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ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
รวมทัง้สิน้ 974,995,000

1 กระบี่ เกาะลันตา เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ 175,000
2 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะกลาง 105,000
3 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตานอย 105,000
4 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ 105,000
5 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 105,000
6 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน 105,000
7 กระบี่ เขาพนม เทศบาลตําบลเขาพนม 175,000
8 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 105,000
9 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลเขาพนม 105,000
10 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลโคกหาร 105,000
11 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลพรุเตียว 105,000
12 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลสินปนุ 105,000
13 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลหนาเขา 105,000
14 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองทอมใต 175,000
15 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองพน 175,000
16 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา * 175,000
17 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลทรายขาว 175,000
18 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมใต 105,000
19 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ 105,000
20 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลพรุดินนา 105,000
21 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลเพหลา 105,000
22 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําขาว 105,000
23 กระบี่ ปลายพระยา เทศบาลตําบลปลายพระยา 175,000
24 กระบี่ ปลายพระยา องคการบริหารสวนตําบลเขาเขน 105,000
25 กระบี่ ปลายพระยา องคการบริหารสวนตําบลเขาตอ 105,000
26 กระบี่ ปลายพระยา องคการบริหารสวนตําบลคีรีวง 105,000
27 กระบี่ ปลายพระยา องคการบริหารสวนตําบลปลายพระยา 105,000
28 กระบี่ เมอืงกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 175,000
29 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลกระบ่ีนอย 105,000
30 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลเขาคราม 105,000
31 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลเขาทอง 105,000
32 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลคลองประสงค 105,000
33 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลทับปริก 105,000
34 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลไสไทย 105,000
35 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองทะเล 105,000
36 กระบี่ เมอืงกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง 105,000
37 กระบี่ ลําทับ เทศบาลตําบลลําทับ 175,000
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38 กระบี่ ลําทับ องคการบริหารสวนตําบลดินแดง 105,000
39 กระบี่ ลําทับ องคการบริหารสวนตําบลดินอดุม 105,000
40 กระบี่ ลําทับ องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง 105,000
41 กระบี่ ลําทับ องคการบริหารสวนตําบลลําทับ 105,000
42 กระบี่ เหนือคลอง เทศบาลตําบลเหนอืคลอง 175,000
43 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะศรีบอยา 105,000
44 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาน 105,000
45 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลคลองเขมา 105,000
46 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลโคกยาง 105,000
47 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
48 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลปกาสัย 105,000
49 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง 105,000
50 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลเหนอืคลอง 105,000
51 กระบี่ อาวลึก เทศบาลตําบลแหลมสัก 175,000
52 กระบี่ อาวลึก เทศบาลตําบลอาวลึกใต 175,000
53 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลเขาใหญ 105,000
54 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลคลองยา 105,000
55 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลคลองหนิ 105,000
56 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลนาเหนือ 105,000
57 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
58 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลแหลมสัก 105,000
59 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลอาวลึกใต 105,000
60 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลอาวลึกนอย 105,000
61 กระบี่ อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลอาวลึกเหนอื 105,000
62 กาญจนบรีุ ดานมะขาม เทศบาลตําบลดานมะขามเต้ีย 175,000
63 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลกลอนโด 105,000
64 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก 105,000
65 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลดานมะขามเต้ีย 105,000
66 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
67 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 175,000
68 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทาขนนุ 175,000
69 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลล่ินถิน่ 175,000
70 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลสหกรณนคิม 175,000
71 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชะแล 105,000
72 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลปลอก 105,000
73 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง 105,000
74 กาญจนบรีุ ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนิดาด 105,000
75 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลทามวง 175,000
76 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลทาลอ 175,000
77 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลมวงชุม 175,000
78 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลวังขนาย 175,000
79 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลวังศาลา 175,000
80 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลสํารอง 175,000
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81 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลหนองขาว 175,000
82 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลหนองตากยา 175,000
83 กาญจนบรีุ ทามวง เทศบาลตําบลหนองหญาดอกขาว* 175,000
84 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลเขานอย 105,000
85 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลทาตะครอ 105,000
86 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลทามวง 105,000
87 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง 105,000
88 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
89 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ 105,000
90 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลรางสาลี่ 105,000
91 กาญจนบรีุ ทามวง องคการบริหารสวนตําบลหนองตากยา 105,000
92 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลดอนขมิน้ 175,000
93 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลทามะกา 175,000
94 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลทาไม 175,000
95 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลพระแทน 175,000
96 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลลูกแก 175,000
97 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลหนองลาน 175,000
98 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลตําบลหวายเหนียว 175,000
99 กาญจนบรีุ ทามะกา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 175,000
100 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบหาบ 105,000
101 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลโคกตะบอง 105,000
102 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลดอนชะเอม 105,000
103 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 105,000
104 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลทามะกา 105,000
105 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 105,000
106 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลพงตึก 105,000
107 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลพระแทน 105,000
108 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลยางมวง 105,000
109 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลสนามแย 105,000
110 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ 105,000
111 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลหวายเหนียว 105,000
112 กาญจนบรีุ ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลอโุลกส่ีหมืน่ 105,000
113 กาญจนบรีุ ไทรโยค เทศบาลตําบลไทรโยค 175,000
114 กาญจนบรีุ ไทรโยค เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคนอย 175,000
115 กาญจนบรีุ ไทรโยค เทศบาลตําบลวังโพธ์ิ * 175,000
116 กาญจนบรีุ ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 105,000
117 กาญจนบรีุ ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลบองต้ี 105,000
118 กาญจนบรีุ ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม 105,000
119 กาญจนบรีุ ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ 105,000
120 กาญจนบรีุ ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลศรีมงคล 105,000
121 กาญจนบรีุ ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลสิงห 105,000
122 กาญจนบรีุ บอพลอย เทศบาลตําบลบอพลอย 175,000
123 กาญจนบรีุ บอพลอย เทศบาลตําบลหนองรี 175,000
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124 กาญจนบรีุ บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลชองดาน 105,000
125 กาญจนบรีุ บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย 105,000
126 กาญจนบรีุ บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหนองกราง 105,000
127 กาญจนบรีุ บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหนองกุม 105,000
128 กาญจนบรีุ บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหนองรี 105,000
129 กาญจนบรีุ บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหลุมรัง 105,000
130 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลตําบลดอนเจดยี 175,000
131 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลตําบลตลาดเขต* 175,000
132 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลตําบลพนมทวน 175,000
133 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลตําบลรางหวาย 175,000
134 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลตําบลหนองสาหราย 175,000
135 กาญจนบรีุ พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลดอนตาเพชร 105,000
136 กาญจนบรีุ พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ 105,000
137 กาญจนบรีุ พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลพนมทวน 105,000
138 กาญจนบรีุ พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ 105,000
139 กาญจนบรีุ พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง 105,000
140 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลตําบลแกงเส้ียน 175,000
141 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลตําบลทามะขาม 175,000
142 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลตําบลปากแพรก 175,000
143 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลตําบลลาดหญา 175,000
144 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
145 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลเมืองกาญจนบรีุ 175,000
146 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเกาะสําโรง 105,000
147 กาญจนบุรี เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 105,000
148 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลชองสะเดา 105,000
149 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 105,000
150 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 105,000
151 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังดง 105,000
152 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น 105,000
153 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
154 กาญจนบรีุ เมอืงกาญจนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองหญา 105,000
155 กาญจนบรีุ เลาขวัญ เทศบาลตําบลเลาขวัญ 175,000
156 กาญจนบรีุ เลาขวัญ เทศบาลตําบลหนองฝาย 175,000
157 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลเลาขวัญ 105,000
158 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกแกว 105,000
159 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองประดู 105,000
160 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
161 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองฝาย 105,000
162 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน 105,000
163 กาญจนบรีุ เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา 105,000
164 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ เทศบาลตําบลเอราวัณ 175,000
165 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ องคการบริหารสวนตําบลเขาโจด 105,000
166 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ 105,000
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167 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 105,000
168 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ องคการบริหารสวนตําบลนาสวน 105,000
169 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ องคการบริหารสวนตําบลแมกระบงุ 105,000
170 กาญจนบรีุ ศรีสวัสด์ิ องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด 105,000
171 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ เทศบาลตําบลวังกะ 175,000
172 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ องคการบริหารสวนตําบลปรังเผล 105,000
173 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไลโว 105,000
174 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองลู 105,000
175 กาญจนบรีุ หนองปรือ เทศบาลตําบลหนองปรือ 175,000
176 กาญจนบรีุ หนองปรือ เทศบาลตําบลหนองปลาไหล 175,000
177 กาญจนบรีุ หนองปรือ องคการบริหารสวนตําบลสมเดจ็เจริญ 105,000
178 กาญจนบรีุ หนองปรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 105,000
179 กาญจนบรีุ หวยกระเจา เทศบาลตําบลสระลงเรือ 175,000
180 กาญจนบรีุ หวยกระเจา เทศบาลตําบลหวยกระเจา 175,000
181 กาญจนบรีุ หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลดอนแสลบ 105,000
182 กาญจนบรีุ หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลวังไผ 105,000
183 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลกมลาไสย 175,000
184 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลดงลิง 175,000
185 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลธัญญา 175,000
186 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลหนองแปน 175,000
187 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลกมลาไสย 105,000
188 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลโคกสมบรูณ 105,000
189 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลเจาทา 105,000
190 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลธัญญา 105,000
191 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
192 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลหลักเมอืง 105,000
193 กาฬสินธุ กฉุินารายณ เทศบาลตําบลกดุหวา 175,000
194 กาฬสินธุ กฉุินารายณ เทศบาลตําบลจุมจัง 175,000
195 กาฬสินธุ กฉุินารายณ เทศบาลตําบลนาขาม 175,000
196 กาฬสินธุ กฉุินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ 175,000
197 กาฬสินธุ กฉุินารายณ เทศบาลเมืองบวัขาว 175,000
198 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลกดุคาว 105,000
199 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลกดุหวา 105,000
200 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 105,000
201 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลนาโก 105,000
202 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลบัวขาว 105,000
203 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลสมสะอาด 105,000
204 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลสามขา 105,000
205 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง 105,000
206 กาฬสินธุ กฉุินารายณ องคการบริหารสวนตําบลเหลาไฮงาม 105,000
207 กาฬสินธุ เขาวง เทศบาลตําบลกดุสิม 175,000
208 กาฬสินธุ เขาวง เทศบาลตําบลสระพังทอง 175,000
209 กาฬสินธุ เขาวง องคการบริหารสวนตําบลกดุสิมคุมใหม 105,000
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210 กาฬสินธุ เขาวง องคการบริหารสวนตําบลคุมเกา 105,000
211 กาฬสินธุ เขาวง องคการบริหารสวนตําบลสงเปลือย 105,000
212 กาฬสินธุ เขาวง องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 105,000
213 กาฬสินธุ คํามวง เทศบาลตําบลคํามวง 175,000
214 กาฬสินธุ คํามวง เทศบาลตําบลนาทัน 175,000
215 กาฬสินธุ คํามวง เทศบาลตําบลโพน 175,000
216 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลดินจี่ 105,000
217 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง 105,000
218 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน 105,000
219 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลเนนิยาง 105,000
220 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลโพน 105,000
221 กาฬสินธุ ฆองชัย เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา 175,000
222 กาฬสินธุ ฆองชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
223 กาฬสินธุ ฆองชัย องคการบริหารสวนตําบลโนนศิลาเลิง 105,000
224 กาฬสินธุ ฆองชัย องคการบริหารสวนตําบลลําชี 105,000
225 กาฬสินธุ ฆองชัย องคการบริหารสวนตําบลเหลากลาง 105,000
226 กาฬสินธุ ดอนจาน เทศบาลตําบลดอนจาน 175,000
227 กาฬสินธุ ดอนจาน เทศบาลตําบลมวงนา 175,000
228 กาฬสินธุ ดอนจาน องคการบริหารสวนตําบลดงพยุง 105,000
229 กาฬสินธุ ดอนจาน องคการบริหารสวนตําบลนาจําปา 105,000
230 กาฬสินธุ ดอนจาน องคการบริหารสวนตําบลสะอาดไชยศรี 105,000
231 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลกงุเกา 175,000
232 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลกดุจิก 175,000
233 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลดงสมบรูณ 175,000
234 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลทาคันโท 175,000
235 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลนาตาล 175,000
236 กาฬสินธุ ทาคันโท องคการบริหารสวนตําบลยางอูม 105,000
237 กาฬสินธุ นาคู เทศบาลตําบลนาคู 175,000
238 กาฬสินธุ นาคู องคการบริหารสวนตําบลนาคู 105,000
239 กาฬสินธุ นาคู องคการบริหารสวนตําบลโนนนาจาน 105,000
240 กาฬสินธุ นาคู องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 105,000
241 กาฬสินธุ นาคู องคการบริหารสวนตําบลภูชางแลน 105,000
242 กาฬสินธุ นาคู องคการบริหารสวนตําบลสายนาวัง 105,000
243 กาฬสินธุ นามน เทศบาลตําบลนามน 175,000
244 กาฬสินธุ นามน เทศบาลตําบลสงเปลือย 175,000
245 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลนามน 105,000
246 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลยอดแกง 105,000
247 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
248 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลหลักเหล่ียม 105,000
249 กาฬสินธุ เมอืง เทศบาลตําบลลําคลอง 175,000
250 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลกลางหมืน่ 175,000
251 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลขม้ิน 175,000
252 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลเชียงเครือ 175,000
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253 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลนาจารย 175,000
254 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลบึงวิชัย 175,000
255 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลไผ 175,000
256 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลโพนทอง 175,000
257 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลภูดิน 175,000
258 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลภูปอ 175,000
259 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลลําพาน 175,000
260 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลหนองสอ 175,000
261 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลหลุบ 175,000
262 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลหวยโพธ์ิ 175,000
263 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลตําบลเหนอื 175,000
264 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 175,000
265 กาฬสินธุ เมอืงกาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุ 105,000
266 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลเขาพระนอน 175,000
267 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลโคกศรี 175,000
268 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลโนนสูง 175,000
269 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลบัวบาน 175,000
270 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลยางตลาด 175,000
271 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลหวันาคํา 175,000
272 กาฬสนิธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลอต้ืิอ 175,000
273 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลอุมเมา 175,000
274 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลคลองขาม 105,000
275 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลดอนสมบรูณ 105,000
276 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลนาเชือก 105,000
277 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
278 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 105,000
279 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลเวอ 105,000
280 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 105,000
281 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา 105,000
282 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหวังัว 105,000
283 กาฬสินธุ รองคํา เทศบาลตําบลรองคํา 175,000
284 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลสามคัคี 105,000
285 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลเหลาออย 105,000
286 กาฬสินธุ สมเดจ็ เทศบาลตําบลสมเด็จ 175,000
287 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลแซงบาดาล 105,000
288 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลผาเสวย 105,000
289 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลมหาไชย 105,000
290 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลลําหวยหลัว 105,000
291 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลศรีสมเดจ็ 105,000
292 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลสมเดจ็ 105,000
293 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
294 กาฬสินธุ สมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลหมูมน 105,000
295 กาฬสินธุ สหสัขันธ เทศบาลตําบลนามะเขือ 175,000
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296 กาฬสินธุ สหสัขันธ เทศบาลตําบลนิคม 175,000
297 กาฬสินธุ สหสัขันธ เทศบาลตําบลโนนน้ําเกล้ียง 175,000
298 กาฬสินธุ สหสัขันธ เทศบาลตําบลโนนบรีุ 175,000
299 กาฬสินธุ สหสัขันธ เทศบาลตําบลโนนศิลา 175,000
300 กาฬสินธุ สหสัขันธ เทศบาลตําบลภูสิงห 175,000
301 กาฬสินธุ สหสัขันธ องคการบริหารสวนตําบลโนนแหลมทอง 105,000
302 กาฬสินธุ สหสัขันธ องคการบริหารสวนตําบลสหสัขันธ 105,000
303 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลคําสรางเที่ยง 105,000
304 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ 105,000
305 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 105,000
306 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลหนองชาง 105,000
307 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลคํากาว(หนองกงุศรี)* 175,000
308 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลดงมลู 175,000
309 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลหนองกงุศรี 175,000
310 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
311 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลหนองสรวง 175,000
312 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลหนองหนิ 175,000
313 กาฬสินธุ หนองกงุศรี เทศบาลตําบลหนองใหญ 175,000
314 กาฬสินธุ หนองกงุศรี องคการบริหารสวนตําบลโคกเครือ 105,000
315 กาฬสินธุ หนองกงุศรี องคการบริหารสวนตําบลเสาเลา 105,000
316 กาฬสินธุ หนองกงุศรี องคการบริหารสวนตําบลหนองหนิ 105,000
317 กาฬสินธุ หวยผ้ึง เทศบาลตําบลคําบง 175,000
318 กาฬสินธุ หวยผ้ึง เทศบาลตําบลหนองอบีตุร 175,000
319 กาฬสินธุ หวยผ้ึง เทศบาลตําบลหวยผ้ึง 175,000
320 กาฬสินธุ หวยผ้ึง องคการบริหารสวนตําบลไคนุน 105,000
321 กาฬสินธุ หวยผ้ึง องคการบริหารสวนตําบลนิคมหวยผ้ึง 105,000
322 กาฬสินธุ หวยเมก็ เทศบาลตําบลคําเหมอืดแกว 175,000
323 กาฬสินธุ หวยเมก็ เทศบาลตําบลคําใหญ 175,000
324 กาฬสินธุ หวยเมก็ เทศบาลตําบลทาลาดดงยาง(หวยเมก็)* 175,000
325 กาฬสินธุ หวยเมก็ เทศบาลตําบลหวยเมก็ 175,000
326 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลกดุโดน 105,000
327 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลคําใหญ 105,000
328 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง 105,000
329 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด 105,000
330 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลบึงนาเรียง 105,000
331 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลพิมลู 105,000
332 กาฬสินธุ หวยเมก็ องคการบริหารสวนตําบลหวัหนิ 105,000
333 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี 105,000
334 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร องคการบริหารสวนตําบลเพชรชมภู 105,000
335 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร องคการบริหารสวนตําบลลานดอกไมตก 105,000
336 กําแพงเพชร ขาณะวรลักษบรีุ เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบรีุ 175,000
337 กําแพงเพชร ขาณะวรลักษบรีุ เทศบาลตําบลสลกบาตร 175,000
338 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ เทศบาลเมืองปางมะคา 175,000
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339 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาล 105,000
340 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคงไผ 105,000
341 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนแตง 105,000
342 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบอถ้ํา 105,000
343 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลปาพุทรา 105,000
344 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลยางสูง 105,000
345 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังชะพลู 105,000
346 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังหามแห 105,000
347 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสลกบาตร 105,000
348 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ 105,000
349 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลคลองขลุง 175,000
350 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลทาพุทรา 175,000
351 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลทามะเขือ 175,000
352 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลวังยาง 175,000
353 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง 105,000
354 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองสมบรูณ 105,000
355 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลทาพุทรา 105,000
356 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลทามะเขือ 105,000
357 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลแมลาด 105,000
358 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังแขม 105,000
359 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังไทร 105,000
360 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังบวั 105,000
361 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลหวัถนน 105,000
362 กําแพงเพชร คลองลาน เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา 175,000
363 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล 105,000
364 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 105,000
365 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม 105,000
366 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เทศบาลตําบลทุงทราย 175,000
367 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลถาวรวัฒนา 105,000
368 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง 105,000
369 กําแพงเพชร ไทรงาม เทศบาลตําบลไทรงาม 175,000
370 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลไทรงาม 105,000
371 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลพานทอง 105,000
372 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย 105,000
373 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองคลา 105,000
374 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองทอง 105,000
375 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแมแตง 105,000
376 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองไมกอง 105,000
377 กําแพงเพชร บงึสามคัคี เทศบาลตําบลระหาน 175,000
378 กําแพงเพชร บงึสามคัคี องคการบริหารสวนตําบลเทพนมิติ 105,000
379 กําแพงเพชร บงึสามคัคี องคการบริหารสวนตําบลบึงสามัคคี 105,000
380 กําแพงเพชร บงึสามคัคี องคการบริหารสวนตําบลวังชะโอน 105,000
381 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 105,000
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382 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิทอง 105,000
383 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลหนิดาต 105,000
384 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลเขาคีรีส 175,000
385 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลคลองพิไกร 175,000
386 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลบานพราน* 175,000
387 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลพรานกระตาย 175,000
388 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง 105,000
389 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลถํ้ากระตายทอง 105,000
390 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลทาไม 105,000
391 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลวังควง 105,000
392 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลวังตะแบก 105,000
393 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลหนองหวัวัว 105,000
394 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง 105,000
395 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคลองแมลาย 175,000
396 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลเทพนคร 175,000
397 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม 175,000
398 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล 175,000
399 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลปากดง 175,000
400 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 175,000
401 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคณฑี 105,000
402 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคลองแมลาย 105,000
403 กําแพงเพชร เมอืงกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ 105,000
404 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลทรงธรรม 105,000
405 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม 105,000
406 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลธํารงค 105,000
407 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลนครชุม 105,000
408 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลนาบอคํา 105,000
409 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลลานดอกไม 105,000
410 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
411 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
412 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
413 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 105,000
414 กําแพงเพชร ลานกระบอื เทศบาลตําบลชองลม 175,000
415 กําแพงเพชร ลานกระบอื เทศบาลตําบลลานกระบือ 175,000
416 กําแพงเพชร ลานกระบอื องคการบริหารสวนตําบลจันทิมา 105,000
417 กําแพงเพชร ลานกระบอื องคการบริหารสวนตําบลโนนพลวง 105,000
418 กําแพงเพชร ลานกระบอื องคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต 105,000
419 กําแพงเพชร ลานกระบอื องคการบริหารสวนตําบลประชาสุขสันต 105,000
420 กําแพงเพชร ลานกระบอื องคการบริหารสวนตําบลลานกระบอื 105,000
421 กําแพงเพชร ลานกระบอื องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 105,000
422 ขอนแกน กระนวน เทศบาลตําบลนํ้าออม 175,000
423 ขอนแกน กระนวน เทศบาลตําบลหนองโน 175,000
424 ขอนแกน กระนวน เทศบาลตําบลหวยยาง 175,000
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425 ขอนแกน กระนวน เทศบาลเมอืงกระนวน * 175,000
426 ขอนแกน กระนวน องคการบริหารสวนตําบลดูนสาด 105,000
427 ขอนแกน กระนวน องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง 105,000
428 ขอนแกน กระนวน องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุใหญ 105,000
429 ขอนแกน กระนวน องคการบริหารสวนตําบลหนองโก 105,000
430 ขอนแกน กระนวน องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด 105,000
431 ขอนแกน กระนวน องคการบริหารสวนตําบลหวันาคํา 105,000
432 ขอนแกน เขาสวนกวาง เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 175,000
433 ขอนแกน เขาสวนกวาง เทศบาลตําบลโนนสมบรูณ 175,000
434 ขอนแกน เขาสวนกวาง องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 105,000
435 ขอนแกน เขาสวนกวาง องคการบริหารสวนตําบลคํามวง 105,000
436 ขอนแกน เขาสวนกวาง องคการบริหารสวนตําบลดงเมอืงแอม 105,000
437 ขอนแกน เขาสวนกวาง องคการบริหารสวนตําบลนาง้ิว 105,000
438 ขอนแกน โคกโพธิชัย เทศบาลตําบลบานโคก 175,000
439 ขอนแกน โคกโพธิชัย เทศบาลตําบลภูผาแดง * 175,000
440 ขอนแกน โคกโพธ์ิไชย องคการบริหารสวนตําบลซับสมบรูณ 105,000
441 ขอนแกน โคกโพธิไชย เทศบาลตําบลนาแพง 175,000
442 ขอนแกน โคกโพธิไชย เทศบาลตําบลโพธ์ิไชย 175,000
443 ขอนแกน ชนบท เทศบาลตําบลชนบท 175,000
444 ขอนแกน ชนบท เทศบาลตําบลชลบถวิบลูย * 175,000
445 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลกดุเพียขอม 105,000
446 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลโนนพะยอม 105,000
447 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลบานแทน 105,000
448 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลปอแดง 105,000
449 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลวังแสง 105,000
450 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลศรีบญุเรือง 105,000
451 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลหวยแก 105,000
452 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ 175,000
453 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลนาเพียง 175,000
454 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลโนนหนั 175,000
455 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองไผ 175,000
456 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองเสาเลา 175,000
457 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลเมอืงชุมแพ 175,000
458 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลขัวเรียง 105,000
459 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ 105,000
460 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลไชยสอ 105,000
461 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 105,000
462 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด 105,000
463 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลโนนหนั 105,000
464 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลโนนอดุม 105,000
465 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลวังหนิลาด 105,000
466 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลหนองเขียด 105,000
467 ขอนแกน ซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง 175,000
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468 ขอนแกน ซําสูง องคการบริหารสวนตําบลคําแมด 105,000
469 ขอนแกน ซําสูง องคการบริหารสวนตําบลคูคํา 105,000
470 ขอนแกน ซําสูง องคการบริหารสวนตําบลบานโนน 105,000
471 ขอนแกน ซําสูง องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย 105,000
472 ขอนแกน นํ้าพอง เทศบาลตําบลกดุนํ้าใส 175,000
473 ขอนแกน นํ้าพอง เทศบาลตําบลนํ้าพอง 175,000
474 ขอนแกน นํ้าพอง เทศบาลตําบลมวงหวาน 175,000
475 ขอนแกน นํ้าพอง เทศบาลตําบลลําน้ําพอง * 175,000
476 ขอนแกน นํ้าพอง เทศบาลตําบลวังชัย 175,000
477 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล 105,000
478 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลทากระเสริม 105,000
479 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลบัวเงิน 105,000
480 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 105,000
481 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลบานขาม 105,000
482 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลพังทุย 105,000
483 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลวังชัย 105,000
484 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลสะอาด 105,000
485 ขอนแกน นํ้าพอง องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุ 105,000
486 ขอนแกน โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา 175,000
487 ขอนแกน โนนศิลา องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 105,000
488 ขอนแกน โนนศิลา องคการบริหารสวนตําบลบานหนั 105,000
489 ขอนแกน โนนศิลา องคการบริหารสวนตําบลเปอยใหญ 105,000
490 ขอนแกน โนนศิลา องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 105,000
491 ขอนแกน บานไผ เทศบาลตําบลในเมอืง 175,000
492 ขอนแกน บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ 175,000
493 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 105,000
494 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลบานไผ 105,000
495 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลบานลาน 105,000
496 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลปาปอ 105,000
497 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลภูเหล็ก 105,000
498 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเพีย 105,000
499 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลหนองนํ้าใส 105,000
500 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลหวัหนอง 105,000
501 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลหนิต้ัง 105,000
502 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลแกนฝาง * 175,000
503 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลโคกงาม 175,000
504 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลโนนฆอง 175,000
505 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลบานฝาง 175,000
506 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลปามะนาว 175,000
507 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
508 ขอนแกน บานฝาง องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 105,000
509 ขอนแกน บานฝาง องคการบริหารสวนตําบลปาหวายนัง่ 105,000
510 ขอนแกน บานแฮด เทศบาลตําบลโคกสําราญ 175,000
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511 ขอนแกน บานแฮด เทศบาลตําบลบานแฮด 175,000
512 ขอนแกน บานแฮด เทศบาลตําบลวังสวรรค * 175,000
513 ขอนแกน บานแฮด องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบรูณ 105,000
514 ขอนแกน บานแฮด องคการบริหารสวนตําบลหนองแซง 105,000
515 ขอนแกน เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย 175,000
516 ขอนแกน เปอยนอย เทศบาลตําบลสระแกว 175,000
517 ขอนแกน เปอยนอย องคการบริหารสวนตําบลขามปอม 105,000
518 ขอนแกน เปอยนอย องคการบริหารสวนตําบลวังมวง 105,000
519 ขอนแกน พระยืน เทศบาลตําบลบานโตน 175,000
520 ขอนแกน พระยืน เทศบาลตําบลพระบุ 175,000
521 ขอนแกน พระยืน เทศบาลตําบลพระยืน 175,000
522 ขอนแกน พระยืน เทศบาลตําบลพระยืนมิง่มงคล * 175,000
523 ขอนแกน พระยืน องคการบริหารสวนตําบลขามปอม 105,000
524 ขอนแกน พระยืน องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
525 ขอนแกน พล เทศบาลเมอืงเมอืงพล 175,000
526 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลเกาง้ิว 105,000
527 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลโคกสงา 105,000
528 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก 105,000
529 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลโนนขา 105,000
530 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ 105,000
531 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลเมอืงพล 105,000
532 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลลอมคอม 105,000
533 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลโสกนกเตน็ 105,000
534 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลหนองมะเขือ 105,000
535 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงนางเบา 105,000
536 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 105,000
537 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลหวัทุง 105,000
538 ขอนแกน ภูผามาน เทศบาลตําบลโนนคอม 175,000
539 ขอนแกน ภูผามาน เทศบาลตําบลภูผามาน 175,000
540 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย 105,000
541 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลภูผามาน 105,000
542 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลวังสวาป 105,000
543 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลหวยมวง 105,000
544 ขอนแกน ภูเวียง เทศบาลตําบลภูเวียง 175,000
545 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลกดุขอนแกน 105,000
546 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลดินดํา 105,000
547 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลทุงชมพู 105,000
548 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง 105,000
549 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลนาหวา 105,000
550 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลบานเรือ 105,000
551 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลภูเวียง 105,000
552 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 105,000
553 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุเซิน 105,000



14

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
554 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุธนสาร 105,000
555 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหวาทอง 105,000
556 ขอนแกน มัญจาคีรี เทศบาลตําบลนาขา 175,000
557 ขอนแกน มัญจาคีรี เทศบาลตําบลมัญจาคีรี 175,000
558 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลกดุเคา 105,000
559 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลคําแคน 105,000
560 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 105,000
561 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม 105,000
562 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก 105,000
563 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 105,000
564 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลหนองแปน 105,000
565 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลทาพระ 175,000
566 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลโนนทอน 175,000
567 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลบานคอ 175,000
568 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลบานเปด 175,000
569 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลบึงเนยีม 175,000
570 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลพระลับ 175,000
571 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลเมอืงเกา 175,000
572 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลสาวะถี 175,000
573 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลสําราญ 175,000
574 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลตําบลหนองตูม 175,000
575 ขอนแกน เมอืงขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน 175,000
576 ขอนแกน เมอืงขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลโคกสี 105,000
577 ขอนแกน เมอืงขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง 105,000
578 ขอนแกน เมอืงขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลดอนหนั 105,000
579 ขอนแกน เมอืงขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลแดงใหญ 105,000
580 ขอนแกน เมอืงขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลทาพระ 105,000
581 ขอนแกน เมอืงขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานหวา 105,000
582 ขอนแกน เมอืงฯ เทศบาลเมืองบานทุม 175,000
583 ขอนแกน เมอืงฯ เทศบาลเมืองศิลา 175,000
584 ขอนแกน เวียงเกา องคการบริหารสวนตําบลเขานอย 105,000
585 ขอนแกน เวียงเกา องคการบริหารสวนตําบลในเมอืง 105,000
586 ขอนแกน เวียงเกา องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกาพัฒนา 105,000
587 ขอนแกน แวงนอย เทศบาลตําบลกานเหลือง 175,000
588 ขอนแกน แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย 175,000
589 ขอนแกน แวงนอย องคการบริหารสวนตําบลทางขวาง 105,000
590 ขอนแกน แวงนอย องคการบริหารสวนตําบลทานางแมว 105,000
591 ขอนแกน แวงนอย องคการบริหารสวนตําบลทาวัด 105,000
592 ขอนแกน แวงนอย องคการบริหารสวนตําบลละหานนา 105,000
593 ขอนแกน แวงนอย องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 105,000
594 ขอนแกน แวงใหญ เทศบาลตําบลแวงใหญ 175,000
595 ขอนแกน แวงใหญ องคการบริหารสวนตําบลดอนฉิม 105,000
596 ขอนแกน แวงใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง 105,000



