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ภาพรวมรายงานการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ประกอบดวยรายงาน 4 ประเภท ดังนี้
รายงาน บร.1 คือ รายงานขอมูลกลุมเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รายงาน บร.2 คือ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุมเปาหมาย
รายงาน บร.3 คือ รายงานผลการดําเนินงานของ คสป. ประจําจังหวัด
รายงาน บร.4 คือ รายงานผลการดําเนินกิจการ/กิจกรรม ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
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 การเขาสูระบบศูนยขอมูลกลาง
 เขาสูระบบผานลิงค http://report2.cdd.go.th/
 เขาสูระบบผานเว็บกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.co.th
1. เขาเว็บกรมการพัฒนาชุมชน จากนั้นคลิกที่หัวขอ “บริการภายใน”
2. คลิกหัวขอ “ศูนยขอมูลกลาง (ใหม)”
1
คลิก
บริการภายใน

คลิก
ศูนยขอมูลกลาง (ใหม)
2

 การเขาสูระบบผานลิงค หรือผานเว็บกรมการพัฒนาชุมชน จะปรากฏหนาจอรายงานศูนยขอมูลกลาง
ดังภาพ ใหคลิก “เขาสูระบบ”
คลิก
เขาสูระบบ

-3 จะปรากฏหนาจอเขาสูระบบ ใหกรอก User และ รหัสผาน ของจังหวัด
 จากนั้นคลิก “เขาสูระบบ/Log in” เพื่อเขาสูระบบศูนยขอมูลประจําจังหวัด
กรอก User และ รหัสผาน
ของจังหวัด

คลิก “เขาสูระบบ”

 ปรากฏหนาตางระบบศูนยขอมูลประจําจังหวัด ดังรูป ใหคลิก “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE)”

คลิกเขาใชงาน

 ปรากฏหนาตางระบบบันทึกขอมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดังรูป
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 รายงาน บร.1 และ บร.2
 การรายงานฐานขอมูลกลุมเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

คลิกเขาใชงาน
“บันทึก แบบรายงาน บร.1 บร.2”
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ขอควรระวัง ในการบันทึกรายงาน บร.1 และ บร.2
“ผูบันทึกตองคัดลองฐานขอมูลเดิมกอน จึงจะเพิ่มขอมูลใหม
หากเพิ่มขอมูลใหมไปแลว จะไมสามารถคัดลองฐานขอมูลเดิมได”

คัดลองฐานขอมูลเดิม

เพิ่มขอมูลใหม

-5การคัดลอกฐานขอมูลเดิม
1. เลื อ กเขตข อ มู ล อํ า เภอ ตํ า บล หมูบ า น ป ง บประมาณ ในกรณีที่ ต อ งการข อ มูล ทุ ก เขตอํ า เภอ/
ทุกตําบล/ทุกหมูบาน ใหคลิกเลือก “ทั้งหมด”
2. จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล”

เลือกเขตขอมูล “อําเภอ” “ตําบล” “หมูบาน”
“ปงบประมาณ”

คลิก
“ดึงขอมูล”

3. ในกรณีที่ไมมีฐานขอมูลในปงบประมาณที่เลือก ระบบจะปรากฏหนาตางดังภาพ ใหคลิก “คัดลอกขอมูล”
เพื่อดึงฐานขอมูลจากปงบประมาณกอนมาใช

คลิก
“คัดลอกขอมูล”

-64. จากนั้นระบบจะปรากฏหนาตางเพื่อยืนยันการคัดลอกขอมูล ใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

5. เมื่อระบบดําเนินการคัดลอกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางคัดลอกขอมูลสมบูรณ ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

6. ระบบจะปรากฏฐานขอมูลกลุมเปาหมายดังภาพ ซึ่งจากหนาจอดังกลาว ผูบันทึกสามารถเพิ่มขอมูล
หรือ แกไขขอมูล หรือ ลบขอมูล ไดดวยตนเอง

คลิกเมื่อตองการ
“ลบขอมูล”

คลิกเมื่อตองการ
“แกไขขอมูล”

-7การเพิ่มขอมูล (การเพิ่มขอมูล บร.1 และ บร.2 ใชแบบรายงานเดียวกัน)
1. เลือกเขตขอมูล อําเภอ ตําบล หมูบาน ปงบประมาณ ในกรณีที่ตองการขอมูลทุกเขตอําเภอ/ทุกตําบล/
ทุกหมูบาน ใหคลิกเลือก “ทั้งหมด”
2. จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล”

เลือกเขตขอมูล “อําเภอ” “ตําบล” “หมูบาน”
“ปงบประมาณ”

คลิก
“ดึงขอมูล”

3. ในกรณีที่ตองการเพิ่มฐานขอมูลกลุมเปาหมายใหคลิก “เพิ่มขอมูล” ระบบจะปรากฏหนาจอดังภาพ

คลิกเมื่อตองการ
“เพิ่มขอมูล”

-84. บันทึกขอมูลกลุมเปาหมายใหครบถวน โดยแบบรายงาน บร.1 และ บร.2 จะใชหนารายงานเดียวกัน
ในการบันทึกขอมูล เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิก “บันทึกขอมูล” ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.1 รายงานขอมูลกลุมเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.1) ดังนี้
- ขอมูลพื้นที่  ระบุขอมูล เขตพื้นที่อําเภอ/ตําบล/หมูบาน/บานเลขที่ ของที่ทําการกลุม
- กลุมงาน  ระบุการดําเนินงานภายใต 3 กลุมงาน ไดแก เกษตร แปรรูป และทองเที่ยวโดยชุมชน
- ชื่อกลุม  ระบุชื่อกลุมเปาหมาย
- ป ที่ไดคัดเลือก  ระบุป พ.ศ. ที่กลุมเปาหมายไดรับการคัดเลือก
- ลักษณะดําเนินงาน  คลิกเลือกรูปแบบการดําเนินงาน แบบกลุม หรือ แบบเครือขาย
แบบกลุม ตองระบุจํานวนสมาชิก แบบเครือขาย ตองระบุจํานวนกลุมสมาชิก
- ผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริม  ระบุชื่อผลิตภัณฑของกลุมที่ไดรับการสงเสริม
- ปริมาณการผลิตตอเดือน  ระบุปริมาณการผลิตตอเดือน ของผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริม
- ชองทางการจําหนาย  คลิกเลือกชองทางการจําหนายของผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริม
หากมีชองทางการจําหนายอื่น ๆ ใหเพิ่มเติมในชอง “อื่น ระบุ............”
- กลุมเปาหมาย  ระบุวากลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมประเภทใด โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
(1) กลุมเปาหมายเนนหนัก (1/5/5)
(2) กลุมเปาหมายอาหารปลอดภัยสู 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รานอาหาร)
(3) กลุมเปาหมายทั่วไป
4.2 รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุมเปาหมาย (บร.2) ดังนี้
- รายได  กรอกยอดรายไดตอเดือน ตามหวงเวลา (รายได ประจําปงบประมาณ 2564)
- รายไดตอปของกลุม ป 2562  ระบุยอดรายไดของกลุม ประจําปงบประมาณ 2562
- รายไดตอปของกลุม ป 2563  ระบุยอดรายไดของกลุม ประจําปงบประมาณ 2563
- ไดรับการสงเสริมจาก คสป.และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ
 ระบุการสงเสริม 5 กระบวนการ ไดแก การเขาถึงปจจัยการผลิต การสรางองคความรู
การบริหารจัดการ การตลาด และการสื่อสารสรางการรับรูเ พื่อความยั่งยืน
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กลุมเปาหมายคัดเลือกใหม
เพื่อเขารวมโครงการป 2564
ใหบันทึกนําเขาเปนฐานขอมูล
กลุมเปาหมายทั้งหมด

ขอมูล
“บร.1”
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ขอมูล
“บร.2”

เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอย
คลิก “บันทึกขอมูล”

- 10 5. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

6. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”

บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว
กลุมเปาหมายจะปรากฏขึ้นในฐานขอมูล

- 11 การแกไขขอมูล
1. เลือกเขตขอมูล อําเภอ ตําบล หมูบาน ปงบประมาณ ในกรณีที่ตองการขอมูลทุกเขตอําเภอ/ทุกตําบล/
ทุกหมูบาน ใหคลิกเลือก “ทัง้ หมด”
2. จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล”

เลือกเขตขอมูล “อําเภอ” “ตําบล” “หมูบาน”
“ปงบประมาณ”

คลิก
“ดึงขอมูล”

3. เลือกรายการกลุมเปาหมายที่ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูล คลิก “แกไข”

คลิก “แกไข”

- 12 4. ระบบจะปรากฏหนาจอรายงาน ผูบันทึกสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลลงไปในรายงานใหครบถวน
จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล”

เมื่อแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอมูลเรียบรอยแลว
คลิก “บันทึกขอมูล”

- 13 5. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

6. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

- 14 การลบขอมูล
1. เลือกเขตขอมูล อําเภอ ตําบล หมูบาน ปงบประมาณ ในกรณีที่ตองการขอมูลทุกเขตอําเภอ/ทุกตําบล/
ทุกหมูบาน ใหคลิกเลือก “ทั้งหมด”
2. จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล”

เลือกเขตขอมูล “อําเภอ” “ตําบล” “หมูบาน”
“ปงบประมาณ”

คลิก
“ดึงขอมูล”

3. เลือกรายการกลุมเปาหมายที่ตองการลบขอมูลออกจากฐานขอมูล โดยการคลิก “ลบขอมูล”

คลิก
“ลบขอมูล”

- 15 4. ระบบจะปรากฏหนาจอยืนยันการลบขอมูลใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก
“ยืนยัน”

5. เมื่อระบบดําเนินการเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การลบขอมูลสมบูรณใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว”

เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว
กลุมเปาหมายจะไมปรากฏในฐานขอมูล
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 รายงาน บร.3 บันทึกทุกเดือน
 การรายงานผลการดําเนินงานของ คสป. ประจําจังหวัด

