกน่ และ 
มหาสารคาม

623
นาง บุษบง  สร้อยสิงห์  00623 123 หมู่ 7 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอด็

b1993_1993@hotmail.com 090-264-7353
จ.ร้อยเอด็,มหาสารคาม,ยโสธร และ 
อ านาจเจริญ

624 น.ส. จนัธิรา  ประดวงชื่อ  00624 78 หมู่ 13 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ Jun-tira@hotmail.com 087-242-9335 จ.สุรินทร์,บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ
625 นาย พนัส  แสวงสุข  00625 93 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 087-871-3623 จ.สุรินทร์ และ มหาสารคาม
626 น.ส. เยาวภา  สวัสดี  00626 32 หมู่ 8 ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ yaojung2517@gmail.com 089-286-5548 จ.สุรินทร์ และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
627 น.ส. ศิรินันท์  อรุะงาม  00627 46 หมู่ 1 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ sirinan2526@hotmail.com 098-101-0014 จ.สุรินทร์ และ บุรีรัมย์
628 น.ส. วรรณา  บัวทอง  00628 18 หมู่ 10 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ yayo_naruk@hotmail.com 082-862-9070 จ.สุรินทร์
629 น.ส. ลักขณา  ประดวงชื่อ  00629 11 หมู่ 13 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ Pralungchure@hotmail.com 090-263-8787 จ.สุรินทร์
630 นาง ณัชพร  กติต์ิภัทรกลุ  00630 55/1 หมู่ 12 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ numbee_d4u@hotmail.com 085-491-5155 จ.สุรินทร์
631 น.ส. กญัญา  แกว้สุข  00631 32 หมู่ 6 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ yayee_16@hotmail.com 086-254-2679 จ.สุรินทร์ และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
632 น.ส. ภรณ์พิศมัย  มะลิงาม  00632 275/154 หมู่ 16 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ liangig2013@gmail.com 088-472-3500 จ.สุรินทร์,บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ
633 น.ส. รัชต์ทินัน  ชติคุณนิธิโชคพิธา  00633 88 หมู่ 15 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู rachtinan.ch@gmail.com 085-593-2644 จ.หนองบัวล าภู,เลย และ อดุรธานี
634 นาง เยาวลักษณ์  เรืองไพศาล  00634 128/3ถ.สุริยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ Yaowalak2394@gmail.com 094-542-2394
635 น.ส. เบญจวรรณ  พัสดร  00635 299 หมู่ 1 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ pasabenjawan@gmail.com 082-113-2691 จ.กาฬสินธ์ุ
636 นาง วรนุช  มูลศรี  00636 136 หมู่ 4 ต.กดุเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน่ woranuch162521@gmail.com 061-076-4893 จ.ขอนแกน่ และพื้นที่จงัหวัดใกล้เคียง
637 น.ส. ภัทราพร  เมืองอนิทร์  00637 104/1 หมู่ที่ 1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี palm_eaji@hotmail.com 081-253-7053 จ.ปราจนีบุรี
638 นาย อรุษ  คงรุ่งโชค  00638 76/7 หมู่ 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร Knop.poo@gmail.com 089-679-5965 พื้นรับผิดชอบ สทบ.สาขา 11,12,13
639 น.ส. จริาภรณ์  ศรียันต์  00639 4 หมู่ 11 ต.โนนเปือย อ.กดุชมุ จ.ยโสธร aaomjiraporn995@gmail.com 095-458-0674 จ.ชลบุรี
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