15

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
597 ขอนแกน แวงใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด 105,000
598 ขอนแกน แวงใหญ องคการบริหารสวนตําบลใหมนาเพียง 105,000
599 ขอนแกน สีชมพู เทศบาลตําบลนาจาน 175,000
600 ขอนแกน สีชมพู เทศบาลตําบลวังเพิ่ม 175,000
601 ขอนแกน สีชมพู เทศบาลตําบลสีชมพู 175,000
602 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลซํายาง 105,000
603 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลดงลาน 105,000
604 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลบริบรูณ 105,000
605 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
606 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลภูหาน 105,000
607 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 105,000
608 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 105,000
609 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 105,000
610 ขอนแกน หนองนาคํา องคการบริหารสวนตําบลกดุธาตุ 105,000
611 ขอนแกน หนองนาคํา องคการบริหารสวนตําบลขนวน 105,000
612 ขอนแกน หนองนาคํา องคการบริหารสวนตําบลบานโคก 105,000
613 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลดอนโมง 175,000
614 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลโนนทอง 175,000
615 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองแก 175,000
616 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองเรือ 175,000
617 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลกดุกวาง 105,000
618 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลจระเข 105,000
619 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 105,000
620 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด 105,000
621 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานกง 105,000
622 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานผือ 105,000
623 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง 105,000
624 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลยางคํา 105,000
625 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ 105,000
626 ขอนแกน หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง 175,000
627 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลคึมชาด 105,000
628 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลดงเค็ง 105,000
629 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลดอนดัง่ 105,000
630 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลดอนดู 105,000
631 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลตะกัว่ปา 105,000
632 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ 105,000
633 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
634 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
635 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม 105,000
636 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลหนองเมก็ 105,000
637 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลหนองสองหอง 105,000
638 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลหนัโจด 105,000
639 ขอนแกน อบุลรัตน เทศบาลตําบลเขือ่นอบุลรัตน 175,000
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640 ขอนแกน อบุลรัตน เทศบาลตําบลโคกสูง 175,000
641 ขอนแกน อบุลรัตน เทศบาลตําบลนาคํา 175,000
642 ขอนแกน อบุลรัตน องคการบริหารสวนตําบลเขือ่นอบุลรัตน 105,000
643 ขอนแกน อบุลรัตน องคการบริหารสวนตําบลทุงโปง 105,000
644 ขอนแกน อบุลรัตน องคการบริหารสวนตําบลบานดง 105,000
645 ขอนแกน อบุลรัตน องคการบริหารสวนตําบลศรีสุขสําราญ 105,000
646 จันทบรีุ แกงหางแมว เทศบาลตําบลพวา 175,000
647 จันทบรีุ แกงหางแมว องคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมว 105,000
648 จันทบรีุ แกงหางแมว องคการบริหารสวนตําบลขุนซอง 105,000
649 จันทบรีุ แกงหางแมว องคการบริหารสวนตําบลเขาวงกต 105,000
650 จันทบรีุ แกงหางแมว องคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง 105,000
651 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลตําบลเกวียนหกั 175,000
652 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลตําบลซ้ึง 175,000
653 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลตําบลตกพรม 175,000
654 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลตําบลบอ 175,000
655 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลตําบลบอเวฬุ 175,000
656 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลตําบลวันยาว 175,000
657 จันทบรีุ ขลุง เทศบาลเมอืงขลุง 175,000
658 จันทบรีุ ขลุง องคการบริหารสวนตําบลตรอกนอง 105,000
659 จันทบรีุ ขลุง องคการบริหารสวนตําบลตะปอน 105,000
660 จันทบรีุ ขลุง องคการบริหารสวนตําบลบางชัน 105,000
661 จันทบรีุ ขลุง องคการบริหารสวนตําบลมาบไพ 105,000
662 จันทบรีุ ขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 105,000
663 จันทบรีุ เขาคิชฌฏฏ เทศบาลตําบลคลองพลู 175,000
664 จันทบรีุ เขาคิชฌฏฏ เทศบาลตําบลจันทเขลม 175,000
665 จันทบรีุ เขาคิชฌฏฏ เทศบาลตําบลชากไทย 175,000
666 จันทบรีุ เขาคิชฌฏฏ เทศบาลตําบลตะเคียนทอง 175,000
667 จันทบรีุ เขาคิชฌฏฏ เทศบาลตําบลพลวง 175,000
668 จันทบรีุ ทาใหม เทศบาลตําบลเขาบายศรี 175,000
669 จันทบรีุ ทาใหม เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 175,000
670 จันทบรีุ ทาใหม เทศบาลตําบลเนนิสูง 175,000
671 จันทบรีุ ทาใหม เทศบาลตําบลสองพ่ีนอง 175,000
672 จันทบรีุ ทาใหม เทศบาลตําบลหนองคลา 175,000
673 จันทบรีุ ทาใหม เทศบาลเมืองทาใหม 175,000
674 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว 105,000
675 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลโขมง 105,000
676 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด 105,000
677 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา 105,000
678 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลทุงเบญจา 105,000
679 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลรําพัน 105,000
680 จันทบรีุ ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลสีพยา-บอพุ 105,000
681 จันทบรีุ นายายอาม เทศบาลตําบลนายายอาม 175,000
682 จันทบรีุ นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลกระแจะ 105,000
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683 จันทบรีุ นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลชางขาม 105,000
684 จันทบรีุ นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลนายายอาม 105,000
685 จันทบรีุ นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลวังโตนด 105,000
686 จันทบรีุ นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 105,000
687 จันทบรีุ นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย 105,000
688 จันทบรีุ โปงนํ้ารอน เทศบาลตําบลคลองใหญ 175,000
689 จันทบรีุ โปงนํ้ารอน เทศบาลตําบลทับไทร 175,000
690 จันทบรีุ โปงนํ้ารอน เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 175,000
691 จันทบรีุ โปงนํ้ารอน เทศบาลตําบลหนองตาคง 175,000
692 จันทบรีุ โปงนํ้ารอน องคการบริหารสวนตําบลเทพนมิติ 105,000
693 จันทบรีุ โปงนํ้ารอน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 105,000
694 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลฉมัน 175,000
695 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลทาหลวง 175,000
696 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลปถวี 175,000
697 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลมะขาม 175,000
698 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม* 175,000
699 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลวังแซม 175,000
700 จันทบรีุ มะขาม เทศบาลตําบลอางคีรี 175,000
701 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลเกาะขวาง 175,000
702 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลคายเนนิวง * 175,000
703 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลบางกะจะ 175,000
704 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลพลับพลา 175,000
705 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ 175,000
706 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลแสลง 175,000
707 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
708 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลเมืองจันทนมิติ 175,000
709 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลเมืองจันทบรีุ 175,000
710 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ เทศบาลเมืองทาชาง 175,000
711 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคมบาง 105,000
712 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคลองนารายณ 105,000
713 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 105,000
714 จันทบรีุ เมอืงจันทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
715 จันทบรีุ สอยดาว เทศบาลตําบลทรายขาว 175,000
716 จันทบรีุ สอยดาว เทศบาลตําบลทับชาง 175,000
717 จันทบรีุ สอยดาว องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 105,000
718 จันทบรีุ สอยดาว องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 105,000
719 จันทบรีุ สอยดาว องคการบริหารสวนตําบลปะตง 105,000
720 จันทบรีุ สอยดาว องคการบริหารสวนตําบลสะตอน 105,000
721 จันทบรีุ แหลมสิงห เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห 175,000
722 จันทบรีุ แหลมสิงห เทศบาลตําบลพล้ิว 175,000
723 จันทบรีุ แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด 105,000
724 จันทบรีุ แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย 105,000
725 จันทบรีุ แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลบางสระเกา 105,000
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726 จันทบรีุ แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลหนองช่ิม 105,000
727 ฉะเชิงเทรา คลองเขือ่น องคการบริหารสวนตําบลกอนแกว 105,000
728 ฉะเชิงเทรา คลองเขือ่น องคการบริหารสวนตําบลคลองเขือ่น 105,000
729 ฉะเชิงเทรา คลองเขือ่น องคการบริหารสวนตําบลบางตลาด 105,000
730 ฉะเชิงเทรา คลองเขือ่น องคการบริหารสวนตําบลบางโรง 105,000
731 ฉะเชิงเทรา คลองเขือ่น องคการบริหารสวนตําบลบางเลา 105,000
732 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกยีบ องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา 105,000
733 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกยีบ องคการบริหารสวนตําบลทาตะเกยีบ 105,000
734 ฉะเชิงเทรา บางคลา เทศบาลตําบลบางคลา 175,000
735 ฉะเชิงเทรา บางคลา เทศบาลตําบลปากน้ํา 175,000
736 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลทาทองหลาง 105,000
737 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจ็ด 105,000
738 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางสวน 105,000
739 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก 105,000
740 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสมด็ใต 105,000
741 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสมด็เหนอื 105,000
742 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลหวัไทร 105,000
743 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลคลองแสนแสบ * 175,000
744 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา 175,000
745 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี 175,000
746 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลบางขนาก 175,000
747 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลบางนํ้าเปร้ียว 175,000
748 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว เทศบาลตําบลศาลาแดง 175,000
749 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลดอนฉิมพลี 105,000
750 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําเปร้ียว 105,000
751 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ 105,000
752 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ 105,000
753 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลโยธะกา 105,000
754 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 105,000
755 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลสิงโตทอง 105,000
756 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว องคการบริหารสวนตําบลหมอนทอง 105,000
757 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลทาขาม 175,000
758 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลทาสะอาน 175,000
759 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางปะกง 175,000
760 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค* 175,000
761 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางผ้ึง 175,000
762 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางวัว 175,000
763 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ * 175,000
764 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางสมคัร 175,000
765 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลพิมพา 175,000
766 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลหอมศีล 175,000
767 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 105,000
768 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน 105,000
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769 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลบางเกลือ 105,000
770 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลสองคลอง 105,000
771 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก 105,000
772 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 105,000
773 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ เทศบาลตําบลเทพราช 175,000
774 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 175,000
775 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ เทศบาลตําบลลาดขวาง 175,000
776 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ เทศบาลตําบลแสนภูดาษ 175,000
777 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลเกาะไร 105,000
778 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด 105,000
779 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลคลองบานโพธ์ิ 105,000
780 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลคลองประเวศ 105,000
781 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย 105,000
782 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลเทพราช 105,000
783 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลบางกรูด 105,000
784 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร 105,000
785 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลสิบเอด็ศอก 105,000
786 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนก 105,000
787 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
788 ฉะเชิงเทรา บานโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลแหลมประดู 105,000
789 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลทุงสะเดา 175,000
790 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลแปลงยาว 175,000
791 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น 175,000
792 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลหวัสําโรง 175,000
793 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลแปลงยาว 105,000
794 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองไมแกน 105,000
795 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลหวัสําโรง 105,000
796 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลเกาะขนนุ 175,000
797 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลเขาหนิซอน 175,000
798 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลทาถาน 175,000
799 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลบานซอง 175,000
800 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลพนมสารคาม 175,000
801 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะขนนุ 105,000
802 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขาหนิซอน 105,000
803 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลพนมสารคาม 105,000
804 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกา 105,000
805 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว 105,000
806 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน 105,000
807 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนือ่งเขต 175,000
808 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 175,000
809 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ 105,000
810 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองนครเนือ่งเขต 105,000
811 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองนา 105,000
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812 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง 105,000
813 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง 105,000
814 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองอดุมชลจร 105,000
815 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลทาไข 105,000
816 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางกะไห 105,000
817 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
818 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางขวัญ 105,000
819 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางตีนเปด 105,000
820 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 105,000
821 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางไผ 105,000
822 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางพระ 105,000
823 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
824 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน 105,000
825 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลโสธร 105,000
826 ฉะเชิงเทรา เมอืงฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลหนามแดง 105,000
827 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลดงนอย 105,000
828 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลบางคา 105,000
829 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลเมอืงใหม 105,000
830 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เทศบาลตําบลสนามชัยเขต 175,000
831 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลคูยายหมี 105,000
832 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 105,000
833 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา 105,000
834 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง 105,000
835 ชลบรีุ เกาะจันทร เทศบาลตําบลเกาะจันทร 175,000
836 ชลบรีุ เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา* 175,000
837 ชลบรีุ เกาะจันทร องคการบริหารสวนตําบลทาบญุมี 105,000
838 ชลบรีุ เกาะสีชัง เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 175,000
839 ชลบรีุ บอทอง เทศบาลตําบลธาตุทอง 175,000
840 ชลบรีุ บอทอง เทศบาลตําบลบอทอง 175,000
841 ชลบรีุ บอทอง องคการบริหารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ 105,000
842 ชลบรีุ บอทอง องคการบริหารสวนตําบลบอกวางทอง 105,000
843 ชลบรีุ บอทอง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง 105,000
844 ชลบรีุ บอทอง องคการบริหารสวนตําบลพลวงทอง 105,000
845 ชลบรีุ บอทอง องคการบริหารสวนตําบลวัดสุวรรณ 105,000
846 ชลบรีุ บางละมุง เทศบาลตําบลตะเคียนเตีย้ 175,000
847 ชลบรีุ บางละมุง เทศบาลตําบลบางละมงุ 175,000
848 ชลบรีุ บางละมุง เทศบาลตําบลโปง 175,000
849 ชลบรีุ บางละมุง เทศบาลตําบลหนองปลาไหล 175,000
850 ชลบรีุ บางละมุง เทศบาลตําบลหวยใหญ 175,000
851 ชลบรีุ บางละมุง เทศบาลเมอืงหนองปรือ 175,000
852 ชลบรีุ บางละมุง องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 105,000
853 ชลบรีุ บานบงึ เทศบาลตําบลบานบงึ 175,000
854 ชลบรีุ บานบงึ เทศบาลตําบลหนองชาก 175,000
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855 ชลบรีุ บานบงึ เทศบาลตําบลหนองซํ้าซาก 175,000
856 ชลบรีุ บานบงึ เทศบาลตําบลหนองไผแกว 175,000
857 ชลบรีุ บานบงึ เทศบาลตําบลหวักญุแจ 175,000
858 ชลบรีุ บานบงึ เทศบาลเมอืงบานบงึ 175,000
859 ชลบรีุ บานบงึ องคการบริหารสวนตําบลคลองกิว่ 105,000
860 ชลบรีุ บานบงึ องคการบริหารสวนตําบลมาบไผ 105,000
861 ชลบรีุ บานบงึ องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแดง 105,000
862 ชลบรีุ บานบงึ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว 105,000
863 ชลบรีุ บานบงึ องคการบริหารสวนตําบลหนองอรุิณ 105,000
864 ชลบรีุ พนสันิคม เทศบาลตําบลกฏุโงง 175,000
865 ชลบรีุ พนสันิคม เทศบาลตําบลทาบญุมี 175,000
866 ชลบรีุ พนสันิคม เทศบาลตําบลหมอนนาง 175,000
867 ชลบรีุ พนสันิคม เทศบาลตําบลหวัถนน 175,000
868 ชลบรีุ พนสันิคม เทศบาลเมืองพนสันคิม 175,000
869 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลโคกเพลาะ 105,000
870 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
871 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลทุงขวาง 105,000
872 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลนามะตูม 105,000
873 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเริก 105,000
874 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลนาวังหนิ 105,000
875 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลบานชาง 105,000
876 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลบานเซิด 105,000
877 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลไรหลักทอง 105,000
878 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ 105,000
879 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 105,000
880 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลสระสีเ่หล่ียม 105,000
881 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองขยาด 105,000
882 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 105,000
883 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองเหยีง 105,000
884 ชลบรีุ พนสันิคม องคการบริหารสวนตําบลหนาพระธาตุ 105,000
885 ชลบรีุ พานทอง เทศบาลตําบลพานทอง 175,000
886 ชลบรีุ พานทอง เทศบาลตําบลหนองตําลึง 175,000
887 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 105,000
888 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลโคกข้ีหนอน 105,000
889 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลบางนาง 105,000
890 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 105,000
891 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลพานทอง 105,000
892 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง 105,000
893 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ 105,000
894 ชลบรีุ พานทอง องคการบริหารสวนตําบลหนาประดู 105,000
895 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลคลองตําหรุ 175,000
896 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลดอนหวัฬอ 175,000
897 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลนาปา 175,000



22

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
898 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลบางทราย 175,000
899 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลเสมด็ 175,000
900 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลหนองไมแดง 175,000
901 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลหวยกะป 175,000
902 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลตําบลเหมอืง 175,000
903 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลเมืองชลบรีุ 175,000
904 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลเมืองบานสวน 175,000
905 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลเมืองแสนสุข 175,000
906 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ เทศบาลเมืองอางศิลา 175,000
907 ชลบุรี เมอืงชลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคลองตําหรุ 105,000
908 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสํานกับก 105,000
909 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก 105,000
910 ชลบรีุ เมอืงชลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองรี 105,000
911 ชลบรีุ ศรีราชา เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักด์ิ 175,000
912 ชลบรีุ ศรีราชา เทศบาลตําบลบางพระ 175,000
913 ชลบรีุ ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั 175,000
914 ชลบรีุ ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 175,000
915 ชลบรีุ ศรีราชา องคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง 105,000
916 ชลบรีุ ศรีราชา องคการบริหารสวนตําบลบอวิน 105,000
917 ชลบรีุ ศรีราชา องคการบริหารสวนตําบลบางพระ 105,000
918 ชลบรีุ ศรีราชา องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 105,000
919 ชลบรีุ สัตหบี เทศบาลตําบลเกล็ดแกว* 175,000
920 ชลบรีุ สัตหบี เทศบาลตําบลเขตรอดุมศักด์ิ * 175,000
921 ชลบรีุ สัตหบี เทศบาลตําบลเขาชีจรรย* 175,000
922 ชลบรีุ สัตหบี เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 175,000
923 ชลบรีุ สัตหบี เทศบาลตําบลบางเสร 175,000
924 ชลบรีุ สัตหบี เทศบาลเมอืงสัตหบี 175,000
925 ชลบรีุ สัตหบี องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง 105,000
926 ชลบรีุ สัตหบี องคการบริหารสวนตําบลแสมสาร 105,000
927 ชลบรีุ หนองใหญ เทศบาลตําบลหนองใหญ 175,000
928 ชลบรีุ หนองใหญ องคการบริหารสวนตําบลเขาซก 105,000
929 ชลบรีุ หนองใหญ องคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 105,000
930 ชลบรีุ หนองใหญ องคการบริหารสวนตําบลหนองเสือชาง 105,000
931 ชลบรีุ หนองใหญ องคการบริหารสวนตําบลหางสูง 105,000
932 ชัยนาท เนนิขาม เทศบาลตําบลเนนิขาม 175,000
933 ชัยนาท เนนิขาม องคการบริหารสวนตําบลกะบกเต้ีย 105,000
934 ชัยนาท เนนิขาม องคการบริหารสวนตําบลสุขเดือนหา 105,000
935 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลคุงสําเภา 175,000
936 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลศิลาดาน 175,000
937 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร 175,000
938 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลคุงสําเภา 105,000
939 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลทาฉนวน 105,000
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940 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลไรพัฒนา 105,000
941 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลวัดโคก 105,000
942 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลอูตะเภา 105,000
943 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลตําบลชัยนาท 175,000
944 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลตําบลธรรมามลู 175,000
945 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลตําบลนางลือ 175,000
946 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลตําบลบานกลวย 175,000
947 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก 175,000
948 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลตําบลหาดทาเสา 175,000
949 ชัยนาท เมอืงชัยนาท เทศบาลเมอืงชัยนาท 175,000
950 ชัยนาท เมอืงชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลเขาทาพระ 105,000
951 ชยันาท เมอืงชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลทาชัย 105,000
952 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลวัดสิงห 175,000
953 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลหนองขุน 175,000
954 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลหนองนอย 175,000
955 ชัยนาท วัดสิงห องคการบริหารสวนตําบลบอแร 105,000
956 ชัยนาท วัดสิงห องคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา 105,000
957 ชัยนาท วัดสิงห องคการบริหารสวนตําบลวังหมัน 105,000
958 ชัยนาท วัดสิงห องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
959 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลดงคอน 175,000
960 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลดอนกํา 175,000
961 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลบางขุด 175,000
962 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา 175,000
963 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลโพงาม 175,000
964 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลสรรคบุรี * 175,000
965 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลหวยกรด 175,000
966 ชัยนาท สรรคบรีุ เทศบาลตําบลหวยกรดพัฒนา 175,000
967 ชัยนาท สรรคบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเที่ยงแท 105,000
968 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลเจาพระยา(สรรพยา)* 175,000
969 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลตลุก 175,000
970 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลบางหลวง 175,000
971 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพธ์ิพิทักษ* 175,000
972 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําตก 175,000
973 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําออก 175,000
974 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา 175,000
975 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลหาดอาษา 175,000
976 ชัยนาท สรรพยา องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว 105,000
977 ชัยนาท หนองมะโมง เทศบาลตําบลวังตะเคียน 175,000
978 ชัยนาท หนองมะโมง เทศบาลตําบลหนองมะโมง 175,000
979 ชัยนาท หนองมะโมง องคการบริหารสวนตําบล สะพานหนิ 105,000
980 ชัยนาท หนองมะโมง องคการบริหารสวนตําบลกดุจอก 105,000
981 ชัยนาท หนัคา เทศบาลตําบลบานเชีย่น 175,000
982 ชัยนาท หนัคา เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ 175,000
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983 ชัยนาท หนัคา เทศบาลตําบลสามงามพัฒนา(สามงามทาโบสถ 175,000
984 ชัยนาท หนัคา เทศบาลตําบลหนองแซง 175,000
985 ชัยนาท หนัคา เทศบาลตําบลหวยงู 175,000
986 ชัยนาท หนัคา เทศบาลตําบลหนัคา 175,000
987 ชัยนาท หนัคา องคการบริหารสวนตําบลเดนใหญ 105,000
988 ชัยนาท หนัคา องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง 105,000
989 ชัยนาท หนัคา องคการบริหารสวนตําบลวังไกเถือ่น 105,000
990 ชัยนาท หนัคา องคการบริหารสวนตําบลหนัคา 105,000
991 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ เทศบาลตําบลเกษตรสมบรูณ 175,000
992 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ เทศบาลตําบลบานเปา 175,000
993 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลกดุเลาะ 105,000
994 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 105,000
995 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง 105,000
996 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลบานบวั 105,000
997 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลบานเปา 105,000
998 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
999 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลบานหนั 105,000
1000 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลสระโพนทอง 105,000
1001 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลหนองขา 105,000
1002 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพนงาม 105,000
1003 ชัยภูมิ เกษตรสมษรูณ เทศบาลตําบลบานเด่ือ 175,000
1004 ชัยภูมิ แกงครอ เทศบาลตําบลแกงครอ 175,000
1005 ชัยภูมิ แกงครอ เทศบาลตําบลนาหนองทุม 175,000
1006 ชัยภูมิ แกงครอ เทศบาลตําบลหนองสังข 175,000
1007 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลเกายาดี 105,000
1008 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลโคกกงุ 105,000
1009 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ 105,000
1010 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลทามะไฟหวาน 105,000
1011 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 105,000
1012 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
1013 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 105,000
1014 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
1015 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลหลุบคา 105,000
1016 ชัยภูมิ คอนสวรรค เทศบาลตําบลคอนสวรรค 175,000
1017 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค 105,000
1018 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลโคกม่ังงอย 105,000
1019 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ 105,000
1020 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด 105,000
1021 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานโสก 105,000
1022 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลยางหวาย 105,000
1023 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 105,000
1024 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 105,000
1025 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหวยไร 105,000
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1026 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลคอนสาร 175,000
1027 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลทุงลุยลาย 175,000
1028 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร 105,000
1029 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง 105,000
1030 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงบงั 105,000
1031 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงนาเลา 105,000
1032 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ 105,000
1033 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ 105,000
1034 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 105,000
1035 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลตําบลจัตุรัส 175,000
1036 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลตําบลหนองบวัโคก 175,000
1037 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลตําบลหนองบวัใหญ 175,000
1038 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลกดุน้ําใส 105,000
1039 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลบานกอก 105,000
1040 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลบานขาม 105,000
1041 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลละหาน 105,000
1042 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลสมปอย 105,000
1043 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลหนองโดน 105,000
1044 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัโคก 105,000
1045 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลหนองบวับาน 105,000
1046 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ 105,000
1047 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง 105,000
1048 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลทากบู 105,000
1049 ชัยภูมิ เทพสถิต เทศบาลตําบลเทพสถิต 175,000
1050 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 105,000
1051 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
1052 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลโปงนก 105,000
1053 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลวะตะแบก 105,000
1054 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลหวยยายจิว๋ 105,000
1055 ชัยภูมิ เนินสงา องคการบริหารสวนตําบลกะฮาด 105,000
1056 ชัยภูมิ เนินสงา องคการบริหารสวนตําบลตาเนนิ 105,000
1057 ชัยภูมิ เนินสงา องคการบริหารสวนตําบลรังงาม 105,000
1058 ชัยภูมิ เนินสงา องคการบริหารสวนตําบลหนองฉิม 105,000
1059 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลตลาดแรง 175,000
1060 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลทุงทอง * 175,000
1061 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลบานเขวา 175,000
1062 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี 175,000
1063 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลชีบน 105,000
1064 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 105,000
1065 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 105,000
1066 ชัยภูมิ บานแทน เทศบาลตําบลบานเตา 175,000
1067 ชัยภูมิ บานแทน เทศบาลตําบลบานแทน 175,000
1068 ชัยภูมิ บานแทน องคการบริหารสวนตําบลบานแทน 105,000
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1069 ชัยภูมิ บานแทน องคการบริหารสวนตําบลสระพัง 105,000
1070 ชัยภูมิ บานแทน องคการบริหารสวนตําบลสามสวน 105,000
1071 ชัยภูมิ บานแทน องคการบริหารสวนตําบลหนองคู 105,000
1072 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค เทศบาลตําบลบานเพชร 175,000
1073 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค เทศบาลตําบลบําเหนจ็ณรงค 175,000
1074 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 105,000
1075 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรพัฒนา 105,000
1076 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลโคกเริงรมย 105,000
1077 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลบานชวน 105,000
1078 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลบานตาล 105,000
1079 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 105,000
1080 ชัยภูมิ บําเหนจ็ณรงค องคการบริหารสวนตําบลหวัทะเล 105,000
1081 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องคการบริหารสวนตําบลเจาทอง 105,000
1082 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องคการบริหารสวนตําบลบานเจียง 105,000
1083 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
1084 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องคการบริหารสวนตําบลแหลมทอง 105,000
1085 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลธาตุทอง 175,000
1086 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลบานแกง 175,000
1087 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว 175,000
1088 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลภูเขียว * 175,000
1089 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลกวางโจน 105,000
1090 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลกดุยม 105,000
1091 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
1092 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลบานดอน 105,000
1093 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 105,000
1094 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลผักปง 105,000
1095 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลหนองคอนไทย 105,000
1096 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม 105,000
1097 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโอโล 105,000
1098 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ เทศบาลตําบลโคกสูง 175,000
1099 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ เทศบาลตําบลชีลอง 175,000
1100 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ เทศบาลตําบลบานคายหมืน่แผว 175,000
1101 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ เทศบาลตําบลลาดใหญ 175,000
1102 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 175,000
1103 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลกดุตุม 105,000
1104 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลซับสีทอง 105,000
1105 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลทาหนิโงม 105,000
1106 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย 105,000
1107 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 105,000
1108 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ 105,000
1109 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบานคาย 105,000
1110 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบานเลา 105,000
1111 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 105,000
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1112 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
1113 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 105,000
1114 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ 105,000
1115 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาแซง 105,000
1116 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
1117 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยตอน 105,000
1118 ชัยภูมิ เมอืงชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 105,000
1119 ชัยภูมิ หนองบวัแดง เทศบาลตําบลหนองบวัแดง 175,000
1120 ชัยภูมิ หนองบวัแดง เทศบาลตําบลหลวงศิริ * 175,000
1121 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลกดุชุมแสง 105,000
1122 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง 105,000
1123 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลถํ้าวัวแดง 105,000
1124 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลทาใหญ 105,000
1125 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลนางแดด 105,000
1126 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู 105,000
1127 ชัยภูมิ หนองบวัแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
1128 ชัยภูมิ หนองบวัระเหว เทศบาลตําบลโคกสะอาด 175,000
1129 ชัยภูมิ หนองบวัระเหว เทศบาลตําบลหนองบวัระเหว 175,000
1130 ชัยภูมิ หนองบวัระเหว เทศบาลตําบลหวยแย 175,000
1131 ชัยภูมิ หนองบวัระเหว องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ 105,000
1132 ชัยภูมิ หนองบวัระเหว องคการบริหารสวนตําบลโสกปลาดกุ 105,000
1133 ชุมพร ตะโก เทศบาลตําบลปากตะโก 175,000
1134 ชุมพร ทาแซะ เทศบาลตําบลทาแซะ 175,000
1135 ชุมพร ทาแซะ เทศบาลตําบลเนนิสันติ 175,000
1136 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลคุริง 105,000
1137 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลทรัพยอนันต 105,000
1138 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
1139 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลทาแซะ 105,000
1140 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม 105,000
1141 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลรับรอ 105,000
1142 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลสลุย 105,000
1143 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 105,000
1144 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ 105,000
1145 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลหนิแกว 105,000
1146 ชุมพร ทุงตะโก เทศบาลตําบลทุงตะไคร 175,000
1147 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลชองไมแกว 105,000
1148 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลตะโก 105,000
1149 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลชุมโค 175,000
1150 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลทะเลทรัพย 175,000
1151 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลบางสน 175,000
1152 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลปะทิว 175,000
1153 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลมาบอํามฤต 175,000
1154 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลสะพลี 175,000
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1155 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตําบลเขาไชยราช 105,000
1156 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 105,000
1157 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง 105,000
1158 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตําบลสะพลี 105,000
1159 ชุมพร พะโตะ เทศบาลตําบลพะโตะ 175,000
1160 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลปงหวาน 105,000
1161 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลปากทรง 105,000
1162 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลพระรักษ 105,000
1163 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลพะโตะ 105,000
1164 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลขุนกระทิง 175,000
1165 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลทายาง 175,000
1166 ชมุพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลนาชะองั 175,000
1167 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลบางลึก 175,000
1168 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลบางหมาก 175,000
1169 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร 175,000
1170 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลวังไผ 175,000
1171 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลวังใหม 175,000
1172 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลตําบลหาดทรายรี 175,000
1173 ชุมพร เมอืงชุมพร เทศบาลเมอืงชุมพร 175,000
1174 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลตากแดด 105,000
1175 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลถํ้าสิงห 105,000
1176 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลทุงคา 105,000
1177 ชมุพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลนาทุง 105,000
1178 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
1179 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา 105,000
1180 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลวังไผ 105,000
1181 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลวิสัยเหนอื 105,000
1182 ชุมพร เมอืงชุมพร องคการบริหารสวนตําบลหาดพันไกร 105,000
1183 ชุมพร ละแม เทศบาลตําบลละแม 175,000
1184 ชุมพร ละแม องคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด 105,000
1185 ชุมพร ละแม องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 105,000
1186 ชุมพร ละแม องคการบริหารสวนตําบลละแม 105,000
1187 ชุมพร ละแม องคการบริหารสวนตําบลสวนแตง 105,000
1188 ชุมพร สวี เทศบาลตําบลนาโพธ์ิ 175,000
1189 ชุมพร สวี เทศบาลตําบลนาโพธ์ิพัฒนา * 175,000
1190 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลเขาคาย 105,000
1191 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 105,000
1192 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลครน 105,000
1193 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลดานสวี 105,000
1194 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลทาหนิ 105,000
1195 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลทุงระยะ 105,000
1196 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลนาสัก 105,000
1197 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต 105,000
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1198 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลสวี 105,000
1199 ชุมพร หลังสวน เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 175,000
1200 ชุมพร หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 175,000
1201 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลทามะพลา 105,000
1202 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลนาขา 105,000
1203 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลนาพญา 105,000
1204 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืด 105,000
1205 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 105,000
1206 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลบานควน 105,000
1207 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลพอแดง 105,000
1208 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลวังตะกอ 105,000
1209 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 105,000
1210 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย 105,000
1211 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลบานตา 175,000
1212 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลปาตาล 175,000
1213 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม 175,000
1214 เชียงราย ขุนตาล องคการบริหารสวนตําบลตา 105,000
1215 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลคร่ึง 175,000
1216 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง 175,000
1217 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง 175,000
1218 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 175,000
1219 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย 175,000
1220 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลหวยซอ 175,000
1221 เชียงราย เชียงของ เทสบาลตําบลสถาน 175,000
1222 เชียงราย เชียงของ องคการบริหารสวนตําบลริมโขง 105,000
1223 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลโยนก 175,000
1224 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียง 175,000
1225 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 175,000
1226 เชียงราย เชียงแสน องคการบริหารสวนตําบลบานแซว 105,000
1227 เชียงราย เชียงแสน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 105,000
1228 เชียงราย เชียงแสน องคการบริหารสวนตําบลแมเงิน 105,000
1229 เชียงราย เชียงแสน องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนมลู 105,000
1230 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย 105,000
1231 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลปงนอย 105,000
1232 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ 105,000
1233 เชียงราย เทิง เทศบาลตําบลง้ิว 175,000
1234 เชียงราย เทิง เทศบาลตําบลบานปลอง 175,000
1235 เชียงราย เทิง เทศบาลตําบลเวียงเทิง 175,000
1236 เชียงราย เทงิ เทศบาลตําบลสันทรายงาม 175,000
1237 เชียงราย เทิง เทศบาลตําบลหงาว 175,000
1238 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลเชียงเค่ียน 105,000
1239 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลตับเตา 105,000
1240 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลปลอง 105,000
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1241 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลแมลอย 105,000
1242 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 105,000
1243 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย 105,000
1244 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลหนองแรด 105,000
1245 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลปาแงะ 175,000
1246 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลปาแดด 175,000
1247 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน 175,000
1248 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลสันมะคา 175,000
1249 เชียงราย ปาแดด องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 105,000
1250 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลพญาเม็งราย 175,000
1251 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลเมง็ราย 175,000
1252 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา 175,000
1253 เชยีงราย พญาเม็งราย องคการบริหารสวนตําบลตาดควัน 105,000
1254 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบริหารสวนตําบลแมตํ๋า 105,000
1255 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบริหารสวนตําบลแมเปา 105,000
1256 เชียงราย พาน เทศบาลตําบลเมอืงพาน 175,000
1257 เชียงราย พาน เทศบาลตําบลสันมะเค็ด 175,000
1258 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลเจริญเมอืง 105,000
1259 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลดอยงาม 105,000
1260 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 105,000
1261 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน 105,000
1262 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลธารทอง 105,000
1263 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลปาหุง 105,000
1264 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลมวงคํา 105,000
1265 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลเมอืงพาน 105,000
1266 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลแมเย็น 105,000
1267 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลแมออ 105,000
1268 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว 105,000
1269 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 105,000
1270 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข 105,000
1271 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลหวังม 105,000
1272 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลดอยลาน 175,000
1273 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลทาสาย 175,000
1274 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลทาสุด 175,000
1275 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลนางแล 175,000
1276 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลบานดู 175,000
1277 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 175,000
1278 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว 175,000
1279 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย 175,000
1280 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลตําบลหวยสัก 175,000
1281 เชียงราย เมอืงเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 175,000
1282 เชียงราย เมอืงเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลดอยฮาง 105,000
1283 เชียงราย เมอืงเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 105,000
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1284 เชียงราย เมอืงเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 105,000
1285 เชียงราย เมอืงเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลรอบเวียง 105,000
1286 เชียงราย เมอืงเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลริมกก 105,000
1287 เชียงราย เมอืงเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 105,000
1288 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลจันจวา 175,000
1289 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก 175,000
1290 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลปาซาง 175,000
1291 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลแมคํา 175,000
1292 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลแมจัน 175,000
1293 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลแมไร 175,000
1294 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลสันทราย 175,000
1295 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลสายนํ้าคํา * 175,000
1296 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลจอมสวรรค 105,000
1297 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลปาตึง 105,000
1298 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลแมจัน 105,000
1299 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า 105,000
1300 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลสันทราย 105,000
1301 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย 105,000
1302 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 105,000
1303 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก 105,000
1304 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 105,000
1305 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลดงมะดะ 175,000
1306 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลปากอดํา 175,000
1307 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลแมลาว 175,000
1308 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 105,000
1309 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี 105,000
1310 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา 105,000
1311 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร 105,000
1312 เชียงราย แมสรวย เทศบาลตําบลเจดยีหลวง 175,000
1313 เชียงราย แมสรวย เทศบาลตําบลแมสรวย 175,000
1314 เชียงราย แมสรวย เทศบาลตําบลเวียงสรวย(แมสรวย)* 175,000
1315 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลเจดยีหลวง 105,000
1316 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ 105,000
1317 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลปาแดด 105,000
1318 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 105,000
1319 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลวาวี 105,000
1320 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลศรีถอย 105,000
1321 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลแมสาย 175,000
1322 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลแมสายมติรภาพ(แมสาย)* 175,000
1323 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 175,000
1324 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลหวยไคร 175,000
1325 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง 105,000
1326 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 105,000
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1327 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม 105,000
1328 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลโปงผา 105,000
1329 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม 105,000
1330 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลหวยไคร 105,000
1331 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลทาขาม 175,000
1332 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลมวงยาย 175,000
1333 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลหลายงาว 175,000
1334 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ 105,000
1335 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตําบลเวียงชัย 175,000
1336 เชียงราย เวียงชัย องคการบริหารสวนตําบลดอนศิลา 105,000
1337 เชียงราย เวียงชัย องคการบริหารสวนตําบลผางาม 105,000
1338 เชียงราย เวียงชัย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงชุม 105,000
1339 เชียงราย เวียงชัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงชัย 105,000
1340 เชียงราย เวียงชัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนอื 105,000
1341 เชียงราย เวียงเชียงรุง เทศบาลตําบลบานเหลา 175,000
1342 เชียงราย เวียงเชียงรุง องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน 105,000
1343 เชียงราย เวียงเชียงรุง องคการบริหารสวนตําบลทุงกอ 105,000
1344 เชียงราย เวียงเชียงรุง องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 105,000
1345 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลปาง้ิว 175,000
1346 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลแมขะจาน 175,000
1347 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 175,000
1348 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลเวียงปาเปา 175,000
1349 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลบานโปง 105,000
1350 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย 105,000
1351 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม 105,000
1352 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลเวียง 105,000
1353 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสันสลี 105,000
1354 เชียงใหม กลัยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง 105,000
1355 เชียงใหม กลัยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร 105,000
1356 เชียงใหม กลัยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแมแดด 105,000
1357 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลจอมทอง 175,000
1358 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว 175,000
1359 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ 175,000
1360 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง 175,000
1361 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ 175,000