คลิกเขาใชงาน
“บันทึก แบบรายงาน บร.3”
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ขอควรรู ในการบันทึกรายงาน บร.3
“ผูบันทึก สามารถบันทึกรายงาน บร.3 ได 2 วิธี”
คือ
1. คัดลองขอมูลเดิมจากนั้นแกไขใหเปนขอมูลประจําเดือนปจจุบนั
2. เพิ่มขอมูลใหม
1.
คัดลองขอมูลเดิมและแกไข
ใหเปนปจจุบัน

2.
เพิ่มขอมูลใหม

- 17 การคัดลอกขอมูล
1. เลือกเขตขอมูล จังหวัด ป เดือน ทีต่ องการใหแสดงรายงาน
2. จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล” เพื่อเรียกขอมูลเดิมที่เคยบันทึกเอาไว

เลือกเขตขอมูล “จังหวัด” “ปงบประมาณ” “เดือน”

คลิก “ดึงขอมูล”

3. ในกรณีที่ตองการดึงขอมูลจากเดือนกอน ใหคลิก “คัดลอกขอมูล”

คลิก
“คัดลอกขอมูล”

- 18 4. หากในเดือนกอนไมมีขอมูล ระบบไมสามารถคัดลอกขอมูลได ระบบจะปรากฏหนาจอแจงวาไมสามารถ
คัดลอกขอมูลได ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

5. หากในเดือนกอนมีขอมูลเดิมอยู ระบบจะปรากฏหนาตางเพื่อยืนยันการคัดลอกขอมูล ใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

- 19 6. เมื่อระบบดําเนินการคัดลอกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางคัดลอกขอมูลสมบูรณ ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อคัดลอกขอมูลเรียบรอยแลว”

จะปรากฏขอมูลของเดือนกอน
ผูบ ันทึกตองแกไขขอมูลใหเปนปจจุบนั
xy006[yo

หมายเหตุ :
ขอมูลในแบบรายงาน บร.3 เปนรายงานผลการดําเนินงานของ คสป. ประจําเดือนใดเดือนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อผูบันทึก
คัดเลือกขอมูล บร.3 มาจากเดือนกอน ผูบันทึกตองเขาไปแกไขขอมูลใหเปนขอมูลในรอบเดือนปจจุบันเสมอ

- 20 การเพิ่มขอมูล
1. เลือกเขตขอมูล จังหวัด ป เดือน ที่ตองการใหแสดงรายงาน
2. จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล” เพื่อเรียกขอมูลเดิมที่เคยบันทึกเอาไว

เลือกเขตขอมูล “จังหวัด” “ปงบประมาณ” “เดือน”

คลิก “ดึงขอมูล”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อดึงขอมูลแลวไมพบขอมูลเดิม”

คลิกเมื่อตองการ
“คัดลอกขอมูลจาก
เดือนกอนๆ”

“ระบบไมพบขอมูล”
เนื่องจากยังไมมีการบันทึกขอมูล

คลิก
เมื่อตองการ
“เพิ่มขอมูลใหม”

- 21 3. ในกรณีที่ตองการเพิ่มขอมูลการดําเนินงาน คสป. ในรอบเดือน ใหคลิก “เพิ่มขอมูล”

คลิก “เพิ่มขอมูล”

4. บันทึกขอมูลตามแบบรายงาน บร.3 ใหครบถวน โดยใชขอมูลการดําเนินงานในรอบเดือน ซึ่งแบบ
รายงาน บร.3 กําหนดรอบรายงาน บันทึกทุกเดือน เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิก “บันทึกขอมูล”
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
- คณะกรรมการ คสป.  ระบุจํานวน คณะกรรมการ คสป. (คน)
- การประชุม คสป.  ระบุวันที่ประชุม และจํานวนผูเขารวมประชุม ตามจํานวนครั้งที่จัดการประชุม
แตละเดือน และตองระบุประธานการประชุมดวยทุกครั้ง ระบุตามตําแหนง เชน ผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ เปนตน
- คณะทํางานที่ คสป. แตงตั้ง  ระบุจํานวนคณะทํางานที่ คสป.แตงตั้ง และระบุจํานวนครั้งการประชุม
ของคณะทํางานแตละคณะ
- เรื่องที่ประชุม  ระบุสาระสําคัญการประชุม คสป. และคณะทํางานที่ คสป.แตงตั้ง ไดดําเนินการ
ประชุมหารือกันในเรื่องใดบาง
- การลงพื้นที่  ระบุปริมาณการลงพื้นที่เพื่อติดตาม/สนับสนุน/ขับเคลื่อนงานของ คสป. และคณะทํางาน
ที่ คสป. แตงตั้ง แยกตามกลุมงาน ไดแก การเกษตร แปรรูป และทองเที่ยวโดยชุมชน
- การดําเนินงานตามเปาหมายประเด็นเนนหนักภาครัฐภาคเอกชน 4 ประเด็น ดังนี้
โดยทุกประเด็นใหระบุรายไดของกลุมเปาหมาย แยกกับ รายไดของบริษัท (ยอดรายเดือน ไมใชยอดสะสม)
(1) อาหารปลอดภัย (4ร)  ระบุจํานวนสถานประกอบการ ปริมาณที่จําหนายได
(2) ขาวเพื่อสุขภาพ (ขาวพื้นถิ่น)  ระบุชื่อสายพันธุขาว ปริมาณพื้นที่ปลูก (ไร) ปริมาณผลผลิต
ตอป (กก.) จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม มาตรฐานผลิตภัณฑ ในกรณีที่มีการนํ าไป
แปรรูปใหระบุวาคือแปรรูปเปนผลิตภัณฑอะไร
(3) รวมแกไขสินคาลนตลาด  ระบุชื่อสินคาที่ไดรับการสงเสริม ปริมาณที่จําหนายได
(4) บรรจุภัณฑธรรมชาติ (ลดขยะถุงพลาสติก)  ระบุวาบรรจุภัณฑธรรมชาติทํามาจากวัสดุชนิดใด
เชน ใบตอง ใบจาก ไมไผ หวาย ผักตบชวา เปนตน และระบุวาเปนบรรจุภัณฑประเภทใด เชน จาน
ชาม กลอง ถุง เปนตน ระบุจํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม

- 22 ระบุเขตขอมูล/หวงเวลา
ที่ตอ งการบันทึกรายงาน
คณะกรรมการ คสป. :
ระบุจํานวน คสป. ประจําจังหวัด (คน)
การประชุม :
การประชุม คสป. ในรอบเดือน ระบุวันที่
ประชุม จํานวนผูเ ขารวมประชุม และระบุ
ประธานการประชุมดวยทุกครั้ง
คณะทํางาน :
ระบุจํานวนคณะทํางานที่ คสป.แตงตั้ง
และจํานวนการประชุมของคณะทํางานฯ
เรื่องที่ประชุม
ระบุวาการประชุม คสป. และคณะทํางาน
ที่ คสป.แตงตั้ง หารือกันในเรื่องใดบาง
การลงพื้นที่ติดตาม/สนับสนุน/ขับเคลื่อนงาน

การลงพื้นที่ของ คสป. และคณะทํางานที่
คสป. แตงตั้ง แยกตามกลุม งาน

ประเด็นเนนหนักภาครัฐภาคเอกชน
> โดยทุกประเด็นใหระบุรายไดของ
กลุมเปาหมาย แยกกับ รายไดของบริษัท
>> ยอดรายเดือน ไมใชยอดสะสม
(1) อาหารปลอดภัย (4ร)
(2) ขาวเพื่อสุขภาพ (ขาวพื้นถิ่น
(3) รวมแกไขสินคาลนตลาด
(4) บรรจุภณ
ั ฑธรรมชาติ

เมื่อกรอกขอมูล
เรียบรอย
คลิก “บันทึกขอมูล”

- 23 5. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

6. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”

คลิกเมื่อตองการ
“ลบขอมูล”

บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว
ขอมูลจะปรากฏขึ้นหนารายงาน

คลิกเมื่อตองการ
“แกไขขอมูล”

- 24 การแกไขขอมูล
การแกไขขอมูล บร.3 จะดําเนินการแกไขทุกครั้งเมื่อดึงขอมูลจากเดือนกอนมาใช ผูบันทึกตองเพิ่มเติม
ขอมูลใหเปนเดือนปจจุบันเสมอ และกรณีที่มีการบันทึกขอมูลใหมไปแลวตองการแกไขขอมูล
1. ใหเลือกเขตขอมูล จังหวัด ป เดือน ที่ตองการ จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล” เพื่อแสดงรายการขอมูล

เลือกเขตขอมูล “จังหวัด” “ปงบประมาณ” “เดือน”

คลิก “ดึงขอมูล”

2. เมื่อระบบแสดงรายการขอมูล บร.3 ใหคลิก “แกไข”

คลิก
“แกไข”

- 25 3. ระบบจะปรากฏหนาจอรายงาน ผูบันทึกสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลลงไปในรายงานใหครบถวน
จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล”

เมื่อแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอมูลเรียบรอยแลว
คลิก “บันทึกขอมูล”

- 26 4. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

5. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

- 27 การลบขอมูล
1. หากตองการลบขอมูล บร.3 ใหเลือกเขตขอมูล จังหวัด ป เดือน ที่ตองการ จากนั้นคลิก “ดึงขอมูล”
เพื่อแสดงรายการขอมูล

เลือกเขตขอมูล “จังหวัด” “ปงบประมาณ” “เดือน”

คลิก “ดึงขอมูล”

2. เมื่อระบบแสดงรายการขอมูล บร.3 ใหคลิก “ลบขอมูล”

คลิก
“ลบขอมูล”

- 28 3. ระบบจะปรากฏหนาจอยืนยันการลบขอมูลใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

4. เมื่อระบบดําเนินการเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การลบขอมูลสมบูรณใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว”

เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว
ขอมูลจะไมปรากฏหนารายงาน

- 29 -

 รายงาน บร.4
 การรายงานผลการดําเนินกิจการ/กิจกรรมของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
 รายงาน บร.4 แยกขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน และผลการดําเนินงาน
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
บันทึกปละครั้ง
(หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล)
การเพิ่มขอมูลใหม จะทําในกรณี
1) มีการเปลี่ยนประธาน/MD
2) ขึ้นปบัญชีใหม

คลิกเขาใชงาน
“บันทึก แบบรายงาน บร.4”