1362 เชียงใหม จอมทอง องคการบริหารสวนตําบลขวงเปา 105,000
1363 เชียงใหม จอมทอง องคการบริหารสวนตําบลแมสอย 105,000
1364 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเชียงดาว 175,000
1365 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง 175,000
1366 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลปงโคง 175,000
1367 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา* 175,000
1368 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมอืงงาย 175,000
1369 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมอืงนะ 175,000
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1370 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลแมนะ 175,000
1371 เชียงใหม เชียงดาว องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว 105,000
1372 เชียงใหม เชียงดาว องคการบริหารสวนตําบลเมอืงคอง 105,000
1373 เชียงใหม ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ 175,000
1374 เชียงใหม ไชยปราการ เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
1375 เชียงใหม ไชยปราการ องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ 105,000
1376 เชียงใหม ไชยปราการ องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น 105,000
1377 เชียงใหม ดอยเตา เทศบาลตําบลทาเด่ือ 175,000
1378 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลดอยเตา 105,000
1379 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลทาเด่ือ 105,000
1380 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลบงตัน 105,000
1381 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลบานแอน 105,000
1382 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง 105,000
1383 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลเชิงดอย 175,000
1384 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลดอยสะเกด็ 175,000
1385 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลตลาดขวัญ 175,000
1386 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลตลาดใหญ 175,000
1387 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลปาปอง 175,000
1388 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลปาเม่ียง 175,000
1389 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลแมคือ 175,000
1390 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลแมโปง 175,000
1391 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน 175,000
1392 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลลวงเหนือ 175,000
1393 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลสงาบาน 175,000
1394 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลสันปเูลย 175,000
1395 เชียงใหม ดอยสะเกด็ เทศบาลตําบลสําราญราษฎร 175,000
1396 เชียงใหม ดอยสะเกด็ องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ 105,000
1397 เชียงใหม ดอยหลอ เทศบาลตําบลยางคราม 175,000
1398 เชียงใหม ดอยหลอ เทศบาลตําบลสองแคว 175,000
1399 เชียงใหม ดอยหลอ เทศบาลตําบลสันติสุข 175,000
1400 เชียงใหม ดอยหลอ องคการบริหารสวนตําบลดอยหลอ 105,000
1401 เชียงใหม ฝาง เทศบาลตําบลบานแมขา 175,000
1402 เชียงใหม ฝาง เทศบาลตําบลเวียงฝาง 175,000
1403 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 105,000
1404 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลมอนปน 105,000
1405 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลแมขา 105,000
1406 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะ 105,000
1407 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลแมงอน 105,000
1408 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 105,000
1409 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 105,000
1410 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลสันทราย 105,000
1411 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลนํ้าแพร 175,000
1412 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลบบานโปง 175,000
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1413 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลปาตุม 175,000
1414 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลปาไหน 175,000
1415 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลแมปง 175,000
1416 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลเวียงพราว 175,000
1417 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตําบลเขือ่นผาก 105,000
1418 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตําบลแมแวน 105,000
1419 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตําบลสันทราย 105,000
1420 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตําบลโหลงขอด 105,000
1421 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลชางเผือก 175,000
1422 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลทาศาลา 175,000
1423 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลปาแดด 175,000
1424 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลฟาฮาม 175,000
1425 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลสันผีเส้ือ 175,000
1426 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลสุเทพ 175,000
1427 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปาคร่ัง 175,000
1428 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองหอย 175,000
1429 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม 175,000
1430 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหยีะ 175,000
1431 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 105,000
1432 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา 175,000
1433 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลแมแจม 175,000
1434 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก 105,000
1435 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง 105,000
1436 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลบานทับ 105,000
1437 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหนิฝน 105,000
1438 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร 105,000
1439 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก 105,000
1440 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลแมหอพระ 175,000
1441 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลสันมหาพน 175,000
1442 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลอนิทขิล 175,000
1443 เชียงใหม แมแตง เทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 175,000
1444 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลกืด๊ชาง 105,000
1445 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 105,000
1446 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลบานชาง 105,000
1447 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลบานเปา 105,000
1448 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลปาแป 105,000
1449 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงกาย 105,000
1450 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลแมแตง 105,000
1451 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลสบเปง 105,000
1452 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง 105,000
1453 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 175,000
1454 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลแมริม 175,000
1455 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลแมแรม 175,000
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1456 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลริมเหนอื 175,000
1457 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลสันโปง 175,000
1458 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 105,000
1459 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง 105,000
1460 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลแมสา 105,000
1461 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลสะลวง 105,000
1462 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 105,000
1463 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลเหมอืงแกว 105,000
1464 เชียงใหม แมวาง เทศบาลตําบลแมวาง * 175,000
1465 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา 105,000
1466 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลทุงป 105,000
1467 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง 105,000
1468 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลบานกาด 105,000
1469 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 105,000
1470 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลทาเหนือ 105,000
1471 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลบานสหกรณ 105,000
1472 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลแมทา 105,000
1473 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 105,000
1474 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลออนกลาง 105,000
1475 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลออนเหนือ 105,000
1476 เชียงใหม แมอาย เทศบาลตําบลแมอาย 175,000
1477 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลทาตอน 105,000
1478 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 105,000
1479 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง 105,000
1480 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมสาว 105,000
1481 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมอาย 105,000
1482 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลสันตนหมือ้ 105,000
1483 เชียงใหม เวียงแหง เทศบาลตําบลแสนไห 175,000
1484 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 105,000
1485 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงแหง 105,000
1486 เชียงใหม สะเมงิ เทศบาลตําบลสะเมิงใต 175,000
1487 เชียงใหม สะเมงิ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 105,000
1488 เชียงใหม สะเมงิ องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ 105,000
1489 เชียงใหม สะเมงิ องคการบริหารสวนตําบลย้ังเมนิ 105,000
1490 เชียงใหม สะเมงิ องคการบริหารสวนตําบลสะเมงิเหนอื 105,000
1491 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลบวกคาง 175,000
1492 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลแมปคูา 175,000
1493 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกลาง 175,000
1494 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง 175,000
1495 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลออนใต 175,000
1496 เชียงใหม สันกาํแพง เทศบาลเมืองตนเปา 175,000
1497 เชียงใหม สันกําแพง องคการบริหารสวนตําบลแชชาง 105,000
1498 เชียงใหม สันกําแพง องคการบริหารสวนตําบลรองวัวแดง 105,000
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1499 เชียงใหม สันกําแพง องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง 105,000
1500 เชียงใหม สันกําแพง องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 105,000
1501 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลเจดยีแมครัว* 175,000
1502 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลปาไผ 175,000
1503 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลเมอืงเล็น 175,000
1504 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลแมแฝก 175,000
1505 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 175,000
1506 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลสันนาเมง็ 175,000
1507 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลสันปาเปา 175,000
1508 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลสันพระเนตร 175,000
1509 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลหนองจอม 175,000
1510 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลหนองหาร 175,000
1511 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลหนองแหยง 175,000
1512 เชียงใหม สันทราย เทศบาลเมอืงแมโจ 175,000
1513 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลทุงตอม 175,000
1514 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง 175,000
1515 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลสันปาตอง 175,000
1516 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 105,000
1517 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก 105,000
1518 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าบอหลวง 105,000
1519 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
1520 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลบานแม 105,000
1521 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 105,000
1522 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน 105,000
1523 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลแมกา 105,000
1524 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลยุหวา 105,000
1525 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 105,000
1526 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลขัวมงุ 175,000
1527 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลชมภู 175,000
1528 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลไชยสถาน 175,000
1529 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลดอนแกว 175,000
1530 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลทากวาง 175,000
1531 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลทาวังตาล 175,000
1532 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลยางเน้ิง 175,000
1533 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ(สันทราย)* 175,000
1534 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลสารภี 175,000
1535 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลหนองผ้ึง 175,000
1536 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลหนองแฝก 175,000
1537 เชียงใหม สารภี องคการบริหารสวนตําบลปาบง 105,000
1538 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลบานแหวน 175,000
1539 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลสันผักหวาน 175,000
1540 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 175,000
1541 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหางดง 175,000
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1542 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหารแกว 175,000
1543 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลขุนคง 105,000
1544 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแพร 105,000
1545 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลบานปง 105,000
1546 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลแมทาชาง (หางดง*) 105,000
1547 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา 105,000
1548 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 105,000
1549 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลหนองควาย 105,000
1550 เชียงใหม อมกอย เทศบาลตําบลอมกอย 175,000
1551 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลนาเกยีน 105,000
1552 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 105,000
1553 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลแมต่ืน 105,000
1554 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลยางเปยง 105,000
1555 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลสบโขง 105,000
1556 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย 105,000
1557 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลทาขาม 175,000
1558 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบอหลวง 175,000
1559 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบานตาล 175,000
1560 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลนาคอเรือ 105,000
1561 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี 105,000
1562 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลหางดง 105,000
1563 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลฮอด 105,000
1564 ตรัง กนัตัง เทศบาลเมอืงกนัตัง 175,000
1565 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลกนัตังใต 105,000
1566 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 105,000
1567 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 105,000
1568 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลคลองลุ 105,000
1569 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลควนธานี 105,000
1570 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลโคกยาง 105,000
1571 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 105,000
1572 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลบอน้ํารอน 105,000
1573 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 105,000
1574 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลบางสัก 105,000
1575 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 105,000
1576 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลยานซ่ือ 105,000
1577 ตรัง กนัตัง องคการบริหารสวนตําบลวังวน 105,000
1578 ตรัง นาโยง เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ 175,000
1579 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลโคกสะบา 105,000
1580 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลชอง 105,000
1581 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย 105,000
1582 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 105,000
1583 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลนาหม่ืนศรี 105,000
1584 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลละมอ 105,000
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1585 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลตําบลทาขาม 175,000
1586 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลตําบลทุงยาว 175,000
1587 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะสุกร 105,000
1588 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
1589 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลทาพญา 105,000
1590 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลทุงยาว 105,000
1591 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลบางดวน 105,000
1592 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
1593 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลปะเหลียน 105,000
1594 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลลิพัง 105,000
1595 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลสุโสะ 105,000
1596 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 105,000
1597 ตรัง เมอืงตรัง เทศบาลตําบลคลองเตง็ 175,000
1598 ตรัง เมอืงตรัง เทศบาลตําบลโคกหลอ 175,000
1599 ตรัง เมอืงตรัง เทศบาลนครตรัง 175,000
1600 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลควนปริง 105,000
1601 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาตาลวง 105,000
1602 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมงิ 105,000
1603 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาทามใต 105,000
1604 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาทามเหนอื 105,000
1605 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาบินหลา 105,000
1606 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาพละ 105,000
1607 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต 105,000
1608 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าผุด 105,000
1609 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลบางรัก 105,000
1610 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลบานควน 105,000
1611 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 105,000
1612 ตรัง เมอืงตรัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด 105,000
1613 ตรัง ยานตาขาว เทศบาลตําบลทุงกระบอื 175,000
1614 ตรัง ยานตาขาว เทศบาลตําบลยานตาขาว 175,000
1615 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ 105,000
1616 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลทุงคาย 105,000
1617 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลนาชุมเหด็ 105,000
1618 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลในควน 105,000
1619 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลโพรงจระเข 105,000
1620 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลยานตาขาว 105,000
1621 ตรัง ยานตาขาว องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ 105,000
1622 ตรัง รัษฎา เทศบาลตําบลคลองปาง 175,000
1623 ตรัง รัษฎา องคการบริหารสวนตําบลเขาไพร 105,000
1624 ตรัง รัษฎา องคการบริหารสวนตําบลคลองปาง 105,000
1625 ตรัง รัษฎา องคการบริหารสวนตําบลควนเมา 105,000
1626 ตรัง รัษฎา องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
1627 ตรัง รัษฎา องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 105,000
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1628 ตรัง วังวิเศษ เทศบาลตําบลวังวิเศษ 175,000
1629 ตรัง วังวิเศษ องคการบริหารสวนตําบลเขาวิเศษ 105,000
1630 ตรัง วังวิเศษ องคการบริหารสวนตําบลทาสะบา 105,000
1631 ตรัง วังวิเศษ องคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง 105,000
1632 ตรัง วังวิเศษ องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนอื 105,000
1633 ตรัง วังวิเศษ องคการบริหารสวนตําบลอาวตง 105,000
1634 ตรัง สิเกา เทศบาลตําบลควนกนุ 175,000
1635 ตรัง สิเกา เทศบาลตําบลสิเกา 175,000
1636 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลกะลาเส 105,000
1637 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 105,000
1638 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลนาเมืองเพชร 105,000
1639 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลบอหนิ 105,000
1640 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 105,000
1641 ตรัง หวยยอด เทศบาลตําบลนาวง 175,000
1642 ตรัง หวยยอด เทศบาลตําบลลําภูลา 175,000
1643 ตรัง หวยยอด เทศบาลตําบลหวยยอด 175,000
1644 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลเขากอบ 105,000
1645 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 105,000
1646 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลเขาปนู 105,000
1647 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลทาง้ิว 105,000
1648 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลทุงตอ 105,000
1649 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลนาวง 105,000
1650 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลในเตา 105,000
1651 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลบางกุง 105,000
1652 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลบางดี 105,000
1653 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลปากคม 105,000
1654 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลปากแจม 105,000
1655 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลลําภูรา 105,000
1656 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี 105,000
1657 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลหนองชางแลน 105,000
1658 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลหวยนาง 105,000
1659 ตรัง หวยยอด องคการบริหารสวนตําบลหวยยอด 105,000
1660 ตรัง หาดสําราญ องคการบริหารสวนตําบลตะเสะ 105,000
1661 ตรัง หาดสําราญ องคการบริหารสวนตําบลบาหวี 105,000
1662 ตรัง หาดสําราญ องคการบริหารสวนตําบลหาดสําราญ 105,000
1663 ตราด เกาะกูด องคการบริหารสวนตําบลเกาะกดู 105,000
1664 ตราด เกาะกูด องคการบริหารสวนตําบลเกาะหมาก 105,000
1665 ตราด เกาะชาง เทศบาลตําบลเกาะชาง 175,000
1666 ตราด เกาะชาง องคการบริหารสวนตําบลเกาะชางใต 105,000
1667 ตราด เขาสมิง เทศบาลตําบลเขาสมงิ 175,000
1668 ตราด เขาสมิง เทศบาลตําบลแสนตุง 175,000
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1669 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมงิ 105,000
1670 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลทาโสม 105,000
1671 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลทุงนนทรี 105,000
1672 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลเทพนมิติ 105,000
1673 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลประณีต 105,000
1674 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน 105,000
1675 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลสะตอ 105,000
1676 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง 105,000
1677 ตราด คลองใหญ เทศบาลตําบลคลองใหญ 175,000
1678 ตราด คลองใหญ เทศบาลตําบลหาดเล็ก 175,000
1679 ตราด คลองใหญ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 105,000
1680 ตราด คลองใหญ องคการบริหารสวนตําบลไมรูด 105,000
1681 ตราด บอไร เทศบาลตําบลบอพลอย 175,000
1682 ตราด บอไร เทศบาลตําบลหนองบอน 175,000
1683 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลชางทูน 105,000
1684 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลดานชุมพล 105,000
1685 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลนนทรีย 105,000
1686 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย 105,000
1687 ตราด เมือง เทศบาลตําบลชําราก 175,000
1688 ตราด เมือง เทศบาลตําบลตะกาง 175,000
1689 ตราด เมืองตราด เทศบาลตําบลทาพริกเนนิทราย 175,000
1690 ตราด เมืองตราด เทศบาลตําบลหนองเสม็ด 175,000
1691 ตราด เมืองตราด เทศบาลเมอืงตราด 175,000
1692 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลทากุม 105,000
1693 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลเนนิทราย 105,000
1694 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ 105,000
1695 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง 105,000
1696 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน 105,000
1697 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลหวงน้ําขาว 105,000
1698 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลหวยแรง 105,000
1699 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลแหลมกลัด 105,000
1700 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลอาวใหญ 105,000
1701 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตําบลนํ้าเชีย่ว 175,000
1702 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตําบลแหลมงอบ 175,000
1703 ตราด แหลมงอบ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 105,000
1704 ตราด แหลมงอบ องคการบริหารสวนตําบลบางปด 105,000
1705 ตราด แหลมงอบ องคการบริหารสวนตําบลแหลมงอบ 105,000
1706 ตาก ทาสองยาง เทศบาลตําบลแมตาน 175,000
1707 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลทาสองยาง 105,000
1708 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมตาน 105,000
1709 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมวะหลวง 105,000
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1710 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง 105,000
1711 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมหละ 105,000
1712 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมอสุุ 105,000
1713 ตาก บานตาก เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 175,000
1714 ตาก บานตาก เทศบาลตําบลบานตาก 175,000
1715 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลเกาะตะเภา 105,000
1716 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลตากตก 105,000
1717 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลตากออก 105,000
1718 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 105,000
1719 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลแมสลิด 105,000
1720 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน 105,000
1721 ตาก พบพระ เทศบาลตําบลพบพระ 175,000
1722 ตาก พบพระ องคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร 105,000
1723 ตาก พบพระ องคการบริหารสวนตําบลชองแคบ 105,000
1724 ตาก พบพระ องคการบริหารสวนตําบลพบพระ 105,000
1725 ตาก พบพระ องคการบริหารสวนตําบลรวมไทยพัฒนา 105,000
1726 ตาก พบพระ องคการบริหารสวนตําบลวาเลย 105,000
1727 ตาก เมอืงตาก เทศบาลตําบลไมงาม 175,000
1728 ตาก เมอืงตาก เทศบาลตําบลหนองบวัใต 175,000
1729 ตาก เมอืงตาก เทศบาลเมืองตาก 175,000
1730 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลตลุกกลางทุง 105,000
1731 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลนํ้ารึม 105,000
1732 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลปามะมวง 105,000
1733 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 105,000
1734 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลแมทอ 105,000
1735 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลวังประจบ 105,000
1736 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
1737 ตาก เมอืงตาก องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัเหนอื 105,000
1738 ตาก แมระมาด เทศบาลตําบลทุงหลวง*(แมจะเรา) 175,000
1739 ตาก แมระมาด เทศบาลตําบลแมจะเรา 175,000
1740 ตาก แมระมาด เทศบาลตําบลแมระมาด 175,000
1741 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลขะเนจ้ือ 105,000
1742 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ 105,000
1743 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลแมต่ืน 105,000
1744 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลแมระมาด 105,000
1745 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลสามหมืน่ 105,000
1746 ตาก แมสอด เทศบาลตําบลทาสายลวด 175,000
1747 ตาก แมสอด เทศบาลตําบลแมกุ 175,000
1748 ตาก แมสอด เทศบาลตําบลแมตาว 175,000
1749 ตาก แมสอด เทศบาลนครแมสอด 175,000
1750 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลดานแมละเมา 105,000
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1751 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลทาสายลวด 105,000
1752 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุผาแดง 105,000
1753 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพะวอ 105,000
1754 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลมหาวัน 105,000
1755 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลแมกาษา 105,000
1756 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลแมกุ 105,000
1757 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลแมปะ 105,000
1758 ตาก วังเจา เทศบาลตําบลวังเจา 175,000
1759 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลเชียงทอง 105,000
1760 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลนาโบสถ 105,000
1761 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลประดาง 105,000
1762 ตาก สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา 175,000
1763 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
1764 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยกกระบตัร 105,000
1765 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยานรี 105,000
1766 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร 105,000
1767 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังหมัน 105,000
1768 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลสามเงา 105,000
1769 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลแมกลอง 175,000
1770 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลแมจัน 175,000
1771 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลอุมผาง 175,000
1772 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลโมโกร 105,000
1773 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง 105,000
1774 นครนายก บานนา เทศบาลตําบลบานนา 175,000
1775 นครนายก บานนา เทศบาลตําบลพิกลุออก 175,000
1776 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลเขาเพิ่ม 105,000
1777 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง 105,000
1778 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบางออ 105,000
1779 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
1780 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพราว 105,000
1781 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก 105,000
1782 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลปาขะ 105,000
1783 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลศรีกะอาง 105,000
1784 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลอาษา 105,000
1785 นครนายก ปากพลี เทศบาลตําบลเกาะหวาย 175,000
1786 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลเกาะโพธ์ิ 105,000
1787 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 105,000
1788 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลโคกกรวด 105,000
1789 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 105,000
1790 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลนาหนิลาด 105,000
1791 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลปากพลี 105,000
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1792 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 105,000
1793 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลตําบลทาชาง 175,000
1794 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 175,000
1795 นครนายก เมอืงนครนายก องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 105,000
1796 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลดงละคร 105,000
1797 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลดอนยอ 105,000
1798 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 105,000
1799 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลทาทราย 105,000
1800 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ 105,000
1801 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี 105,000
1802 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม 105,000
1803 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลศรีจุฬา 105,000
1804 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลศรีนาวา 105,000
1805 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลสาริกา 105,000
1806 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนตําบลหนิต้ัง 105,000
1807 นครนายก องครักษ เทศบาลตําบลองครักษ 175,000
1808 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 105,000
1809 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลชุมพล 105,000
1810 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล 105,000
1811 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 105,000
1812 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางลูกเสือ 105,000
1813 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางสมบรูณ 105,000
1814 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบึงศาล 105,000
1815 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 105,000
1816 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิแทน 105,000
1817 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลศีรษะกระบอื 105,000
1818 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลองครักษ 105,000
1819 นครปฐม กําแพงเสน เทศบาลตําบลกําแพงแสน 175,000
1820 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลกระตีบ 105,000
1821 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน 105,000
1822 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลดอนขอย 105,000
1823 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 105,000
1824 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลทุงขวาง 105,000
1825 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลทุงบวั 105,000
1826 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลทุงลูกนก 105,000
1827 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลรางพิกลุ 105,000
1828 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว 105,000
1829 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลสระพัฒนา 105,000
1830 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลสระสีม่มุ 105,000
1831 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม 105,000
1832 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลหวยขวาง 105,000
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1833 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลหวยมวง 105,000
1834 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง 105,000
1835 นครปฐม ดอนตมู เทศบาลตําบลสามงาม 175,000
1836 นครปฐม ดอนตมู องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา 105,000
1837 นครปฐม ดอนตมู องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 105,000
1838 นครปฐม ดอนตมู องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 105,000
1839 นครปฐม ดอนตมู องคการบริหารสวนตําบลลําเหย 105,000
1840 นครปฐม ดอนตมู องคการบริหารสวนตําบลหวยดวน 105,000
1841 นครปฐม ดอนตมู องคการบริหารสวนตําบลหวยพระ 105,000
1842 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี 175,000
1843 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลตําบลหวยพลู 175,000
1844 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลขุนแกว 105,000
1845 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย 105,000
1846 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 105,000
1847 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 105,000
1848 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลทากระชับ 105,000
1849 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลทาตําหนกั 105,000
1850 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลทาพระยา 105,000
1851 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลไทยยาวาส 105,000
1852 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลนครชัยศรี 105,000
1853 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
1854 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลบางแกวฟา 105,000
1855 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลบางพระ 105,000
1856 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา 105,000
1857 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลพะเนียด 105,000
1858 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา 105,000
1859 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลวัดแค 105,000
1860 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด 105,000
1861 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลวัดสําโรง 105,000
1862 นครปฐม นครชยัศรี องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธ์ิ 105,000
1863 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลศีรษะทอง 105,000
1864 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลสัมปทวน 105,000
1865 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลหวยพลู 105,000
1866 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 105,000
1867 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลบางเลน 175,000
1868 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลบางหลวง 175,000
1869 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลรางกระทุม 175,000
1870 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลลําพญา 175,000
1871 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง 105,000
1872 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลดอนตมู 105,000
1873 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลไทรงาม 105,000
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1874 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย 105,000
1875 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 105,000
1876 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 105,000
1877 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางไทรปา 105,000
1878 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางปลา 105,000
1879 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางภาษี 105,000
1880 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา 105,000
1881 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 105,000
1882 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางหลวง 105,000
1883 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลไผหชูาง 105,000
1884 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลลําพญา 105,000
1885 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลหนิมลู 105,000
1886 นครปฐม พุทธมณฑล เทศบาลตําบลคลองโยง 175,000
1887 นครปฐม พุทธมณฑล เทศบาลตําบลศาลายา 175,000
1888 นครปฐม พุทธมณฑล องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ 105,000
1889 นครปฐม พุทธมณฑล องคการบริหารสวนตําบลศาลายา 105,000
1890 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบาลตําบลดอนยายหอม 175,000
1891 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา 175,000
1892 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบาลตําบลบอพลับ 175,000
1893 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 175,000
1894 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 175,000
1895 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม 105,000
1896 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลตากอง 105,000
1897 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลถนนขาด 105,000
1898 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง 105,000
1899 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลทุงนอย 105,000
1900 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา 105,000
1901 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม 105,000
1902 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลบางแขม 105,000
1903 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
1904 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลพระประโทน 105,000
1905 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลโพรงมะเด่ือ 105,000
1906 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลมาบแค 105,000
1907 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลลําพยา 105,000
1908 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 105,000
1909 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น 105,000
1910 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร 105,000
1911 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลสระกระเทียม 105,000
1912 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลสวนปาน 105,000
1913 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลสามควายเผือก 105,000
1914 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 105,000
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1915 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง 105,000
1916 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 105,000
1917 นครปฐม เมอืงนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลหวยจรเข 105,000
1918 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลบางกระทึก 175,000
1919 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลออมใหญ 175,000
1920 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมอืงกระทุมลม 175,000
1921 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมอืงไรขิง 175,000
1922 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมอืงสามพราน 175,000
1923 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา 105,000
1924 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 105,000
1925 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลตลาดจินดา 105,000
1926 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 105,000
1927 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
1928 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลทาตลาด 105,000
1929 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลบางชาง 105,000
1930 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 105,000
1931 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
1932 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลยายชา 105,000
1933 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลสามพราน 105,000
1934 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 105,000
1935 นครพนม ทาอเุทน เทศบาลตําบลทาอเุทน 175,000
1936 นครพนม ทาอเุทน เทศบาลตําบลเวินพระบาท 175,000
1937 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลไชยบรีุ 105,000
1938 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 105,000
1939 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล 105,000
1940 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลพนอม 105,000
1941 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลพะทาย 105,000
1942 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลรามราช 105,000
1943 นครพนม ทาอเุทน องคการบริหารสวนตําบลหนองเทา 105,000
1944 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนม 175,000
1945 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนม(ธาตุพนมใต)* 175,000
1946 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลนาหนาด 175,000
1947 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลนํ้าก่ํา 175,000
1948 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลฝงแดง 175,000
1949 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลกดุฉิม 105,000
1950 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส 105,000
1951 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน 105,000
1952 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลพระกลางทุง 105,000
1953 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง 105,000
1954 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลแสนพัน 105,000
1955 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลอุมเหมา 105,000
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1956 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลนาแก 175,000
1957 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลพระซอง 175,000
1958 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง 105,000
1959 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ 105,000
1960 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาแก 105,000
1961 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาคู 105,000
1962 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง 105,000
1963 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
1964 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 105,000
1965 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพุมแก 105,000
1966 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 105,000
1967 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ 105,000
1968 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลหนองสังข 105,000
1969 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลดอนเตย 105,000
1970 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลนาทม 105,000
1971 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลหนองซน 105,000
1972 นครพนม นาหวา เทศบาลตําบลนาหวา 175,000
1973 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 105,000
1974 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนาคูณใหญ 105,000
1975 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนางัว 105,000
1976 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนาหวา 105,000
1977 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลบานเสียว 105,000
1978 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลเหลาพัฒนา 105,000
1979 นครพนม บานแพง เทศบาลตําบลบานแพง 175,000
1980 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลนาเข 105,000
1981 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลนางัว 105,000
1982 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลไผลอม 105,000
1983 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
1984 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
1985 นครพนม ปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก 175,000
1986 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกตุาไก 105,000
1987 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 105,000
1988 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 105,000
1989 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลนามะเขือ 105,000
1990 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลปลาปาก 105,000
1991 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย 105,000
1992 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ 105,000
1993 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองฮี 105,000
1994 นครพนม โพนสวรรค เทศบาลตําบลโพนสวรรค 175,000
1995 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาขม้ิน 105,000
1996 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาใน 105,000
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1997 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาหวับอ 105,000
1998 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ 105,000
1999 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลโพนจาน 105,000
2000 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลโพนบก 105,000
2001 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลโพนสวรรค 105,000
2002 นครพนม เมอืงนครพนม เทศบาลตําบลหนองญาติ 175,000
2003 นครพนม เมอืงนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 175,000
2004 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลกรุุคุ 105,000
2005 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา 105,000
2006 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลคําเตย 105,000
2007 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลดงขวาง 105,000
2008 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลทาคอ 105,000
2009 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 105,000
2010 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาราชควาย 105,000
2011 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
2012 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานผ้ึง 105,000
2013 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตาก  105,000
2014 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลวังตามัว 105,000
2015 นครพนม เมอืงนครพนม องคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ 105,000
2016 นครพนม เรณูนคร เทศบาลตําบลเรณูนคร 175,000
2017 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลโคกหินแฮ 105,000
2018 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลทาลาด 105,000
2019 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลนาขาม 105,000
2020 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลนางาม 105,000
2021 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
2022 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลเรณู 105,000
2023 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลเรณูใต 105,000
2024 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิน้ 105,000
2025 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลโคกสี 105,000
2026 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลยอดชาด 105,000
2027 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง 105,000
2028 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลบานขา 175,000
2029 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม 175,000
2030 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลทาบอสงคราม 105,000
2031 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนาคํา 105,000
2032 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนาเด่ือ 105,000
2033 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบานเอือ้ง 105,000
2034 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลโพนสวาง 105,000
2035 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลศรีสงคราม 105,000
2036 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลสามผง 105,000
2037 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลหาดแพง 105,000
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2038 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลแกงสนามนาง 105,000
2039 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ 105,000
2040 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล 105,000
2041 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลสีสุก 105,000
2042 นครราชสีมา แกวสนามนาง เทศบาลตําบลบึงสําโรง 175,000
2043 นครราชสีมา ขามทะเลสอ เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 175,000
2044 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ 105,000
2045 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลบึงออ 105,000
2046 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 105,000
2047 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลพันดุง 105,000
2048 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง 105,000
2049 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลตาํบลขามสะแกแสง 175,000
2050 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลตําบลโนนเมือง 175,000
2051 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลตําบลหนองหวัฟาน 175,000
2052 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง 105,000
2053 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลชีวึก 105,000
2054 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลพะงาด 105,000
2055 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร 105,000
2056 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงนาท 105,000
2057 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลหนองหวัฟาน 105,000
2058 นครราชสีมา คง เทศบาลตําบลเทพาลัย 175,000
2059 นครราชสีมา คง เทศบาลตําบลเมอืงคง 175,000
2060 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลขามสมบรูณ 105,000
2061 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลคูขาด 105,000
2062 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ 105,000
2063 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลตาจัน่ 105,000
2064 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 105,000
2065 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลโนนเต็ง 105,000
2066 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลบานปรางค 105,000
2067 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงคง 105,000
2068 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
2069 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว 105,000
2070 นครราชสีมา ครบรีุ เทศบาลตําบลครบรีุใต 175,000
2071 นครราชสีมา ครบรีุ เทศบาลตําบลจระเขหนิ 175,000
2072 นครราชสีมา ครบรีุ เทศบาลตําบลแชะ 175,000
2073 นครราชสีมา ครบรีุ เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล 175,000
2074 นครราชสีมา ครบรีุ เทศบาลตําบลอรพิมพ 175,000
2075 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลครบรีุ 105,000
2076 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคกกระชาย 105,000
2077 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลจระเขหนิ 105,000
2078 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเฉลียง 105,000
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2079 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลแชะ 105,000
2080 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตะแบกบาน 105,000
2081 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
2082 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลมาบตะโกเอน 105,000
2083 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลลําเพียก 105,000
2084 นครราชสีมา ครบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสระวานพระยา 105,000
2085 นครราชสีมา จักรราช เทศบาลตําบลจักราช 175,000
2086 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลคลองเมอืง 105,000
2087 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลจักราช 105,000
2088 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง 105,000
2089 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ 105,000
2090 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลสีสุก 105,000
2091 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 105,000
2092 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลหนองพลวง 105,000
2093 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลหนิโคน 105,000
2094 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลทาชาง 175,000
2095 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลชางทอง 105,000
2096 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 105,000
2097 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธ 105,000
2098 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 105,000
2099 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง 105,000
2100 นครราชสีมา ชุมพวง เทศบาลตําบลชุมพวง 175,000
2101 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลชุมพวง 105,000
2102 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 105,000
2103 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลทาลาด 105,000
2104 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม 105,000
2105 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลโนนยอ 105,000
2106 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 105,000
2107 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลประสุข 105,000
2108 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลสาหราย 105,000
2109 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลหนองหลัก 105,000
2110 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลตําบลโชคชัย 175,000
2111 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลตําบลดานเกวียน 175,000
2112 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลตําบลทาเย่ียม 175,000
2113 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลกระโทก 105,000
2114 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย 105,000
2115 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน 105,000
2116 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 105,000
2117 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 105,000
2118 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลทาอาง 105,000
2119 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ 105,000
2120 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 105,000
2121 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา 105,000



51

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
2122 นครราชสีมา ดานขุนทด เทศบาลตําบลดานขุนทด 175,000
2123 นครราชสีมา ดานขุนทด เทศบาลตําบลหนองกราด 175,000
2124 นครราชสีมา ดานขุนทด เทศบาลตําบลหนองบวัตะเกยีด 175,000
2125 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลกดุพิมาน 105,000
2126 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 105,000
2127 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานนอก 105,000
2128 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานใน 105,000
2129 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 105,000
2130 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 105,000
2131 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 105,000
2132 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง 105,000
2133 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 105,000
2134 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลสระจรเข 105,000
2135 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด 105,000
2136 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร 105,000
2137 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัละคร 105,000
2138 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 105,000
2139 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนิดาด 105,000
2140 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลบึงปรือ 105,000
2141 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลวังยายทอง 105,000
2142 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลสํานกัตะครอ 105,000
2143 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
2144 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลตําบลโนนแดง 175,000
2145 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 105,000
2146 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 105,000
2147 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนตาเถร 105,000
2148 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
2149 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลสําพะเนยีง 105,000
2150 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโคกสวาย 175,000
2151 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย 175,000
2152 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลังก 175,000
2153 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลกําปง 105,000
2154 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลคางพลู 105,000
2155 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลดานจาก 105,000
2156 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธ์ิ 105,000
2157 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลโนนไทย 105,000
2158 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลบานวัง 105,000
2159 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลมะคา 105,000
2160 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลสายออ 105,000
2161 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
2162 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลดอนหวาย 175,000
2163 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลดานคลา 175,000
2164 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลตลาดแค 175,000
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2165 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง 175,000
2166 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลมะคา 175,000
2167 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลใหม 175,000
2168 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา 105,000
2169 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลจันอดั 105,000
2170 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 105,000
2171 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลโตนด 105,000
2172 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลธารปราสาท 105,000
2173 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลบิง 105,000
2174 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม 105,000
2175 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลมะคา 105,000
2176 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงปราสาท 105,000
2177 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 105,000
2178 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลลํามูล 105,000
2179 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 105,000
2180 นครราชสีมา บวัลาย เทศบาลตําบลหนองบวัลาย 175,000
2181 นครราชสีมา บวัลาย องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน 105,000
2182 นครราชสีมา บวัลาย องคการบริหารสวนตําบลบัวลาย 105,000
2183 นครราชสีมา บวัลาย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงพะไล 105,000
2184 นครราชสีมา บวัลาย องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 105,000
2185 นครราชสีมา บวัใหญ เทศบาลตําบลหนองบวัสะอาด 175,000
2186 นครราชสีมา บวัใหญ เทศบาลเมืองบวัใหญ 175,000
2187 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลกดุจอก 105,000
2188 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 105,000
2189 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลดอนตะหนนิ 105,000
2190 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 105,000
2191 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 105,000
2192 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 105,000
2193 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลเสมาใหญ 105,000
2194 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 105,000
2195 นครราชสีมา บวัใหญ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 105,000
2196 นครราชสีมา บานเหล่ือม เทศบาลตําบลบานเหล่ือม 175,000
2197 นครราชสีมา บานเหล่ือม องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเบือ้ง 105,000
2198 นครราชสีมา บานเหล่ือม องคการบริหารสวนตําบลชอระกา 105,000
2199 นครราชสีมา บานเหล่ือม องคการบริหารสวนตําบลบานเหล่ือม 105,000
2200 นครราชสีมา บานเหล่ือม องคการบริหารสวนตําบลวังโพธ์ิ 105,000
2201 นครราชสีมา ประทาย เทศบาลตําบลปะทาย 175,000
2202 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลกระทุมราย 105,000
2203 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง 105,000
2204 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลดอนมนั 105,000
2205 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 105,000
2206 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลทุงสวาง 105,000
2207 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลนางรํา 105,000
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2208 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลโนนเพ็ด 105,000
2209 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลประทาย 105,000
2210 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงโดน 105,000
2211 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลวังไมแดง 105,000
2212 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 105,000
2213 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหนองพลวง 105,000
2214 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหนัหวยทราย 105,000
2215 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลตะขบ 175,000
2216 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลนกออก 175,000
2217 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลบอปลาทอง 175,000
2218 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลปกธงชัย* 175,000
2219 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลลํานางแกว 175,000
2220 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลเมืองเมอืงปก 175,000
2221 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย 105,000
2222 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกไทย 105,000
2223 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลง้ิว 105,000
2224 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลดอน 105,000
2225 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตะขบ 105,000
2226 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตะคุ 105,000
2227 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตูม 105,000
2228 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลธงชัยเหนอื 105,000
2229 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 105,000
2230 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว 105,000
2231 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช 105,000
2232 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
2233 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสุขเกษม 105,000
2234 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลกลางดง 175,000
2235 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลวังไทร 175,000
2236 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลสีมามงคล* 175,000
2237 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลหมูสี 175,000
2238 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลเมืองปากชอง 175,000
2239 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ 105,000
2240 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 105,000
2241 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลจันทึก 105,000
2242 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 105,000
2243 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลโปงตาลอง 105,000
2244 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลพญาเย็น 105,000
2245 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลวังกระทะ 105,000
2246 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลหนองนํ้าแดง 105,000
2247 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย 105,000
2248 นครราชสีมา พระทองคํา เทศบาลตําบลพระทองคํา 175,000
2249 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลทัพร้ัง 105,000
2250 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลพังเทียม 105,000
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2251 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลมาบกราด 105,000
2252 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลสระพระ 105,000
2253 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 105,000
2254 นครราชสีมา พิมาย เทศบาลตําบลพิมาย 175,000
2255 นครราชสีมา พิมาย เทศบาลตําบลรังกาใหญ 175,000
2256 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลกระชอน 105,000
2257 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองใหญ 105,000
2258 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลชีวาน 105,000
2259 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลดงใหญ 105,000
2260 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 105,000
2261 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลธารละหลอด 105,000
2262 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง 105,000
2263 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลในเมอืง 105,000
2264 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลโบสถ 105,000
2265 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ 105,000
2266 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง 105,000
2267 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลโคกกรวด 175,000
2268 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลโคกสูง 175,000
2269 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลจอหอ 175,000
2270 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลไชยมงคล 175,000
2271 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 175,000
2272 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลบานใหม 175,000
2273 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลปรุใหญ 175,000
2274 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลพุดซา 175,000
2275 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลโพธ์ิกลาง 175,000
2276 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลเมอืงใหมโคกกรวด* 175,000
2277 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลสุรนารี 175,000
2278 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา 175,000
2279 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลหนองไผลอม 175,000
2280 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลตําบลหวัทะเล 175,000
2281 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 175,000
2282 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลจอหอ 105,000
2283 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลตลาด 105,000
2284 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 105,000
2285 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลพลกรัง 105,000
2286 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลพะเนา 105,000
2287 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลมะเริง 105,000
2288 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลส่ีมมุ 105,000
2289 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม 105,000
2290 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหนองจะบก 105,000
2291 นครราชสมีา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัศาลา 105,000
2292 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง 105,000
2293 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหม่ืนไวย 105,000
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2294 นครราชสีมา เมอืงยาง เทศบาลตําบลเมอืงยาง 175,000
2295 นครราชสีมา เมอืงยาง องคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 105,000
2296 นครราชสีมา เมอืงยาง องคการบริหารสวนตําบลโนนอดุม 105,000
2297 นครราชสีมา เมอืงยาง องคการบริหารสวนตําบลละหานปลาคาว 105,000
2298 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลขุย 175,000
2299 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลหนองบวัวง 175,000
2300 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย องคการบริหารสวนตําบลชองแมว 105,000
2301 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
2302 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย องคการบริหารสวนตําบลไพล 105,000
2303 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว เทศบาลตําบลศาลเจาพอ 175,000
2304 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลไทยสามคัคี 105,000
2305 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลระเริง 105,000
2306 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังหมี 105,000
2307 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลอดุมทรัพย 105,000
2308 นครราชสีมา สีค้ิว เทศบาลตําบลคลองไผ 175,000
2309 นครราชสีมา สีค้ิว เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 175,000
2310 นครราชสีมา สีค้ิว เทศบาลตําบลหนองนํ้าใส 175,000
2311 นครราชสีมา สีค้ิว เทศบาลเมอืงสีค้ิว 175,000
2312 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา 105,000
2313 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลกดุนอย 105,000
2314 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลคลองไผ 105,000
2315 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลดอนเมอืง 105,000
2316 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลบานหนั 105,000
2317 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 105,000
2318 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลลาดบวัขาว 105,000
2319 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลวังโรงใหญ 105,000
2320 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลสีค้ิว 105,000
2321 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลหนองบวันอย 105,000
2322 นครราชสีมา สีค้ิว องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 105,000
2323 นครราชสีมา สีดา เทศบาลตําบลสีดา 175,000
2324 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 105,000
2325 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
2326 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลสามเมอืง 105,000
2327 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลสีดา 105,000
2328 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ 105,000
2329 นครราชสีมา สูงเนนิ เทศบาลตําบลกดุจิก 175,000
2330 นครราชสีมา สูงเนนิ เทศบาลตําบลสูงเนนิ 175,000
2331 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลกดุจิก 105,000
2332 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 105,000
2333 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลโคราช 105,000
2334 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 105,000
2335 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลโนนคา 105,000
2336 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลบุงขีเ้หล็ก 105,000
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2337 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา 105,000
2338 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือใหม 105,000
2339 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลสูงเนนิ 105,000
2340 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลเสมา 105,000
2341 นครราชสีมา สูงเนนิ องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 105,000
2342 นครราชสีมา เสิงสาง เทศบาลตําบลโนนสมบรูณ 175,000
2343 นครราชสีมา เสิงสาง เทศบาลตําบลเสิงสาง 175,000
2344 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลกดุโบสถ 105,000
2345 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบรูณ 105,000
2346 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลบานราษฎร 105,000
2347 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 105,000
2348 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลสุขไพบลูย 105,000
2349 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลเสิงสาง 105,000
2350 นครราชสีมา หนองบญุมาก เทศบาลตําบลหนองหวัแรต 175,000
2351 นครราชสีมา หนองบญุมาก เทศบาลตําบลแหลมทอง 175,000
2352 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 105,000
2353 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
2354 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา 105,000
2355 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลสารภี 105,000
2356 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 105,000
2357 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลหนองบนุนาก 105,000
2358 นครราชสีมา หนองบนุนาก องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 105,000
2359 นครราชสีมา หวยแถลง เทศบาลตําบลหวยแถลง 175,000
2360 นครราชสีมา หวยแถลง เทศบาลตําบลหนิดาด 175,000
2361 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลกงรถ 105,000
2362 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลง้ิว 105,000
2363 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลตะโก 105,000
2364 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 105,000
2365 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงพลับพลา 105,000
2366 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน 105,000
2367 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงประดู 105,000
2368 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหวยแคน 105,000
2369 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหวยแถลง 105,000
2370 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหนิดาด 105,000
2371 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลขนอม 175,000
2372 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลทองเนยีน 175,000
2373 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลอาวขนอม * 175,000
2374 นครศรีธรรมราช ขนอม องคการบริหารสวนตําบลควนทอง 105,000
2375 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลควนหนองควา 105,000
2376 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธ์ิ 105,000
2377 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ 105,000
2378 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลบานชะอวด 105,000
2379 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลสามตําบล 105,000
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2380 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลตําบลจันดี 175,000
2381 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลตําบลฉวาง 175,000
2382 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลตําบลไมเรียง 175,000
2383 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลกะเบียด 105,000
2384 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลฉวาง 105,000
2385 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลนากะชะ 105,000
2386 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลนาเขลียง 105,000
2387 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลนาแว 105,000
2388 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลไมเรียง 105,000
2389 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลละอาย 105,000
2390 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลไสหรา 105,000
2391 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลหวยปริก 105,000
2392 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลดอนตรอ 175,000
2393 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลทางพูน 175,000
2394 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลเชียรเขา 105,000
2395 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 105,000
2396 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลตําบลชะอวด 175,000
2397 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลตําบลทาประจะ 175,000
2398 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 105,000
2399 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 105,000
2400 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระทอง 105,000
2401 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลควนหนองหงษ 105,000
2402 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 105,000
2403 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลชะอวด 105,000
2404 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลทาเสมด็ 105,000
2405 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลนางหลง 105,000
2406 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลบานตูล 105,000
2407 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลวังอาง 105,000
2408 นครศรีธรรมราช ชางกลาง เทศบาลตําบลหลักชาง 175,000
2409 นครศรีธรรมราช ชางกลาง องคการบริหารสวนตําบลชางกลาง 105,000
2410 นครศรีธรรมราช ชางกลาง องคการบริหารสวนตําบลสวนขัน 105,000
2411 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เทศบาลตําบลการะเกด 175,000
2412 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เทศบาลตําบลเชียรใหญ 175,000
2413 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระบาท 105,000
2414 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ 105,000
2415 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลทองลําเจียก 105,000
2416 นครศรีธรรมราช เชยีรใหญ องคการบริหารสวนตําบลทาขนาน 105,000
2417 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลบานเนนิ 105,000
2418 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลแมเจาอยูหวั 105,000
2419 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลเสือหงึ 105,000
2420 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 105,000
2421 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเส 105,000
2422 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา องคการบริหารสวนตําบลดุสิต 105,000
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2423 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา องคการบริหารสวนตําบลถํ้าพรรณรา 105,000
2424 นครศรีธรรมราช ทาศาลา เทศบาลตําบลทาศาลา 175,000
2425 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลกลาย 105,000
2426 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลดอนตะโก 105,000
2427 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
2428 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลทาขึน้ 105,000
2429 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 105,000
2430 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลไทยบรีุ 105,000
2431 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิทอง 105,000
2432 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลโมคลาน 105,000
2433 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
2434 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลหวัตะพาน 105,000
2435 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลตําบลกะปาง 175,000
2436 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลตําบลชะมาย 175,000
2437 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลตําบลถํ้าใหญ 175,000
2438 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลตําบลท่ีวัง 175,000
2439 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง 175,000
2440 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 105,000
2441 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลเขาโร 105,000
2442 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลควนกรด 105,000
2443 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 105,000
2444 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ 105,000
2445 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน 105,000
2446 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าตก 105,000
2447 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 105,000
2448 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ เทศบาลตําบลทายาง 175,000
2449 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 105,000
2450 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลกแุหระ 105,000
2451 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลทายาง 105,000
2452 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลทุงสัง 105,000
2453 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 105,000
2454 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลบางรูป 105,000
2455 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ องคการบริหารสวนตําบลปริก 105,000
2456 นครศรีธรรมราช นบพิตํา เทศบาลตําบลนาเหรง 175,000
2457 นครศรีธรรมราช นบพิตํา องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง 105,000
2458 นครศรีธรรมราช นบพิตํา องคการบริหารสวนตําบลกะหรอ 105,000
2459 นครศรีธรรมราช นบพิตํา องคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 105,000
2460 นครศรีธรรมราช นาบอน เทศบาลตําบลนาบอน 175,000
2461 นครศรีธรรมราช นาบอน องคการบริหารสวนตําบลแกวแสน 105,000
2462 นครศรีธรรมราช นาบอน องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 105,000
2463 นครศรีธรรมราช นาบอน องคการบริหารสวนตําบลนาบอน 105,000
2464 นครศรีธรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตําบลบางขัน 105,000
2465 นครศรีธรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตําบลบานนคิม 105,000
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2466 นครศรีธรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 105,000
2467 นครศรีธรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
2468 นครศรีธรรมราช ปากพนงั เทศบาลตําบลเกาะทวด 175,000
2469 นครศรีธรรมราช ปากพนงั เทศบาลเมอืงปากพนงั 175,000
2470 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 105,000
2471 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบอื 105,000
2472 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย 105,000
2473 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลชะเมา 105,000
2474 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลทาพญา 105,000
2475 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลบางพระ 105,000
2476 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา 105,000
2477 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลบานเพิง 105,000
2478 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
2479 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลปากพนงัฝงตะวันตก 105,000
2480 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลปากพนงัฝงตะวันออ 105,000
2481 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 105,000
2482 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา 105,000
2483 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลหลูอง 105,000
2484 นครศรีธรรมราช ปากพนงั องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก 105,000
2485 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลตําบลทอนหงส 175,000
2486 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลตําบลพรหมโลก 175,000
2487 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลตําบลพรหมโลก * 175,000
2488 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส 105,000
2489 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตําบลนาเรียง 105,000
2490 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 105,000
2491 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตําบลอนิคีรี 105,000
2492 นครศรีธรรมราช พระพรหม เทศบาลตําบลนาสาร 175,000
2493 นครศรีธรรมราช พระพรหม องคการบริหารสวนตําบลชางซาย 105,000
2494 นครศรีธรรมราช พระพรหม องคการบริหารสวนตําบลทายสําเภา 105,000
2495 นครศรีธรรมราช พระพรหม องคการบริหารสวนตําบลนาพรุ 105,000
2496 นครศรีธรรมราช พิปนู เทศบาลตําบลเขาพระ 175,000
2497 นครศรีธรรมราช พิปนู เทศบาลตําบลพิปนู 175,000
2498 นครศรีธรรมราช พิปนู องคการบริหารสวนตําบลกะทูน 105,000
2499 นครศรีธรรมราช พิปนู องคการบริหารสวนตําบลควนกลาง 105,000
2500 นครศรีธรรมราช พิปนู องคการบริหารสวนตําบลพิปนู 105,000
2501 นครศรีธรรมราช พิปนู องคการบริหารสวนตําบลยางคอม 105,000
2502 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลทาง้ิว 175,000
2503 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลทาแพ 175,000
2504 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลบางจาก 175,000
2505 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลปากนคร 175,000
2506 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จ 175,000
2507 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 175,000
2508 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลเมอืงปากพูน 175,000
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2509 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลกําแพงเซา 105,000
2510 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลไชยมนตรี 105,000
2511 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลทาซัก 105,000
2512 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 105,000
2513 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลทาไร 105,000
2514 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลนาเคียน 105,000
2515 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 105,000
2516 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 105,000
2517 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลปากนคร 105,000
2518 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน 105,000
2519 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 175,000
2520 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย เทศบาลตําบลรอนพิบลูย 175,000
2521 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย เทศบาลตําบลหนิตก 175,000
2522 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย องคการบริหารสวนตําบลควนชุม 105,000
2523 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย องคการบริหารสวนตําบลควนพัง 105,000
2524 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย องคการบริหารสวนตําบลรอนพิบลูย 105,000
2525 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย องคการบริหารสวนตําบลเสาธง 105,000
2526 นครศรีธรรมราช รอนพิบลูย องคการบริหารสวนตําบลหนิตก 105,000
2527 นครศรีธรรมราช ลานสกา เทศบาลตําบลขุนทะเล 175,000
2528 นครศรีธรรมราช ลานสกา เทศบาลตําบลลานสกา 175,000
2529 นครศรีธรรมราช ลานสกา องคการบริหารสวนตําบลกําโลน 105,000
2530 นครศรีธรรมราช ลานสกา องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว 105,000
2531 นครศรีธรรมราช ลานสกา องคการบริหารสวนตําบลทาดี 105,000
2532 นครศรีธรรมราช ลานสกา องคการบริหารสวนตําบลลานสกา 105,000
2533 นครศรีธรรมราช สิชล เทศบาลตําบลทุงใส 175,000
2534 นครศรีธรรมราช สิชล เทศบาลตําบลสิชล 175,000
2535 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเขานอย 105,000
2536 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลฉลอง 105,000
2537 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 105,000
2538 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเทพราช 105,000
2539 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเปลีย่น 105,000
2540 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลสิชล 105,000
2541 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด 105,000
2542 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเสาเภา 105,000
2543 นครศรีธรรมราช หวัไทร เทศบาลตําบลเกาะเพชร 175,000
2544 นครศรีธรรมราช หวัไทร เทศบาลตําบลหนาสตน 175,000
2545 นครศรีธรรมราช หวัไทร เทศบาลตําบลหวัไทร 175,000
2546 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลเขาพังไกร 105,000
2547 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลควนชะลิก 105,000
2548 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 105,000
2549 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลทาซอม 105,000
2550 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลบางนบ 105,000
2551 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลบานราม 105,000
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2552 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลรามแกว 105,000
2553 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลหวัไทร 105,000
2554 นครศรีธรรมราช หวัไทร องคการบริหารสวนตําบลแหลม 105,000
2555 นครสวรรค เกาเล้ียว เทศบาลตําบลเกาเล้ียว 175,000
2556 นครสวรรค เกาเล้ียว องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 105,000
2557 นครสวรรค เกาเล้ียว องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ 105,000
2558 นครสวรรค เกาเล้ียว องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา 105,000
2559 นครสวรรค เกาเล้ียว องคการบริหารสวนตําบลหวัดง 105,000
2560 นครสวรรค โกรกพระ เทศบาลตําบลโกรกพระ 175,000
2561 นครสวรรค โกรกพระ เทศบาลตําบลบางประมงุ 175,000
2562 นครสวรรค โกรกพระ เทศบาลตําบลบางมะฝอ 175,000
2563 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลโกรกพระ 105,000
2564 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 105,000
2565 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลเนนิกวาว 105,000
2566 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลเนนิศาลา 105,000
2567 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลยางตาล 105,000
2568 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง 105,000
2569 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลหาดสูง 105,000
2570 นครสวรรค ชุมตาบง องคการบริหารสวนตําบลชุมตาบง 105,000
2571 นครสวรรค ชุมตาบง องคการบริหารสวนตําบลปางสวรรค 105,000
2572 นครสวรรค ชมุแสง เทศบาลตําบลทับกฤช 175,000
2573 นครสวรรค ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 175,000
2574 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 105,000
2575 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ 105,000
2576 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 105,000
2577 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลทับกฤช 105,000
2578 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลทับกฤชใต 105,000
2579 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลทาไม 105,000
2580 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลบางเคียน 105,000
2581 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลไผสิงห 105,000
2582 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลพันลาน 105,000
2583 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลพิกลุ 105,000
2584 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจา 105,000
2585 นครสวรรค ตากฟา เทศบาลตําบลตากฟา 175,000
2586 นครสวรรค ตากฟา เทศบาลตําบลอดุมธัญญา 175,000
2587 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลเขาชายธง 105,000
2588 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลตากฟา 105,000
2589 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง 105,000
2590 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต 105,000
2591 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ 105,000
2592 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลหนองพิกลุ 105,000
2593 นครสวรรค ตาคลี เทศบาลตําบลชองแค 175,000
2594 นครสวรรค ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 175,000
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2595 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลจันเสน 105,000
2596 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลชองแค 105,000
2597 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลตาคลี 105,000
2598 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลพรหมนิมติ 105,000
2599 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลลาดทิพรส 105,000
2600 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลสรอยทอง 105,000
2601 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหนองโพ 105,000
2602 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหนองหมอ 105,000
2603 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม 105,000
2604 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหวัหวาย 105,000
2605 นครสวรรค ทาตะโก เทศบาลตําบลทาตะโก 175,000
2606 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลดอนคา 105,000
2607 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลทาตะโก 105,000
2608 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลทํานบ 105,000
2609 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลพนมรอก 105,000
2610 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลพนมเศษ 105,000
2611 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลวังมหากร 105,000
2612 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ 105,000
2613 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลสายลําโพง 105,000
2614 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 105,000
2615 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลหวัถนน 105,000
2616 นครสวรรค บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 175,000
2617 นครสวรรค บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบานแดน 175,000
2618 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 105,000
2619 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 105,000
2620 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลตาขีด 105,000
2621 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลตาสัง 105,000
2622 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทาง้ิว 105,000
2623 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
2624 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 105,000
2625 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบึงปลาทู 105,000
2626 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด 105,000
2627 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองตางู 105,000
2628 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหกูวาง 105,000
2629 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 105,000
2630 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลทาน้ําออย 175,000
2631 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลพยุหะ 175,000
2632 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 105,000
2633 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเขาทอง 105,000
2634 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลนํ้าทรง 105,000
2635 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลนิคมเขาบอแกว 105,000
2636 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเนนิมะกอก 105,000
2637 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลพยุหะ 105,000
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2638 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลยางขาว 105,000
2639 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลยานมทัรี 105,000
2640 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล 105,000
2641 นครสวรรค ไพศาลี เทศบาลตําบลไพศาลี 175,000
2642 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโคกเด่ือ 105,000
2643 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลตะครอ 105,000
2644 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลนาขอม 105,000
2645 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิประสาท 105,000
2646 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 105,000
2647 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังขอย 105,000
2648 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําลัด 105,000
2649 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย 105,000
2650 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค เทศบาลตําบลหนองเบน 175,000
2651 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค 175,000
2652 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลกลางแดด 105,000
2653 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลเกรียงไกร 105,000
2654 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลแควใหญ 105,000
2655 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเลือ่น 105,000
2656 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก 105,000
2657 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคออก 105,000
2658 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบางพระหลวง 105,000
2659 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบางมวง 105,000
2660 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
2661 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานมะเกลือ 105,000
2662 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบึงเสนาท 105,000
2663 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลพระนอน 105,000
2664 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลวัดไทรย 105,000
2665 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด 105,000
2666 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกระโดน 105,000
2667 นครสวรรค เมอืงนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
2668 นครสวรรค แมเปน องคการบริหารสวนตําบลแมเปน 105,000
2669 นครสวรรค แมวงก องคการบริหารสวนตําบลเขาชนกนั 105,000
2670 นครสวรรค แมวงก องคการบริหารสวนตําบลแมเลย 105,000
2671 นครสวรรค แมวงก องคการบริหารสวนตําบลแมวงก 105,000
2672 นครสวรรค แมวงก องคการบริหารสวนตําบลวังซาน 105,000
2673 นครสวรรค แมวงค เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ 175,000
2674 นครสวรรค ลาดยาว เทศบาลตําบลลาดยาว 175,000
2675 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลเนนิขีเ้หล็ก 105,000
2676 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
2677 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลมาบแก 105,000
2678 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลลาดยาว 105,000
2679 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลวังมา 105,000
2680 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลวังเมอืง 105,000



64

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
2681 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลศาลเจาไกตอ 105,000
2682 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 105,000
2683 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
2684 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองนมวัว 105,000
2685 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว 105,000
2686 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม 105,000
2687 นครสวรรค หนองบวั เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
2688 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง 105,000
2689 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลธารทหาร 105,000
2690 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลวังบอ 105,000
2691 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ 105,000
2692 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
2693 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลหวยถัว่ใต 105,000
2694 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลหวยถัว่เหนอื 105,000
2695 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม 105,000