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน
บันทึกรายไตรมาส

- 30 บร.4 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานบริษัท
การเพิ่มขอมูล
1. คลิก “ดึงขอมูล” ในกรณีไมมีขอมูลที่เคยบันทึกไว ตองเพิ่มขอมูลใหม โดยคลิก “เพิ่มขอมูล”

คลิก “ดึงขอมูล”
คลิก “เพิ่มขอมูล”

กรณีไมมีขอมูลที่เคยบันทึกไว

-

2. กรอกขอมูล สวนขอมูลพื้นฐานบริษัท ใหครบถวน จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล” มีรายละเอียด ดังนี้
ประธานบริษัท  ระบุชื่อ และระบุวาเปนประธานบริษัทคนที่เทาไหร
MD บริษัท  ระบุชื่อ และระบุวาเปน MD บริษัทคนที่เทาไหร
การบริหาร  ระบุคณะกรรมการบริหารบริษัทมีกี่คน เปนคณะกรรมการบริหารชุดที่เทาไหร และ
บริษัทมีการแบงการบริหารออกเปนกี่ดาน อะไรบาง
สถานการณท างการเงิน  ระบุจํ านวนผูถือ หุนทั้ง หมด จํา นวนผูไดรับ มอบอํา นาจจากผูถือหุ น
ผลประกอบการของบริษัทในปบัญชีลาสุด (กรอกกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสมเพียงชองใดชองหนึ่ ง)
จํานวนหุนจดทะเบียน มูลคาหุนจดทะเบียน มูลคาหุนชําระแลว และมูลคาหุนคางชําระ
ที่ตั้งบริษัท  ระบุที่ทําการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
กลุมเปาหมายของบริษัทฯ  จํานวนกลุมเปาหมายของบริษัท แยกตามดานที่สงเสริม ดังนี้
1.ดานการเกษตร 2.ดานการแปรรูป 3.ดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 4.ดานอื่น ๆ
การลงพื้นที่  ระบุปริมาณการลงพื้นที่สนับสนุนกลุมเปาหมาย ของบริษัท
การดําเนินงานของบริษัท  ระบุวันประชุมใหญสามัญประจําป จํานวนครั้งการประชุมวิสามัญ และ
จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท
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กรอกผลกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสม
ในงบการเงินปลาสุด
โดยกรอกชองใดชองหนึ่ง เพียงชองเดียวเทานั้น

ขอมูลในรอบ
ปบัญชีปจจุบัน

เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว
คลิก “เพิ่มขอมูล”

- 32 3. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

4. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อบันทึกขอมูลพื้นฐานเรียบรอยแลว”

เมื่อเพิ่มขอมูลเรียบรอยแลว
ขอมูลจะปรากฏในหนารายงาน

- 33 การแกไขขอมูล
1. หากตองการแกไขขอมูลพื้นฐานของบริษัท ใหคลิก “แกไข”

คลิก
“แกไข”

2. ระบบจะปรากฏหนาจอรายงาน ผูบันทึกสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลลงไปในรายงานใหครบถวน
จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล”

เมื่อแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอมูลเรียบรอยแลว
คลิก “บันทึกขอมูล”

- 34 3. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

4. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

- 35 การลบขอมูล
1. หากตองการลบขอมูล ใหคลิก “ลบขอมูล”

คลิก
“ลบขอมูล”

2. ระบบจะปรากฏหนาจอยืนยันการลบขอมูลใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

- 36 3. เมื่อระบบดําเนินการเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การลบขอมูลสมบูรณใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว”

เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว
ขอมูลจะไมปรากฏหนารายงาน

- 37 บร.4 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน (บันทึกรายไตรมาส)
การเพิ่มขอมูล
1. คลิก “ผลการดําเนินงาน” เพื่อเขาสูการบันทึกรายงานใน สวนของผลการดําเนินงาน

คลิก
“ผลการดําเนินงาน”

2. จากนั้นคลิก “เพิ่มขอมูลผลการดําเนินงาน”

คลิก
“เพิ่มขอมูลผลการดําเนินงาน”

- 38 3. กรอกขอมูล สวนของผลการดําเนินงาน ใหครบถวน จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล” มีรายละเอียด ดังนี้
- ระบุหวงเวลาที่ตองการรายงานผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ และหวงเวลาไตรมาส
- กิจ การ/กิจ กรรม ของบริษัท  การดําเนินการที่บ ริษั ท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิ จ
เพื่อสังคม) จํากัด ดําเนินการขับเคลื่อน ดังนี้
(1) กิจการ หมายถึง การดําเนินการที่กอใหเกิดรายได
(2) กิจกรรม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่อาจไมกอใหเกิดรายไดแตเกิดประโยชนตอสังคม
- ผลของกิจการและกิจกรรม ของบริษัท  ระบุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ
หมายถึง ขอมูลที่แสดงเปนตัวเลข วัด/นับจํานวนได และเชิงคุณภาพ หมายถึง ขอมูลที่แสดงผลลัพธ/
ผลกระทบ ที่เกิดขึน้ ดังนี้
(1) ผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลการดําเนินกิจการของบริษัท ผลเชิงปริมาณ เชน รายได จํานวน
ผูไดรับผลประโยชน และผลเชิงคุณภาพ เชน การลดปญหาสินคาลนตลาด ผลกระทบทางสังคม
(2) ผลที่เกิดขึ้น หมายถึง ผลการดํา เนินกิจ กรรมของบริ ษัท ผลเชิงปริม าณ เชน จํา นวนผูได รั บ
ผลประโยชน และผลเชิงคุณภาพ เชน การสรางการรับรู การแกไขปญหา สรางโอกาส

คลิกเลือกระยะรายงาน
รายไตรมาส

กรอกผลการดําเนินกิจการ/กิจกรรม
“ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”

เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว
คลิก “เพิ่มขอมูล”

- 39 4. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

5. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อบันทึกผลการดําเนินงานเรียบรอยแลว”

เมื่อเพิ่มขอมูลเรียบรอยแลว
ขอมูลจะปรากฏในหนารายงาน

- 40 การแกไขขอมูล
1. หากตองการแกไขขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคลิก “แกไข”

คลิก
“แกไข”

2. ระบบจะปรากฏหนา จอรายงาน ผู บั นทึ ก สามารถแก ไ ขหรือ เพิ่ ม เติม ข อ มู ล กิ จ กรรม/กิ จ การได
แตไมสามารถแกไขหวงเวลาได จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล”
หวงเวลาไมสามารถแกไขได

เมื่อแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอมูลเรียบรอยแลว
คลิก “บันทึกขอมูล”

- 41 3. ระบบจะปรากฏหนาตางยืนยันการทํารายการใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

4. เมื่อระบบดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การบันทึกขอมูลสมบูรณ
ใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

- 42 การลบขอมูล
1. หากตองการลบขอมูล ใหคลิก “ลบขอมูล”

คลิก
“ลบขอมูล”

2. ระบบจะปรากฏหนาจอยืนยันการลบขอมูลใหคลิก “ยืนยัน”

คลิก “ยืนยัน”

- 43 3. เมื่อระบบดําเนินการเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางแจงวา การลบขอมูลสมบูรณใหคลิก “ตกลง”

คลิก “ตกลง”

“หนาตางนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว”

เมื่อลบขอมูลเรียบรอยแลว
ขอมูลจะไมปรากฏหนารายงาน
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 ระบบเรียกรายงาน บร.1 – บร.4
 ระบบเรียกรายงาน บร.1 – บร.4 สามารถเรียกรายงานไดทางหนาแรกของศูนยขอมูลกลาง
 ภายใตหวั ขอ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE)

คลิกเลือกรายงาน
ที่ตอ งการ
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 ชื่อผูใชและรหัสผาน
6.1 ระดับจังหวัด
จังหวัด
ปตตานี
พัทลุง
ตรัง
สตูล
สงขลา
ชุมพร
ระนอง
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต
พังงา
กระบี่
นครศรีธรรมราช
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบูรณ
พิจิตร
พิษณุโลก
สุโขทัย
ตาก
กําแพงเพชร
อุทัยธานี
นครสวรรค
แมฮองสอน
เชียงราย
พะเยา
นาน
แพร
อุตรดิตถ
ลําปาง
ลําพูน
เชียงใหม
มุกดาหาร

ชื่อผูใช
cdd189400
cdd189300
cdd189200
cdd189100
cdd189000
cdd188600
cdd188500
cdd188400
cdd188300
cdd188200
cdd188100
cdd188000
cdd187700
cdd187600
cdd187500
cdd187400
cdd187300
cdd187200
cdd187100
cdd187000
cdd186700
cdd186600
cdd186500
cdd186400
cdd186300
cdd186200
cdd186100
cdd186000
cdd185800
cdd185700
cdd185600
cdd185500
cdd185400
cdd185300
cdd185200
cdd185100
cdd185000
cdd184900

รหัสผาน
cdd18@9400
cdd18@9300
cdd18@9200
cdd18@9100
cdd18@9000
cdd18@8600
cdd18@8500
cdd18@8400
cdd18@8300
cdd18@8200
cdd18@8100
cdd18@8000
cdd18@7700
cdd18@7600
cdd18@7500
cdd18@7400
cdd18@7300
cdd18@7200
cdd18@7100
cdd18@7000
cdd18@6700
cdd18@6600
cdd18@6500
cdd18@6400
cdd18@6300
cdd18@6200
cdd18@6100
cdd18@6000
cdd18@5800
cdd18@5700
cdd18@5600
cdd18@5500
cdd18@5400
cdd18@5300
cdd18@5200
cdd18@5100
cdd18@5000
cdd18@4900

จังหวัด
นครพนม
สกลนคร
กาฬสินธุ
รอยเอ็ด
มหาสารคาม
หนองคาย
เลย
อุดรธานี
ขอนแกน
หนองบัวลําภู
บึงกาฬ
อํานาจเจริญ
ชัยภูมิ
ยโสธร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร
บุรีรัมย
นครราชสีมา
สระแกว
นครนายก
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
สระบุรี
ชัยนาท
สิงหบุรี
ลพบุรี
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
นราธิวาส
ยะลา

ชื่อผูใช
cdd184800
cdd184700
cdd184600
cdd184500
cdd184400
cdd184300
cdd184200
cdd184100
cdd184000
cdd183900
cdd383000
cdd183700
cdd183600
cdd183500
cdd183400
cdd183300
cdd183200
cdd183100
cdd183000
cdd182700
cdd182600
cdd182500
cdd182400
cdd182300
cdd182200
cdd182100
cdd182000
cdd181900
cdd181800
cdd181700
cdd181600
cdd181500
cdd181400
cdd181300
cdd181200
cdd181100
cdd189600
cdd189500

รหัสผาน
cdd18@4800
cdd18@4700
cdd18@4600
cdd18@4500
cdd18@4400
cdd18@4300
cdd18@4200
cdd18@4100
cdd18@4000
cdd18@3900
cdd38@3000
cdd18@3700
cdd18@3600
cdd18@3500
cdd18@3400
cdd18@3300
cdd18@3200
cdd18@3100
cdd18@3000
cdd18@2700
cdd18@2600
cdd18@2500
cdd18@2400
cdd18@2300
cdd18@2200
cdd18@2100
cdd18@2000
cdd18@1900
cdd18@1800
cdd18@1700
cdd18@1600
cdd18@1500
cdd18@1400
cdd18@1300
cdd18@1200
cdd18@1100
cdd18@9600
cdd18@9500

- 46 6.2 รหัสระดับอําเภอ
จังหวัด
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

อําเภอ
ยะหริ่ง
ยะรัง
กะพอ
แมลาน
เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ปาบอน
บางแกว
ปาพะยอม
ศรีนครินทร
เมืองตรัง
กันตัง
ยานตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
หวยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสําราญ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
เมืองสงขลา
สทิงพระ
จะนะ
นาทวี
เทพา
สะบายอย
ระโนด
กระแสสินธุ
รัตภูมิ
สะเดา
หาดใหญ

ชื่อผูใช
cdd18940009
cdd18940010
cdd18940011
cdd18940012
cdd18930001
cdd18930002
cdd18930003
cdd18930004
cdd18930005
cdd18930006
cdd18930007
cdd18930008
cdd18930009
cdd18930010
cdd18930011
cdd18920001
cdd18920002
cdd18920003
cdd18920004
cdd18920005
cdd18920006
cdd18920007
cdd18920008
cdd18920009
cdd18920010
cdd18910001
cdd18910002
cdd18910003
cdd18910004
cdd18910005
cdd18910006
cdd18910007
cdd18900001
cdd18900002
cdd18900003
cdd18900004
cdd18900005
cdd18900006
cdd18900007
cdd18900008
cdd18900009
cdd18900010
cdd18900011

รหัสผาน
cdd18@940009
cdd18@940010
cdd18@940011
cdd18@940012
cdd18@930001
cdd18@930002
cdd18@930003
cdd18@930004
cdd18@930005
cdd18@930006
cdd18@930007
cdd18@930008
cdd18@930009
cdd18@930010
cdd18@930011
cdd18@920001
cdd18@920002
cdd18@920003
cdd18@920004
cdd18@920005
cdd18@920006
cdd18@920007
cdd18@920008
cdd18@920009
cdd18@920010
cdd18@910001
cdd18@910002
cdd18@910003
cdd18@910004
cdd18@910005
cdd18@910006
cdd18@910007
cdd18@900001
cdd18@900002
cdd18@900003
cdd18@900004
cdd18@900005
cdd18@900006
cdd18@900007
cdd18@900008
cdd18@900009
cdd18@900010
cdd18@900011

- 47 จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
พังงา
พังงา
พังงา

อําเภอ
นาหมอม
ควนเนียง
บางกล่ํา
สิงหนคร
คลองหอยโขง
เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลนครหาดใหญ
เมืองชุมพร
ทาแซะ
ปะทิว
หลังสวน
ละแม
พะโตะ
สวี
ทุงตะโก
เมืองระนอง
ละอุน
กะเปอร
กระบุรี
สุขสําราญ
เมืองสุราษฎรธานี
กาญจนดิษฐ
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ทาชนะ
คีรีรฐั นิคม
บานตาขุน
พนม
ทาฉาง
บานนาสาร
บานนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
พุนพิน
ชัยบุรี
วิภาวดี
เมืองภูเก็ต
กะทู
ถลาง
เมืองพังงา
เกาะยาว
กะปง

ชื่อผูใช
cdd18900012
cdd18900013
cdd18900014
cdd18900015
cdd18900016
cdd18900090
cdd18900091
cdd18860001
cdd18860002
cdd18860003
cdd18860004
cdd18860005
cdd18860006
cdd18860007
cdd18860008
cdd18850001
cdd18850002
cdd18850003
cdd18850004
cdd18850005
cdd18840001
cdd18840002
cdd18840003
cdd18840004
cdd18840005
cdd18840006
cdd18840007
cdd18840008
cdd18840009
cdd18840010
cdd18840011
cdd18840012
cdd18840013
cdd18840014
cdd18840015
cdd18840016
cdd18840017
cdd18840018
cdd18840019
cdd18830001
cdd18830002
cdd18830003
cdd18820001
cdd18820002
cdd18820003

รหัสผาน
cdd18@900012
cdd18@900013
cdd18@900014
cdd18@900015
cdd18@900016
cdd18@900090
cdd18@900091
cdd18@860001
cdd18@860002
cdd18@860003
cdd18@860004
cdd18@860005
cdd18@860006
cdd18@860007
cdd18@860008
cdd18@850001
cdd18@850002
cdd18@850003
cdd18@850004
cdd18@850005
cdd18@840001
cdd18@840002
cdd18@840003
cdd18@840004
cdd18@840005
cdd18@840006
cdd18@840007
cdd18@840008
cdd18@840009
cdd18@840010
cdd18@840011
cdd18@840012
cdd18@840013
cdd18@840014
cdd18@840015
cdd18@840016
cdd18@840017
cdd18@840018
cdd18@840019
cdd18@830001
cdd18@830002
cdd18@830003
cdd18@820001
cdd18@820002
cdd18@820003
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พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

อําเภอ
ตะกั่วทุง
ตะกั่วปา
คุระบุรี
ทับปุด
ทายเหมือง
เมืองกระบี่
เขาพนม
เกาะลันตา
คลองทอม
อาวลึก
ปลายพระยา
ลําทับ
เหนือคลอง
เมืองนครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
ลานสกา
ฉวาง
พิปูน
เชียรใหญ
ชะอวด
ทาศาลา
ทุงสง
นาบอน
ทุงใหญ
ปากพนัง
รอนพิบูลย
สิชล
ขนอม
หัวไทร
บางขัน
ถ้ําพรรณรา
จุฬาภรณ
พระพรหม
นบพิตํา
ชางกลาง
เฉลิมพระเกียรติ
เมืองประจวบคีรีขันธ
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานนอย
ปราณบุรี
หัวหิน
สามรอยยอด

ชื่อผูใช
cdd18820004
cdd18820005
cdd18820006
cdd18820007
cdd18820008
cdd18810001
cdd18810002
cdd18810003
cdd18810004
cdd18810005
cdd18810006
cdd18810007
cdd18810008
cdd18800001
cdd18800002
cdd18800003
cdd18800004
cdd18800005
cdd18800006
cdd18800007
cdd18800008
cdd18800009
cdd18800010
cdd18800011
cdd18800012
cdd18800013
cdd18800014
cdd18800015
cdd18800016
cdd18800017
cdd18800018
cdd18800019
cdd18800020
cdd18800021
cdd18800022
cdd18800023
cdd18770001
cdd18770002
cdd18770003
cdd18770004
cdd18770005
cdd18770006
cdd18770007
cdd18770008

รหัสผาน
cdd18@820004
cdd18@820005
cdd18@820006
cdd18@820007
cdd18@820008
cdd18@810001
cdd18@810002
cdd18@810003
cdd18@810004
cdd18@810005
cdd18@810006
cdd18@810007
cdd18@810008
cdd18@800001
cdd18@800002
cdd18@800003
cdd18@800004
cdd18@800005
cdd18@800006
cdd18@800007
cdd18@800008
cdd18@800009
cdd18@800010
cdd18@800011
cdd18@800012
cdd18@800013
cdd18@800014
cdd18@800015
cdd18@800016
cdd18@800017
cdd18@800018
cdd18@800019
cdd18@800020
cdd18@800021
cdd18@800022
cdd18@800023
cdd18@770001
cdd18@770002
cdd18@770003
cdd18@770004
cdd18@770005
cdd18@770006
cdd18@770007
cdd18@770008
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เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

อําเภอ
เมืองเพชรบุรี
เขายอย
หนองหญาปลอง
ชะอํา
ทายาง
บานลาด
บานแหลม
แกงกระจาน
เมืองสมุทรสงคราม
บางคนที
อัมพวา
เมืองสมุทรสาคร
กระทุมแบน
บานแพว
เมืองนครปฐม
กําแพงแสน
นครชัยศรี
ดอนตูม
บางเลน
สามพราน
พุทธมณฑล
เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ดานชาง
บางปลามา
ศรีประจันต
ดอนเจดีย
สองพี่นอง
สามชุก
อูทอง
หนองหญาไซ
เมืองกาญจนบุรี
ไทรโยค
บอพลอย
ศรีสวัสดิ์
ทามะกา
ทามวง
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
พนมทวน
เลาขวัญ
ดานมะขามเตี้ย
หนองปรือ
หวยกระเจา

ชื่อผูใช
cdd18760001
cdd18760002
cdd18760003
cdd18760004
cdd18760005
cdd18760006
cdd18760007
cdd18760008
cdd18750001
cdd18750002
cdd18750003
cdd18740001
cdd18740002
cdd18740003
cdd18730001
cdd18730002
cdd18730003
cdd18730004
cdd18730005
cdd18730006
cdd18730007
cdd18720001
cdd18720002
cdd18720003
cdd18720004
cdd18720005
cdd18720006
cdd18720007
cdd18720008
cdd18720009
cdd18720010
cdd18710001
cdd18710002
cdd18710003
cdd18710004
cdd18710005
cdd18710006
cdd18710007
cdd18710008
cdd18710009
cdd18710010
cdd18710011
cdd18710012
cdd18710013