2696 นครสวรรค หนองบวั องคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ 105,000
2697 นนทบรีุ ไทรนอย เทศบาลตําบลไทรนอย 175,000
2698 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลขุนศรี 105,000
2699 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง 105,000
2700 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา 105,000
2701 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลไทรนอย 105,000
2702 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลไทรใหญ 105,000
2703 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลราษฎรนยิม 105,000
2704 นนทบรีุ ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 105,000
2705 นนทบรีุ บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง 175,000
2706 นนทบรีุ บางกรวย เทศบาลตําบลศาลากลาง 175,000
2707 นนทบรีุ บางกรวย เทศบาลเมอืงบางกรวย 175,000
2708 นนทบรีุ บางกรวย องคการบริหารสวนตําบลบางขนนุ 105,000
2709 นนทบรีุ บางกรวย องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง 105,000
2710 นนทบรีุ บางกรวย องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง 105,000
2711 นนทบรีุ บางกรวย องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด 105,000
2712 นนทบรีุ บางบวัทอง เทศบาลเมืองบางบวัทอง 175,000
2713 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลบางคูรัด 105,000
2714 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลบางบวัทอง 105,000
2715 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา 105,000
2716 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 105,000
2717 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลพิมลราช 105,000
2718 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลละหาร 105,000
2719 นนทบรีุ บางบวัทอง องคการบริหารสวนตําบลลําโพ 105,000
2720 นนทบรีุ บางใหญ เทศบาลตําบลบางมวง 175,000
2721 นนทบรีุ บางใหญ เทศบาลตําบลบางเลน 175,000
2722 นนทบรีุ บางใหญ เทศบาลตําบลบางใหญ 175,000
2723 นนทบรีุ บางใหญ เทศบาลตําบลบานบางมวง* 175,000
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2724 นนทบรีุ บางใหญ เทศบาลตําบลเสาธงหนิ 175,000
2725 นนทบรีุ บางใหญ องคการบริหารสวนตําบลบางแมนาง 105,000
2726 นนทบรีุ บางใหญ องคการบริหารสวนตําบลบางใหญ 105,000
2727 นนทบรีุ บางใหญ องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
2728 นนทบรีุ ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 175,000
2729 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด 105,000
2730 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 105,000
2731 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลคลองพระอดุม 105,000
2732 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลทาอฐิ 105,000
2733 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย 105,000
2734 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ 105,000
2735 นนทบรีุ ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลออมเกร็ด 105,000
2736 นนทบรีุ เมอืงนนทบรีุ เทศบาลตําบลไทรมา 175,000
2737 นนทบรีุ เมอืงนนทบรีุ เทศบาลนครนนทบรีุ 175,000
2738 นนทบรีุ เมอืงนนทบรีุ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 175,000
2739 นนทบุรี เมอืงนนทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางกราง 105,000
2740 นนทบรีุ เมอืงนนทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางไผ 105,000
2741 นนทบรีุ เมอืงนนทบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย 105,000
2742 นราธิวาส จะแนะ องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ 105,000
2743 นราธิวาส จะแนะ องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 105,000
2744 นราธิวาส จะแนะ องคการบริหารสวนตําบลดุซงญอ 105,000
2745 นราธิวาส จะแนะ องคการบริหารสวนตําบลผดงุมาตร 105,000
2746 นราธิวาส เจาะไอรอง องคการบริหารสวนตําบลจวบ 105,000
2747 นราธิวาส เจาะไอรอง องคการบริหารสวนตําบลบูกติ 105,000
2748 นราธิวาส เจาะไอรอง องคการบริหารสวนตําบลมะรือโบออก 105,000
2749 นราธิวาส ตากใบ เทศบาลเมอืงตากใบ 175,000
2750 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน 105,000
2751 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลโฆษิต 105,000
2752 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลนานาค 105,000
2753 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลบางขุนทอง 105,000
2754 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลพรอน 105,000
2755 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลไพรวัน 105,000
2756 นราธิวาส ตากใบ องคการบริหารสวนตําบลศาลาใหม 105,000
2757 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลตําบลตนไทร 175,000
2758 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลตําบลบาเจาะ 175,000
2759 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลกาเยาะมาตี 105,000
2760 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 105,000
2761 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลบาเระใต 105,000
2762 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลบาเระเหนอื 105,000
2763 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ 105,000
2764 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะสาวอ 105,000
2765 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส เทศบาลเมอืงนราธิวาส 175,000
2766 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ 105,000
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2767 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนอื 105,000
2768 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส องคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน 105,000
2769 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส องคการบริหารสวนตําบลบางปอ 105,000
2770 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส องคการบริหารสวนตําบลมะนังตายอ 105,000
2771 นราธิวาส เมอืงนราธิวาส องคการบริหารสวนตําบลลําภู 105,000
2772 นราธิวาส ย่ีงอ เทศบาลตําบลย่ีงอ 175,000
2773 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ 105,000
2774 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลตะปอเยาะ 105,000
2775 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลย่ีงอ 105,000
2776 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลละหาร 105,000
2777 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 105,000
2778 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบอืซา 105,000
2779 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลตําบลตันหยงมสั 175,000
2780 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลตําบลมะรือโบตก 175,000
2781 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลกาลิซา 105,000
2782 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลเฉลิม 105,000
2783 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงมสั 105,000
2784 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 105,000
2785 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบองอ 105,000
2786 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลปาโงสะโต 105,000
2787 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลมะรือโบตก 105,000
2788 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลตําบลรือเสาะ 175,000
2789 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลโคกสะตอ 105,000
2790 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลบาตง 105,000
2791 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลรือเสาะ 105,000
2792 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลรือเสาะออก 105,000
2793 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลเรียง 105,000
2794 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลลาโละ 105,000
2795 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลสามคัคี 105,000
2796 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลสาวอ 105,000
2797 นราธิวาส รือเสาะ องคการบริหารสวนตําบลสุวารี 105,000
2798 นราธิวาส แวง เทศบาลตําบลบูเกะตา 175,000
2799 นราธิวาส แวง เทศบาลตําบลแวง 175,000
2800 นราธิวาส แวง องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ 105,000
2801 นราธิวาส แวง องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ 105,000
2802 นราธิวาส แวง องคการบริหารสวนตําบลแมดง 105,000
2803 นราธิวาส แวง องคการบริหารสวนตําบลโละจูด 105,000
2804 นราธิวาส แวง องคการบริหารสวนตําบลแวง 105,000
2805 นราธิวาส แวง องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ 105,000
2806 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลตําบลศรีสาคร 175,000
2807 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลกาหลง 105,000
2808 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี 105,000
2809 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลซากอ 105,000



67

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
2810 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลตะมะยูง 105,000
2811 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลศรีบรรพต 105,000
2812 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลศรีสาคร 105,000
2813 นราธิวาส สุคิริน เทศบาลตําบลสุคิริน 175,000
2814 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลเกยีร 105,000
2815 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง 105,000
2816 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลมาโมง 105,000
2817 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลรมไทร 105,000
2818 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลสุคิริน 105,000
2819 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลตําบลปาเสมสั 175,000
2820 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 175,000
2821 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ 105,000
2822 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 105,000
2823 นราธิวาส สุไหงปาดี เทศบาลตําบลปะลุรู 175,000
2824 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลกาวะ 105,000
2825 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลโตะเด็ง 105,000
2826 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลปะลุรู 105,000
2827 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลริโก 105,000
2828 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลสากอ 105,000
2829 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลสุไหงปาดี 105,000
2830 นาน เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลขุนนาน 105,000
2831 นาน เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลหวยโกน 105,000
2832 นาน เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง* 175,000
2833 นาน เชียงกลาง เทศบาลตําบลพระพุทธบาท(พระพุทธบาทเชีย 175,000
2834 นาน เชียงกลาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงกลาง 105,000
2835 นาน เชียงกลาง องคการบริหารสวนตําบลเปอ 105,000
2836 นาน เชียงกลาง องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ 105,000
2837 นาน ทาวังผา เทศบาลตําบลทาวังผา 175,000
2838 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลจอมพระ 105,000
2839 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลตาลชุม 105,000
2840 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลปาคา 105,000
2841 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาตอ 105,000
2842 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาทอง 105,000
2843 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลยม 105,000
2844 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลริม 105,000
2845 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 105,000
2846 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลแสนทอง 105,000
2847 นาน ทุงชาง เทศบาลตําบลทุงชาง 175,000
2848 นาน ทุงชาง องคการบริหารสวนตําบลงอบ 105,000
2849 นาน ทุงชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงชาง 105,000
2850 นาน ทุงชาง องคการบริหารสวนตําบลปอน 105,000
2851 นาน ทุงชาง องคการบริหารสวนตําบลและ 105,000
2852 นาน นานอย เทศบาลตําบลนานอย 175,000
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2853 นาน นานอย เทศบาลตําบลศรีษะเกษ 175,000
2854 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลเชียงของ 105,000
2855 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลนานอย 105,000
2856 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลนํ้าตก 105,000
2857 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 105,000
2858 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสถาน 105,000
2859 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสันทะ 105,000
2860 นาน นาหม่ืน เทศบาลตําบลศบอแกว 175,000
2861 นาน นาหม่ืน องคการบริหารสวนตําบลนาทะนุง 105,000
2862 นาน นาหม่ืน องคการบริหารสวนตําบลปงหลวง 105,000
2863 นาน นาหม่ืน องคการบริหารสวนตําบลเมอืงลี 105,000
2864 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลดงพญา 105,000
2865 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลบอเกลือใต 105,000
2866 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลบอเกลือเหนอื 105,000
2867 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลภูฟา 105,000
2868 นาน บานหลวง องคการบริหารสวนตําบลบานพี้ 105,000
2869 นาน บานหลวง องคการบริหารสวนตําบลบานฟา 105,000
2870 นาน บานหลวง องคการบริหารสวนตําบลปาคาหลวง 105,000
2871 นาน บานหลวง องคการบริหารสวนตําบลสวด 105,000
2872 นาน ปว เทศบาลตําบลปว* 175,000
2873 นาน ปว เทศบาลตําบลศิลาแลง 175,000
2874 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลแงง 105,000
2875 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลเจดยีชัย 105,000
2876 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา 105,000
2877 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลปากลาง 105,000
2878 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลภูคา 105,000
2879 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลวรนคร 105,000
2880 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลศิลาเพชร 105,000
2881 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลสกาด 105,000
2882 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลสถาน 105,000
2883 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลอวน 105,000
2884 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลทานาว 105,000
2885 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลนาปง 105,000
2886 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกีย๋น 105,000
2887 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแกน 105,000
2888 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว 105,000
2889 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลมวงต๊ึด 105,000
2890 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงจัง 105,000
2891 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลกองควาย 175,000
2892 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลดูใต 175,000
2893 นาน เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน 175,000
2894 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลไชยสถาน 105,000
2895 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลถืมตอง 105,000
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2896 นาน เมอืงนาน องคการบริหารสวนตําบลนาซาว 105,000
2897 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอ 105,000
2898 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอสวก(สวก)* 105,000
2899 นาน เมอืงนาน องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห 105,000
2900 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลเรือง 105,000
2901 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนยีน 105,000
2902 นาน แมจริม เทศบาลตําบลหนองแดง 175,000
2903 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลนํ้าพาง 105,000
2904 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลแมจริม 105,000
2905 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 105,000
2906 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลหมอเมือง 105,000
2907 นาน เวียงสา เทศบาลตําบลกลางเวียง 175,000
2908 นาน เวียงสา เทศบาลตําบลข่ึง 175,000
2909 นาน เวียงสา เทศบาลตําบลเวียงสา* 175,000
2910 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลจอมจันทร 105,000
2911 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลตาลชุม 105,000
2912 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลทุงศรีทอง 105,000
2913 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลนาเหลือง 105,000
2914 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลนํ้าปว 105,000
2915 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลนํ้ามวบ 105,000
2916 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมขะนงิ 105,000
2917 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมสา 105,000
2918 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมสาคร 105,000
2919 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลยาบหวันา 105,000
2920 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลสาน 105,000
2921 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลไหลนาน 105,000
2922 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลอายนาไลย 105,000
2923 นาน สองแคว เทศบาลตําบลยอด 175,000
2924 นาน สองแคว องคการบริหารสวนตําบลชนแดน 105,000
2925 นาน สองแคว องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง 105,000
2926 นาน สันติสุข องคการบริหารสวนตําบลดูพงษ 105,000
2927 นาน สันติสุข องคการบริหารสวนตําบลปาแลวหลวง 105,000
2928 นาน สันติสุข องคการบริหารสวนตําบลพงษ 105,000
2929 บงึกาฬ เซกา เทศบาลตําบลซาง 175,000
2930 บงึกาฬ เซกา เทศบาลตําบลทาสะอาด 175,000
2931 บงึกาฬ เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา 175,000
2932 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลเซกา 105,000
2933 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลทากกแดง 105,000
2934 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด 105,000
2935 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลนํ้าจัน้ 105,000
2936 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลบานตอง 105,000
2937 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลปงไฮ 105,000
2938 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม 105,000
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2939 บงึกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลหนองทุม 105,000
2940 บงึกาฬ โซพิสัย เทศบาลตําบลโซพิสัย 175,000
2941 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลคําแกว 105,000
2942 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโซ 105,000
2943 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลถํ้าเจริญ 105,000
2944 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบัวตูม 105,000
2945 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลศรีชมภู 105,000
2946 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 105,000
2947 บงึกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเหลาทอง 105,000
2948 บงึกาฬ บงึกาฬ องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี 105,000
2949 บงึกาฬ บงึกาฬ องคการบริหารสวนตําบลชัยพร 105,000
2950 บงึกาฬ บงึกาฬ องคการบริหารสวนตําบลนาสวรรค 105,000
2951 บงึกาฬ บงึกาฬ องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบรูณ 105,000
2952 บงึกาฬ บงึกาฬ องคการบริหารสวนตําบลบึงกาฬ 105,000
2953 บงึกาฬ บงึกาฬ องคการบริหารสวนตําบลโปงเปอย 105,000
2954 บงึกาฬ บงึโขงหลง เทศบาลตําบลบึงโขงหลง 175,000
2955 บงึกาฬ บงึโขงหลง เทศบาลตาํบลบึงงาม* 175,000
2956 บงึกาฬ บงึโขงหลง องคการบริหารสวนตําบลดงบงั 105,000
2957 บงึกาฬ บงึโขงหลง องคการบริหารสวนตําบลทาดอกคํา 105,000
2958 บงึกาฬ บงึโขงหลง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิหมากแขง 105,000
2959 บงึกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง 105,000
2960 บงึกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 105,000
2961 บงึกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน 105,000
2962 บงึกาฬ ปากคาด เทศบาลตําบลปากคาด 175,000
2963 บงึกาฬ ปากคาด องคการบริหารสวนตําบลนากัง้ 105,000
2964 บงึกาฬ ปากคาด องคการบริหารสวนตําบลนาดง 105,000
2965 บงึกาฬ ปากคาด องคการบริหารสวนตําบลโนนศิลา 105,000
2966 บงึกาฬ ปากคาด องคการบริหารสวนตําบลปากคาด 105,000
2967 บงึกาฬ ปากคาด องคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ 105,000
2968 บงึกาฬ ปากคาด องคการบริหารสวนตําบลหนองยอง 105,000
2969 บงึกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลดอนหญานาง 175,000
2970 บงึกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลพรเจริญ 175,000
2971 บงึกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลศรีสําราญ 175,000
2972 บงึกาฬ พรเจริญ องคการบริหารสวนตําบลปาแฝก 105,000
2973 บงึกาฬ พรเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู 105,000
2974 บงึกาฬ พรเจริญ องคการบริหารสวนตําบลศรีชมภู 105,000
2975 บงึกาฬ พรเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวัชาง 105,000
2976 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง 175,000
2977 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลไคสี 175,000
2978 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลโนนสวาง * 175,000
2979 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลบึงกาฬ 175,000
2980 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลวิศิษฐ 175,000
2981 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลหนองเลิง 175,000
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2982 บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา 175,000
2983 บงึกาฬ ศรีวิไล เทศบาลตําบลศรีวิไล 175,000
2984 บงึกาฬ ศรีวิไล องคการบริหารสวนตําบลชุมภูพร 105,000
2985 บงึกาฬ ศรีวิไล องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง 105,000
2986 บงึกาฬ ศรีวิไล องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห 105,000
2987 บงึกาฬ ศรีวิไล องคการบริหารสวนตําบลนาแสง 105,000
2988 บรีุรัมย กระสัง เทศบาลตําบลกระสัง 175,000
2989 บรีุรัมย กระสัง เทศบาลตําบลสองช้ัน 175,000
2990 บรีุรัมย กระสัง เทศบาลตําบลหนองเต็ง 175,000
2991 บรีุรัมย กระสัง เทศบาลตําบลอดุมธรรม* 175,000
2992 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลกนัทรารมณ 105,000
2993 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 105,000
2994 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลบานปรือ 105,000
2995 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงไผ 105,000
2996 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลลําดวน 105,000
2997 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 105,000
2998 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลสูงเนนิ 105,000
2999 บรีุรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลหวยสําราญ 105,000
3000 บรีุรัมย กิง่ อ.บานดาน องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง 105,000
3001 บรีุรัมย กิง่ อ.บานดาน องคการบริหารสวนตําบลปราสาท 105,000
3002 บรีุรัมย กิง่ อ.บานดาน องคการบริหารสวนตําบลวังเหนอื 105,000
3003 บรีุรัมย คูเมอืง เทศบาลตําบลคูเมือง 175,000
3004 บรีุรัมย คูเมอืง เทศบาลตําบลหนิเหล็กไฟ 175,000
3005 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง 105,000
3006 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลตูมใหญ 105,000
3007 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลบานแพ 105,000
3008 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ 105,000
3009 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ 105,000
3010 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลหนองขมาร 105,000
3011 บรีุรัมย คูเมอืง องคการบริหารสวนตําบลหนิเหล็กไฟ 105,000
3012 บรีุรัมย แคนดง เทศบาลตําบลแคนดง 175,000
3013 บรีุรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลแคนดง 105,000
3014 บรีุรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลดงพลอง 105,000
3015 บรีุรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลสระบวั 105,000
3016 บรีุรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหวัฝาย 105,000
3017 บรีุรัมย เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลถาวร 175,000
3018 บรีุรัมย เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลพนมรุง 175,000
3019 บรีุรัมย เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา 175,000
3020 บรีุรัมย เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลเจริญสุข 105,000
3021 บรีุรัมย เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลอสิานเขต 105,000
3022 บรีุรัมย ชํานิ เทศบาลตําบลชํานิ 175,000
3023 บรีุรัมย ชํานิ เทศบาลตําบลหนองปลอง 175,000
3024 บรีุรัมย ชํานิ องคการบริหารสวนตําบลโคกสนวน 105,000
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3025 บรีุรัมย ชํานิ องคการบริหารสวนตําบลชอผกา 105,000
3026 บรีุรัมย ชํานิ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงยาง 105,000
3027 บรีุรัมย ชํานิ องคการบริหารสวนตําบลละลวด 105,000
3028 บรีุรัมย นางรอง เทศบาลตําบลทุงแสงทอง 175,000
3029 บรีุรัมย นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 175,000
3030 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง 105,000
3031 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 105,000
3032 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลถนนหกั 105,000
3033 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลทรัพยพระยา 105,000
3034 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลนางรอง 105,000
3035 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลบานสิงห 105,000
3036 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลลําไทรโยง 105,000
3037 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลสะเดา 105,000
3038 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหนองกง 105,000
3039 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร 105,000
3040 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 105,000
3041 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหนองยายพิมพ 105,000
3042 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน 105,000
3043 บรีุรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหวัถนน 105,000
3044 บรีุรัมย นาโพธ์ิ เทศบาลตําบลนาโพธ์ิ 175,000
3045 บรีุรัมย นาโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลดอนกอก 105,000
3046 บรีุรัมย นาโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 105,000
3047 บรีุรัมย นาโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลบานคู 105,000
3048 บรีุรัมย นาโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลบานดู 105,000
3049 บรีุรัมย นาโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลศรีสวาง 105,000
3050 บรีุรัมย โนนดินแดง เทศบาลตําบลโนนดินแดง 175,000
3051 บรีุรัมย โนนดินแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนดินแดง 105,000
3052 บรีุรัมย โนนดินแดง องคการบริหารสวนตําบลลํานางรอง 105,000
3053 บรีุรัมย โนนดินแดง องคการบริหารสวนตําบลสมปอย 105,000
3054 บรีุรัมย โนนสุวรรณ เทศบาลตําบลโกรกแกว 175,000
3055 บรีุรัมย โนนสุวรรณ เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ 175,000
3056 บรีุรัมย โนนสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลดงอจีาน 105,000
3057 บรีุรัมย โนนสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลทุงจังหนั 105,000
3058 บรีุรัมย โนนสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลโนนสุวรรณ 105,000
3059 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลจันทบเพชร 175,000
3060 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลตลาดนคิมปราสาท 175,000
3061 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลโนนเจริญ 175,000
3062 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลบานกรวด 175,000
3063 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลบานกรวดปญญาวัฒน* 175,000
3064 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 175,000
3065 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลปราสาท 175,000
3066 บรีุรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลหนองไมงาม 175,000
3067 บรีุรัมย บานกรวด องคการบริหารสวนตําบลเขาดินเหนอื 105,000
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3068 บรีุรัมย บานกรวด องคการบริหารสวนตําบลสายตะกู 105,000
3069 บรีุรัมย บานกรวด องคการบริหารสวนตําบลหนิลาด 105,000
3070 บรีุรัมย บานดาน เทศบาลตําบลบานดาน 175,000
3071 บรีุรัมย บานใหมไชยพจน เทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน 175,000
3072 บรีุรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลกูสวนแตง 105,000
3073 บรีุรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลแดงใหญ 105,000
3074 บรีุรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง 105,000
3075 บรีุรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลหนองเยือง 105,000
3076 บรีุรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
3077 บรีุรัมย ประโคนชัย เทศบาลตําบลเขาคอก 175,000
3078 บรีุรัมย ประโคนชัย เทศบาลตําบลโคกมา 175,000
3079 บรีุรัมย ประโคนชัย เทศบาลตําบลประโคนชัย 175,000
3080 บรีุรัมย ประโคนชัย เทศบาลตําบลแสลงโทน 175,000
3081 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม 105,000
3082 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกมะขาม 105,000
3083 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกยาง 105,000
3084 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก 105,000
3085 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลตะโกตาพิ 105,000
3086 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลบานไทร 105,000
3087 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลประโคนชัย 105,000
3088 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ 105,000
3089 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลปงกู 105,000
3090 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลไพศาล 105,000
3091 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลละเว้ีย 105,000
3092 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลส่ีเหล่ียม 105,000
3093 บรีุรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 105,000
3094 บรีุรัมย ปะคํา เทศบาลตําบลประคํา 175,000
3095 บรีุรัมย ปะคํา องคการบริหารสวนตําบลโคกมะมวง 105,000
3096 บรีุรัมย ปะคํา องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 105,000
3097 บรีุรัมย ปะคํา องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
3098 บรีุรัมย ปะคํา องคการบริหารสวนตําบลหทูํานบ 105,000
3099 บรีุรัมย พลับพลาชัย เทศบาลตําบลจันดุม 175,000
3100 บรีุรัมย พลับพลาชัย เทศบาลตําบลพลับพลาชัย 175,000
3101 บรีุรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกขม้ิน 105,000
3102 บรีุรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลปาชัน 105,000
3103 บรีุรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลสะเดา 105,000
3104 บรีุรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
3105 บรีุรัมย พุทไธสง เทศบาลตําบลพุทไธสง 175,000
3106 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลบานจาน 105,000
3107 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลบานเปา 105,000
3108 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
3109 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลบานแวง 105,000
3110 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลพุทธไธสง 105,000
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3111 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลมะเฟอง 105,000
3112 บรีุรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลหายโศก 105,000
3113 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย เทศบาลตําบลบานบวั 175,000
3114 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย เทศบาลตําบลหนองตาด 175,000
3115 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย เทศบาลตําบลหลักเขต 175,000
3116 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย เทศบาลตําบลอสิาณ 175,000
3117 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย เทศบาลเมืองชุมเหด็ 175,000
3118 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย เทศบาลเมืองบรีุรัมย 175,000
3119 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลกระสัง 105,000
3120 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลกลันทา 105,000
3121 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก 105,000
3122 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 105,000
3123 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
3124 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลพระครู 105,000
3125 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงฝาง 105,000
3126 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลลุมปุก 105,000
3127 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลสวายจีก 105,000
3128 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 105,000
3129 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลสะแกซํา 105,000
3130 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลสะแกโพรง 105,000
3131 บรีุรัมย เมอืงบรีุรัมย องคการบริหารสวนตําบลเสมด็ 105,000
3132 บรีุรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลตาจง 175,000
3133 บรีุรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลสําโรงใหม 175,000
3134 บรีุรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลหนองแวง 175,000
3135 บรีุรัมย ละหานทราย องคการบริหารสวนตําบลโคกวาน 105,000
3136 บรีุรัมย ละหานทราย องคการบริหารสวนตําบลละหานทราย 105,000
3137 บรีุรัมย ละหารทราย เทศบาลตําบลละหานทราย 175,000
3138 บรีุรัมย ละหารทราย เทศบาลตําบลหนองตะครอง 175,000
3139 บรีุรัมย ลําปลายมาศ เทศบาลตําบลทะเมนชัย 175,000
3140 บรีุรัมย ลําปลายมาศ เทศบาลตําบลลําปลายมาศ 175,000
3141 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง 105,000
3142 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลโคกลาม 105,000
3143 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
3144 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธ์ิ 105,000
3145 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย 105,000
3146 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
3147 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลบุโพธ์ิ 105,000
3148 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลผไทรินทร 105,000
3149 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงแฝก 105,000
3150 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลแสลงพัน 105,000
3151 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทิง 105,000
3152 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองคู 105,000
3153 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองโดน 105,000
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3154 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัโคก 105,000
3155 บรีุรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนิโคน 105,000
3156 บรีุรัมย สตึก เทศบาลตําบลดอนมนต 175,000
3157 บรีุรัมย สตึก เทศบาลตําบลศรีสตึก * 175,000
3158 บรีุรัมย สตึก เทศบาลตําบลสตึก 175,000
3159 บรีุรัมย สตึก เทศบาลตําบลสะแก 175,000
3160 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลกระสัง 105,000
3161 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 105,000
3162 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลทามวง 105,000
3163 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลทุงวัง 105,000
3164 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลนิคม 105,000
3165 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลเมอืงแก 105,000
3166 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลรอนทอง 105,000
3167 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 105,000
3168 บรีุรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 105,000
3169 บรีุรัมย หนองกี่ เทศบาลตําบลดอนอะราง 175,000
3170 บรีุรัมย หนองกี่ เทศบาลตําบลศาลเจาพอขุนศรี* 175,000
3171 บรีุรัมย หนองกี่ เทศบาลตําบลหนองกี่ 175,000
3172 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 105,000
3173 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 105,000
3174 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิชัย 105,000
3175 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา 105,000
3176 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระเต็น 105,000
3177 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง 105,000
3178 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงไผ 105,000
3179 บรีุรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลเยยปราสาท 105,000
3180 บรีุรัมย หนองหงส เทศบาลตําบลหนองหงษ 175,000
3181 บรีุรัมย หนองหงส เทศบาลตําบลหวยหนิ 175,000
3182 บรีุรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลไทยสามคัคี 105,000
3183 บรีุรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลเมอืงฝาย 105,000
3184 บรีุรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
3185 บรีุรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลสระทอง 105,000
3186 บรีุรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลเสาเดยีว 105,000
3187 บรีุรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลหนองชัยศรี 105,000
3188 บรีุรัมย หวยราช เทศบาลตําบลโคกเหล็ก 175,000
3189 บรีุรัมย หวยราช เทศบาลตําบลหวยราช 175,000
3190 บรีุรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลตาเสา 105,000
3191 บรีุรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลบานตะโก 105,000
3192 บรีุรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลเมอืงโพธ์ิ 105,000
3193 บรีุรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลสนวน 105,000
3194 บรีุรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลสามแวง 105,000
3195 บรีุรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลหวยราช 105,000
3196 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 175,000
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3197 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองทาโขลง 175,000
3198 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด 105,000
3199 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 105,000
3200 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ 105,000
3201 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองหก 105,000
3202 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 105,000
3203 ปทุมธานี ธัญบรีุ เทศบาลตําบลธัญบรีุ 175,000
3204 ปทุมธานี ธัญบรีุ เทศบาลนครรังสิต 175,000
3205 ปทุมธานี ธัญบรีุ เทศบาลเมืองบงึย่ีโถ 175,000
3206 ปทุมธานี ธัญบรีุ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ 175,000
3207 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี 175,000
3208 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบางขะแยง 175,000
3209 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบางเด่ือ 175,000
3210 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบางพูน 175,000
3211 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบางหลวง 175,000
3212 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบานกลาง 175,000
3213 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลบานใหม 175,000
3214 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลตําบลหลักหก 175,000
3215 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด 175,000
3216 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี 175,000
3217 ปทมุธานี เมอืงปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบางพูด 105,000
3218 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบางหลวง 105,000
3219 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง 105,000
3220 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 105,000
3221 ปทุมธานี เมอืงปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย 105,000
3222 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลคลองพระอดุม 175,000
3223 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลคูขวาง 175,000
3224 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลระแหง 175,000
3225 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง 105,000
3226 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 105,000
3227 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลระแหง 105,000
3228 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลลาดหลุมแกว 105,000
3229 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลหนาไม 105,000
3230 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําไทร 175,000
3231 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําลูกกา 175,000
3232 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 175,000
3233 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย 175,000
3234 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลําสามแกว * 175,000
3235 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคอไห 105,000
3236 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย 105,000
3237 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 105,000
3238 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลพืชอดุม 105,000
3239 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 105,000
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3240 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา 105,000
3241 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลตําบลบางเตย 175,000
3242 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลตําบลสามโคก 175,000
3243 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลกระแชง 105,000
3244 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลคลองควาย 105,000
3245 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากนอย 105,000
3246 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 105,000
3247 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลทายเกาะ 105,000
3248 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลบางกระบอื 105,000
3249 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลบางโพธ์ิเหนอื 105,000
3250 ปทมุธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลบานง้ิว 105,000
3251 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลบานปทุม 105,000
3252 ปทุมธานี หนองเสือ เทศบาลตําบลหนองเสือ 175,000
3253 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลนพรัตน 105,000
3254 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงกาสาม 105,000
3255 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ 105,000
3256 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน 105,000
3257 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงบา 105,000
3258 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลศาลาครุ 105,000
3259 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลหนองสามวัง 105,000
3260 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ เทศบาลตําบลกยุบรีุ 175,000
3261 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ เทศบาลตําบลไรใหม 175,000
3262 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ องคการบริหารสวนตําบลกยุบรีุ 105,000
3263 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ องคการบริหารสวนตําบลกยุเหนอื 105,000
3264 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง 105,000
3265 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยายหนู 105,000
3266 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 105,000
3267 ประจวบคีรีขันธ กยุบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 105,000
3268 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก เทศบาลตําบลทับสะแก 175,000
3269 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน 105,000
3270 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 105,000
3271 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลนาหกูวาง 105,000
3272 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลแสงอรุณ 105,000
3273 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 105,000
3274 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 105,000
3275 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลกําเนดินพคุณ 175,000
3276 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลบานกรูด 175,000
3277 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลรอนทอง 175,000
3278 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลกําเนดินพคุณ 105,000
3279 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม 105,000
3280 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลทองมงคล 105,000
3281 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลธงชัย 105,000
3282 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน 105,000



78

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
3283 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง 105,000
3284 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลรอนทอง 105,000
3285 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย เทศบาลตําบลบางสะพานนอย 175,000
3286 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลชางแรก 105,000
3287 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลไชยราช 105,000
3288 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง 105,000
3289 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลบางสะพาน 105,000
3290 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 105,000
3291 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ เทศบาลตําบลเขานอย 175,000
3292 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ เทศบาลตําบลปราณบุรี 175,000
3293 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ 175,000
3294 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ เทศบาลตําบลไรเกา 175,000
3295 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 105,000
3296 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 105,000
3297 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 105,000
3298 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังกพง 105,000
3299 ประจวบคีรีขันธ ปราณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม 105,000
3300 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบล กม.5 175,000
3301 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลคลองวาฬ 175,000
3302 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 175,000
3303 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 105,000
3304 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ 105,000
3305 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนตําบลบอนอก 105,000
3306 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 105,000
3307 ประจวบคีรีขันธ เมอืงประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 105,000
3308 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด องคการบริหารสวนตําบลไรเกา 105,000
3309 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด องคการบริหารสวนตําบลไรใหม 105,000
3310 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด องคการบริหารสวนตําบลศาลาลัย 105,000
3311 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 105,000
3312 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด 105,000
3313 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ เทศบาลตําบลหนองพลับ 175,000
3314 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ เทศบาลเมอืงหวัหนิ 175,000
3315 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ องคการบริหารสวนตําบลทับใต 105,000
3316 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ องคการบริหารสวนตําบลบึงนคร 105,000
3317 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 105,000
3318 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ องคการบริหารสวนตําบลหวยสัตวใหญ 105,000
3319 ประจวบคีรีขันธ หวัหนิ องคการบริหารสวนตําบลหนิเหล็กไฟ 105,000
3320 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ เทศบาลตําบลกบินทร 175,000
3321 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ เทศบาลตําบลเมอืงเกา 175,000
3322 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ เทศบาลตําบลสระบัว 175,000
3323 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลกบินทร 105,000
3324 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 105,000
3325 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนนทรี 105,000
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3326 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนาแขม 105,000
3327 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบอทอง 105,000
3328 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
3329 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกา 105,000
3330 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลยานรี 105,000
3331 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคยีน 105,000
3332 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังดาล 105,000
3333 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน 105,000
3334 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง 105,000
3335 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองกี่ 105,000
3336 ปราจีนบรีุ กบนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 105,000
3337 ปราจีนบรีุ นาดี เทศบาลตําบลนาดี 175,000
3338 ปราจีนบรีุ นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ 105,000
3339 ปราจีนบรีุ นาดี องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธ์ิ 105,000
3340 ปราจีนบรีุ นาดี องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
3341 ปราจีนบรีุ นาดี องคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ 105,000
3342 ปราจีนบรีุ นาดี องคการบริหารสวนตําบลสะพานหนิ 105,000
3343 ปราจีนบรีุ นาดี องคการบริหารสวนตําบลสําพันตา 105,000
3344 ปราจีนบรีุ บานสราง เทศบาลตําบลบานสราง 175,000
3345 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางกระเบา 105,000
3346 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 105,000
3347 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางแตน 105,000
3348 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางปลารา 105,000
3349 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางพลวง 105,000
3350 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางยาง 105,000
3351 ปราจีนบรีุ บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบานสราง 105,000
3352 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม เทศบาลตําบลประจันตคาม 175,000
3353 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธ์ิงาม 175,000
3354 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 105,000
3355 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลคําโตนด 105,000
3356 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลดงบงั 105,000
3357 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลบานหอย 105,000
3358 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลบุฝาย 105,000
3359 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม 105,000
3360 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 105,000
3361 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 105,000
3362 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ เทศบาลตําบลโคกมะกอก 175,000
3363 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ เทศบาลตําบลบานนาปรือ 175,000
3364 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ 175,000
3365 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคกไมลาย 105,000
3366 ปราจีนบุรี เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดงขีเ้หล็ก 105,000
3367 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดงพระราม 105,000
3368 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 105,000
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3369 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเนนิหอม 105,000
3370 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม 105,000
3371 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางเดชะ 105,000
3372 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานพระ 105,000
3373 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด 105,000
3374 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 105,000
3375 ปราจีนบรีุ เมอืงปราจีนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ 105,000
3376 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธ์ิ เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 175,000
3377 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธ์ิ เทศบาลตําบลศรีมหาโพธ์ิ 175,000
3378 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลกรอกสมบูรณ 105,000
3379 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 105,000
3380 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลทาตูม 105,000
3381 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 105,000
3382 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ 105,000
3383 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพรง 105,000
3384 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลหวัหวา 105,000
3385 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ เทศบาลตําบลโคกปบ 175,000
3386 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลโคกไทย 105,000
3387 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ 105,000
3388 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลไผชะเลือด 105,000
3389 ปตตานี กะพอ องคการบริหารสวนตําบลกะรุบี 105,000
3390 ปตตานี กะพอ องคการบริหารสวนตําบลตะโละดอืรามัน 105,000
3391 ปตตานี กะพอ องคการบริหารสวนตําบลปลองหอย 105,000
3392 ปตตานี โคกโพธ์ิ เทศบาลตําบลโคกโพธ์ิ 175,000
3393 ปตตานี โคกโพธ์ิ เทศบาลตําบลนาประดู 175,000
3394 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลควนโนรี 105,000
3395 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลโคกโพธ์ิ 105,000
3396 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลชางไหตก 105,000
3397 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 105,000
3398 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 105,000
3399 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา 105,000
3400 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลนาเกตุ 105,000
3401 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลนาประดู 105,000
3402 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 105,000
3403 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลปากลอ 105,000
3404 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลปาบอน 105,000
3405 ปตตานี โคกโพธ์ิ องคการบริหารสวนตําบลมะกรูด 105,000
3406 ปตตานี ทุงยางแดง องคการบริหารสวนตําบลตะโละแมะนา 105,000
3407 ปตตานี ทุงยางแดง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดํา 105,000
3408 ปตตานี ทุงยางแดง องคการบริหารสวนตําบลปากู 105,000
3409 ปตตานี ทุงยางแดง องคการบริหารสวนตําบลพิเทน 105,000
3410 ปตตานี ปะนาเระ เทศบาลตําบลปะนาเระ 175,000
3411 ปตตานี ปะนาเระ เทศบาลตําบลพอมิง่ 175,000
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3412 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลควน 105,000
3413 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลคอกกระบอื 105,000
3414 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลดอน 105,000
3415 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
3416 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลทาน้ํา 105,000
3417 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
3418 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลบานนอก 105,000
3419 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลบานน้ําบอ 105,000
3420 ปตตานี มายอ เทศบาลตําบลมายอ 175,000
3421 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลกระเสาะ 105,000
3422 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลกระหวะ 105,000
3423 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลเกาะจัน 105,000
3424 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลตรัง 105,000
3425 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลถนน 105,000
3426 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลปะโด 105,000
3427 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลลางา 105,000
3428 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะยิไร 105,000
3429 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลสะกํา 105,000
3430 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลสาคอบน 105,000
3431 ปตตานี เมอืงปตตานี เทศบาลตําบลรูสะมิแล 175,000
3432 ปตตานี เมอืงปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี 175,000
3433 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลกะมิยอ 105,000
3434 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลคลองมานงิ 105,000
3435 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลตะลุโบะ 105,000
3436 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลุโละ 105,000
3437 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลบานา 105,000
3438 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลบาราโหม 105,000
3439 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลบาราเฮาะ 105,000
3440 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง 105,000
3441 ปตตานี เมอืงปตตานี องคการบริหารสวนตําบลปูยุด 105,000
3442 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลปาไร 105,000
3443 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเต้ีย 105,000
3444 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลแมลาน 105,000
3445 ปตตานี ไมแกน องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย 105,000
3446 ปตตานี ไมแกน องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง 105,000
3447 ปตตานี ไมแกน องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 105,000
3448 ปตตานี ยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง 175,000
3449 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลกระโอ 105,000
3450 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลกอลํา 105,000
3451 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลเขาตูม 105,000
3452 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 105,000
3453 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลประจัน 105,000
3454 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลปตูมดีุ 105,000
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3455 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี 105,000
3456 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลยะรัง 105,000
3457 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลระแวง 105,000
3458 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลวัด 105,000
3459 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลสะดาวา 105,000
3460 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลสะนอ 105,000
3461 ปตตานี ยะหร่ิง เทศบาลตําบลตอหลัง 175,000
3462 ปตตานี ยะหร่ิง เทศบาลตําบลตันหยง 175,000
3463 ปตตานี ยะหร่ิง เทศบาลตําบลบางปู 175,000
3464 ปตตานี ยะหร่ิง เทศบาลตําบลยะหร่ิง 175,000
3465 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลจะรัง 105,000
3466 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลตะโละ 105,000
3467 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลตะโละกาโปร 105,000
3468 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ 105,000
3469 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลตาแกะ 105,000
3470 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลตาลีอายร 105,000
3471 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลบาโลย 105,000
3472 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลปยามมุงั 105,000
3473 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลมะนังยง 105,000
3474 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลยามู 105,000
3475 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลราตาปนยัง 105,000
3476 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลสาบนั 105,000
3477 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลหนองแรต 105,000
3478 ปตตานี ยะหร่ิง องคการบริหารสวนตําบลแหลมโพธ์ิ 105,000
3479 ปตตานี สายบรีุ เทศบาลตําบลตะลุบนั 175,000
3480 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลกะดุนง 105,000
3481 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตะบิง้ 105,000
3482 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเตราะบอน 105,000
3483 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางเกา 105,000
3484 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบือเระ 105,000
3485 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลปะเสยะวอ 105,000
3486 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลแปน 105,000
3487 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลมะนังดาลํา 105,000
3488 ปตตานี สายบรีุ องคการบริหารสวนตําบลละหาร 105,000
3489 ปตตานี หนองจิก เทศบาลตําบลบอทอง 175,000
3490 ปตตานี หนองจิก เทศบาลตําบลหนองจิก 175,000
3491 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ 105,000
3492 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลคอลอตันหยง 105,000
3493 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลดอนรัก 105,000
3494 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลดาโตะ 105,000
3495 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลตุยง 105,000
3496 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลทากําชํา 105,000
3497 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลบางเขา 105,000
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3498 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลบางตาวา 105,000
3499 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลปุโละปโุย 105,000
3500 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลยาบี 105,000
3501 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลลิปะสะโง 105,000
3502 พเยา แมใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา* 175,000
3503 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ เทศบาลตําบลทาเรือ 175,000
3504 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ เทศบาลตําบลทาหลวง 175,000
3505 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลจําปา 105,000
3506 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาเจาสนกุ 105,000
3507 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 105,000
3508 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานรอม 105,000
3509 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลปากทา 105,000
3510 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิเอน 105,000
3511 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 105,000
3512 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย 105,000
3513 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาก 105,000
3514 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลตําบลนครหลวง 175,000
3515 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลตําบลอรัญญิก 175,000
3516 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก 105,000
3517 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลบอโพง 105,000
3518 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลบานชุง 105,000
3519 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลปากจัน่ 105,000
3520 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมลา 105,000
3521 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
3522 พระนครศรีอยุธยา บางซาย เทศบาลตําบลบางซาย 175,000
3523 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลเทพมงคล 105,000
3524 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลบางซาย 105,000
3525 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลปลายกลัด 105,000
3526 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลวังพัฒนา 105,000
3527 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร 175,000
3528 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลราชคราม 175,000
3529 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลกระแชง 105,000
3530 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 105,000
3531 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางย่ีโท 105,000
3532 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบานกลึง 105,000
3533 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบานมา 105,000
3534 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลไผพระ 105,000
3535 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลโพแตง 105,000
3536 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลไมตรา 105,000
3537 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 105,000
3538 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล 175,000
3539 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ 175,000
3540 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลกบเจา 105,000
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3541 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเตา 105,000
3542 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลบานคลัง 105,000
3543 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลพระขาว 105,000
3544 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั เทศบาลตําบลบางปะหนั 175,000
3545 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลตานมิ 105,000
3546 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลทับน้ํา 105,000
3547 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลบางเด่ือ 105,000
3548 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลบางปะหนั 105,000
3549 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลบานขลอ 105,000
3550 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลบานแปง 105,000
3551 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลบานล่ี 105,000
3552 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลพุทเลา 105,000
3553 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิสามตน 105,000
3554 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลเสาธง 105,000
3555 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องคการบริหารสวนตําบลหนัสัง 105,000
3556 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลคลองจิก 175,000
3557 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลเชียงรากนอย 175,000
3558 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ 175,000
3559 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลบางกระส้ัน 175,000
3560 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลบางปะอนิ(บานเลน*) 175,000
3561 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลบานกรด 175,000
3562 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลบานสราง 175,000
3563 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลปราสาททอง 175,000
3564 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ เทศบาลตําบลพระอินทราชา 175,000
3565 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกดิ 105,000
3566 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
3567 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลบางประแดง 105,000
3568 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลบานพลับ 105,000
3569 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลบานโพ 105,000
3570 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลบานหวา 105,000
3571 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลวัดยม 105,000
3572 พระนครศรีอยุธยา บางปะอนิ องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน 105,000
3573 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก เทศบาลตําบลบานแพรก 175,000
3574 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย 105,000
3575 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลสําพะเนยีง 105,000
3576 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลตําบลลาดชะโด 175,000
3577 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห 175,000
3578 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลกฎีุ 105,000
3579 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลดอนลาน 105,000
3580 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง 105,000
3581 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลนาคู 105,000
3582 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลบานแค 105,000
3583 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลลาดชิด 105,000
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3584 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม 105,000
3585 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก 105,000
3586 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 175,000
3587 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 175,000
3588 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน 105,000
3589 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเคยีน 105,000
3590 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลคลองสระบวั 105,000
3591 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 105,000
3592 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบานปอม 105,000
3593 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
3594 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลปากกราน 105,000
3595 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง 105,000
3596 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลลุมพลี 105,000
3597 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลวัดตูม 105,000
3598 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลสวนพริก 105,000
3599 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 105,000
3600 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลหนัตรา 105,000
3601 พระนครศรีอยุธยา ภาชี เทศบาลตําบลภาชี 175,000
3602 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลกระจิว 105,000
3603 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง 105,000
3604 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลดอนหญานาง 105,000
3605 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลไผลอม 105,000
3606 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลพระแกว 105,000
3607 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลระโสม 105,000
3608 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลหนองนํ้าใส 105,000
3609 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เทศบาลตําบลมหาราช 175,000
3610 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เทศบาลตําบลโรงชาง 175,000
3611 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลทาตอ 105,000
3612 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลบางนา 105,000
3613 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง 105,000
3614 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
3615 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
3616 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง 175,000
3617 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง เทศบาลตําบลสามเมือง 175,000
3618 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบนัลือ 105,000
3619 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องคการบริหารสวนตําบลคูสลอด 105,000
3620 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 105,000
3621 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องคการบริหารสวนตําบลลาดบวัหลวง 105,000
3622 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องคการบริหารสวนตําบลสิงหนาท 105,000
3623 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องคการบริหารสวนตําบลหลักชัย 105,000
3624 พระนครศรีอยุธยา วังนอย เทศบาลตําบลลําตาเสา 175,000
3625 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม 105,000
3626 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ 105,000
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3627 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล 105,000
3628 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลพยอม 105,000
3629 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 105,000
3630 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 105,000
3631 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลวังนอย 105,000
3632 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลสนบัทึบ 105,000
3633 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลหนัตะเภา 105,000
3634 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลเจาเจ็ด 175,000
3635 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลบางนมโค 175,000
3636 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลสามกอ 175,000
3637 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหวัเวียง 175,000
3638 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลเมืองเสนา 175,000
3639 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลชายนา 105,000
3640 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง 105,000
3641 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานแพน 105,000
3642 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 105,000
3643 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 105,000
3644 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย 105,000
3645 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลรางจรเข 105,000
3646 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลลาดงา 105,000
3647 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลสามตุม 105,000
3648 พระนครศรีอยุธยา อทุัย เทศบาลตําบลอทุัย 175,000
3649 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลขาวเมา 105,000
3650 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลคานหาม 105,000
3651 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลธนู 105,000
3652 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลบานชาง 105,000
3653 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลบานหบี 105,000
3654 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลโพสาวหาญ 105,000
3655 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลสามบณัฑิต 105,000
3656 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลเสนา 105,000
3657 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลหนองนํ้าสม 105,000
3658 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลหนองไมซุง 105,000
3659 พระนครศรีอยุธยา อทุัย องคการบริหารสวนตําบลอทุัย 105,000
3660 พะเยา จุน เทศบาลตําบลจุน 175,000
3661 พะเยา จุน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง 175,000
3662 พะเยา จุน เทศบาลตําบลเวียงลอ* 175,000
3663 พะเยา จุน เทศบาลตําบลหงสหนิ 175,000
3664 พะเยา จุน เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา 175,000
3665 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง 105,000
3666 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 105,000
3667 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลเชียงคํา 175,000
3668 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลบานทราย 175,000
3669 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลฝายกวาง 175,000
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3670 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลหยวน 175,000
3671 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเจดยีคํา 105,000
3672 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน 105,000
3673 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลทุงผาสุข 105,000
3674 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแวน 105,000
3675 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลแมลาว 105,000
3676 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น 105,000
3677 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 105,000
3678 พะเยา เชียงมวน เทศบาลตําบลเชียงมวน 175,000
3679 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลบานมาง 105,000
3680 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ 105,000
3681 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลบานถ้ํา 175,000
3682 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลหนองหลม 175,000
3683 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลหวยลาน 175,000
3684 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลเมืองดอกคําใต 175,000
3685 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลคือเวียง 105,000
3686 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 105,000
3687 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 105,000
3688 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 105,000
3689 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลบานปน 105,000
3690 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 105,000
3691 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลสันโคง 105,000
3692 พะเยา ปง เทศบาลตําบลงิม 175,000
3693 พะเยา ปง เทศบาลตําบลปง 175,000
3694 พะเยา ปง เทศบาลตําบลแมยม(ปง)* 175,000
3695 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลขุนควร 105,000
3696 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลควร 105,000
3697 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลงิม 105,000
3698 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง 105,000
3699 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 105,000
3700 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย 105,000
3701 พะเยา ภูกามยาว เทศบาลตําบลดงเจน 175,000
3702 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลดงเจน 105,000
3703 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลแมองิ 105,000
3704 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 105,000
3705 พะเยา ภูซาง เทศบาลตําบลสบบง 175,000
3706 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง 105,000
3707 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลทุงกลวย 105,000
3708 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 105,000
3709 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง 105,000
3710 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลทาจําป 175,000
3711 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลทาวังทอง 175,000
3712 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลบานตอม 175,000
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3713 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลบานตํ๊า 175,000
3714 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลบานสาง 175,000
3715 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลบานใหม 175,000
3716 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลแมกา 175,000
3717 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลแมปม 175,000
3718 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลตําบลสันปามวง 175,000
3719 พะเยา เมอืงพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 175,000
3720 พะเยา เมอืงพะเยา องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 105,000
3721 พะเยา เมอืงพะเยา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน 105,000
3722 พะเยา เมอืงพะเยา องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ 105,000
3723 พะเยา เมอืงพะเยา องคการบริหารสวนตําบลแมใส 105,000
3724 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลเจริญราษฎร 175,000
3725 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลบานเหลา 175,000
3726 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลปาแฝก 175,000
3727 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลแมใจ 175,000
3728 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลศรีถอย 175,000
3729 พะเยา แมใจ องคการบริหารสวนตําบลแมสุก 105,000
3730 พังงา กะปง เทศบาลตําบลทานา 175,000
3731 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลทานา 105,000
3732 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลรมณีย 105,000
3733 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลเหมาะ 105,000
3734 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลเหล 105,000
3735 พังงา เกาะยาว เทศบาลตําบลเกาะยาว 175,000
3736 พังงา เกาะยาว เทศบาลตําบลพรุใน 175,000
3737 พังงา เกาะยาว องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย 105,000
3738 พังงา เกาะยาว องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวใหญ 105,000
3739 พังงา คุระบรีุ เทศบาลตําบลคุระบรีุ 175,000
3740 พังงา คุระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเกาะพระทอง 105,000
3741 พังงา คุระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคุระ 105,000
3742 พังงา คุระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางวัน 105,000
3743 พังงา คุระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลแมนางขาว 105,000
3744 พังงา ตะกัว่ทุง เทศบาลตําบลกระโสม 175,000
3745 พังงา ตะกัว่ทุง เทศบาลตําบลโคกกลอย 175,000
3746 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลกระโสม 105,000
3747 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลกะไหล 105,000
3748 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลคลองเคยีน 105,000
3749 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 105,000
3750 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลถํ้า 105,000
3751 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลทาอยู 105,000
3752 พังงา ตะกัว่ทุง องคการบริหารสวนตําบลหลอยูง 105,000
3753 พังงา ตะกัว่ปา เทศบาลตําบลคึกคัก 175,000
3754 พังงา ตะกัว่ปา เทศบาลตําบลบางนายสี 175,000
3755 พังงา ตะกัว่ปา เทศบาลเมอืงตะกัว่ปา 175,000
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3756 พังงา ตะกัว่ปา องคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา 105,000
3757 พังงา ตะกัว่ปา องคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน 105,000
3758 พังงา ตะกัว่ปา องคการบริหารสวนตําบลบางไทร 105,000
3759 พังงา ตะกัว่ปา องคการบริหารสวนตําบลบางมวง 105,000
3760 พังงา ทับปดุ เทศบาลตําบลทับปดุ 175,000
3761 พังงา ทับปดุ องคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ 105,000
3762 พังงา ทับปดุ องคการบริหารสวนตําบลทับปดุ 105,000
3763 พังงา ทับปดุ องคการบริหารสวนตําบลบอแสน 105,000
3764 พังงา ทับปดุ องคการบริหารสวนตําบลบางเหรียง 105,000
3765 พังงา ทับปดุ องคการบริหารสวนตําบลมะรุย 105,000
3766 พังงา ทายเหมอืง เทศบาลตําบลทายเหมอืง 175,000
3767 พังงา ทายเหมอืง เทศบาลตําบลลําแกน 175,000
3768 พังงา ทายเหมอืง องคการบริหารสวนตําบลทายเหมอืง 105,000
3769 พังงา ทายเหมอืง องคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว 105,000
3770 พังงา ทายเหมอืง องคการบริหารสวนตําบลนาเตย 105,000
3771 พังงา ทายเหมอืง องคการบริหารสวนตําบลบางทอง 105,000
3772 พังงา ทายเหมอืง องคการบริหารสวนตําบลลําภี 105,000
3773 พังงา เมืองพังงา เทศบาลตําบลบางเตย 175,000
3774 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมอืงพังงา 175,000
3775 พังงา เมอืงพังงา องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี 105,000
3776 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลตากแดด 105,000
3777 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลถํ้าน้ําผุด 105,000
3778 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลทุงคาโงก 105,000
3779 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลนบปริง 105,000
3780 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลปากอ 105,000
3781 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลกงหรา 175,000
3782 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลคลองทรายยาว 175,000
3783 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลชะรัด 175,000
3784 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลสมหวัง 175,000
3785 พัทลุง กงหรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเฉลิม 105,000
3786 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลเขาชัยสน 175,000
3787 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลโคกมวง 175,000
3788 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลจองถนน 175,000
3789 พัทลุง เขาชัยสน องคการบริหารสวนตําบลเขาชัยสน 105,000
3790 พัทลุง เขาชัยสน องคการบริหารสวนตําบลควนขนนุ 105,000
3791 พัทลุง เขาชัยสน องคการบริหารสวนตําบลหานโพธ์ิ 105,000
3792 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลควนขนนุ 175,000
3793 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลดอนทราย 175,000
3794 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลโตนดดวน 175,000
3795 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลทะเลนอย 175,000
3796 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลนาขยาด 175,000
3797 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลบานสวน* 175,000
3798 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลพนางตุง 175,000
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3799 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลแพรกหา 175,000
3800 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ 175,000
3801 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลหนองพอ* 175,000
3802 พัทลุง ควนขนนุ เทศบาลตําบลแหลมโตนด 175,000
3803 พัทลุง ควนขนนุ องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 105,000
3804 พัทลุง ควนขนนุ องคการบริหารสวนตําบลปนแต 105,000
3805 พัทลุง ควนขนนุ องคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 105,000
3806 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลเขาหวัชาง 175,000
3807 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลคลองใหญ 175,000
3808 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลควนเสาธง* 175,000
3809 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลตะโหมด 175,000
3810 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลแมขรี* 175,000
3811 พัทลุง บางแกว เทศบาลตําบลทามะเด่ือ 175,000
3812 พัทลุง บางแกว เทศบาลตําบลบางแกว* 175,000
3813 พัทลุง บางแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกสัก 105,000
3814 พัทลุง บางแกว องคการบริหารสวนตําบลนาปะขอ 105,000
3815 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลเกาะนางคํา 175,000
3816 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลดอนทราย 175,000
3817 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลดอนประดู 175,000
3818 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลปากพะยูน 175,000
3819 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลหารเทา 175,000
3820 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลอาวพะยูน* 175,000
3821 พัทลุง ปากพะยูน องคการบริหารสวนตําบลเกาะหมาก 105,000
3822 พัทลุง ปากพะยูน องคการบริหารสวนตําบลฝาละมี 105,000
3823 พัทลุง ปาบอน เทศบาลตําบลปาบอน 175,000
3824 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย 105,000
3825 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 105,000
3826 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลปาบอน 105,000
3827 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 105,000
3828 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลหนองธง 105,000
3829 พัทลุง ปาพยอม เทศบาลตําบลบานพราว 175,000
3830 พัทลุง ปาพยอม เทศบาลตําบลลานขอย 175,000
3831 พัทลุง ปาพะยอม องคการบริหารสวนตําบลเกาะเตา 105,000
3832 พัทลุง ปาพะยอม องคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม 105,000
3833 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลเขาเจียก 175,000
3834 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลโคกชะงาย 175,000
3835 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลทาแค 175,000
3836 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลทามิหรํา 175,000
3837 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลนาทอม 175,000
3838 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลนาโหนด 175,000
3839 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลปรางหมู 175,000
3840 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลพญาขัน 175,000
3841 พัทลุง เมอืงพัทลุง เทศบาลตําบลรมเมอืง 175,000
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3842 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมอืงพัทลุง 175,000
3843 พัทลงุ เมอืงพัทลุง องคการบริหารสวนตําบลควนมะพราว 105,000
3844 พัทลุง เมอืงพัทลุง องคการบริหารสวนตําบลชัยบรีุ 105,000
3845 พัทลุง เมอืงพัทลุง องคการบริหารสวนตําบลตํานาน 105,000
3846 พัทลุง เมอืงพัทลุง องคการบริหารสวนตําบลลําปา 105,000
3847 พัทลุง ศรีนครินทร เทศบาลตําบลชุมพล 175,000
3848 พัทลุง ศรีนครินทร เทศบาลตําบลบานนา 175,000
3849 พัทลุง ศรีนครินทร เทศบาลตําบลลําสินธุ 175,000
3850 พัทลุง ศรีนครินทร เทศบาลตําบลอางทอง 175,000
3851 พัทลุง ศรีบรรพต องคการบริหารสวนตําบลเขาปู 105,000
3852 พัทลุง ศรีบรรพต องคการบริหารสวนตําบลเขายา 105,000
3853 พัทลุง ศรีบรรพต องคการบริหารสวนตําบลตะแพน 105,000
3854 พิจิตร ดงเจริญ เทศบาลตําบลวังบงค* 175,000
3855 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังง้ิว 105,000
3856 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังง้ิวใต 105,000
3857 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหวยพุก 105,000
3858 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม 105,000
3859 พิจิตร ตะพานหนิ เทศบาลตําบลหนองพยอม 175,000
3860 พิจิตร ตะพานหนิ เทศบาลเมอืงตะพานหนิ 175,000
3861 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลคลองคณู 105,000
3862 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 105,000
3863 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลดงตะขบ 105,000
3864 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน 105,000
3865 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธ์ิ 105,000
3866 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลไผหลวง 105,000
3867 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง 105,000
3868 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลวังหลุม 105,000
3869 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลวังหวา 105,000
3870 พิจิตร ตะพานหนิ องคการบริหารสวนตําบลหวยเกตุ 105,000
3871 พิจิตร ทับคลอ เทศบาลตําบลเขาทราย 175,000
3872 พิจิตร ทับคลอ เทศบาลตําบลทับคลอ 175,000
3873 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลเขาเจ็ดลูก 105,000
3874 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลเขาทราย 105,000
3875 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ 105,000
3876 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทายทุง 105,000
3877 พิจิตร บางมลูนาก เทศบาลตําบลเนนิมะกอก 175,000
3878 พิจิตร บางมลูนาก เทศบาลตําบลบางไผ 175,000
3879 พิจิตร บางมลูนาก เทศบาลตําบลวังตะกู 175,000
3880 พิจิตร บางมลูนาก เทศบาลตําบลสํานกัขุนเณร 175,000
3881 พิจิตร บางมลูนาก เทศบาลตําบลหอไกร 175,000
3882 พิจิตร บางมลูนาก เทศบาลเมอืงบางมลูนาก 175,000
3883 พิจิตร บางมลูนาก องคการบริหารสวนตําบลบางไผ 105,000
3884 พิจิตร บางมลูนาก องคการบริหารสวนตําบลภูมิ 105,000
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3885 พิจิตร บางมลูนาก องคการบริหารสวนตําบลลําประดา 105,000
3886 พิจิตร บางมลูนาก องคการบริหารสวนตําบลวังกรด 105,000
3887 พิจิตร บางมลูนาก องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 105,000
3888 พิจิตร บางมลูนาก องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง 105,000
3889 พิจิตร บงึนาราง องคการบริหารสวนตําบลบางลาย 105,000
3890 พิจิตร บงึนาราง องคการบริหารสวนตําบลบึงนาราง 105,000
3891 พิจิตร บงึนาราง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิไทรงาม 105,000
3892 พิจิตร บงึนาราง องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 105,000
3893 พิจติร บงึนาราง องคการบริหารสวนตําบลแหลมรัง 105,000
3894 พิจิตร โพทะเล เทศบาลตําบลทาเสา 175,000
3895 พิจิตร โพทะเล เทศบาลตําบลทุงนอย 175,000
3896 พิจิตร โพทะเล เทศบาลตําบลบางคลาน 175,000
3897 พิจิตร โพทะเล เทศบาลตําบลโพทะเล 175,000
3898 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทะนง 105,000
3899 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาขมิน้ 105,000
3900 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทานัง่ 105,000
3901 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาบวั 105,000
3902 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทายน้ํา 105,000
3903 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 105,000
3904 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลบานนอย 105,000
3905 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล 105,000
3906 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลวัดขวาง 105,000
3907 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง เทศบาลตําบลไผรอบ 175,000
3908 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง เทศบาลตําบลโพธ์ิประทับชาง 175,000
3909 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลดงเสือเหลือง 105,000
3910 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 105,000
3911 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลเนนิสวาง 105,000
3912 พิจิตร โพธ์ิประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลไผทาโพ 105,000
3913 พิจติร โพธ์ิประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิประทับชาง 105,000
3914 พิจิตร เมอืงพิจิตร เทศบาลตําบลดงปาคํา 175,000
3915 พิจิตร เมอืงพิจิตร เทศบาลตําบลทาฬอ 175,000
3916 พิจิตร เมอืงพิจิตร เทศบาลตําบลวังกรด 175,000
3917 พิจิตร เมอืงพิจิตร เทศบาลตําบลหวัดง 175,000
3918 พิจิตร เมอืงพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 175,000
3919 พิจติร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลคลองคะเชนทร 105,000
3920 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 105,000
3921 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง 105,000
3922 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 105,000
3923 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลทาฬอ 105,000
3924 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลบานบุง 105,000
3925 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 105,000
3926 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 105,000
3927 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง 105,000
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3928 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกา 105,000
3929 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 105,000
3930 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 105,000
3931 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลสายคําโห 105,000
3932 พิจิตร เมอืงพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลหวัดง 105,000
3933 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
3934 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลบึงบวั 105,000
3935 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลวังโมกข 105,000
3936 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 105,000
3937 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลตําบลวังทรายพูน 175,000
3938 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลตําบลหนองปลอง 175,000
3939 พิจิตร วังทรายพูน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายพูน 105,000
3940 พิจิตร วังทรายพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล 105,000
3941 พิจิตร วังทรายพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ 105,000
3942 พิจิตร สากเหล็ก เทศบาลตําบลสากเหล็ก 175,000
3943 พิจิตร สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลคลองทราย 105,000
3944 พิจิตร สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 105,000
3945 พิจิตร สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลวังทับไทร 105,000
3946 พิจิตร สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลสากเหล็ก 105,000
3947 พิจิตร สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร 105,000
3948 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลกําแพงดิน 175,000
3949 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลเนนิปอ 175,000
3950 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลสามงาม 175,000
3951 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลกําแพงดิน 105,000
3952 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลรังนก 105,000
3953 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลสามงาม 105,000
3954 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน 105,000
3955 พิษณุโลก ชาติตระการ เทศบาลตําบลปาแดง 175,000
3956 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ 105,000
3957 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลทาสะแก 105,000
3958 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบอภาค 105,000
3959 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบานดง 105,000
3960 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลปาแดง 105,000
3961 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลสวนเมีย่ง 105,000
3962 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลตําบลนครไทย 175,000
3963 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลตําบลบานแยง 175,000
3964 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลนครชุม 105,000
3965 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 105,000
3966 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลนํ้ากุม 105,000
3967 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลเนนิเพิ่ม 105,000
3968 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลบอโพธ์ิ 105,000
3969 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลบานพราว 105,000
3970 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลยางโกลน 105,000
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3971 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว 105,000
3972 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลหวยเฮ้ีย 105,000
3973 พิษณุโลก เนนิมะปราง เทศบาลตําบลไทรยอย 175,000
3974 พิษณุโลก เนนิมะปราง เทศบาลตําบลเนนิมะปราง 175,000
3975 พิษณุโลก เนนิมะปราง เทศบาลตําบลบานมงุ 175,000
3976 พิษณุโลก เนนิมะปราง องคการบริหารสวนตําบลชมพู 105,000
3977 พิษณุโลก เนนิมะปราง องคการบริหารสวนตําบลเนนิมะปราง 105,000
3978 พิษณุโลก เนนิมะปราง องคการบริหารสวนตําบลบานนอยซุมขีเ้หล็ก 105,000
3979 พิษณุโลก เนนิมะปราง องคการบริหารสวนตําบลวังโพรง 105,000
3980 พิษณุโลก เนนิมะปราง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง 105,000
3981 พิษณุโลก บางกระทุม เทศบาลตําบลเนนิกุม 175,000
3982 พิษณุโลก บางกระทุม เทศบาลตําบลบางกระทุม 175,000
3983 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลโคกสลุด 105,000
3984 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลทาตาล 105,000
3985 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก 105,000
3986 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลบางกระทุง 105,000
3987 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
3988 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลไผลอม 105,000
3989 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลสนามคลี 105,000
3990 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกํา 175,000
3991 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกําเมอืงใหม* 175,000
3992 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลบึงระมาณ* 175,000
3993 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลปลักแรด 175,000
3994 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลพันเสา 175,000
3995 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลคุยมวง 105,000
3996 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงสงคราม 105,000
3997 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลทานางงาม 105,000
3998 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 105,000
3999 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลบอทอง 105,000
4000 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลบึงกอก 105,000
4001 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลวังอทิก 105,000
4002 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลหนองกลุา 105,000
4003 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลตําบลพรหมพิราม 175,000
4004 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลตําบลวงฆอง 175,000
4005 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลดงประคํา 105,000
4006 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลตลุกเทียม 105,000
4007 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลทับยายเชียง 105,000
4008 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 105,000
4009 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม 105,000
4010 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตอง 105,000
4011 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตูม 105,000
4012 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง 105,000
4013 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลวังวน 105,000
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4014 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลศรีภิรมย 105,000
4015 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 105,000
4016 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลหอกลอง 105,000
4017 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก เทศบาลตําบลทาทอง 175,000
4018 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก เทศบาลตําบลบานคลอง 175,000
4019 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก เทศบาลตําบลบานใหม 175,000
4020 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก เทศบาลตําบลพลายชุมพล 175,000
4021 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก เทศบาลตําบลหวัรอ 175,000
4022 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 175,000
4023 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลง้ิวงาม 105,000
4024 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลจอมทอง 105,000
4025 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง 105,000
4026 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิ 105,000
4027 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบานกราง 105,000
4028 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบานปา 105,000
4029 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ 105,000
4030 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลปากโทก 105,000
4031 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน 105,000
4032 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง 105,000
4033 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําคู 105,000
4034 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 105,000
4035 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวัดพริก 105,000
4036 พิษณุโลก เมอืงพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลสมอแข 105,000
4037 พิษณุโลก เมอืงฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก 175,000
4038 พิษณุโลก วังทอง เทศบาลตําบลวังทอง 175,000
4039 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 105,000
4040 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลชัยนาม 105,000
4041 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลดินทอง 105,000
4042 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลทาหมืน่ราม 105,000
4043 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
4044 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลพันชาลี 105,000
4045 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลแมระกา 105,000
4046 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
4047 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังนกแอน 105,000
4048 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังพิกลุ 105,000
4049 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ 105,000
4050 พิษณุโลก วัดโบสถ เทศบาลตําบลวัดโบสถ 175,000
4051 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลคันโชง 105,000
4052 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทอแท 105,000
4053 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 105,000
4054 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
4055 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ 105,000
4056 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลหนิลาด 105,000
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4057 เพชรบรีุ แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน 105,000
4058 เพชรบรีุ แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง 105,000
4059 เพชรบรีุ แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลพุสวรรค 105,000
4060 เพชรบรีุ แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร 105,000
4061 เพชรบรีุ แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลสองพี่นอง 105,000
4062 เพชรบรีุ แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลหวยแมเพรียง 105,000
4063 เพชรบรีุ เขายอย เทศบาลตําบลเขายอย 175,000
4064 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลเขายอย 105,000
4065 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพล 105,000
4066 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนอื 105,000
4067 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหนองปรง 105,000
4068 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล 105,000
4069 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหวยทาชาง 105,000
4070 เพชรบรีุ เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 105,000
4071 เพชรบรีุ ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง 175,000
4072 เพชรบรีุ ชะอํา เทศบาลตําบลบางเกา 175,000
4073 เพชรบรีุ ชะอํา เทศบาลเมอืงชะอํา 175,000
4074 เพชรบรีุ ชะอํา องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 105,000
4075 เพชรบรีุ ชะอํา องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 105,000
4076 เพชรบรีุ ชะอํา องคการบริหารสวนตําบลหนองศาลา 105,000
4077 เพชรบรีุ ชะอํา องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ 105,000
4078 เพชรบรีุ ทายาง เทศบาลตําบลทาไมรวก 175,000
4079 เพชรบรีุ ทายาง เทศบาลตําบลทายาง 175,000
4080 เพชรบรีุ ทายาง เทศบาลตําบลทาแลง 175,000
4081 เพชรบรีุ ทายาง เทศบาลตําบลหนองจอก 175,000
4082 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง 105,000
4083 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปกุ 105,000
4084 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลทาคอย 105,000
4085 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลบานในดง 105,000
4086 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 105,000
4087 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา 105,000
4088 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลยางหยอง 105,000
4089 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลวังไคร 105,000
4090 เพชรบรีุ ทายาง องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก 105,000
4091 เพชรบรีุ บานลาด เทศบาลตําบลบานลาด 175,000
4092 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลตําหรุ 105,000
4093 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 105,000
4094 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 105,000
4095 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลทาเสน 105,000
4096 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลบานทาน 105,000
4097 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลบานหาด 105,000
4098 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลโรงเข 105,000
4099 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 105,000
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4100 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลไรมะขาม 105,000
4101 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลไรสะทอน 105,000
4102 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลสมอพลือ 105,000
4103 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด 105,000
4104 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองกะปุ 105,000
4105 เพชรบรีุ บานลาด องคการบริหารสวนตําบลหวยลึก 105,000
4106 เพชรบรีุ บานแหลม เทศบาลตําบลบางตะบนู 175,000
4107 เพชรบรีุ บานแหลม เทศบาลตําบลบานแหลม 175,000
4108 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 105,000
4109 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลทาแรงออก 105,000
4110 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
4111 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร 105,000
4112 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางครก 105,000
4113 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางตะบนู 105,000
4114 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบานแหลม 105,000
4115 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลปากทะเล 105,000
4116 เพชรบรีุ บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบีย้ 105,000
4117 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ เทศบาลตําบลหนองขนาน 175,000
4118 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ เทศบาลตําบลหวัสะพาน 175,000
4119 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 175,000
4120 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ เทศบาลเมืองเพชรบรีุ 175,000
4121 เพชรบุรี เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลชองสะแก 105,000
4122 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 105,000
4123 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตนมะพราว 105,000
4124 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง 105,000
4125 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลธงชัย 105,000
4126 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม 105,000
4127 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนาวุง 105,000
4128 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางจาก 105,000
4129 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางจาน 105,000
4130 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานกุม 105,000
4131 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 105,000
4132 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโพพระ 105,000
4133 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโพไรหวาน 105,000
4134 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไรสม 105,000
4135 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 105,000
4136 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 105,000
4137 เพชรบรีุ เมอืงเพชรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน 105,000
4138 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง องคการบริหารสวนตําบลทาตะครอ 105,000
4139 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง องคการบริหารสวนตําบลยางนํ้ากลัดใต 105,000
4140 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง 105,000
4141 เพชรบรูณ เขาคอ เทศบาลตําบลแคมปสน 175,000
4142 เพชรบรูณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย 105,000
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4143 เพชรบรูณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 105,000
4144 เพชรบรูณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลทุงสมอ 105,000
4145 เพชรบรูณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา 105,000
4146 เพชรบรูณ ชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน 175,000
4147 เพชรบรูณ ชนแดน เทศบาลตําบลดงขุย 175,000
4148 เพชรบรูณ ชนแดน เทศบาลตําบลทาขาม 175,000
4149 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลชนแดน 105,000
4150 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลซับพุทรา 105,000
4151 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลดงขุย 105,000
4152 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลตะกดุไร 105,000
4153 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
4154 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย 105,000
4155 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท 105,000
4156 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลลาดแค 105,000
4157 เพชรบรูณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลศาลาลาย 105,000
4158 เพชรบรูณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลโคกมน 105,000
4159 เพชรบรูณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลนํ้าหนาว 105,000
4160 เพชรบรูณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง 105,000
4161 เพชรบรูณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน 105,000
4162 เพชรบรูณ บงึสามพัน เทศบาลตําบลซับสมอทอด 175,000
4163 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลกนัจุ 105,000
4164 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง 105,000
4165 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด 105,000
4166 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลบึงสามพัน 105,000
4167 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลพญาวัง 105,000
4168 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลวังพิกลุ 105,000
4169 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลศรีมงคล 105,000
4170 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
4171 เพชรบรูณ บงึสามพัน องคการบริหารสวนตําบลหนองแจง 105,000
4172 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ เทศบาลตําบลทาพล 175,000
4173 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ เทศบาลตําบลนาง่ัว 175,000
4174 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ เทศบาลตําบลวังชมภู 175,000
4175 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ 175,000
4176 เพชรบูรณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลชอนไพร 105,000
4177 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลดงมลูเหล็ก 105,000
4178 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 105,000
4179 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลทาพล 105,000
4180 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลนาปา 105,000
4181 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลนายม 105,000
4182 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลนํ้ารอน 105,000
4183 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลบานโคก 105,000
4184 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลบานโตก 105,000
4185 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลปาเลา 105,000
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4186 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลระวิง 105,000
4187 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู 105,000
4188 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลสะเดยีง 105,000
4189 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลหวยสะแก 105,000
4190 เพชรบรูณ เมอืงเพชรบรูณ องคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ 105,000
4191 เพชรบรูณ วังโปง เทศบาลตําบลทายดง 175,000
4192 เพชรบรูณ วังโปง เทศบาลตําบลวังโปง 175,000
4193 เพชรบรูณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลซับเปบ 105,000
4194 เพชรบรูณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลทายดง 105,000
4195 เพชรบรูณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลวังโปง 105,000
4196 เพชรบรูณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลวังศาล 105,000
4197 เพชรบรูณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
4198 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ เทศบาลตําบลพุเตย 175,000
4199 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ เทศบาลเมืองวิเชียรบรีุ 175,000
4200 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคกปรง 105,000
4201 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลซับนอย 105,000
4202 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลซับสมบรูณ 105,000
4203 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทาโรง 105,000
4204 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนํ้ารอน 105,000
4205 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบอรัง 105,000
4206 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 105,000
4207 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลพุขาม 105,000
4208 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลพุเตย 105,000
4209 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลภูน้ําหยด 105,000
4210 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลยางสาว 105,000
4211 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ 105,000
4212 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสระประดู 105,000
4213 เพชรบรูณ วิเชียรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 105,000
4214 เพชรบรูณ ศรีเทพ เทศบาลตําบลโคกสะอาด 175,000
4215 เพชรบรูณ ศรีเทพ เทศบาลตําบลสวางวัฒนา 175,000
4216 เพชรบรูณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง 105,000
4217 เพชรบรูณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลนาสนุน 105,000
4218 เพชรบรูณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลประดูงาม 105,000
4219 เพชรบรูณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลศรีเทพ 105,000
4220 เพชรบรูณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด 105,000
4221 เพชรบรูณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลหนองยางทอย 105,000
4222 เพชรบรูณ หนองไผ เทศบาลตําบลเฉลียงทอง* 175,000
4223 เพชรบรูณ หนองไผ เทศบาลตําบลนาเฉลียง 175,000
4224 เพชรบรูณ หนองไผ เทศบาลตําบลบอไทย 175,000
4225 เพชรบรูณ หนองไผ เทศบาลตําบลบัววัฒนา 175,000
4226 เพชรบรูณ หนองไผ เทศบาลตําบลบานโภชน 175,000
4227 เพชรบรูณ หนองไผ เทศบาลตําบลหนองไผ 175,000
4228 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลกองทูล 105,000
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4229 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลทาดวง 105,000
4230 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลทาแดง 105,000
4231 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร 105,000
4232 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลยางงาม 105,000
4233 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลวังทาดี 105,000
4234 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลวังโบสถ 105,000
4235 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
4236 เพชรบรูณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 105,000
4237 เพชรบรูณ หลมเกา เทศบาลตําบลหลมเกา 175,000
4238 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 105,000
4239 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลนาเกาะ 105,000
4240 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลนาซํา 105,000
4241 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลนาแซง 105,000
4242 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลบานเนนิ 105,000
4243 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลวังบาล 105,000
4244 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลศิลา 105,000
4245 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา 105,000
4246 เพชรบรูณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลหนิฮาว 105,000
4247 เพชรบรูณ หลมสัก เทศบาลตําบลตาลเดีย่ว 175,000
4248 เพชรบรูณ หลมสัก เทศบาลเมอืงหลมสัก 175,000
4249 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลชางตะลูด 105,000
4250 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลทาอบิญุ 105,000
4251 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลนํ้ากอ 105,000
4252 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลนํ้าชุน 105,000
4253 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
4254 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานต้ิว 105,000
4255 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
4256 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานโสก 105,000
4257 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานหวาย 105,000
4258 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 105,000
4259 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบุงน้ําเตา 105,000
4260 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 105,000
4261 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลปากดุก 105,000
4262 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลฝายนาแซง 105,000
4263 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลลานปา 105,000
4264 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลวัดปา 105,000
4265 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลสักหลง 105,000
4266 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลหนองไขว 105,000
4267 เพชรบรูณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลหวยไร 105,000
4268 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย 175,000
4269 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลปงปาหวาย 175,000
4270 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลแมจัว๊ 175,000
4271 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลเดนชัย 105,000
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4272 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลไทรยอย 105,000
4273 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลแมจัว๊ะ 105,000
4274 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลหวยไร 105,000
4275 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลชอแฮ 175,000
4276 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลทุงกวาว 175,000
4277 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลทุงโฮง 175,000
4278 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลบานถิน่ 175,000
4279 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลปาแมต 175,000
4280 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลแมคํามี 175,000
4281 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลแมหลาย 175,000
4282 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลวังหงส 175,000
4283 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลเวียงตา 175,000
4284 แพร เมอืงแพร เทศบาลตําบลสวนเข่ือน 175,000
4285 แพร เมอืงแพร เทศบาลเมืองแพร 175,000
4286 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลกาญจนา 105,000
4287 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
4288 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลนาจักร 105,000
4289 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลปาแดง 105,000
4290 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลแมยม 105,000
4291 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลรองฟอง 105,000
4292 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลวังธง 105,000
4293 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลหวยมา 105,000
4294 แพร เมอืงแพร องคการบริหารสวนตําบลเหมอืงหมอ 105,000
4295 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลบานเวียง 175,000
4296 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง 175,000
4297 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเลา 105,000
4298 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลไผโทน 105,000
4299 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมทราย 105,000
4300 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล 105,000
4301 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางรอง 105,000
4302 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางฮอ 105,000
4303 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลรองกวาง 105,000
4304 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 105,000
4305 แพร ลอง เทศบาลตําบลบานปน 175,000
4306 แพร ลอง เทศบาลตําบลแมปาน 175,000
4307 แพร ลอง เทศบาลตําบลแมลานนา* 175,000
4308 แพร ลอง เทศบาลตําบลหวยออ 175,000
4309 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลตาผามอก 105,000
4310 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลทุงแลง 105,000
4311 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลบอเหล็กลอง 105,000
4312 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลบานปน 105,000
4313 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลปากกาง 105,000
4314 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลหวัทุง 105,000
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4315 แพร วังช้ิน เทศบาลตําบลวังชิน้ 175,000
4316 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน 105,000
4317 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 105,000
4318 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลแมเกิง๋ 105,000
4319 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลแมปาก 105,000
4320 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลแมพุง 105,000
4321 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลวังชิน้ 105,000
4322 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลสรอย 105,000
4323 แพร สอง เทศบาลตําบลสอง 175,000
4324 แพร สอง เทศบาลตําบลหวยหมาย 175,000
4325 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล 105,000
4326 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลเตาปนู 105,000
4327 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลทุงนาว 105,000
4328 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 105,000
4329 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานหนนุ 105,000
4330 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลสะเอยีบ 105,000
4331 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลหวัเมอืง 105,000
4332 แพร สูงเมน เทศบาลตําบลสูงเมน 175,000
4333 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลดอนมลู 105,000
4334 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลนํ้าชํา 105,000
4335 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกวาง 105,000
4336 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ 105,000
4337 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานปง 105,000
4338 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 105,000
4339 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง 105,000
4340 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 105,000
4341 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง 105,000
4342 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลสบสาย 105,000
4343 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลสูงเมน 105,000
4344 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลหวัฝาย 105,000
4345 แพร หนองมวงไข เทศบาลตําบลหนองมวงไข 175,000
4346 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลตําหนักธรรม 105,000
4347 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลทุงแคว 105,000
4348 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลนํ้ารัด 105,000
4349 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี 105,000
4350 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง 105,000
4351 ภูเกต็ กะทู เทศบาลเมืองกะทู 175,000
4352 ภูเกต็ กะทู เทศบาลเมืองปาตอง 175,000
4353 ภูเกต็ กะทู องคการบริหารสวนตําบลกมลา 105,000
4354 ภูเกต็ ถลาง เทศบาลตําบลเชิงทะเล 175,000
4355 ภูเกต็ ถลาง เทศบาลตําบลเทพกษตัรีย 175,000
4356 ภูเกต็ ถลาง เทศบาลตําบลปาคลอก 175,000
4357 ภูเกต็ ถลาง เทศบาลตําบลศรีสุนทร 175,000
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4358 ภูเกต็ ถลาง องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 105,000
4359 ภูเกต็ ถลาง องคการบริหารสวนตําบลเทพกระษตัรี 105,000
4360 ภูเกต็ ถลาง องคการบริหารสวนตําบลไมขาว 105,000
4361 ภูเกต็ ถลาง องคการบริหารสวนตําบลสาคู 105,000
4362 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ เทศบาลตําบลกะรน 175,000
4363 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ เทศบาลตําบลฉลอง 175,000
4364 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ เทศบาลตําบลรัษฎา 175,000
4365 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ เทศบาลตําบลราไวย 175,000
4366 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ เทศบาลตําบลวิชติ 175,000
4367 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเกต็ 175,000
4368 ภูเก็ต เมอืงภูเกต็ องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว 105,000
4369 มหาสาคาม กนัทรวิชัย เทศบาลตําบลขามเรียง 175,000
4370 มหาสารคาม กนัทรวิชัย เทศบาลตําบลโคกพระ 175,000
4371 มหาสารคาม กนัทรวิชัย เทศบาลตําบลทาขอนยาง 175,000
4372 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลกดุใสจอ 105,000
4373 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลขามเฒาพัฒนา 105,000
4374 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลเขวาใหญ 105,000
4375 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร 105,000
4376 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกพระ 105,000
4377 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวน 105,000
4378 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลมะคา 105,000
4379 มหาสารคาม กนัทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 105,000
4380 มหาสารคาม กดุรัง องคการบริหารสวนตําบลกดุรัง 105,000
4381 มหาสารคาม กดุรัง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 105,000
4382 มหาสารคาม กดุรัง องคการบริหารสวนตําบลเลิงแฝก 105,000
4383 มหาสารคาม กดุรัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
4384 มหาสารคาม กดุรัง องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย 105,000
4385 มหาสารคาม แกดํา เทศบาลตําบลแกดํา 175,000
4386 มหาสารคาม แกดํา เทศบาลตําบลมิตรภาพ 175,000
4387 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลแกดํา 105,000
4388 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลโนนภิบาล 105,000
4389 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลวังแสง 105,000
4390 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุ 105,000
4391 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เทศบาลตําบลหวัขวาง 175,000
4392 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแกงแก 105,000
4393 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร 105,000
4394 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเขือ่น 105,000
4395 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง 105,000
4396 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแพง 105,000
4397 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
4398 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลยางทาแจง 105,000
4399 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลยางนอย 105,000
4400 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเลิงใต 105,000
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4401 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลวังยาว 105,000
4402 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุสวรรค 105,000
4403 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 105,000
4404 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
4405 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก 105,000
4406 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหวัขวาง 105,000
4407 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเหลา 105,000
4408 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแหใต 105,000
4409 มหาสารคาม ชืน่ชม เทศบาลตําบลกดุปลาดกุ 175,000
4410 มหาสารคาม ชืน่ชม เทศบาลตําบลหนองกงุ 175,000
4411 มหาสารคาม ชืน่ชม องคการบริหารสวนตําบลช่ืนชม 105,000
4412 มหาสารคาม ชืน่ชม องคการบริหารสวนตําบลเหลาดอกไม 105,000
4413 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลตําบลเชียงยืน 175,000
4414 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลตําบลโพนทอง 175,000
4415 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลกูทอง 105,000
4416 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน 105,000
4417 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลดอนเงิน 105,000
4418 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลนาทอง 105,000
4419 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลเสือเฒา 105,000
4420 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลหนองซอน 105,000
4421 มหาสารคาม เชียงยืน องคการบริหารสวนตําบลเหลาบวับาน 105,000
4422 มหาสารคาม นาเชือก เทศบาลตําบลนาเชือก 175,000
4423 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร 105,000
4424 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลนาเชือก 105,000
4425 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลปอพาน 105,000
4426 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง 105,000
4427 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
4428 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุ 105,000
4429 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 105,000
4430 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ 105,000
4431 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเมก็ 105,000
4432 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ 105,000
4433 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลตําบลนาดูน 175,000
4434 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลตําบลหวัดง 175,000
4435 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลกูสันตรัตน 105,000
4436 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงดวน 105,000
4437 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงบงั 105,000
4438 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงยาง 105,000
4439 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ  105,000
4440 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลหนองคู 105,000
4441 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
4442 มหาสารคาม บรบอื เทศบาลตําบลบรบือ 175,000
4443 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลกําพี้ 105,000