รหัสผาน
cdd18@760001
cdd18@760002
cdd18@760003
cdd18@760004
cdd18@760005
cdd18@760006
cdd18@760007
cdd18@760008
cdd18@750001
cdd18@750002
cdd18@750003
cdd18@740001
cdd18@740002
cdd18@740003
cdd18@730001
cdd18@730002
cdd18@730003
cdd18@730004
cdd18@730005
cdd18@730006
cdd18@730007
cdd18@720001
cdd18@720002
cdd18@720003
cdd18@720004
cdd18@720005
cdd18@720006
cdd18@720007
cdd18@720008
cdd18@720009
cdd18@720010
cdd18@710001
cdd18@710002
cdd18@710003
cdd18@710004
cdd18@710005
cdd18@710006
cdd18@710007
cdd18@710008
cdd18@710009
cdd18@710010
cdd18@710011
cdd18@710012
cdd18@710013

- 50 จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

อําเภอ
เมือง
จอมบึง
สวนผึ้ง
ดําเนินสะดวก
บานโปง
บางแพ
โพธาราม
ปากทอ
วัดเพลง
บานคา
เมืองเพชรบูรณ
ชนแดน
หลมสัก
หลมเกา
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
หนองไผ
บึงสามพัน
น้ําหนาว
วังโปง
เขาคอ
เมืองพิจิตร
วังทรายพูน
โพธิ์ประทับชาง
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
สามงาม
ทับคลอ
สากเหล็ก
บึงนาราง
ดงเจริญ
วชิรบารมี
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
ชาติตระการ
บางระกํา
บางกระทุม
พรหมพิราม
วัดโบสถ
วังทอง
เนินมะปราง
เมืองสุโขทัย
บานดานลานหอย
คีรีมาศ

ชื่อผูใช
cdd18700001
cdd18700002
cdd18700003
cdd18700004
cdd18700005
cdd18700006
cdd18700007
cdd18700008
cdd18700009
cdd18700010
cdd18670001
cdd18670002
cdd18670003
cdd18670004
cdd18670005
cdd18670006
cdd18670007
cdd18670008
cdd18670009
cdd18670010
cdd18670011
cdd18660001
cdd18660002
cdd18660003
cdd18660004
cdd18660005
cdd18660006
cdd18660007
cdd18660008
cdd18660009
cdd18660010
cdd18660011
cdd18660012
cdd18650001
cdd18650002
cdd18650003
cdd18650004
cdd18650005
cdd18650006
cdd18650007
cdd18650008
cdd18650009
cdd18640001
cdd18640002
cdd18640003

รหัสผาน
cdd18@700001
cdd18@700002
cdd18@700003
cdd18@700004
cdd18@700005
cdd18@700006
cdd18@700007
cdd18@700008
cdd18@700009
cdd18@700010
cdd18@670001
cdd18@670002
cdd18@670003
cdd18@670004
cdd18@670005
cdd18@670006
cdd18@670007
cdd18@670008
cdd18@670009
cdd18@670010
cdd18@670011
cdd18@660001
cdd18@660002
cdd18@660003
cdd18@660004
cdd18@660005
cdd18@660006
cdd18@660007
cdd18@660008
cdd18@660009
cdd18@660010
cdd18@660011
cdd18@660012
cdd18@650001
cdd18@650002
cdd18@650003
cdd18@650004
cdd18@650005
cdd18@650006
cdd18@650007
cdd18@650008
cdd18@650009
cdd18@640001
cdd18@640002
cdd18@640003
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สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค

อําเภอ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสําโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม
เมืองตาก
บานตาก
สามเงา
แมระมาด
ทาสองยาง
แมสอด
พบพระ
อุมผาง
วังเจา
เมืองกําแพงเพชร
ไทรงาม
คลองลาน
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระตาย
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
บึงสามัคคี
โกสัมพีนคร
เมืองอุทัยธานี
ทัพทัน
สวางอารมณ
หนองฉาง
หนองขาหยาง
บานไร
ลานสัก
หวยคต
เมืองนครสวรรค
โกรกพระ
ชุมแสง
หนองบัว
บรรพตพิสัย
เกาเลีย้ ว
ตาคลี
ทาตะโก
ไพศาลี
พยุหะคีรี

ชื่อผูใช
cdd18640004
cdd18640005
cdd18640006
cdd18640007
cdd18640008
cdd18640009
cdd18630001
cdd18630002
cdd18630003
cdd18630004
cdd18630005
cdd18630006
cdd18630007
cdd18630008
cdd18630009
cdd18620001
cdd18620002
cdd18620003
cdd18620004
cdd18620005
cdd18620006
cdd18620007
cdd18620008
cdd18620009
cdd18620010
cdd18620011
cdd18610001
cdd18610002
cdd18610003
cdd18610004
cdd18610005
cdd18610006
cdd18610007
cdd18610008
cdd18600001
cdd18600002
cdd18600003
cdd18600004
cdd18600005
cdd18600006
cdd18600007
cdd18600008
cdd18600009
cdd18600010

รหัสผาน
cdd18@640004
cdd18@640005
cdd18@640006
cdd18@640007
cdd18@640008
cdd18@640009
cdd18@630001
cdd18@630002
cdd18@630003
cdd18@630004
cdd18@630005
cdd18@630006
cdd18@630007
cdd18@630008
cdd18@630009
cdd18@620001
cdd18@620002
cdd18@620003
cdd18@620004
cdd18@620005
cdd18@620006
cdd18@620007
cdd18@620008
cdd18@620009
cdd18@620010
cdd18@620011
cdd18@610001
cdd18@610002
cdd18@610003
cdd18@610004
cdd18@610005
cdd18@610006
cdd18@610007
cdd18@610008
cdd18@600001
cdd18@600002
cdd18@600003
cdd18@600004
cdd18@600005
cdd18@600006
cdd18@600007
cdd18@600008
cdd18@600009
cdd18@600010
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นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน

อําเภอ
ลาดยาว
ตากฟา
แมวงก
แมเปน
ชุมตาบง
เมืองแมฮองสอน
ขุนยวม
ปาย
แมสะเรียง
แมลานอย
สบเมย
ปางมะผา
เมืองเชียงราย
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ปาแดด
แมจัน
เชียงแสน
แมสาย
แมสรวย
เวียงปาเปา
พญาเม็งราย
เวียงแกน
ขุนตาล
แมฟาหลวง
แมลาว
เวียงเชียงรุง
ดอยหลวง
เมืองพะเยา
จุน
เชียงคํา
เชียงมวน
ดอกคําใต
ปง
แมใจ
ภูซาง
ภูกามยาว
เมืองนาน
แมจริม
บานหลวง
นานอย
ปว

ชื่อผูใช
cdd18600011
cdd18600012
cdd18600013
cdd18600014
cdd18600015
cdd18580001
cdd18580002
cdd18580003
cdd18580004
cdd18580005
cdd18580006
cdd18580007
cdd18570001
cdd18570002
cdd18570003
cdd18570004
cdd18570005
cdd18570006
cdd18570007
cdd18570008
cdd18570009
cdd18570010
cdd18570011
cdd18570012
cdd18570013
cdd18570014
cdd18570015
cdd18570016
cdd18570017
cdd18570018
cdd18560001
cdd18560002
cdd18560003
cdd18560004
cdd18560005
cdd18560006
cdd18560007
cdd18560008
cdd18560009
cdd18550001
cdd18550002
cdd18550003
cdd18550004
cdd18550005

รหัสผาน
cdd18@600011
cdd18@600012
cdd18@600013
cdd18@600014
cdd18@600015
cdd18@580001
cdd18@580002
cdd18@580003
cdd18@580004
cdd18@580005
cdd18@580006
cdd18@580007
cdd18@570001
cdd18@570002
cdd18@570003
cdd18@570004
cdd18@570005
cdd18@570006
cdd18@570007
cdd18@570008
cdd18@570009
cdd18@570010
cdd18@570011
cdd18@570012
cdd18@570013
cdd18@570014
cdd18@570015
cdd18@570016
cdd18@570017
cdd18@570018
cdd18@560001
cdd18@560002
cdd18@560003
cdd18@560004
cdd18@560005
cdd18@560006
cdd18@560007
cdd18@560008
cdd18@560009
cdd18@550001
cdd18@550002
cdd18@550003
cdd18@550004
cdd18@550005
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นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
แพร
แพร
แพร
แพร
แพร
แพร
แพร
แพร
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน

อําเภอ
ทาวังผา
เวียงสา
ทุงชาง
เชียงกลาง
นาหมื่น
สันติสุข
บอเกลือ
สองแคว
ภูเพียง
เฉลิมพระเกียรติ
เมืองแพร
รองกวาง
ลอง
สูงเมน
เดนชัย
สอง
วังชิ้น
หนองมวงไข
เมืองอุตรดิตถ
ตรอน
ทาปลา
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
เมืองลําปาง
แมเมาะ
เกาะคา
เสริมงาม
งาว
แจหม
วังเหนือ
เถิน
แมพริก
แมทะ
สบปราบ
หางฉัตร
เมืองปาน
เมืองลําพูน
แมทา
บานโฮง
ลี้

ชื่อผูใช
cdd18550006
cdd18550007
cdd18550008
cdd18550009
cdd18550010
cdd18550011
cdd18550012
cdd18550013
cdd18550014
cdd18550015
cdd18540001
cdd18540002
cdd18540003
cdd18540004
cdd18540005
cdd18540006
cdd18540007
cdd18540008
cdd18530001
cdd18530002
cdd18530003
cdd18530004
cdd18530005
cdd18530006
cdd18530007
cdd18530008
cdd18530009
cdd18520001
cdd18520002
cdd18520003
cdd18520004
cdd18520005
cdd18520006
cdd18520007
cdd18520008
cdd18520009
cdd18520010
cdd18520011
cdd18520012
cdd18520013
cdd18510001
cdd18510002
cdd18510003
cdd18510004