105

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
4444 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลดอนงัว 105,000
4445 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 105,000
4446 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี 105,000
4447 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลบรบือ 105,000
4448 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลบอใหญ 105,000
4449 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลบัวมาศ 105,000
4450 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลยาง 105,000
4451 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลวังไชย 105,000
4452 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 105,000
4453 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลหนองโก 105,000
4454 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลหนองคูขาด 105,000
4455 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก 105,000
4456 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลหนองมวง 105,000
4457 มหาสารคาม บรบอื องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 105,000
4458 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย เทศบาลตําบลพยัคฆภูมพิิสัย 175,000
4459 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลกามปู 105,000
4460 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล 105,000
4461 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลปะหลาน 105,000
4462 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิสัิย องคการบริหารสวนตําบลภารแอน 105,000
4463 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลเมก็ดํา 105,000
4464 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตา 105,000
4465 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเสือ 105,000
4466 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลราษฎรเจริญ 105,000
4467 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลราษฎรพัฒนา 105,000
4468 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลลานสะแก 105,000
4469 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงชัย 105,000
4470 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด 105,000
4471 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
4472 มหาสารคาม พยัคฆภูมพิิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัแกว 105,000
4473 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม เทศบาลตําบลแวงนาง 175,000
4474 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 175,000
4475 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกิง้ 105,000
4476 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน 105,000
4477 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขวา 105,000
4478 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ 105,000
4479 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดอนหวาน 105,000
4480 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลทาตูม 105,000
4481 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลทาสองคอน 105,000
4482 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 105,000
4483 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลลาดพัฒนา 105,000
4484 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลแวงนาง 105,000
4485 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองโน 105,000
4486 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
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4487 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 105,000
4488 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลขามเรียน 105,000
4489 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลดงเมอืง 105,000
4490 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลนาภู 105,000
4491 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลบานกู 105,000
4492 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลยางสีสุราช 105,000
4493 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลแวงดง 105,000
4494 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัสันตุ 105,000
4495 มหาสารคาม วาปปทุม เทศบาลตําบลหนองแสง 175,000
4496 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลขามปอม 105,000
4497 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลแคน 105,000
4498 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง 105,000
4499 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลงัวบา 105,000
4500 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลดงใหญ 105,000
4501 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลนาขา 105,000
4502 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลบานหวาย 105,000
4503 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลประชาพัฒนา 105,000
4504 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิชัย 105,000
4505 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก 105,000
4506 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหนองทุม 105,000
4507 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 105,000
4508 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสน 105,000
4509 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 105,000
4510 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหวัเรือ 105,000
4511 มกุดาหาร คําชะอี เทศบาลตําบลคําชะอี 175,000
4512 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําชะอี 105,000
4513 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําบก 105,000
4514 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเที่ยง 105,000
4515 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ 105,000
4516 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานซง 105,000
4517 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 105,000
4518 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
4519 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลหนองเอีย่น 105,000
4520 มกุดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลเหลาสรางถอ 105,000
4521 มกุดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม 175,000
4522 มกุดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลดงหลวง 175,000
4523 มกุดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลหนองแคน 175,000
4524 มกุดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลชะโนดนอย 105,000
4525 มกุดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลพังแดง 105,000
4526 มกุดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
4527 มกุดาหาร ดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาล 175,000
4528 มกุดาหาร ดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาลผาสุก(ดอนตาล)* 175,000
4529 มกุดาหาร ดอนตาล เทศบาลตําบลบานแกง 175,000
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4530 มกุดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลนาละเม็ง 105,000
4531 มกุดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลบานบาก 105,000
4532 มกุดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร 105,000
4533 มกุดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิไทร 105,000
4534 มกุดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลเหลาหมี 105,000
4535 มกุดาหาร นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย 175,000
4536 มกุดาหาร นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลรมเกลา 175,000
4537 มกุดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลกกแดง 105,000
4538 มกุดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย 105,000
4539 มกุดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลนากอก 105,000
4540 มกุดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 105,000
4541 มกุดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย 105,000
4542 มกุดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
4543 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลคําปาหลาย 175,000
4544 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 175,000
4545 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลดงมอน 175,000
4546 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลดงเย็น 175,000
4547 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก 175,000
4548 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลบางทรายใหญ 175,000
4549 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลผ่ึงแดด 175,000
4550 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลโพนทราย 175,000
4551 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลมุก(มุกดาหาร)* 175,000
4552 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลตําบลหวานใหญ 175,000
4553 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร เทศบาลเมืองมกุดาหาร 175,000
4554 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร องคการบริหารสวนตําบลกดุแข 105,000
4555 มกุดาหาร เมืองมกุดาหาร องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล 105,000
4556 มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร องคการบริหารสวนตําบลบานโคก 105,000
4557 มกุดาหาร หนองสูง เทศบาลตําบลบานเปา 175,000
4558 มกุดาหาร หนองสูง เทศบาลตําบลภูวง 175,000
4559 มกุดาหาร หนองสูง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนอื 175,000
4560 มกุดาหาร หนองสูง องคการบริหารสวนตําบลโนนยาง 105,000
4561 มกุดาหาร หนองสูง องคการบริหารสวนตําบลหนองสูงใต 105,000
4562 มกุดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลชะโนด 175,000
4563 มกุดาหาร หวานใหญ องคการบริหารสวนตําบลบางทรายนอย 105,000
4564 มกุดาหาร หวานใหญ องคการบริหารสวนตําบลปงขาม 105,000
4565 แมฮองสอน ขุนยวม เทศบาลตําบลขุนยวม 175,000
4566 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลขุนยวม 105,000
4567 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลเมอืงปอน 105,000
4568 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมกิ๊ 105,000
4569 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมเงา 105,000
4570 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมยวมนอย 105,000
4571 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอคูอ 105,000
4572 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลถํ้าลอด 105,000
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4573 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลนาปูปอม 105,000
4574 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา 105,000
4575 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลสบปอง 105,000
4576 แมฮองสอน ปาย เทศบาลตําบลปาย 175,000
4577 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลทุงยาว 105,000
4578 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลโปงสา 105,000
4579 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงแปง 105,000
4580 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเตงิ 105,000
4581 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมฮ้ี 105,000
4582 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลเวียงใต 105,000
4583 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนอื 105,000
4584 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน เทศบาลเมอืงแมฮองสอน 175,000
4585 แมฮองสอน เมอืงแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู 105,000
4586 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลผาบอง 105,000
4587 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป 105,000
4588 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยปลิูง 105,000
4589 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 105,000
4590 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยผา 105,000
4591 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย 175,000
4592 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลขุนแมลานอย 105,000
4593 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลทาผาปุม 105,000
4594 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมโถ 105,000
4595 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง 105,000
4596 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมลานอย 105,000
4597 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมลาหลวง 105,000
4598 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลสันติคีรี 105,000
4599 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม 105,000
4600 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลเมอืงยวมใต(แมสะเรียง)* 175,000
4601 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลแมยวม 175,000
4602 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลแมสะเรียง 175,000
4603 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ 105,000
4604 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป 105,000
4605 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลแมคง 105,000
4606 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ 105,000
4607 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลเสาหนิ 105,000
4608 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลกองกอย 105,000
4609 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลปาโปง 105,000
4610 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 105,000
4611 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลแมสวด 105,000
4612 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ 105,000
4613 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลสบเมย 105,000
4614 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลกําแมด 105,000
4615 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลกดุชุม 105,000
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4616 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลคําน้ําสราง 105,000
4617 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลนาโส 105,000
4618 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลโนนเปอย 105,000
4619 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
4620 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลหนองหมี 105,000
4621 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน 105,000
4622 ยโสธร กดุชุม องคการบริหารสวนตําบลหวยแกง 105,000
4623 ยโสธร กดุชุมพัฒนา เทศบาลตําบลกดุชุมพัฒนา 175,000
4624 ยโสธร คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง 175,000
4625 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลกดุน้ําใส 105,000
4626 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลคอวัง 105,000
4627 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าออม 105,000
4628 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน 105,000
4629 ยโสธร คําเขือ่นแกว เทศบาลตําบลคําเขือ่นแกว 175,000
4630 ยโสธร คําเขือ่นแกว เทศบาลตําบลดงแคนใหญ 175,000
4631 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลกดุกงุ 105,000
4632 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลกูจาน 105,000
4633 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลแคนนอย 105,000
4634 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลดงเจริญ 105,000
4635 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลทุงมน 105,000
4636 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลนาแก 105,000
4637 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลนาคํา 105,000
4638 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลโพนทัน 105,000
4639 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลยอ 105,000
4640 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 105,000
4641 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 105,000
4642 ยโสธร คําเขือ่นแกว องคการบริหารสวนตําบลเหลาไฮ 105,000
4643 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล 175,000
4644 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลตําบลนาเวียง 175,000
4645 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 105,000
4646 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดูลาด 105,000
4647 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล 105,000
4648 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลไผ 105,000
4649 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลตําบลคําเตย 175,000
4650 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคําไผ 105,000
4651 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 105,000
4652 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าคํา 105,000
4653 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลสมผอ 105,000
4654 ยโสธร ปาต้ิว เทศบาลตําบลปาต้ิว 175,000
4655 ยโสธร ปาต้ิว องคการบริหารสวนตําบลกระจาย 105,000
4656 ยโสธร ปาต้ิว องคการบริหารสวนตําบลโคกนาโก 105,000
4657 ยโสธร ปาต้ิว องคการบริหารสวนตําบลเชียงเพ็ง 105,000
4658 ยโสธร ปาต้ิว องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิไทร 105,000
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4659 ยโสธร ปาต้ิว องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 105,000
4660 ยโสธร มหาชนะชัย เทศบาลตําบลฟาหยาด 175,000
4661 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง 105,000
4662 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลโนนทราย 105,000
4663 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลบากเรือ 105,000
4664 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลบึงแก 105,000
4665 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลผือฮี 105,000
4666 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลพระเสาร 105,000
4667 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลฟาหยาด 105,000
4668 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลมวง 105,000
4669 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลสงยาง 105,000
4670 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลหวัเมอืง 105,000
4671 ยโสธร เมอืงยโสธร เทศบาลเมอืงยโสธร 175,000
4672 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลข้ันไดใหญ 105,000
4673 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลขุมเงิน 105,000
4674 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลเขือ่งคํา 105,000
4675 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนอื 105,000
4676 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลดูทุง 105,000
4677 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลทุงนางโอก 105,000
4678 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลนาสะไมย 105,000
4679 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลสิงห 105,000
4680 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองคู 105,000
4681 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด 105,000
4682 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ 105,000
4683 ยโสธร เมอืงยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองหนิ 105,000
4684 ยโสธร เมอืงฯ เทศบาลตําบลเดิด 175,000
4685 ยโสธร เมอืงฯ เทศบาลตําบลตาดทอง 175,000
4686 ยโสธร เมอืงฯ เทศบาลตําบลทุงแต 175,000
4687 ยโสธร เมอืงฯ เทศบาลตําบลนํ้าคําใหญ 175,000
4688 ยโสธร เมอืงฯ เทศบาลตําบลสําราญ 175,000
4689 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลกดุเชียงหมี 175,000
4690 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลบุงคา 175,000
4691 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลเลิงนกทา 175,000
4692 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลศรีแกว 175,000
4693 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลสวาท 175,000
4694 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลสามแยก 175,000
4695 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลสามัคคี 175,000
4696 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลหองแซง 175,000
4697 ยโสธร เลิงนกทา องคการบริหารสวนตําบลกดุแห 105,000
4698 ยโสธร เลิงนกทา องคการบริหารสวนตําบลโคกสําราญ 105,000
4699 ยโสธร เลิงนกทา องคการบริหารสวนตําบลสรางม่ิง 105,000
4700 ยโสธร เลิงนกทา องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 105,000
4701 ยะลา กรงปนงั องคการบริหารสวนตําบลกรงปนงั 105,000
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4702 ยะลา กรงปนงั องคการบริหารสวนตําบลปุโรง 105,000
4703 ยะลา กรงปนงั องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ 105,000
4704 ยะลา กรงปนงั องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 105,000
4705 ยะลา กาบงั องคการบริหารสวนตําบลกาบงั 105,000
4706 ยะลา กาบงั องคการบริหารสวนตําบลบาละ 105,000
4707 ยะลา ธารโต เทศบาลตําบลคอกชาง 175,000
4708 ยะลา ธารโต องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต 105,000
4709 ยะลา ธารโต องคการบริหารสวนตําบลธารโต 105,000
4710 ยะลา ธารโต องคการบริหารสวนตําบลบานแหร 105,000
4711 ยะลา ธารโต องคการบริหารสวนตําบลแมหวาด 105,000
4712 ยะลา บนันงัสตา เทศบาลตําบลเขือ่นบางลาง 175,000
4713 ยะลา บนันงัสตา เทศบาลตําบลบันนงัสตา 175,000
4714 ยะลา บนันงัสตา องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
4715 ยะลา บนันงัสตา องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปเูตะ 105,000
4716 ยะลา บนันงัสตา องคการบริหารสวนตําบลถํ้าทะลุ 105,000
4717 ยะลา บนันงัสตา องคการบริหารสวนตําบลบันนงัสตา 105,000
4718 ยะลา บนันงัสตา องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 105,000
4719 ยะลา เบตง เทศบาลตําบลธารนํ้าทิพย 175,000
4720 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 175,000
4721 ยะลา เบตง องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ 105,000
4722 ยะลา เบตง องคการบริหารสวนตําบลยะรม 105,000
4723 ยะลา เบตง องคการบริหารสวนตําบลอยัเยอรเวง 105,000
4724 ยะลา เมอืงยะลา เทศบาลตําบลทาสาป 175,000
4725 ยะลา เมอืงยะลา เทศบาลตําบลบุดี 175,000
4726 ยะลา เมอืงยะลา เทศบาลตําบลยุโป 175,000
4727 ยะลา เมอืงยะลา เทศบาลตําบลลําใหม 175,000
4728 ยะลา เมอืงยะลา เทศบาลนครยะลา 175,000
4729 ยะลา เมอืงยะลา เทศบาลเมอืงสะเตงนอก 175,000
4730 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 105,000
4731 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลบันนงัสาเรง 105,000
4732 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลเปาะเสง 105,000
4733 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลพรอน 105,000
4734 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลยะลา 105,000
4735 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 105,000
4736 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลลําใหม 105,000
4737 ยะลา เมืองยะลา องคการบริหารสวนตําบลลิดล 105,000
4738 ยะลา เมอืงยะลา องคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา 105,000
4739 ยะลา ยะหา เทศบาลตําบลปะแต 175,000
4740 ยะลา ยะหา เทศบาลตําบลยะหา 175,000
4741 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลกาตอง 105,000
4742 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลตาชี 105,000
4743 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 105,000
4744 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลบาโระ 105,000
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4745 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลยะหา 105,000
4746 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลละแอ 105,000
4747 ยะลา รามัน เทศบาลตําบลโกตาบารู 175,000
4748 ยะลา รามัน เทศบาลตําบลเมอืงรามันห * 175,000
4749 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ 105,000
4750 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 105,000
4751 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลกาลอ 105,000
4752 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลกาลูปง 105,000
4753 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 105,000
4754 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลจะกวะ 105,000
4755 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลตะโละหะลอ 105,000
4756 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลทาธง 105,000
4757 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลเนนิงาม 105,000
4758 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลบาโงย 105,000
4759 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลบาลอ 105,000
4760 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลบือมงั 105,000
4761 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลยะตะ 105,000
4762 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลวังพญา 105,000
4763 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลอาซอง 105,000
4764 รอยเอด็  โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลคําพองุ 175,000
4765 รอยเอด็ เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลกูกาสิงห 175,000
4766 รอยเอด็ เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 175,000
4767 รอยเอด็ เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเมอืงบวั 175,000
4768 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง 105,000
4769 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห 105,000
4770 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย 105,000
4771 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงคร่ังนอย 105,000
4772 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงคร่ังใหญ 105,000
4773 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง 105,000
4774 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลนํ้าออม 105,000
4775 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง 105,000
4776 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง 105,000
4777 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลสิงหโคก 105,000
4778 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
4779 รอยเอด็ เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลเหลาหลวง 105,000
4780 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลโคกลาม 175,000
4781 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน 175,000
4782 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลดงแดง 175,000
4783 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลเมอืงหงส 175,000
4784 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลล้ินฟา 175,000
4785 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลหนองผือ 175,000
4786 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลหวัชาง 175,000
4787 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง 105,000
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4788 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลดูนอย 105,000
4789 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลนํ้าใส 105,000
4790 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลปาสังข 105,000
4791 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลศรีโคตร 105,000
4792 รอยเอด็ จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลองีอง 105,000
4793 รอยเอด็ จังหาร เทศบาลตําบลจังหาร 175,000
4794 รอยเอด็ จังหาร เทศบาลตําบลดงสิงห 175,000
4795 รอยเอด็ จังหาร เทศบาลตําบลดินดํา 175,000
4796 รอยเอด็ จังหาร เทศบาลตําบลผักแวน 175,000
4797 รอยเอด็ จังหาร องคการบริหารสวนตําบลปาฝา 105,000
4798 รอยเอด็ จังหาร องคการบริหารสวนตําบลมวงลาด 105,000
4799 รอยเอด็ จังหาร องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ 105,000
4800 รอยเอด็ จังหาร องคการบริหารสวนตําบลแสนชาติ 105,000
4801 รอยเอด็ เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลเชียงขวัญ 105,000
4802 รอยเอด็ เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลบานเขือง 105,000
4803 รอยเอด็ เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพระเจา 105,000
4804 รอยเอด็ เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ 105,000
4805 รอยเอด็ เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 105,000
4806 รอยเอด็ เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหมูมน 105,000
4807 รอยเอด็ ทุงเขาหลวง องคการบริหารสวนตําบลทุงเขาหลวง 105,000
4808 รอยเอด็ ทุงเขาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย 105,000
4809 รอยเอด็ ทุงเขาหลวง องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม 105,000
4810 รอยเอด็ ทุงเขาหลวง องคการบริหารสวนตําบลมะบา 105,000
4811 รอยเอด็ ทุงเขาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเหลา 105,000
4812 รอยเอด็ ธวัชบรีุ เทศบาลตําบลธงธานี 175,000
4813 รอยเอด็ ธวัชบรีุ เทศบาลตําบลนิเวศน 175,000
4814 รอยเอด็ ธวัชบรีุ เทศบาลตําบลบานนเิวศน 175,000
4815 รอยเอด็ ธวัชบรีุ เทศบาลตําบลมะอึ 175,000
4816 รอยเอด็ ธวัชบรีุ เทศบาลตําบลอุมเมา 175,000
4817 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเขวาทุง 105,000
4818 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลธวัชบรีุ 105,000
4819 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบึงนคร 105,000
4820 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไพศาล 105,000
4821 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงนอย 105,000
4822 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลราชธานี 105,000
4823 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
4824 รอยเอด็ ธวัชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองพอก 105,000
4825 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 105,000
4826 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกลํ้า 105,000
4827 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลโนนสงา 105,000
4828 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลโนนสวรรค 105,000
4829 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลบัวแดง 105,000
4830 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลสระบวั 105,000
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4831 รอยเอด็ ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลหนองแคน 105,000
4832 รอยเอด็ ปทุมรัตน เทศบาลตําบลปทุมรัตต 175,000
4833 รอยเอด็ ปทุมรัตน เทศบาลตําบลโพนสูง 175,000
4834 รอยเอด็ พนมไพร เทศบาลตําบลพนมไพร 175,000
4835 รอยเอด็ พนมไพร เทศบาลตําบลโพธ์ิชัย 175,000
4836 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลกดุน้ําใส 105,000
4837 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลคอใหญ 105,000
4838 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลคําไฮ 105,000
4839 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 105,000
4840 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลชานุวรรณ 105,000
4841 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลนานวล 105,000
4842 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลพนมไพร 105,000
4843 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิใหญ 105,000
4844 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลวารีสวัสด์ิ 105,000
4845 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
4846 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลแสนสุข 105,000
4847 รอยเอด็ พนมไพร องคการบริหารสวนตําบลหนองทัพไทย 105,000
4848 รอยเอด็ โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลชัยวารี 175,000
4849 รอยเอด็ โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลเชียงใหม 175,000
4850 รอยเอด็ โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลอคัคะคํา 175,000
4851 รอยเอด็ โพธ์ิชัย องคการบริหารสวนตําบลขามเปย 105,000
4852 รอยเอด็ โพธ์ิชัย องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง 105,000
4853 รอยเอด็ โพธ์ิชัย องคการบริหารสวนตําบลบัวคํา 105,000
4854 รอยเอด็ โพธ์ิชัย องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรี 105,000
4855 รอยเอด็ โพธ์ิชัย องคการบริหารสวนตําบลสะอาด 105,000
4856 รอยเอด็ โพธ์ิชัย องคการบริหารสวนตําบลหนองตาไก 105,000
4857 รอยเอด็ โพนทราย เทศบาลตําบลโพนทราย 175,000
4858 รอยเอด็ โพนทราย องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว 105,000
4859 รอยเอด็ โพนทราย องคการบริหารสวนตําบลยางคํา 105,000
4860 รอยเอด็ โพนทราย องคการบริหารสวนตําบลศรีสวาง 105,000
4861 รอยเอด็ โพนทราย องคการบริหารสวนตําบลสามขา 105,000
4862 รอยเอด็ โพนทอง เทศบาลตําบลโคกกกมวง 175,000
4863 รอยเอด็ โพนทอง เทศบาลตําบลโคกสูง 175,000
4864 รอยเอด็ โพนทอง เทศบาลตําบลโนนชัยศรี 175,000
4865 รอยเอด็ โพนทอง เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 175,000
4866 รอยเอด็ โพนทอง เทศบาลตําบลโพนทอง(แวง)* 175,000
4867 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี 105,000
4868 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลนาอดุม 105,000
4869 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลพรมสวรรค 105,000
4870 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรีสวาง 105,000
4871 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลวังสามคัคี 105,000
4872 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลแวง 105,000
4873 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลสระนกแกว 105,000
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4874 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลสวาง 105,000
4875 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 105,000
4876 รอยเอด็ โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลอุมเมา 105,000
4877 รอยเอด็ เมยวดี เทศบาลตําบลชมสะอาด 175,000
4878 รอยเอด็ เมยวดี เทศบาลตําบลชุมพร 175,000
4879 รอยเอด็ เมยวดี เทศบาลตําบลบุงเลิศ 175,000
4880 รอยเอด็ เมยวดี เทศบาลตําบลเมยวดี 175,000
4881 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ เทศบาลตําบลโนนตาล 175,000
4882 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ เทศบาลตําบลปอภาร 175,000
4883 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ เทศบาลตําบลสีแกว 175,000
4884 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ เทศบาลเมอืงรอยเอด็ 175,000
4885 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน 105,000
4886 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลแคนใหญ 105,000
4887 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลดงลาน 105,000
4888 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 105,000
4889 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 105,000
4890 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงทอง 105,000
4891 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 105,000
4892 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบรูณ 105,000
4893 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 105,000
4894 รอยเอด็ เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
4895 รอยเอ็ด เมอืงรอยเอด็ องคการบริหารสวนตําบลเหนอืเมอืง 105,000
4896 รอยเอด็ เมอืงสรวง เทศบาลตําบลกกกงุ 175,000
4897 รอยเอด็ เมอืงสรวง เทศบาลตําบลคูเมือง 175,000
4898 รอยเอด็ เมอืงสรวง เทศบาลตําบลเมอืงสรวง 175,000
4899 รอยเอด็ เมอืงสรวง เทศบาลตําบลหนองหนิ 175,000
4900 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ เทศบาลตําบลศรีสมเดจ็ 175,000
4901 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลบานบาก 105,000
4902 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิทอง 105,000
4903 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิสัย 105,000
4904 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเปลือย 105,000
4905 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลสวนจิก 105,000
4906 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควง 105,000
4907 รอยเอด็ ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 105,000
4908 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลจําปาขัน 175,000
4909 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงกลุา 175,000
4910 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง 175,000
4911 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ* 175,000
4912 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหนิกอง 175,000
4913 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 105,000
4914 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลดอกไม 105,000
4915 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลทุงศรีเมือง 105,000
4916 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนาใหญ 105,000
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4917 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าคํา 105,000
4918 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบอพันขัน 105,000
4919 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงทุง 105,000
4920 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลสระคู 105,000
4921 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยหนิลาด 105,000
4922 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวัชาง 105,000
4923 รอยเอด็ สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวัโทน 105,000
4924 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลเกาะแกว 175,000
4925 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลขวาว 175,000
4926 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลนาแซง 175,000
4927 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลนาเมือง 175,000
4928 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลพรสวรรค 175,000
4929 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลเมอืงไพร 175,000
4930 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลวังหลวง 175,000
4931 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลเสลภูม ิ(กลาง)* 175,000
4932 รอยเอด็ เสลภูมิ เทศบาลตําบลหนองหลวง 175,000
4933 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลทามวง 105,000
4934 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนางาม 105,000
4935 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนาเลิง 105,000
4936 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ 105,000
4937 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิทอง 105,000
4938 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลภูเงิน 105,000
4939 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลศรีวิลัย 105,000
4940 รอยเอด็ เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลเหลานอย 105,000
4941 รอยเอด็ หนองพอก เทศบาลตําบลทาสีดา 175,000
4942 รอยเอด็ หนองพอก เทศบาลตําบลหนองพอก 175,000
4943 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลกกโพธ์ิ 105,000
4944 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 105,000
4945 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลบึงงาม 105,000
4946 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลผาน้ํายอย 105,000
4947 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง 105,000
4948 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 105,000
4949 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลหนองขุนใหญ 105,000
4950 รอยเอด็ หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลหนองพอก 105,000
4951 รอยเอด็ หนองฮี เทศบาลตําบลหนองฮี 175,000
4952 รอยเอด็ หนองฮี องคการบริหารสวนตําบลดูกอึง่ 105,000
4953 รอยเอด็ หนองฮี องคการบริหารสวนตําบลเดนราษฎร 105,000
4954 รอยเอด็ หนองฮี องคการบริหารสวนตําบลสาวแห 105,000
4955 รอยเอด็ อาจสามารถ เทศบาลตําบลโพนเมือง 175,000
4956 รอยเอด็ อาจสามารถ เทศบาลตําบลอาจสามารถ 175,000
4957 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 105,000
4958 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลบานแจง 105,000
4959 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลบานดู 105,000
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4960 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 105,000
4961 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
4962 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมืน่ถาน 105,000
4963 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนอม 105,000
4964 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลโหรา 105,000
4965 รอยเอด็ อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ 105,000
4966 ระนอง กระบรีุ เทศบาลตําบล จ.ป.ร. 175,000
4967 ระนอง กระบรีุ เทศบาลตําบลนํ้าจืด 175,000
4968 ระนอง กระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าจืด 105,000
4969 ระนอง กระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าจืดนอย 105,000
4970 ระนอง กระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางใหญ 105,000
4971 ระนอง กระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลปากจัน่ 105,000
4972 ระนอง กระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลมะมุ 105,000
4973 ระนอง กระบรีุ องคการบริหารสวนตําบลลําเลียง 105,000
4974 ระนอง กะเปอร เทศบาลตําบลกะเปอร 175,000
4975 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลกะเปอร 105,000
4976 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลบางหนิ 105,000
4977 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
4978 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลมวงกลวง 105,000
4979 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลตําบลบางนอน 175,000
4980 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลตําบลบางร้ิน 175,000
4981 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลตําบลปากน้ํา 175,000
4982 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ* 175,000
4983 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลตําบลราชกรูด 175,000
4984 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลตําบลหงาว 175,000
4985 ระนอง เมอืงระนอง เทศบาลเมอืงระนอง 175,000
4986 ระนอง เมอืงระนอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะพยาม 105,000
4987 ระนอง เมอืงระนอง องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 105,000
4988 ระนอง เมอืงระนอง องคการบริหารสวนตําบลหงาว 105,000
4989 ระนอง เมอืงระนอง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน 105,000
4990 ระนอง ละอุน เทศบาลตําบลละอุน 175,000
4991 ระนอง ละอุน องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
4992 ระนอง ละอุน องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนอื 105,000
4993 ระนอง ละอุน องคการบริหารสวนตําบลละอุนเหนอื 105,000
4994 ระนอง สุขสําราญ เทศบาลตําบลกําพวน 175,000
4995 ระนอง สุขสําราญ องคการบริหารสวนตําบลนาคา 105,000
4996 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลกองดิน 175,000
4997 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลทุงควายกนิ 175,000
4998 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลเนนิฆอ 175,000
4999 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลบานนา 175,000
5000 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลปากน้ําประแส 175,000
5001 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลเมอืงแกลง 175,000
5002 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลสองสลึง 175,000
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5003 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลสุนทรภู 175,000
5004 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 105,000
5005 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลกองดิน 105,000
5006 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลคลองปนู 105,000
5007 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลชากโดน 105,000
5008 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลทางเกวียน 105,000
5009 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลทุงควายกนิ 105,000
5010 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลพังราด 105,000
5011 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลวังหวา 105,000
5012 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 105,000
5013 ระยอง เขาชะเมา เทศบาลตําบลชําฆอ 175,000
5014 ระยอง เขาชะเมา องคการบริหารสวนตําบลเขานอย 105,000
5015 ระยอง เขาชะเมา องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเปน 105,000
5016 ระยอง เขาชะเมา องคการบริหารสวนตําบลหวยทับมอญ 105,000
5017 ระยอง นคิมพัฒนา เทศบาลตําบลมะขามคู 175,000
5018 ระยอง นคิมพัฒนา เทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา* 175,000
5019 ระยอง นคิมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 105,000
5020 ระยอง นคิมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลพนานคิม 105,000
5021 ระยอง บานคาย เทศบาลตําบลชากบก 175,000
5022 ระยอง บานคาย เทศบาลตําบลบานคาย 175,000
5023 ระยอง บานคาย เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา * 175,000
5024 ระยอง บานคาย เทศบาลตําบลมาบขา 175,000
5025 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลตาขัน 105,000
5026 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลบางบตุร 105,000
5027 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองตะพาน 105,000
5028 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
5029 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก 105,000
5030 ระยอง บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง 175,000
5031 ระยอง บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง 175,000
5032 ระยอง บานฉาง เทศบาลตําบลพลา 175,000
5033 ระยอง บานฉาง เทศบาลตําบลสํานกัทอน 175,000
5034 ระยอง บานฉาง องคการบริหารสวนตําบลสํานกัทอน 105,000
5035 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลตําบลจอมพลเจาพระยา 175,000
5036 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลตําบลปลวกแดง 175,000
5037 ระยอง ปลวกแดง องคการบริหารสวนตําบลตาสิทธ์ิ 105,000
5038 ระยอง ปลวกแดง องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 105,000
5039 ระยอง ปลวกแดง องคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร 105,000
5040 ระยอง ปลวกแดง องคการบริหารสวนตําบลแมนํ้าคู 105,000
5041 ระยอง ปลวกแดง องคการบริหารสวนตําบลละหาร 105,000
5042 ระยอง ปลวกแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองไร 105,000
5043 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด 175,000
5044 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลตําบลทับมา 175,000
5045 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลตําบลนํ้าคอก 175,000



119

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
5046 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลตําบลเนนิพระ 175,000
5047 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลตําบลบานเพ 175,000
5048 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลนครระยอง 175,000
5049 ระยอง เมอืงระยอง เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 175,000
5050 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลกะเฉด 105,000
5051 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลแกลง 105,000
5052 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลเชิงเนนิ 105,000
5053 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลตะพง 105,000
5054 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ 105,000
5055 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 105,000
5056 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลเพ 105,000
5057 ระยอง เมอืงระยอง องคการบริหารสวนตําบลสํานกัทอง 105,000
5058 ระยอง วังจนัทร เทศบาลตําบลชุมแสง 175,000
5059 ระยอง วังจันทร องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 105,000
5060 ระยอง วังจันทร องคการบริหารสวนตําบลปายุบใน 105,000
5061 ระยอง วังจันทร องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอีย่ม 105,000
5062 ระยอง วังจันทร องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร 105,000
5063 ราชบรีุ จอมบงึ เทศบาลตําบลจอมบงึ 175,000
5064 ราชบรีุ จอมบงึ เทศบาลตําบลดานทับตะโก 175,000
5065 ราชบรีุ จอมบงึ องคการบริหารสวนตําบลแกมอน 105,000
5066 ราชบรีุ จอมบงึ องคการบริหารสวนตําบลจอมบงึ 105,000
5067 ราชบรีุ จอมบงึ องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก 105,000
5068 ราชบรีุ จอมบงึ องคการบริหารสวนตําบลเบกิไพร 105,000
5069 ราชบรีุ จอมบงึ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 105,000
5070 ราชบรีุ จอมบงึ องคการบริหารสวนตําบลรางบวั 105,000
5071 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก เทศบาลตําบลดําเนนิสะดวก 175,000
5072 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก เทศบาลตําบลบัวงาม 175,000
5073 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก เทศบาลตําบลบานไร 175,000
5074 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก เทศบาลตําบลประสาทสิทธ์ิ 175,000
5075 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก เทศบาลตําบลศรีดอนไผ 175,000
5076 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 105,000
5077 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลดอนกรวย 105,000
5078 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลดอนคลัง 105,000
5079 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลดอนไผ 105,000
5080 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลตาหลวง 105,000
5081 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลทานดั 105,000
5082 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลแพงพวย 105,000
5083 ราชบรีุ ดําเนนิสะดวก องคการบริหารสวนตําบลส่ีหมืน่ 105,000
5084 ราชบรีุ บางแพ เทศบาลตําบลบางแพ 175,000
5085 ราชบรีุ บางแพ เทศบาลตําบลโพหกั 175,000
5086 ราชบรีุ บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนคา 105,000
5087 ราชบรีุ บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ 105,000
5088 ราชบรีุ บางแพ องคการบริหารสวนตําบลวัดแกว 105,000
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5089 ราชบรีุ บางแพ องคการบริหารสวนตําบลหวัโพ 105,000
5090 ราชบรีุ บานคา องคการบริหารสวนตําบลบานคา 105,000
5091 ราชบรีุ บานคา องคการบริหารสวนตําบลบานบงึ 105,000
5092 ราชบรีุ บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร 105,000
5093 ราชบรีุ บานโปง เทศบาลตําบลกระจับ 175,000
5094 ราชบรีุ บานโปง เทศบาลตําบลกรับใหญ 175,000
5095 ราชบรีุ บานโปง เทศบาลตําบลทาผา 175,000
5096 ราชบรีุ บานโปง เทศบาลตําบลเบกิไพร 175,000
5097 ราชบรีุ บานโปง เทศบาลตําบลหวยกระบอก 175,000
5098 ราชบรีุ บานโปง เทศบาลเมอืงบานโปง 175,000
5099 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง 105,000
5100 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลคุงพยอม 105,000
5101 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบือ้ง 105,000
5102 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลนครชุมน 105,000
5103 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลบานมวง 105,000
5104 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลปากแรต 105,000
5105 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลลาดบวัขาว 105,000
5106 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย 105,000
5107 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 105,000
5108 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 105,000
5109 ราชบรีุ บานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 105,000
5110 ราชบรีุ ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง 175,000
5111 ราชบรีุ ปากทอ เทศบาลตําบลปากทอ 175,000
5112 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย 105,000
5113 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน 105,000
5114 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลปากทอ 105,000
5115 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลปาไก 105,000
5116 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหกั 105,000
5117 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว 105,000
5118 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม 105,000
5119 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม 105,000
5120 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางโทน 105,000
5121 ราชบรีุ ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลอางหนิ 105,000
5122 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลเขาขวาง 175,000
5123 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลคลองตาคต 175,000
5124 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 175,000
5125 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลดอนทราย 175,000
5126 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลบานฆอง 175,000
5127 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลบานเลือก 175,000
5128 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลบานสิงห 175,000
5129 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลตําบลหนองโพ 175,000
5130 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 175,000
5131 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเขาชะงุม 105,000
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5132 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 105,000
5133 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลชําแระ 105,000
5134 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบือ้ง 105,000
5135 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเตาปนู 105,000
5136 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลทาชุมพล 105,000
5137 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 105,000
5138 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด 105,000
5139 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลสรอยฟา 105,000
5140 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลหนองกวาง 105,000
5141 ราชบรีุ โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลหนองโพ 105,000
5142 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ เทศบาลตําบลเขางู 175,000
5143 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ เทศบาลตําบลหลักเมอืง 175,000
5144 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ เทศบาลตําบลหลุมดิน 175,000
5145 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ เทศบาลตําบลหวยชินสีห 175,000
5146 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 175,000
5147 ราชบุรี เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเกาะพลับพลา 105,000
5148 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเขาแรง 105,000
5149 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคุงกระถิน 105,000
5150 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 105,000
5151 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคูบวั 105,000
5152 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเจดยีหกั 105,000
5153 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนตะโก 105,000
5154 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนแร 105,000
5155 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทาราบ 105,000
5156 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าพุ 105,000
5157 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางปา 105,000
5158 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
5159 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลพิกลุทอง 105,000
5160 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน 105,000
5161 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 105,000
5162 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 105,000
5163 ราชบรีุ เมอืงราชบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนิกอง 105,000
5164 ราชบรีุ วัดเพลง เทศบาลตําบลวัดเพลง 175,000
5165 ราชบรีุ วัดเพลง องคการบริหารสวนตําบลเกาะศาลพระ 105,000
5166 ราชบรีุ วัดเพลง องคการบริหารสวนตําบลจอมประทัด 105,000
5167 ราชบรีุ วัดเพลง องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 105,000
5168 ราชบรีุ สวนผ้ึง เทศบาลตําบลบานชัฎปาหวาย 175,000
5169 ราชบรีุ สวนผ้ึง เทศบาลตําบลสวนผ้ึง 175,000
5170 ราชบรีุ สวนผ้ึง องคการบริหารสวนตําบลตะนาวศรี 105,000
5171 ราชบรีุ สวนผ้ึง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย 105,000
5172 ราชบรีุ สวนผ้ึง องคการบริหารสวนตําบลปาหวาย 105,000
5173 ราชบรีุ สวนผ้ึง องคการบริหารสวนตําบลสวนผ้ึง 105,000
5174 ลพบรีุ โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ 105,000
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5175 ลพบรีุ โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโคกแสมสาร 105,000
5176 ลพบรีุ โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลยางราก 105,000
5177 ลพบรีุ โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
5178 ลพบรีุ โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา 105,000
5179 ลพบรีุ โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง 175,000
5180 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว 105,000
5181 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ 105,000
5182 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง 105,000
5183 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม 105,000
5184 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลถลุงเหล็ก 105,000
5185 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเพนยีด 105,000
5186 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวังขอนขวาง 105,000
5187 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวังจัน่ 105,000
5188 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวังเพลิง 105,000
5189 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลสะแกราบ 105,000
5190 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 105,000
5191 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 105,000
5192 ลพบรีุ โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 105,000
5193 ลพบรีุ ชัยบาดาล เทศบาลตําบลลํานารายณ 175,000
5194 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะรัง 105,000
5195 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 105,000
5196 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยนารายณ 105,000
5197 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยบาดาล 105,000
5198 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลซับตะเคียน 105,000
5199 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลทาดินดํา 105,000
5200 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลทามะนาว 105,000
5201 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลนาโสม 105,000
5202 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลนิคมลํานารายณ 105,000
5203 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลบัวชุม 105,000
5204 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสามคัคี 105,000
5205 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลมวงคอม 105,000
5206 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลลํานารายณ 105,000
5207 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลศิลาทิพย 105,000
5208 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลหนองยายโตะ 105,000
5209 ลพบรีุ ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลหวยหนิ 105,000
5210 ลพบรีุ ทาวุง เทศบาลตําบลโคกสลุด 175,000
5211 ลพบรีุ ทาวุง เทศบาลตําบลทาโขลง 175,000
5212 ลพบรีุ ทาวุง เทศบาลตําบลทาวุง 175,000
5213 ลพบรีุ ทาวุง เทศบาลตําบลบางงา 175,000
5214 ลพบรีุ ทาวุง เทศบาลตําบลโพตลาดแกว 175,000
5215 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน 105,000
5216 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลทาวุง 105,000
5217 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบางคู 105,000
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5218 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบางล่ี 105,000
5219 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบานเบกิ 105,000
5220 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลมุจลินท 105,000
5221 ลพบรีุ ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลหวัสําโรง 105,000
5222 ลพบรีุ ทาหลวง เทศบาลตําบลบานทาหลวง 175,000
5223 ลพบรีุ ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแกงผักกดู 105,000
5224 ลพบรีุ ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลซับจําปา 105,000
5225 ลพบรีุ ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 105,000
5226 ลพบรีุ ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองผักแวน 105,000
5227 ลพบรีุ ทาหลวง องคการบริหารสวนตําบลหวัลํา 105,000
5228 ลพบรีุ บานหมี่ เทศบาลเมืองบานหม่ี 175,000
5229 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลชอนมวง 105,000
5230 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลเชียงงา 105,000
5231 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลดอนดงึ 105,000
5232 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางกะพี้ 105,000
5233 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางขาม 105,000
5234 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง 105,000
5235 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย 105,000
5236 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบานชี 105,000
5237 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบานทราย 105,000
5238 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลไผใหญ 105,000
5239 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลพุคา 105,000
5240 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
5241 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสอน 105,000
5242 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลสนามแจง 105,000
5243 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลสายหวยแกว 105,000
5244 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบยีน 105,000
5245 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา 105,000
5246 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองทรายขาว 105,000
5247 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมอืง 105,000
5248 ลพบรีุ บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนิปก 105,000
5249 ลพบรีุ พัฒนานคิม เทศบาลตําบลแกงเสือเตน 175,000
5250 ลพบรีุ พัฒนานคิม เทศบาลตําบลเขาพระยาเดนิธง** 175,000
5251 ลพบรีุ พัฒนานคิม เทศบาลตําบลดีลัง 175,000
5252 ลพบรีุ พัฒนานคิม เทศบาลตําบลพัฒนานคิม 175,000
5253 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลโคกสลุง 105,000
5254 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา 105,000
5255 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 105,000
5256 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลนํ้าสุด 105,000
5257 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลมะนาวหวาน 105,000
5258 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
5259 ลพบรีุ พัฒนานคิม องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม 105,000
5260 ลพบรีุ เมอืง เทศบาลตําบลถนนใหญ 175,000
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5261 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลตําบลกกโก 175,000
5262 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลตําบลเขาพระงาม 175,000
5263 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลตําบลโคกตูม 175,000
5264 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลตําบลทาศาลา 175,000
5265 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลตําบลปาตาล 175,000
5266 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด 175,000
5267 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ เทศบาลเมืองลพบรีุ 175,000
5268 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโกงธนู 105,000
5269 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเทียม 105,000
5270 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคกลําพาน 105,000
5271 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 105,000
5272 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธ์ิ 105,000
5273 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตะลุง 105,000
5274 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร 105,000
5275 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทาแค 105,000
5276 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด 105,000
5277 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก 105,000
5278 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานขอย 105,000
5279 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลพรหมมาสตร 105,000
5280 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิเกาตน 105,000
5281 ลพบรีุ เมอืงลพบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตรุ 105,000
5282 ลพบรีุ ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลกดุตาเพชร 105,000
5283 ลพบรีุ ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลเขานอย 105,000
5284 ลพบรีุ ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลเขารวก 105,000
5285 ลพบรีุ ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลซับสมบรูณ 105,000
5286 ลพบรีุ ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ 105,000
5287 ลพบรีุ ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลหนองรี 105,000
5288 ลพบรีุ สระโบสถ เทศบาลตําบลสระโบสถ 175,000
5289 ลพบรีุ สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง 105,000
5290 ลพบรีุ สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 105,000
5291 ลพบรีุ สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธ์ิ 105,000
5292 ลพบรีุ หนองมวง เทศบาลตําบลหนองมวง 175,000
5293 ลพบรีุ หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบรูณ 105,000
5294 ลพบรีุ หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลชอนสารเดช 105,000
5295 ลพบรีุ หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลดงดนิแดง 105,000
5296 ลพบรีุ หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง 105,000
5297 ลพบรีุ หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลยางโทน 105,000
5298 ลพบรีุ หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลหนองมวง 105,000
5299 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลเกาะคา 175,000
5300 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลเกาะคาแมยาว (สบยาว*) 175,000
5301 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลทาผา 175,000
5302 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลนาแกว 175,000
5303 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง 175,000
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5304 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลวังพราว 175,000
5305 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา 175,000
5306 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลไหลหนิ 175,000
5307 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลนาแสง 105,000
5308 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา 105,000
5309 ลําปาง งาว เทศบาลตําบลหลวงใต 175,000
5310 ลําปาง งาว เทศบาลตําบลหลวงเหนือ* 175,000
5311 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลนาแก 105,000
5312 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานโปง 105,000
5313 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานรอง 105,000
5314 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานหวด 105,000
5315 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานแหง 105,000
5316 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานออน 105,000
5317 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลปงเตา 105,000
5318 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลแมตีบ 105,000
5319 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลแจหม 175,000
5320 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง 175,000
5321 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลบานสา 175,000
5322 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลแจหม 105,000
5323 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลปงดอน 105,000
5324 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลเมอืงมาย 105,000
5325 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลแมสุก 105,000
5326 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 105,000
5327 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเถินบรีุ 175,000
5328 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลแมมอก 175,000
5329 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลลอมแรด 175,000
5330 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก 175,000
5331 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลนาโปง 105,000
5332 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลแมถอด 105,000
5333 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลแมปะ 105,000
5334 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลแมวะ 105,000
5335 ลําปาง เมอืงปาน เทศบาลตําบลเมอืงปาน 175,000
5336 ลําปาง เมอืงปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน 105,000
5337 ลําปาง เมอืงปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว 105,000
5338 ลําปาง เมอืงปาน องคการบริหารสวนตําบลบานขอ 105,000
5339 ลําปาง เมอืงปาน องคการบริหารสวนตําบลหวัเมอืง 105,000
5340 ลําปาง เมอืงลําปาง เทศบาลตําบลตนธงชัย 175,000
5341 ลําปาง เมอืงลําปาง เทศบาลตําบลบอแฮว 175,000
5342 ลําปาง เมอืงลําปาง เทศบาลตําบลพิชัย 175,000
5343 ลําปาง เมอืงลําปาง เทศบาลนครลําปาง 175,000
5344 ลําปาง เมอืงลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร 175,000
5345 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย 105,000
5346 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 105,000
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5347 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว 105,000
5348 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานคา 105,000
5349 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานเปา 105,000
5350 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 105,000
5351 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ 105,000
5352 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานเอือ้ม 105,000
5353 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบุญนาคพัฒนา 105,000
5354 ลําปาง เมอืงลําปาง องคการบริหารสวนตําบลพิชัย 105,000
5355 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลนาครัว 175,000
5356 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ 175,000
5357 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว 175,000
5358 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลแมทะ 175,000
5359 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลสิริราช* 175,000
5360 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ 105,000
5361 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลบานกิว่ 105,000
5362 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลบานบอม 105,000
5363 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน 105,000
5364 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลหวัเสือ 105,000
5365 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง 175,000
5366 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมปุ 175,000
5367 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมพริก 175,000
5368 ลําปาง แมพริก องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 105,000
5369 ลําปาง แมเมาะ เทศบาลตําบลแมเมาะ 175,000
5370 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลจางเหนือ 105,000
5371 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลนาสัก 105,000
5372 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลบานดง 105,000
5373 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลสบปาด 105,000
5374 ลําปาง วังเหนอื เทศบาลตําบลบานใหม 175,000
5375 ลําปาง วังเหนอื เทศบาลตําบลวังเหนอื 175,000
5376 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลทุงฮ้ัว 105,000
5377 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ 105,000
5378 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลวังแกว 105,000
5379 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลวังซาย 105,000
5380 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลวังใต 105,000
5381 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 105,000
5382 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
5383 ลําปาง วังเหนอื องคการบริหารสวนตําบลวังเหนอื 105,000
5384 ลําปาง สบปราบ เทศบาลตําบลสบปราบ 175,000
5385 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลนายาง 105,000
5386 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลแมกวัะ 105,000
5387 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ 105,000
5388 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสมยั 105,000
5389 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลทุงงาม 175,000
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5390 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม 175,000
5391 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย 175,000
5392 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง 105,000
5393 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา 105,000
5394 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลปงยางคก 175,000
5395 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลเมอืงยาว 175,000
5396 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตร 175,000
5397 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล(หางฉัตร)* 175,000
5398 ลําปาง หางฉัตร องคการบริหารสวนตําบลแมลัน 105,000
5399 ลําปาง หางฉัตร องคการบริหารสวนตําบลวอแกว 105,000
5400 ลําปาง หางฉัตร องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล 105,000
5401 ลําปาง หางฉัตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหลม 105,000
5402 ลําพูน ทุงหวัชาง เทศบาลตําบลทุงหวัชาง 175,000
5403 ลําพูน ทุงหวัชาง องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม 105,000
5404 ลําพูน ทุงหวัชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัชาง 105,000
5405 ลําพูน ทุงหวัชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปวง 105,000
5406 ลําพูน บานธิ เทศบาลตําบลบานธิ 175,000
5407 ลําพูน บานธิ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ 105,000
5408 ลําพูน บานโฮง เทศบาลตําบลบานโฮง 175,000
5409 ลําพูน บานโฮง เทศบาลตําบลศรีเต้ีย 175,000
5410 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลบานโฮง(เวียงกานต)* 105,000
5411 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู 105,000
5412 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย 105,000
5413 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว 105,000
5414 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลปาซาง 175,000
5415 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลมวงนอย 175,000
5416 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลมะกอก 175,000
5417 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลแมแรง 175,000
5418 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลทาตุม 105,000
5419 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย 105,000
5420 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดิบ 105,000
5421 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลบานเรือน 105,000
5422 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลตนธง 175,000
5423 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลทาเชียงทอง 175,000
5424 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลบานกลาง 175,000
5425 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลบานแปน 175,000
5426 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลประตูปา 175,000
5427 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลมะเขือแจ 175,000
5428 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลริมปง 175,000
5429 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง 175,000
5430 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลหนองชางคืน 175,000
5431 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลเหมอืงงา 175,000
5432 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลเหมอืงจี้ 175,000
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5433 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลตําบลอโุมงค 175,000
5434 ลําพูน เมอืงลําพูน เทศบาลเมอืงลําพูน 175,000
5435 ลําพูน เมอืงลําพูน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 105,000
5436 ลําพูน เมอืงลําพูน องคการบริหารสวนตําบลศรีบวับาน 105,000
5437 ลําพูน เมอืงลําพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม 105,000
5438 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศ 175,000
5439 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศ(ทากาศเหนือ)* 175,000
5440 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาขุมเงิน 175,000
5441 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาทุงหลวง 175,000
5442 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาปลาดกุ 175,000
5443 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาสบชัย* 175,000
5444 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาสบเสา 175,000
5445 ลําพูน แมทา องคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ 105,000
5446 ลําพูน ล้ี เทศบาลตําบลกอ 175,000
5447 ลําพูน ล้ี เทศบาลตําบลดงดํา 175,000
5448 ลําพูน ล้ี เทศบาลตําบลแมตืน 175,000
5449 ลําพูน ล้ี เทศบาลตําบลล้ี 175,000
5450 ลําพูน ล้ี เทศบาลตําบลวังดิน 175,000
5451 ลําพูน ล้ี เทศบาลตําบลศรีวิชัย 175,000
5452 ลําพูน ล้ี องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 105,000
5453 ลําพูน ล้ี องคการบริหารสวนตําบลปาไผ 105,000
5454 ลําพูน ล้ี องคการบริหารสวนตําบลแมตืน 105,000
5455 ลําพูน ล้ี องคการบริหารสวนตําบลแมลาน 105,000
5456 ลําพูน เวียงหนองลอง เทศบาลตําบลวังผาง 175,000
5457 ลําพูน เวียงหนองลอง เทศบาลตําบลหนองยวง 175,000
5458 ลําพูน เวียงหนองลอง เทศบาลตําบลหนองลอง 175,000
5459 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลเขาแกว 175,000
5460 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลเชียงคาน 175,000
5461 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลธาตุ 175,000
5462 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี 105,000
5463 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลเชียงคาน 105,000
5464 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลนาซาว 105,000
5465 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลบุฮม 105,000
5466 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลปากตม 105,000
5467 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว 105,000
5468 เลย ดานซาย เทศบาลตําบลดานซาย 175,000
5469 เลย ดานซาย เทศบาลตําบลศรีสองรัก * 175,000
5470 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน 105,000
5471 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม 105,000
5472 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
5473 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลนาหอ 105,000
5474 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลปากหมนั 105,000
5475 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง 105,000
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5476 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง 105,000
5477 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลวังยาว 105,000
5478 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลอปิุม 105,000
5479 เลย ทาล่ี เทศบาลตําบลทาล่ี 175,000
5480 เลย ทาล่ี องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ 105,000
5481 เลย ทาล่ี องคการบริหารสวนตําบลทาล่ี 105,000
5482 เลย ทาล่ี องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม 105,000
5483 เลย ทาล่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 105,000
5484 เลย ทาล่ี องคการบริหารสวนตําบลอาฮี 105,000
5485 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดวง 175,000
5486 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดอกคํา 175,000
5487 เลย นาดวง องคการบริหารสวนตําบลทาสวรรค 105,000
5488 เลย นาดวง องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด 105,000
5489 เลย นาดวง องคการบริหารสวนตําบลนาดวง 105,000
5490 เลย นาแหว เทศบาลตําบลนาแหว 175,000
5491 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลนาพึง 105,000
5492 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลนามาลา 105,000
5493 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลแสงภา 105,000
5494 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลเหลากอหก 105,000
5495 เลย ปากชม เทศบาลตําบลคอนสา * 175,000
5496 เลย ปากชม เทศบาลตําบลเชียงกลม 175,000
5497 เลย ปากชม เทศบาลตําบลปากชม 175,000
5498 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลชมเจริญ 105,000
5499 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลปากชม 105,000
5500 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยบอซืน 105,000
5501 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยพิชัย 105,000
5502 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหาดคัมภีร 105,000
5503 เลย ผาขาว เทศบาลตําบลทาชางคลอง 175,000
5504 เลย ผาขาว เทศบาลตําบลโนนปอแดง 175,000
5505 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง 105,000
5506 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลบานเพิ่ม 105,000
5507 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลผาขาว 105,000
5508 เลย ภูกระดึง เทศบาลตําบลภูกระดึง 175,000
5509 เลย ภูกระดึง เทศบาลตําบลหนองหนิ 175,000
5510 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลผานกเคา 105,000
5511 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลภูกระดึง 105,000
5512 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 105,000
5513 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม 105,000
5514 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลภูเรือ 175,000
5515 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก 175,000
5516 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 105,000
5517 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลปลาบา 105,000
5518 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลลาดคาง 105,000
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5519 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลสานตม 105,000
5520 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
5521 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ 105,000
5522 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลภูหอ 105,000
5523 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลเลยวังไสย 105,000
5524 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองคัน 105,000
5525 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลหวยสีเสียด 105,000
5526 เลย เมอืงเลย เทศบาลตําบลนาดินดํา 175,000
5527 เลย เมอืงเลย เทศบาลตําบลนาโปง 175,000
5528 เลย เมอืงเลย เทศบาลตําบลนาออ 175,000
5529 เลย เมอืงเลย เทศบาลตําบลนาอาน 175,000
5530 เลย เมอืงเลย เทศบาลตําบลนํ้าสวย 175,000
5531 เลย เมอืงเลย เทศบาลเมืองเลย 175,000
5532 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลกกดู 105,000
5533 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลกกทอง 105,000
5534 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ 105,000
5535 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลนาแขม 105,000
5536 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย 105,000
5537 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลนํ้าหมาน 105,000
5538 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลเมอืง 105,000
5539 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลศรีสองรักษ 105,000
5540 เลย เมอืงเลย องคการบริหารสวนตําบลเส้ียว 105,000
5541 เลย วังสะพุง เทศบาลตําบลปากปวน 175,000
5542 เลย วังสะพุง เทศบาลตําบลศรีสงคราม 175,000
5543 เลย วังสะพุง เทศบาลเมอืงวังสะพุง 175,000
5544 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลเขาหลวง 105,000
5545 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลโคกขม้ิน 105,000
5546 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 105,000
5547 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลผานอย 105,000
5548 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลผาบิง้ 105,000
5549 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลวังสะพุง 105,000
5550 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลหนองง้ิว 105,000
5551 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง 105,000
5552 เลย หนองหนิ องคการบริหารสวนตําบลตาดขา 105,000
5553 เลย หนองหนิ องคการบริหารสวนตําบลปวนพุ 105,000
5554 เลย หนองหนิ องคการบริหารสวนตําบลหนองหนิ 105,000
5555 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลผาอนิทรแปลง 175,000
5556 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ 175,000
5557 เลย เอราวัณ องคการบริหารสวนตําบลทรัพยไพวัลย 105,000
5558 เลย เอราวัณ องคการบริหารสวนตําบลผาสามยอด 105,000
5559 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ เทศบาลตําบลสวนกลวย 175,000
5560 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ เทศบาลเมืองกนัทรลักษ 175,000
5561 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลกระแชง 105,000