รหัสผาน
cdd18@550006
cdd18@550007
cdd18@550008
cdd18@550009
cdd18@550010
cdd18@550011
cdd18@550012
cdd18@550013
cdd18@550014
cdd18@550015
cdd18@540001
cdd18@540002
cdd18@540003
cdd18@540004
cdd18@540005
cdd18@540006
cdd18@540007
cdd18@540008
cdd18@530001
cdd18@530002
cdd18@530003
cdd18@530004
cdd18@530005
cdd18@530006
cdd18@530007
cdd18@530008
cdd18@530009
cdd18@520001
cdd18@520002
cdd18@520003
cdd18@520004
cdd18@520005
cdd18@520006
cdd18@520007
cdd18@520008
cdd18@520009
cdd18@520010
cdd18@520011
cdd18@520012
cdd18@520013
cdd18@510001
cdd18@510002
cdd18@510003
cdd18@510004
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ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

อําเภอ
ทุงหัวชาง
ปาซาง
บานธิ
เวียงหนองลอง
เมืองเชียงใหม
จอมทอง
แมแจม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แมแตง
แมริม
สะเมิง
ฝาง
แมอาย
พราว
สันปาตอง
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเตา
อมกอย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม
เมืองมุกดาหาร
นิคมคําสรอย
ดอนตาล
ดงหลวง
คําชะอี
หวานใหญ
หนองสูง
NULL
เมืองนครพนม
ปลาปาก
ทาอุเทน
บานแพง
ธาตุพนม
เรณูนคร

ชื่อผูใช
cdd18510005
cdd18510006
cdd18510007
cdd18510008
cdd18500001
cdd18500002
cdd18500003
cdd18500004
cdd18500005
cdd18500006
cdd18500007
cdd18500008
cdd18500009
cdd18500010
cdd18500011
cdd18500012
cdd18500013
cdd18500014
cdd18500015
cdd18500016
cdd18500017
cdd18500018
cdd18500019
cdd18500020
cdd18500021
cdd18500022
cdd18500023
cdd18500024
cdd18500025
cdd18500090
cdd18490001
cdd18490002
cdd18490003
cdd18490004
cdd18490005
cdd18490006
cdd18490007
cdd18490050
cdd18480001
cdd18480002
cdd18480003
cdd18480004
cdd18480005
cdd18480006

รหัสผาน
cdd18@510005
cdd18@510006
cdd18@510007
cdd18@510008
cdd18@500001
cdd18@500002
cdd18@500003
cdd18@500004
cdd18@500005
cdd18@500006
cdd18@500007
cdd18@500008
cdd18@500009
cdd18@500010
cdd18@500011
cdd18@500012
cdd18@500013
cdd18@500014
cdd18@500015
cdd18@500016
cdd18@500017
cdd18@500018
cdd18@500019
cdd18@500020
cdd18@500021
cdd18@500022
cdd18@500023
cdd18@500024
cdd18@500025
cdd18@500090
cdd18@490001
cdd18@490002
cdd18@490003
cdd18@490004
cdd18@490005
cdd18@490006
cdd18@490007
cdd18@490050
cdd18@480001
cdd18@480002
cdd18@480003
cdd18@480004
cdd18@480005
cdd18@480006
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นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด

อําเภอ
นาแก
ศรีสงคราม
นาหวา
โพนสวรรค
นาทม
วังยาง
เมืองสกลนคร
กุสุมาลย
กุดบาก
พรรณานิคม
พังโคน
วาริชภูมิ
นิคมน้ําอูน
วานรนิวาส
คําตากลา
บานมวง
อากาศอํานวย
สวางแดนดิน
สองดาว
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
เจริญศิลป
โพนนาแกว
ภูพาน
เมืองกาฬสินธุ
นามน
กมลาไสย
รองคํา
กุฉินารายณ
เขาวง
ยางตลาด
หวยเม็ก
สหัสขันธ
คํามวง
ทาคันโท
หนองกุงศรี
สมเด็จ
หวยผึ้ง
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆองชัย
เมืองรอยเอ็ด
เกษตรวิสยั

ชื่อผูใช
cdd18480007
cdd18480008
cdd18480009
cdd18480010
cdd18480011
cdd18480012
cdd18470001
cdd18470002
cdd18470003
cdd18470004
cdd18470005
cdd18470006
cdd18470007
cdd18470008
cdd18470009
cdd18470010
cdd18470011
cdd18470012
cdd18470013
cdd18470014
cdd18470015
cdd18470016
cdd18470017
cdd18470018
cdd18460001
cdd18460002
cdd18460003
cdd18460004
cdd18460005
cdd18460006
cdd18460007
cdd18460008
cdd18460009
cdd18460010
cdd18460011
cdd18460012
cdd18460013
cdd18460014
cdd18460015
cdd18460016
cdd18460017
cdd18460018
cdd18450001
cdd18450002

รหัสผาน
cdd18@480007
cdd18@480008
cdd18@480009
cdd18@480010
cdd18@480011
cdd18@480012
cdd18@470001
cdd18@470002
cdd18@470003
cdd18@470004
cdd18@470005
cdd18@470006
cdd18@470007
cdd18@470008
cdd18@470009
cdd18@470010
cdd18@470011
cdd18@470012
cdd18@470013
cdd18@470014
cdd18@470015
cdd18@470016
cdd18@470017
cdd18@470018
cdd18@460001
cdd18@460002
cdd18@460003
cdd18@460004
cdd18@460005
cdd18@460006
cdd18@460007
cdd18@460008
cdd18@460009
cdd18@460010
cdd18@460011
cdd18@460012
cdd18@460013
cdd18@460014
cdd18@460015
cdd18@460016
cdd18@460017
cdd18@460018
cdd18@450001
cdd18@450002
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รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

อําเภอ
ปทุมรัตต
จตุรพักตรพิมาน
ธวัชบุรี
พนมไพร
โพนทอง
โพธิช์ ัย
หนองพอก
เสลภูมิ
สุวรรณภูมิ
เมืองสรวง
โพนทราย
อาจสามารถ
เมยวดี
ศรีสมเด็จ
จังหาร
เชียงขวัญ
หนองฮี
ทุงเขาหลวง
เมืองมหาสารคาม
แกดํา
โกสุมพิสยั
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสรุ าช
กุดรัง
ชื่นชม
เมืองหนองคาย
ทาบอ
โพนพิสัย
ศรีเชียงใหม
สังคม
สระใคร
เฝาไร
รัตนวาป
โพธิ์ตาก
เมืองเลย
นาดวง
เชียงคาน
ปากชม
ดานซาย

ชื่อผูใช
cdd18450003
cdd18450004
cdd18450005
cdd18450006
cdd18450007
cdd18450008
cdd18450009
cdd18450010
cdd18450011
cdd18450012
cdd18450013
cdd18450014
cdd18450015
cdd18450016
cdd18450017
cdd18450018
cdd18450019
cdd18450020
cdd18440001
cdd18440002
cdd18440003
cdd18440004
cdd18440005
cdd18440006
cdd18440007
cdd18440008
cdd18440009
cdd18440010
cdd18440011
cdd18440012
cdd18440013
cdd18430001
cdd18430002
cdd18430005
cdd18430007
cdd18430008
cdd18430014
cdd18430015
cdd18430016
cdd18430017
cdd18420001
cdd18420002
cdd18420003
cdd18420004
cdd18420005

รหัสผาน
cdd18@450003
cdd18@450004
cdd18@450005
cdd18@450006
cdd18@450007
cdd18@450008
cdd18@450009
cdd18@450010
cdd18@450011
cdd18@450012
cdd18@450013
cdd18@450014
cdd18@450015
cdd18@450016
cdd18@450017
cdd18@450018
cdd18@450019
cdd18@450020
cdd18@440001
cdd18@440002
cdd18@440003
cdd18@440004
cdd18@440005
cdd18@440006
cdd18@440007
cdd18@440008
cdd18@440009
cdd18@440010
cdd18@440011
cdd18@440012
cdd18@440013
cdd18@430001
cdd18@430002
cdd18@430005
cdd18@430007
cdd18@430008
cdd18@430014
cdd18@430015
cdd18@430016
cdd18@430017
cdd18@420001
cdd18@420002
cdd18@420003
cdd18@420004
cdd18@420005
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เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน

อําเภอ
นาแหว
ภูเรือ
ทาลี่
วังสะพุง
ภูกระดึง
ภูหลวง
ผาขาว
เอราวัณ
หนองหิน
เมืองอุดรธานี
กุดจับ
หนองวัวซอ
กุมภวาป
โนนสะอาด
หนองหาน
ทุงฝน
ไชยวาน
ศรีธาตุ
วังสามหมอ
บานดุง
บานผือ
น้ําโสม
เพ็ญ
สรางคอม
หนองแสง
นายูง
พิบูลยรักษ
กูแกว
ประจักษศลิ ปาคม
เมืองขอนแกน
บานฝาง
พระยืน
หนองเรือ
ชุมแพ
สีชมพู
น้ําพอง
อุบลรัตน
กระนวน
บานไผ
เปอยนอย
พล
แวงใหญ
แวงนอย
หนองสองหอง

ชื่อผูใช
cdd18420006
cdd18420007
cdd18420008
cdd18420009
cdd18420010
cdd18420011
cdd18420012
cdd18420013
cdd18420014
cdd18410001
cdd18410002
cdd18410003
cdd18410004
cdd18410005
cdd18410006
cdd18410007
cdd18410008
cdd18410009
cdd18410010
cdd18410011
cdd18410017
cdd18410018
cdd18410019
cdd18410020
cdd18410021
cdd18410022
cdd18410023
cdd18410024
cdd18410025
cdd18400001
cdd18400002
cdd18400003
cdd18400004
cdd18400005
cdd18400006
cdd18400007
cdd18400008
cdd18400009
cdd18400010
cdd18400011
cdd18400012
cdd18400013
cdd18400014
cdd18400015

รหัสผาน
cdd18@420006
cdd18@420007
cdd18@420008
cdd18@420009
cdd18@420010
cdd18@420011
cdd18@420012
cdd18@420013
cdd18@420014
cdd18@410001
cdd18@410002
cdd18@410003
cdd18@410004
cdd18@410005
cdd18@410006
cdd18@410007
cdd18@410008
cdd18@410009
cdd18@410010
cdd18@410011
cdd18@410017
cdd18@410018
cdd18@410019
cdd18@410020
cdd18@410021
cdd18@410022
cdd18@410023
cdd18@410024
cdd18@410025
cdd18@400001
cdd18@400002
cdd18@400003
cdd18@400004
cdd18@400005
cdd18@400006
cdd18@400007
cdd18@400008
cdd18@400009
cdd18@400010
cdd18@400011
cdd18@400012
cdd18@400013
cdd18@400014
cdd18@400015
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ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

อําเภอ
ภูเวียง
มัญจาคีรี
ชนบท
เขาสวนกวาง
ภูผามาน
ซําสูง
โคกโพธิ์ไชย
หนองนาคํา
บานแฮด
โนนศิลา
เวียงเกา
เมืองหนองบัวลําภู
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
เมืองบึงกาฬ
พรเจริญ
โซพิสัย
เซกา
ปากคาด
บึงโขงหลง
ศรีวิไล
บุงคลา
เมืองอํานาจเจริญ
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
พนา
เสนางคนิคม
หัวตะพาน
ลืออํานาจ
เมืองชัยภูมิ
บานเขวา
คอนสวรรค
เกษตรสมบูรณ
หนองบัวแดง
จัตุรสั
บําเหน็จณรงค
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บานแทน
แกงครอ

ชื่อผูใช
cdd18400016
cdd18400017
cdd18400018
cdd18400019
cdd18400020
cdd18400021
cdd18400022
cdd18400023
cdd18400024
cdd18400025
cdd18400029
cdd18390001
cdd18390002
cdd18390003
cdd18390004
cdd18390005
cdd18390006
cdd38300003
cdd38300004
cdd38300006
cdd38300009
cdd38300010
cdd38300011
cdd38300012
cdd38300013
cdd18370001
cdd18370002
cdd18370003
cdd18370004
cdd18370005
cdd18370006
cdd18370007
cdd18360001
cdd18360002
cdd18360003
cdd18360004
cdd18360005
cdd18360006
cdd18360007
cdd18360008
cdd18360009
cdd18360010
cdd18360011
cdd18360012

รหัสผาน
cdd18@400016
cdd18@400017
cdd18@400018
cdd18@400019
cdd18@400020
cdd18@400021
cdd18@400022
cdd18@400023
cdd18@400024
cdd18@400025
cdd18@400029
cdd18@390001
cdd18@390002
cdd18@390003
cdd18@390004
cdd18@390005
cdd18@390006
cdd38@300003
cdd38@300004
cdd38@300006
cdd38@300009
cdd38@300010
cdd38@300011
cdd38@300012
cdd38@300013
cdd18@370001
cdd18@370002
cdd18@370003
cdd18@370004
cdd18@370005
cdd18@370006
cdd18@370007
cdd18@360001
cdd18@360002
cdd18@360003
cdd18@360004
cdd18@360005
cdd18@360006
cdd18@360007
cdd18@360008
cdd18@360009
cdd18@360010
cdd18@360011
cdd18@360012
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ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

อําเภอ
คอนสาร
ภักดีชุมพล
เนินสงา
ซับใหญ
เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คําเขื่อนแกว
ปาติ้ว
มหาชนะชัย
คอวัง
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม
โขงเจียม
เขื่องใน
เขมราฐ
เดชอุดม
นาจะหลวย
น้ํายืน
บุณฑริก
ตระการพืชผล
กุดขาวปุน
มวงสามสิบ
วารินชําราบ
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
โพธิ์ไทร
สําโรง
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุงศรีอุดม
นาเยีย
นาตาล
เหลาเสือโกก
สวางวีระวงศ
น้ําขุน
เมืองศรีสะเกษ
ยางชุมนอย
กันทรารมย
กันทรลักษ
ขุขันธุ
ไพรบึง

ชื่อผูใช
cdd18360013
cdd18360014
cdd18360015
cdd18360016
cdd18350001
cdd18350002
cdd18350003
cdd18350004
cdd18350005
cdd18350006
cdd18350007
cdd18350008
cdd18350009
cdd18340001
cdd18340002
cdd18340003
cdd18340004
cdd18340005
cdd18340007
cdd18340008
cdd18340009
cdd18340010
cdd18340011
cdd18340012
cdd18340014
cdd18340015
cdd18340019
cdd18340020
cdd18340021
cdd18340022
cdd18340024
cdd18340025
cdd18340026
cdd18340029
cdd18340030
cdd18340031
cdd18340032
cdd18340033
cdd18330001
cdd18330002
cdd18330003
cdd18330004
cdd18330005
cdd18330006

รหัสผาน
cdd18@360013
cdd18@360014
cdd18@360015
cdd18@360016
cdd18@350001
cdd18@350002
cdd18@350003
cdd18@350004
cdd18@350005
cdd18@350006
cdd18@350007
cdd18@350008
cdd18@350009
cdd18@340001
cdd18@340002
cdd18@340003
cdd18@340004
cdd18@340005
cdd18@340007
cdd18@340008
cdd18@340009
cdd18@340010
cdd18@340011
cdd18@340012
cdd18@340014
cdd18@340015
cdd18@340019
cdd18@340020
cdd18@340021
cdd18@340022
cdd18@340024
cdd18@340025
cdd18@340026
cdd18@340029
cdd18@340030
cdd18@340031
cdd18@340032
cdd18@340033
cdd18@330001
cdd18@330002
cdd18@330003
cdd18@330004
cdd18@330005
cdd18@330006
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ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย

อําเภอ
ปรางคกู
ขุนหาญ
ราษีไศล
อุทุมพรพิสัย
บึงบูรพ
หวยทับทัน
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
น้ําเกลี้ยง
วังหิน
ภูสิงห
เมืองจันทร
เบญจลักษ
พยุห
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศิลาลาด
เมืองสุรินทร
ชุมพลบุรี
ทาตูม
จอมพระ
ปราสาท
กาบเชิง
รัตนบุรี
สนม
ศีขรภูมิ
สังขะ
ลําดวน
สําโรงทาบ
บัวเชด
พนมดงรัก
ศรีณรงค
เขวาสินรินทร
โนนนารายณ
เมืองบุรีรัมย
คูเมือง
กระสัง
นางรอง
หนองกี่
ละหานทราย
ประโคนชัย
บานกรวด
พุทไธสง
ลําปลายมาศ
สตึก

ชื่อผูใช
cdd18330007
cdd18330008
cdd18330009
cdd18330010
cdd18330011
cdd18330012
cdd18330013
cdd18330014
cdd18330015
cdd18330016
cdd18330017
cdd18330018
cdd18330019
cdd18330020
cdd18330021
cdd18330022
cdd18320001
cdd18320002
cdd18320003
cdd18320004
cdd18320005
cdd18320006
cdd18320007
cdd18320008
cdd18320009
cdd18320010
cdd18320011
cdd18320012
cdd18320013
cdd18320014
cdd18320015
cdd18320016
cdd18320017
cdd18310001
cdd18310002
cdd18310003
cdd18310004
cdd18310005
cdd18310006
cdd18310007
cdd18310008
cdd18310009
cdd18310010
cdd18310011

รหัสผาน
cdd18@330007
cdd18@330008
cdd18@330009
cdd18@330010
cdd18@330011
cdd18@330012
cdd18@330013
cdd18@330014
cdd18@330015
cdd18@330016
cdd18@330017
cdd18@330018
cdd18@330019
cdd18@330020
cdd18@330021
cdd18@330022
cdd18@320001
cdd18@320002
cdd18@320003
cdd18@320004
cdd18@320005
cdd18@320006
cdd18@320007
cdd18@320008
cdd18@320009
cdd18@320010
cdd18@320011
cdd18@320012
cdd18@320013
cdd18@320014
cdd18@320015
cdd18@320016
cdd18@320017
cdd18@310001
cdd18@310002
cdd18@310003
cdd18@310004
cdd18@310005
cdd18@310006
cdd18@310007
cdd18@310008
cdd18@310009
cdd18@310010
cdd18@310011
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บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

อําเภอ
ปะคํา
นาโพธิ์
หนองหงส
พลับพลาชัย
หวยราช
โนนสุวรรณ
ชํานิ
บานใหมไชยพจน
โนนดินแดง
บานดาน
แคนดง
เฉลิมพระเกียรติ
เมืองนครราชสีมา
ครบุรี
เสิงสาง
คง
บานเหลื่อม
จักราช
โชคชัย
ดานขุนทด
โนนไทย
โนนสูง
ขามสะแกแสง
บัวใหญ
ประทาย
ปกธงชัย
พิมาย
หวยแถลง
ชุมพวง
สูงเนิน
ขามทะเลสอ
สีคิ้ว
ปากชอง
หนองบุญมาก
แกงสนามนาง
โนนแดง
วังน้ําเขียว
เทพารักษ
เมืองยาง
พระทองคํา
ลําทะเมนชัย
บัวลาย
สีดา
เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผูใช
cdd18310012
cdd18310013
cdd18310014
cdd18310015
cdd18310016
cdd18310017
cdd18310018
cdd18310019
cdd18310020
cdd18310021
cdd18310022
cdd18310023
cdd18300001
cdd18300002
cdd18300003
cdd18300004
cdd18300005
cdd18300006
cdd18300007
cdd18300008
cdd18300009
cdd18300010
cdd18300011
cdd18300012
cdd18300013
cdd18300014
cdd18300015
cdd18300016
cdd18300017
cdd18300018
cdd18300019
cdd18300020
cdd18300021
cdd18300022
cdd18300023
cdd18300024
cdd18300025
cdd18300026
cdd18300027
cdd18300028
cdd18300029
cdd18300030
cdd18300031
cdd18300032

รหัสผาน
cdd18@310012
cdd18@310013
cdd18@310014
cdd18@310015
cdd18@310016
cdd18@310017
cdd18@310018
cdd18@310019
cdd18@310020
cdd18@310021
cdd18@310022
cdd18@310023
cdd18@300001
cdd18@300002
cdd18@300003
cdd18@300004
cdd18@300005
cdd18@300006
cdd18@300007
cdd18@300008
cdd18@300009
cdd18@300010
cdd18@300011
cdd18@300012
cdd18@300013
cdd18@300014
cdd18@300015
cdd18@300016
cdd18@300017
cdd18@300018
cdd18@300019
cdd18@300020
cdd18@300021
cdd18@300022
cdd18@300023
cdd18@300024
cdd18@300025
cdd18@300026
cdd18@300027
cdd18@300028
cdd18@300029
cdd18@300030
cdd18@300031
cdd18@300032
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สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระแกว
สระแกว
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

อําเภอ
เมืองสระแกว
คลองหาด
ตาพระยา
วังน้ําเย็น
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ
โคกสูง
วังสมบูรณ
เมืองนครนายก
ปากพลี
บานนา
องครักษ
เมืองปราจีนบุรี
กบินทรบุรี
นาดี
บานสราง
ประจันตคาม
ศรีมหาโพธิ
ศรีมโหสถ
เมืองฉะเชิงเทรา
บางคลา
บางน้ําเปรี้ยว
บางปะกง
บานโพธิ์
พนมสารคาม
ราชสาสน
สนามชัยเขต
แปลงยาว
ทาตะเกียบ
คลองเขื่อน
เมืองตราด
คลองใหญ
เขาสมิง
บอไร
แหลมงอบ
เกาะกูด
เกาะชาง
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ทาใหม
โปงน้ํารอน
มะขาม
แหลมสิงห

ชื่อผูใช
cdd18270001
cdd18270002
cdd18270003
cdd18270004
cdd18270005
cdd18270006
cdd18270007
cdd18270008
cdd18270009
cdd18260001
cdd18260002
cdd18260003
cdd18260004
cdd18250001
cdd18250002
cdd18250003
cdd18250006
cdd18250007
cdd18250008
cdd18250009
cdd18240001
cdd18240002
cdd18240003
cdd18240004
cdd18240005
cdd18240006
cdd18240007
cdd18240008
cdd18240009
cdd18240010
cdd18240011
cdd18230001
cdd18230002
cdd18230003
cdd18230004
cdd18230005
cdd18230006
cdd18230007
cdd18220001
cdd18220002
cdd18220003
cdd18220004
cdd18220005
cdd18220006

รหัสผาน
cdd18@270001
cdd18@270002
cdd18@270003
cdd18@270004
cdd18@270005
cdd18@270006
cdd18@270007
cdd18@270008
cdd18@270009
cdd18@260001
cdd18@260002
cdd18@260003
cdd18@260004
cdd18@250001
cdd18@250002
cdd18@250003
cdd18@250006
cdd18@250007
cdd18@250008
cdd18@250009
cdd18@240001
cdd18@240002
cdd18@240003
cdd18@240004
cdd18@240005
cdd18@240006
cdd18@240007
cdd18@240008
cdd18@240009
cdd18@240010
cdd18@240011
cdd18@230001
cdd18@230002
cdd18@230003
cdd18@230004
cdd18@230005
cdd18@230006
cdd18@230007
cdd18@220001
cdd18@220002
cdd18@220003
cdd18@220004
cdd18@220005
cdd18@220006
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จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

อําเภอ
สอยดาว
แกงหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
เมืองระยอง
บานฉาง
แกลง
วังจันทร
บานคาย
ปลวกแดง
เขาชะเมา
นิคมพัฒนา
เมืองชลบุรี
บานบึง
หนองใหญ
บางละมุง
พานทอง
พนัสนิคม
ศรีราชา
เกาะสีชัง
สัตหีบ
บอทอง
เกาะจันทร
เมืองสระบุรี
แกงคอย
หนองแค
วิหารแดง
หนองแซง
บานหมอ
ดอนพุด
หนองโดน
พระพุทธบาท
เสาไห
มวกเหล็ก
วังมวง
เฉลิมพระเกียรติ
เมืองชัยนาท
มโนรมย
วัดสิงห
สรรพยา
สรรคบุรี
หันคา
หนองมะโมง
เนินขาม

ชื่อผูใช
cdd18220007
cdd18220008
cdd18220009
cdd18220010
cdd18210001
cdd18210002
cdd18210003
cdd18210004
cdd18210005
cdd18210006
cdd18210007
cdd18210008
cdd18200001
cdd18200002
cdd18200003
cdd18200004
cdd18200005
cdd18200006
cdd18200007
cdd18200008
cdd18200009
cdd18200010
cdd18200011
cdd18190001
cdd18190002
cdd18190003
cdd18190004
cdd18190005
cdd18190006
cdd18190007
cdd18190008
cdd18190009
cdd18190010
cdd18190011
cdd18190012
cdd18190013
cdd18180001
cdd18180002
cdd18180003
cdd18180004
cdd18180005
cdd18180006
cdd18180007
cdd18180008

รหัสผาน
cdd18@220007
cdd18@220008
cdd18@220009
cdd18@220010
cdd18@210001
cdd18@210002
cdd18@210003
cdd18@210004
cdd18@210005
cdd18@210006
cdd18@210007
cdd18@210008
cdd18@200001
cdd18@200002
cdd18@200003
cdd18@200004
cdd18@200005
cdd18@200006
cdd18@200007
cdd18@200008
cdd18@200009
cdd18@200010
cdd18@200011
cdd18@190001
cdd18@190002
cdd18@190003
cdd18@190004
cdd18@190005
cdd18@190006
cdd18@190007
cdd18@190008
cdd18@190009
cdd18@190010
cdd18@190011
cdd18@190012
cdd18@190013
cdd18@180001
cdd18@180002
cdd18@180003
cdd18@180004
cdd18@180005
cdd18@180006
cdd18@180007
cdd18@180008
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สิงหบุรี
สิงหบุรี
สิงหบุรี
สิงหบุรี
สิงหบุรี
สิงหบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อางทอง
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

อําเภอ
เมืองสิงหบุรี
บางระจัน
คายบางระจัน
พรหมบุรี
ทาชาง
อินทรบุรี
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสําโรง
ชัยบาดาล
ทาวุง
บานหมี่
ทาหลวง
สระโบสถ
โคกเจริญ
ลําสนธิ
หนองมวง
เมืองอางทอง
ไชโย
ปาโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก
พระนครศรีอยุธยา
ทาเรือ
นครหลวง
บางไทร
บางบาล
บางปะอิน
บางปะหัน
ผักไห
ภาชี
ลาดบัวหลวง
วังนอย
เสนา
บางซาย
อุทัย
มหาราช
บานแพรก
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
หนองเสือ

ชื่อผูใช
cdd18170001
cdd18170002
cdd18170003
cdd18170004
cdd18170005
cdd18170006
cdd18160001
cdd18160002
cdd18160003
cdd18160004
cdd18160005
cdd18160006
cdd18160007
cdd18160008
cdd18160009
cdd18160010
cdd18160011
cdd18150001
cdd18150002
cdd18150003
cdd18150004
cdd18150005
cdd18150006
cdd18150007
cdd18140001
cdd18140002
cdd18140003
cdd18140004
cdd18140005
cdd18140006
cdd18140007
cdd18140008
cdd18140009
cdd18140010
cdd18140011
cdd18140012
cdd18140013
cdd18140014
cdd18140015
cdd18140016
cdd18130001
cdd18130002
cdd18130003
cdd18130004

รหัสผาน
cdd18@170001
cdd18@170002
cdd18@170003
cdd18@170004
cdd18@170005
cdd18@170006
cdd18@160001
cdd18@160002
cdd18@160003
cdd18@160004
cdd18@160005
cdd18@160006
cdd18@160007
cdd18@160008
cdd18@160009
cdd18@160010
cdd18@160011
cdd18@150001
cdd18@150002
cdd18@150003
cdd18@150004
cdd18@150005
cdd18@150006
cdd18@150007
cdd18@140001
cdd18@140002
cdd18@140003
cdd18@140004
cdd18@140005
cdd18@140006
cdd18@140007
cdd18@140008
cdd18@140009
cdd18@140010
cdd18@140011
cdd18@140012
cdd18@140013
cdd18@140014
cdd18@140015
cdd18@140016
cdd18@130001
cdd18@130002
cdd18@130003
cdd18@130004
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ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี

อําเภอ
ลาดหลุมแกว
ลําลูกกา
สามโคก
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางใหญ
บางบัวทอง
ไทรนอย
ปากเกร็ด
เมืองสมุทรปราการ
บางบอ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย
บางเสาธง
เมืองนราธิวาส
ตากใบ
บาเจาะ
ยี่งอ
ระแงะ
รือเสาะ
ศรีสาคร
แวง
สุคิริน
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
จะแนะ
เจาะไอรอง
เมืองยะลา
เบตง
บันนังสตา
ธารโต
ยะหา
รามัน
กาบัง
กรงปนัง
เมืองปตตานี
โคกโพธิ์
หนองจิก
ปะนาเระ
มายอ
ทุงยางแดง
สายบุรี
ไมแกน

ชื่อผูใช
cdd18130005
cdd18130006
cdd18130007
cdd18120001
cdd18120002
cdd18120003
cdd18120004
cdd18120005
cdd18120006
cdd18110001
cdd18110002
cdd18110003
cdd18110004
cdd18110005
cdd18110006
cdd18960001
cdd18960002
cdd18960003
cdd18960004
cdd18960005
cdd18960006
cdd18960007
cdd18960008
cdd18960009
cdd18960010
cdd18960011
cdd18960012
cdd18960013
cdd18950001
cdd18950002
cdd18950003
cdd18950004
cdd18950005
cdd18950006
cdd18950007
cdd18950008
cdd18940001
cdd18940002
cdd18940003
cdd18940004
cdd18940005
cdd18940006
cdd18940007
cdd18940008

รหัสผาน
cdd18@130005
cdd18@130006
cdd18@130007
cdd18@120001
cdd18@120002
cdd18@120003
cdd18@120004
cdd18@120005
cdd18@120006
cdd18@110001
cdd18@110002
cdd18@110003
cdd18@110004
cdd18@110005
cdd18@110006
cdd18@960001
cdd18@960002
cdd18@960003
cdd18@960004
cdd18@960005
cdd18@960006
cdd18@960007
cdd18@960008
cdd18@960009
cdd18@960010
cdd18@960011
cdd18@960012
cdd18@960013
cdd18@950001
cdd18@950002
cdd18@950003
cdd18@950004
cdd18@950005
cdd18@950006
cdd18@950007
cdd18@950008
cdd18@940001
cdd18@940002
cdd18@940003
cdd18@940004
cdd18@940005
cdd18@940006
cdd18@940007
cdd18@940008