131

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
5562 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลกดุเสลา 105,000
5563 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลขนุน 105,000
5564 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ 105,000
5565 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลชํา 105,000
5566 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลตระกาจ 105,000
5567 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 105,000
5568 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าออม 105,000
5569 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ 105,000
5570 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลบึงมะลู 105,000
5571 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูเงิน 105,000
5572 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก 105,000
5573 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเมอืง 105,000
5574 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลรุง 105,000
5575 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลละลาย 105,000
5576 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนอื 105,000
5577 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลสังเมก็ 105,000
5578 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเสาธงชัย 105,000
5579 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาลาด 105,000
5580 ศรีสะเกษ กนัทรารมย เทศบาลตําบลกณัทรารมย 175,000
5581 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลคําเนยีม 105,000
5582 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลจาน 105,000
5583 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลดู 105,000
5584 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลดูน 105,000
5585 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลทาม 105,000
5586 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลโนนสัง 105,000
5587 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 105,000
5588 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลผักแพว 105,000
5589 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงนอย 105,000
5590 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลยาง 105,000
5591 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลละทาย 105,000
5592 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 105,000
5593 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
5594 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
5595 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหวัชาง 105,000
5596 ศรีสะเกษ กนัทรารมย องคการบริหารสวนตําบลอปีาด 105,000
5597 ศรีสะเกษ ขุขันธ เทศบาลตําบลเมอืงขุขันธ(หวยเหนอื)* 175,000
5598 ศรีสะเกษ ขุขันธ เทศบาลตําบลศรีสะอาด 175,000
5599 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา 105,000
5600 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลกนัทรารมย 105,000
5601 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 105,000
5602 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลจะกง 105,000
5603 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลใจดี 105,000
5604 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลดองกําเมด็ 105,000
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5605 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 105,000
5606 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลตาอดุ 105,000
5607 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 105,000
5608 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลปราสาท 105,000
5609 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 105,000
5610 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลลมศกัด์ิ 105,000
5611 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลศรีตระกลู 105,000
5612 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสะเดาใหญ 105,000
5613 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น 105,000
5614 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโสน 105,000
5615 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหนองฉลอง 105,000
5616 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยใต 105,000
5617 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยสําราญ 105,000
5618 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยเหนอื 105,000
5619 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวัเสือ 105,000
5620 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลกระหวัน 175,000
5621 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลกนัทรอม 175,000
5622 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลขุนหาญ 175,000
5623 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโนนสูง 175,000
5624 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโพธ์ิกระสังข 175,000
5625 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลสิ 175,000
5626 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลขุนหาญ 105,000
5627 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลบักดอง 105,000
5628 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลพราน 105,000
5629 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิวงศ 105,000
5630 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลไพร 105,000
5631 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลภูฝาย 105,000
5632 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลหวยจันทร 105,000
5633 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง องคการบริหารสวนตําบลเขิน 105,000
5634 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง องคการบริหารสวนตําบลคูบ 105,000
5635 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง องคการบริหารสวนตําบลตองปด 105,000
5636 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกล้ียง 105,000
5637 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง องคการบริหารสวนตําบลรุงระวี 105,000
5638 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง องคการบริหารสวนตําบลละเอาะ 105,000
5639 ศรีสะเกษ โนนคูณ องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ 105,000
5640 ศรีสะเกษ โนนคูณ องคการบริหารสวนตําบลบก 105,000
5641 ศรีสะเกษ โนนคูณ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิ 105,000
5642 ศรีสะเกษ โนนคูณ องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุ 105,000
5643 ศรีสะเกษ โนนคูณ องคการบริหารสวนตําบลเหลากวาง 105,000
5644 ศรีสะเกษ บงึบรูพ เทศบาลตําบลบึงบรูพ 175,000
5645 ศรีสะเกษ บงึบรูพ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ 105,000
5646 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ 105,000
5647 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ องคการบริหารสวนตําบลเสียว 105,000
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5648 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 105,000
5649 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 105,000
5650 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง 105,000
5651 ศรีสะเกษ ปรางคกู เทศบาลตําบลปรางคกู 175,000
5652 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลกู 105,000
5653 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลดู 105,000
5654 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลตูม 105,000
5655 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลพิมาย 105,000
5656 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลพิมายเหนอื 105,000
5657 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรี 105,000
5658 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสมอ 105,000
5659 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสวาย 105,000
5660 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสําโรงปราสาท 105,000
5661 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน 105,000
5662 ศรีสะเกษ พยุห เทศบาลตําบลพยุห 175,000
5663 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลตําแย 105,000
5664 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลโนนเพ็ก 105,000
5665 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพยุห 105,000
5666 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพรหมสวัสด์ิ 105,000
5667 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลหนองคา 105,000
5668 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลตําบลโดด 175,000
5669 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลผือใหญ 105,000
5670 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลเสียว 105,000
5671 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลหนองมา 105,000
5672 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลอเีซ 105,000
5673 ศรีสะเกษ ไพรบงึ เทศบาลตําบลไพรบึง 175,000
5674 ศรีสะเกษ ไพรบงึ เทศบาลตําบลสําโรงพลัน 175,000
5675 ศรีสะเกษ ไพรบงึ องคการบริหารสวนตําบลดินแดง 105,000
5676 ศรีสะเกษ ไพรบงึ องคการบริหารสวนตําบลโนนปนู 105,000
5677 ศรีสะเกษ ไพรบงึ องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 105,000
5678 ศรีสะเกษ ไพรบงึ องคการบริหารสวนตําบลไพรบึง 105,000
5679 ศรีสะเกษ ไพรบงึ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 105,000
5680 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลโคกตาล 105,000
5681 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลดงรกั 105,000
5682 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนราม 105,000
5683 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลไพรพัฒนา 105,000
5684 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลละลม 105,000
5685 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลหวยตามอญ 105,000
5686 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลหวยต้ึกชู 105,000
5687 ศรีสะเกษ เมอืงจันทร องคการบริหารสวนตําบลตาโกน 105,000
5688 ศรีสะเกษ เมอืงจันทร องคการบริหารสวนตําบลเมอืงจันทร 105,000
5689 ศรีสะเกษ เมอืงจนัทร องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 105,000
5690 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ เทศบาลตําบลนํ้าคํา 175,000
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5691 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ 175,000
5692 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลคูซอด 105,000
5693 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลจาน 105,000
5694 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลซํา 105,000
5695 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลตะดอบ 105,000
5696 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลทุม 105,000
5697 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิ 105,000
5698 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนขา 105,000
5699 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนเขวา 105,000
5700 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนคอ 105,000
5701 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง 105,000
5702 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 105,000
5703 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองครก 105,000
5704 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
5705 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 105,000
5706 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหมากเขียบ 105,000
5707 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย เทศบาลตําบลยางชุมนอย 175,000
5708 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลกดุเมอืงฮาม 105,000
5709 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลคอนกาม 105,000
5710 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ 105,000
5711 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน 105,000
5712 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลยางชุมใหญ 105,000
5713 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลล้ินฟา 105,000
5714 ศรีสะเกษ ราษไีศล เทศบาลตําบลเมอืงคง 175,000
5715 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลจิกสังขทอง 105,000
5716 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลดาน 105,000
5717 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลดู 105,000
5718 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลบัวหุง 105,000
5719 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลไผ 105,000
5720 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลเมอืงคง 105,000
5721 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลเมอืงแคน 105,000
5722 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลสมปอย 105,000
5723 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลสรางป 105,000
5724 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลหนองแค 105,000
5725 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลหนองหมี 105,000
5726 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลหนองอึง่ 105,000
5727 ศรีสะเกษ ราษไีศล องคการบริหารสวนตําบลหวานคํา 105,000
5728 ศรีสะเกษ วังหนิ เทศบาลตําบลบุสูง 175,000
5729 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลดวนใหญ 105,000
5730 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลทุงสวาง 105,000
5731 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลธาตุ 105,000
5732 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 105,000
5733 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลโพนยาง 105,000
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5734 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
5735 ศรีสะเกษ วังหนิ องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 105,000
5736 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ เทศบาลตําบลศรีรัตนะ 175,000
5737 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลตูม 105,000
5738 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลพิงพวย 105,000
5739 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลศรีแกว 105,000
5740 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 105,000
5741 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลสระเยาว 105,000
5742 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลสะพุง 105,000
5743 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลเส่ืองขาว 105,000
5744 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลกงุ 105,000
5745 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลคลีกล้ิง 105,000
5746 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง 105,000
5747 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัดง 105,000
5748 ศรีสะเกษ หวยทับทัน เทศบาลตําบลหวยทับทัน 175,000
5749 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 105,000
5750 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลจานแสนไชย 105,000
5751 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลปราสาท 105,000
5752 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลผักไหม 105,000
5753 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลเมอืงหลวง 105,000
5754 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน 105,000
5755 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย เทศบาลตําบลกําแพง 175,000
5756 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย เทศบาลตําบลกําแพง(อทุุมพรพิสัย)* 175,000
5757 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย เทศบาลตําบลโคกจาน 175,000
5758 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย เทศบาลตําบลแต 175,000
5759 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย เทศบาลตําบลสระกําแพงใหญ 175,000
5760 ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง 105,000
5761 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลขะยูง 105,000
5762 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแข 105,000
5763 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม 105,000
5764 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโคกหลาม 105,000
5765 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ 105,000
5766 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงไชย 105,000
5767 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลปะอาว 105,000
5768 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิชัย 105,000
5769 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลรังแรง 105,000
5770 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
5771 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง 105,000
5772 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 105,000
5773 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหวัชาง 105,000
5774 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลอหีลํ่า 105,000
5775 สกลนคร กดุบาก เทศบาลตําบลกดุบาก 175,000
5776 สกลนคร กดุบาก เทศบาลตําบลกดุไห 175,000
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5777 สกลนคร กดุบาก เทศบาลตําบลกดุแฮด(กดุบาก)* 175,000
5778 สกลนคร กดุบาก องคการบริหารสวนตําบลนามอง 105,000
5779 สกลนคร กสุุมาลย เทศบาลตําบลกสุุมาลย 175,000
5780 สกลนคร กสุุมาลย องคการบริหารสวนตําบลกสุุมาลย 105,000
5781 สกลนคร กสุุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาเพียง 105,000
5782 สกลนคร กสุุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 105,000
5783 สกลนคร กสุุมาลย องคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 105,000
5784 สกลนคร กสุุมาลย องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน 105,000
5785 สกลนคร คําตากลา เทศบาลตําบลคําตากลา 175,000
5786 สกลนคร คําตากลา เทศบาลตําบลแพด 175,000
5787 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา 105,000
5788 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลนาแต 105,000
5789 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัสิม 105,000
5790 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ เทศบาลตําบลตองโขบ 175,000
5791 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องคการบริหารสวนตําบลดานมวงคํา 105,000
5792 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องคการบริหารสวนตําบลแมดนาทม 105,000
5793 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ 105,000
5794 สกลนคร เจริญศิลป เทศบาลตําบลเจริญศิลป 175,000
5795 สกลนคร เจริญศิลป องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา 105,000
5796 สกลนคร เจริญศิลป องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 105,000
5797 สกลนคร เจริญศิลป องคการบริหารสวนตําบลทุงแก 105,000
5798 สกลนคร เจริญศิลป องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 105,000
5799 สกลนคร เจริญศิลป องคการบริหารสวนตําบลหนองแปน 105,000
5800 สกลนคร เตางอย องคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ 105,000
5801 สกลนคร เตางอย องคการบริหารสวนตําบลเตางอย 105,000
5802 สกลนคร เตางอย องคการบริหารสวนตําบลนาตาล 105,000
5803 สกลนคร เตางอย องคการบริหารสวนตําบลบึงทวาย 105,000
5804 สกลนคร นคิมน้ําอนู องคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอนู 105,000
5805 สกลนคร นคิมน้ําอนู องคการบริหารสวนตําบลสุวรรณคาม 105,000
5806 สกลนคร นคิมน้ําอนู องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
5807 สกลนคร นคิมน้ําอนู องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
5808 สกลนคร บานมวง เทศบาลตําบลบานมวง 175,000
5809 สกลนคร บานมวง เทศบาลตําบลหวยหลัว 175,000
5810 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง 105,000
5811 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลดงหมอทองใต 105,000
5812 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลดงเหนอื 105,000
5813 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด 105,000
5814 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 105,000
5815 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลมวง 105,000
5816 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลมาย 105,000
5817 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลหนองกว่ัง 105,000
5818 สกลนคร พรรณนานคิม เทศบาลตําบลนาใน 175,000
5819 สกลนคร พรรณนานคิม เทศบาลตําบลบัวสวาง * 175,000
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5820 สกลนคร พรรณนานคิม เทศบาลตําบลพรรณานคิม 175,000
5821 สกลนคร พรรณนานคิม เทศบาลตําบลพอกนอย 175,000
5822 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง 105,000
5823 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม 105,000
5824 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลนาหวับอ 105,000
5825 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลบะฮี 105,000
5826 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลพรรณา 105,000
5827 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลไร 105,000
5828 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลวังยาง 105,000
5829 สกลนคร พังโคน เทศบาลตําบลพังโคน 175,000
5830 สกลนคร พังโคน เทศบาลตําบลพังโคนศรีจําปา * 175,000
5831 สกลนคร พังโคน เทศบาลตําบลไฮหยอง 175,000
5832 สกลนคร พังโคน องคการบริหารสวนตําบลตนผ้ึง 105,000
5833 สกลนคร พังโคน องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 105,000
5834 สกลนคร พังโคน องคการบริหารสวนตําบลแร 105,000
5835 สกลนคร โพนนาแกว เทศบาลตําบลนาแกว 175,000
5836 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลเชียงสือ 105,000
5837 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลนาตงวัฒนา 105,000
5838 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแปน 105,000
5839 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานโพน 105,000
5840 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู 175,000
5841 สกลนคร ภูพาน องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว 105,000
5842 สกลนคร ภูพาน องคการบริหารสวนตําบลโคกภู 105,000
5843 สกลนคร ภูพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางคอ 105,000
5844 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลง้ิวดอน 175,000
5845 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลเชียงเครือ 175,000
5846 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลดงมะไฟ 175,000
5847 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลทาแร 175,000
5848 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลธาตุนาเวง 175,000
5849 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลหนองลาด 175,000
5850 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลเหลาปอแดง 175,000
5851 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลตําบลฮางโฮง 175,000
5852 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 175,000
5853 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลขม้ิน 105,000
5854 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลโคกกอง 105,000
5855 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลดงชน 105,000
5856 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 105,000
5857 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลทาแร 105,000
5858 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม 105,000
5859 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลพังขวาง 105,000
5860 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย 105,000
5861 สกลนคร เมอืงสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 105,000
5862 สกลนคร วานรนวิาส เทศบาลตําบลนอซอ 175,000
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5863 สกลนคร วานรนวิาส เทศบาลตําบลวานรนิวาส 175,000
5864 สกลนคร วานรนวิาส เทศบาลตําบลหนองแวง 175,000
5865 สกลนคร วานรนวิาส เทศบาลตําบลหนองสนม 175,000
5866 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลกดุเรือคํา 105,000
5867 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 105,000
5868 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค 105,000
5869 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลคูสะคาม 105,000
5870 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลเด่ือศรีคันไชย 105,000
5871 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลธาตุ 105,000
5872 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลนาคํา 105,000
5873 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลวานรนิวาส 105,000
5874 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย 105,000
5875 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต 105,000
5876 สกลนคร วานรนวิาส องคการบริหารสวนตําบลอนิทรแปลง 105,000
5877 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตําบลคําบอ 175,000
5878 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตําบลปลาโหล 175,000
5879 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตําบลวาริชภูมิ 175,000
5880 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตําบลหนองลาด 175,000
5881 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลคอเขียว 105,000
5882 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 105,000
5883 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลโคกสี 175,000
5884 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง 175,000
5885 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลบงใต 175,000
5886 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลบานตาย 175,000
5887 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลพันนา 175,000
5888 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลสวางแดนดิน 175,000
5889 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลหนองหลวง 175,000
5890 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลคอใต 105,000
5891 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลคําสะอาด 105,000
5892 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลตาลโกน 105,000
5893 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลตาลเนิง้ 105,000
5894 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล 105,000
5895 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง 105,000
5896 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนอื 105,000
5897 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 105,000
5898 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง 105,000
5899 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลแวง 105,000
5900 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน 105,000
5901 สกลนคร สองดาว เทศบาลตําบลทาศิลา 175,000
5902 สกลนคร สองดาว เทศบาลตําบลสองดาว 175,000
5903 สกลนคร สองดาว องคการบริหารสวนตําบลปทุมวาป 105,000
5904 สกลนคร สองดาว องคการบริหารสวนตําบลวัฒนา 105,000
5905 สกลนคร สองดาว องคการบริหารสวนตําบลสองดาว 105,000
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5906 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลบะหวา 175,000
5907 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลโพนแพง 175,000
5908 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลวาใหญ 175,000
5909 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา 175,000
5910 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 175,000
5911 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลทากอน 105,000
5912 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลนาฮี 105,000
5913 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
5914 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลอากาศ 105,000
5915 สงขลา กระแสสินธุ เทศบาลตําบลกระแสสินธุ 175,000
5916 สงขลา กระแสสินธุ เทศบาลตําบลเชิงแส 175,000
5917 สงขลา กระแสสินธุ องคการบริหารสวนตําบลเกาะใหญ 105,000
5918 สงขลา กระแสสินธุ องคการบริหารสวนตําบลโรง 105,000
5919 สงขลา คลองแงะ เทศบาลตําบลคลองแงะ* 175,000
5920 สงขลา คลองหอยโขง เทศบาลตําบลโคกมวง 175,000
5921 สงขลา คลองหอยโขง เทศบาลตําบลทุงลาน 175,000
5922 สงขลา คลองหอยโขง องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา 105,000
5923 สงขลา คลองหอยโขง องคการบริหารสวนตําบลคลองหอยโขง 105,000
5924 สงขลา ควนเนยีง เทศบาลตําบลควนเนียง 175,000
5925 สงขลา ควนเนยีง เทศบาลตําบลบางเหรียง 175,000
5926 สงขลา ควนเนยีง องคการบริหารสวนตําบลควนโส 105,000
5927 สงขลา ควนเนยีง องคการบริหารสวนตําบลรัตภูมิ 105,000
5928 สงขลา ควนเนยีง องคการบริหารสวนตําบลหวยลึก 105,000
5929 สงขลา จะนะ เทศบาลตําบลจะนะ 175,000
5930 สงขลา จะนะ เทศบาลตําบลนาทับ 175,000
5931 สงขลา จะนะ เทศบาลตําบลบานนา 175,000
5932 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลขุนตัดหวาย 105,000
5933 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลคลองเปยะ 105,000
5934 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลคู 105,000
5935 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลแค 105,000
5936 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 105,000
5937 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
5938 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลทาหมอไทร 105,000
5939 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลนาหวา 105,000
5940 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าขาว 105,000
5941 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลปาชิง 105,000
5942 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลสะกอม 105,000
5943 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลสะพานไมแกน 105,000
5944 สงขลา เทพา เทศบาลตําบลเทพา 175,000
5945 สงขลา เทพา เทศบาลตําบลลําไพล 175,000
5946 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะบา 105,000
5947 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลทามวง 105,000
5948 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลเทพา 105,000
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5949 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลปากบาง 105,000
5950 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ 105,000
5951 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลสะกอม 105,000
5952 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวี 175,000
5953 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวีนอก* 175,000
5954 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลคลองกวาง 105,000
5955 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลคลองทราย 105,000
5956 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลฉาง 105,000
5957 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลทับชาง 105,000
5958 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลทาประดู 105,000
5959 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลนาหมอศรี 105,000
5960 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลประกอบ 105,000
5961 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลปลักหนู 105,000
5962 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลสะทอน 105,000
5963 สงขลา นาหมอม องคการบริหารสวนตําบลคลองหรัง 105,000
5964 สงขลา นาหมอม องคการบริหารสวนตําบลทุงขมิน้ 105,000
5965 สงขลา นาหมอม องคการบริหารสวนตําบลนาหมอม 105,000
5966 สงขลา นาหมอม องคการบริหารสวนตําบลพิจิตร 105,000
5967 สงขลา บางกลํ่า เทศบาลตําบลทาชาง 175,000
5968 สงขลา บางกลํ่า เทศบาลตําบลบานหาร 175,000
5969 สงขลา บางกลํ่า องคการบริหารสวนตําบลบางกลํ่า 105,000
5970 สงขลา บางกลํ่า องคการบริหารสวนตําบลแมทอม 105,000
5971 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลตําบลเกาะแตว 175,000
5972 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลตําบลพะวง 175,000
5973 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 175,000
5974 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลเมอืงเขารูปชาง 175,000
5975 สงขลา เมอืงสงขลา องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ 105,000
5976 สงขลา เมืองสงขลา องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง 105,000
5977 สงขลา ระโนด เทศบาลตําบลบอตรุ 175,000
5978 สงขลา ระโนด เทศบาลตําบลปากแตระ 175,000
5979 สงขลา ระโนด เทศบาลตําบลระโนด 175,000
5980 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลคลองแดน 105,000
5981 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลแดนสงวน 105,000
5982 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลตะเครียะ 105,000
5983 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลทาบอน 105,000
5984 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลบานขาว 105,000
5985 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 105,000
5986 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลพังยาง 105,000
5987 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระโนด 105,000
5988 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระวะ 105,000
5989 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลวัดสน 105,000
5990 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลตําบลกําแพงเพชร 175,000
5991 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลตําบลคูหาใต 175,000
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5992 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลตําบลนาสีทอง 175,000
5993 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 175,000
5994 สงขลา รัตภูมิ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 105,000
5995 สงขลา รัตภูมิ องคการบริหารสวนตําบลควนรู 105,000
5996 สงขลา รัตภูมิ องคการบริหารสวนตําบลทาชะมวง 105,000
5997 สงขลา สทิงพระ เทศบาลตําบลสทิงพระ 175,000
5998 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 105,000
5999 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลคลองรี 105,000
6000 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลคูขุด 105,000
6001 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ 105,000
6002 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลชุมพล 105,000
6003 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง 105,000
6004 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลทาหนิ 105,000
6005 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลบอดาน 105,000
6006 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลบอแดง 105,000
6007 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 105,000
6008 สงขลา สทิงพระ องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 105,000
6009 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลปริก 175,000
6010 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลปาดัง * 175,000
6011 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลสํานกัขาม 175,000
6012 สงขลา สะเดา เทศบาลเมอืงปาดังเบซาร 175,000
6013 สงขลา สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา 175,000
6014 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลเขามเีกยีรติ 105,000
6015 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิ 105,000
6016 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลทุงหมอ 105,000
6017 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลปริก 105,000
6018 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลพังลา 105,000
6019 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลสํานกัแตว 105,000
6020 สงขลา สะบายอย เทศบาลตําบลสะบายอย 175,000
6021 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง 105,000
6022 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลคูหา 105,000
6023 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลจะแหน 105,000
6024 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลทุงพอ 105,000
6025 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลธารคีรี 105,000
6026 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลบานโหนด 105,000
6027 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลบาโหย 105,000
6028 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลเปยน 105,000
6029 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลสะบายอย 105,000
6030 สงขลา สิงหนคร เทศบาลตําบลชะแล 175,000
6031 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมอืงมวงงาม 175,000
6032 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมอืงสิงหนคร 175,000
6033 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลชิงโค 105,000
6034 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลทํานบ 105,000
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6035 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลบางเขียด 105,000
6036 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลปากรอ 105,000
6037 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลปาขาด 105,000
6038 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลรําแดง 105,000
6039 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตําบลวัดขนนุ 105,000
6040 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลคูเตา 175,000
6041 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลนํ้านอย 175,000
6042 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลบานไร*(บานพรุ) 175,000
6043 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลพะตง 175,000
6044 สงขลา หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ 175,000
6045 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองคลองแห 175,000
6046 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองควนลัง 175,000
6047 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองคอหงส 175,000
6048 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองทุงตําเสา 175,000
6049 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองบานพรุ 175,000
6050 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลคลองอูตะเภา 105,000
6051 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลฉลุง 105,000
6052 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
6053 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 105,000
6054 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลพะตง 105,000
6055 สตูล ควนกากลง องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 105,000
6056 สตูล ควนกากลง องคการบริหารสวนตําบลทุงนุย 105,000
6057 สตูล ควนกากลง องคการบริหารสวนตําบลอใุดเจริญ 105,000
6058 สตูล ควนโดน เทศบาลตําบลควนโดน 175,000
6059 สตูล ควนโดน องคการบริหารสวนตําบลควนโดน 105,000
6060 สตูล ควนโดน องคการบริหารสวนตําบลควนสตอ 105,000
6061 สตูล ควนโดน องคการบริหารสวนตําบลยานซ่ือ 105,000
6062 สตูล ควนโดน องคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 105,000
6063 สตูล ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลทาแพ 105,000
6064 สตูล ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 105,000
6065 สตูล ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลแป - ระ 105,000
6066 สตูล ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลสาคร 105,000
6067 สตูล ทุงหวา เทศบาลตําบลทุงหวา 175,000
6068 สตูล ทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลขอนคลาน 105,000
6069 สตูล ทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลทุงบหุลัง 105,000
6070 สตูล ทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลทุงหวา 105,000
6071 สตูล ทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลนาทอน 105,000
6072 สตูล ทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลปาแกบอหนิ 105,000
6073 สตูล มะนงั องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 105,000
6074 สตูล มะนงั องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา 105,000
6075 สตูล เมอืงสตูล เทศบาลตําบลคลองขุด 175,000
6076 สตูล เมอืงสตูล เทศบาลตําบลเจะปลัง 175,000
6077 สตูล เมอืงสตูล เทศบาลตําบลฉลุง 175,000
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6078 สตูล เมอืงสตูล เทศบาลเมอืงสตูล 175,000
6079 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลเกตรี 105,000
6080 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย 105,000
6081 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลควนขัน 105,000
6082 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลควนโพธ์ิ 105,000
6083 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลเจะบลัิง 105,000
6084 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลฉลุง 105,000
6085 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลตันหยงโป 105,000
6086 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลตํามะลัง 105,000
6087 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลบานควน 105,000
6088 สตูล เมอืงสตูล องคการบริหารสวนตําบลปูยู 105,000
6089 สตูล ละงู เทศบาลตําบลกําแพง 175,000
6090 สตูล ละงู องคการบริหารสวนตําบลกําแพง 105,000
6091 สตูล ละงู องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 105,000
6092 สตูล ละงู องคการบริหารสวนตําบลนํ้าผุด 105,000
6093 สตูล ละงู องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา 105,000
6094 สตูล ละงู องคการบริหารสวนตําบลละงู 105,000
6095 สตูล ละงู องคการบริหารสวนตําบลแหลมสน 105,000
6096 สมทุรปราการ บางบอ เทศบาลตําบลคลองดาน 175,000
6097 สมทุรปราการ บางบอ เทศบาลตําบลคลองสวน 175,000
6098 สมทุรปราการ บางบอ เทศบาลตําบลบางบอ 175,000
6099 สมทุรปราการ บางบอ เทศบาลตําบลบางพลีนอย 175,000
6100 สมทุรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน 105,000
6101 สมทุรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลคลองนยิมยาตรา 105,000
6102 สมทุรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบางบอ 105,000
6103 สมทุรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบางเพรียง 105,000
6104 สมทุรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 105,000
6105 สมทุรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง 105,000
6106 สมทุรปราการ บางพลี เทศบาลตําบลบางพลี 175,000
6107 สมทุรปราการ บางพลี เทศบาลตําบลบางเสาธง 175,000
6108 สมทุรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
6109 สมทุรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางโฉลง 105,000
6110 สมทุรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางปลา 105,000
6111 สมทุรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ 105,000
6112 สมทุรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลราชาเทวะ 105,000
6113 สมทุรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 105,000
6114 สมทุรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 105,000
6115 สมทุรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย 105,000
6116 สมทุรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ 105,000
6117 สมทุรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเจาสมงิพราย(สําโรงใต)* 175,000
6118 สมทุรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง 175,000
6119 สมทุรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 175,000
6120 สมทุรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 105,000
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6121 สมทุรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจา 105,000
6122 สมทุรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ 105,000
6123 สมทุรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางกอบวั 105,000
6124 สมทุรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผ้ึง 105,000
6125 สมทุรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางยอ 105,000
6126 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย เทศบาลตําบลพระสมทุรเจดยี 175,000
6127 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย เทศบาลตําบลแหลมฟาผา 175,000
6128 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 105,000
6129 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย องคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด 105,000
6130 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน 105,000
6131 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย องคการบริหารสวนตําบลแหลมฟาผา 105,000
6132 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลตําบลดานสําโรง 175,000
6133 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู 175,000
6134 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางเมือง 175,000
6135 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลตําบลแพรกษา 175,000
6136 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 175,000
6137 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลนครสมทุรปราการ 175,000
6138 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ เทศบาลเมอืงปากน้ําสมทุรปราการ 175,000
6139 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ 105,000
6140 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางดวน 105,000
6141 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางโปรง 105,000
6142 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 105,000
6143 สมทุรปราการ เมอืงสมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาใหม 105,000
6144 สมทุรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลกระดังงา 175,000
6145 สมทุรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลบางกระบอื 175,000
6146 สมทุรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลบางนกแขวก 175,000
6147 สมทุรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลบางย่ีรงค 175,000
6148 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 105,000
6149 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก 105,000
6150 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา 105,000
6151 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางคนที 105,000
6152 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางพรม 105,000
6153 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางสะแก 105,000
6154 สมทุรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลโรงหบี 105,000
6155 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง 175,000
6156 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม เทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม 175,000
6157 สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลคลองเขิน 105,000
6158 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน 105,000
6159 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลทายหาด 105,000
6160 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคยีน 105,000
6161 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 105,000
6162 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 105,000
6163 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบานปรก 105,000
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6164 สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ 105,000
6165 สมทุรสงคราม เมอืงสมุทรสงคราม องคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ 105,000
6166 สมทุรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลสวนหลวง 175,000
6167 สมทุรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลเหมอืงใหม 175,000
6168 สมทุรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลอมัพวา 175,000
6169 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลแควออม 105,000
6170 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลทาคา 105,000
6171 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลบางแค 105,000
6172 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลบางชาง 105,000
6173 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลบางนางล่ี 105,000
6174 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง 105,000
6175 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 105,000
6176 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลย่ีสาร 105,000
6177 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู 105,000
6178 สมทุรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลเหมอืงใหม 105,000
6179 สมทุรสาคร กระทุมแบน เทศบาลตําบลดอนไกดี 175,000
6180 สมทุรสาคร กระทุมแบน เทศบาลตําบลสวนหลวง 175,000
6181 สมทุรสาคร กระทุมแบน เทศบาลนครออมนอย 175,000
6182 สมทุรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมอืงกระทุมแบน 175,000
6183 สมทุรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดือ่ 105,000
6184 สมทุรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลแคราย 105,000
6185 สมทุรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลทาไม 105,000
6186 สมทุรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 105,000
6187 สมทุรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลบางยาง 105,000
6188 สมทุรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลหนองนกไข 105,000
6189 สมทุรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 175,000
6190 สมทุรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลบานแพว 175,000
6191 สมทุรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา 175,000
6192 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลคลองตนั 105,000
6193 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลเจ็ดร้ิว 105,000
6194 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลบานแพว 105,000
6195 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลสวนสม 105,000
6196 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลหลักสอง 105,000
6197 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลหลักสาม 105,000
6198 สมทุรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลอําแพง 105,000
6199 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร เทศบาลตําบลทาจีน 175,000
6200 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร เทศบาลตําบลนาดี 175,000
6201 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร เทศบาลตําบลบางปลา 175,000
6202 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร เทศบาลตําบลบางหญาแพรก 175,000
6203 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 175,000
6204 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลกาหลง 105,000
6205 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลคอกกระบอื 105,000
6206 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 105,000
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6207 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร องคการบริหารสวนตําบลชัยมงคล 105,000
6208 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลทาทราย 105,000
6209 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลนาโคก 105,000
6210 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจา 105,000
6211 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 105,000
6212 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืด 105,000
6213 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 105,000
6214 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลบานบอ 105,000
6215 สมทุรสาคร เมอืงสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลพันทายนรสิงห 105,000
6216 สระแกว เขาฉกรรจ เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 175,000
6217 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลเขาฉกรรจ 105,000
6218 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ 105,000
6219 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 105,000
6220 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 105,000
6221 สระแกว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด 175,000
6222 สระแกว คลองหาด องคการบริหารสวนตําบลคลองไกเถือ่น 105,000
6223 สระแกว คลองหาด องคการบริหารสวนตําบลซับมะกรูด 105,000
6224 สระแกว คลองหาด องคการบริหารสวนตําบลไทยอดุม 105,000
6225 สระแกว คลองหาด องคการบริหารสวนตําบลไทรเด่ียว 105,000
6226 สระแกว คลองหาด องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 105,000
6227 สระแกว คลองหาด องคการบริหารสวนตําบลเบญจขร 105,000
6228 สระแกว โคกสูง เทศบาลตําบลโคกสูง 175,000
6229 สระแกว โคกสูง องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน 105,000
6230 สระแกว โคกสูง องคการบริหารสวนตําบลหนองมวง 105,000
6231 สระแกว โคกสูง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
6232 สระแกว ตาพระยา เทศบาลตําบลตาพระยา 175,000
6233 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 105,000
6234 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลตาพระยา 105,000
6235 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพไทย 105,000
6236 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพราช 105,000
6237 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพเสด็จ 105,000
6238 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลตําบลทาเกษม 175,000
6239 สระแกว เมอืงสระแกว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน 175,000
6240 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลเมอืงสระแกว 175,000
6241 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง 105,000
6242 สระแกว เมอืงสระแกว องคการบริหารสวนตําบลทาเกษม 105,000
6243 สระแกว เมอืงสระแกว องคการบริหารสวนตําบลทาแยก 105,000
6244 สระแกว เมอืงสระแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
6245 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน 105,000
6246 สระแกว เมอืงสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระแกว 105,000
6247 สระแกว เมอืงสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ 105,000
6248 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน 105,000
6249 สระแกว วังนํ้าเย็น เทศบาลเมอืงวังน้ําเย็น 175,000
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6250 สระแกว วังนํ้าเย็น องคการบริหารสวนตําบลคลองหนิปนู 105,000
6251 สระแกว วังนํ้าเย็น องคการบริหารสวนตําบลตาหลังใน 105,000
6252 สระแกว วังนํ้าเย็น องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 105,000
6253 สระแกว วังสมบรูณ เทศบาลตําบลวังทอง 175,000
6254 สระแกว วังสมบรูณ เทศบาลตําบลวังสมบรูณ 175,000
6255 สระแกว วังสมบรูณ องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 105,000
6256 สระแกว วัฒนานคร เทศบาลตําบลวัฒนานคร 175,000
6257 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลชองกุม 105,000
6258 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลแซรออ 105,000
6259 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลทาเกวียน 105,000
6260 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง 105,000
6261 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลผักขะ 105,000
6262 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร 105,000
6263 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองตะเคียนบอน 105,000
6264 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองนํ้าใส 105,000
6265 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
6266 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย 105,000
6267 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด 105,000
6268 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลบานดาน 175,000
6269 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลบานใหมหนองไทร 175,000
6270 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลปาไร 175,000
6271 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลฟากหวย 175,000
6272 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 175,000
6273 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร 105,000
6274 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําใส 105,000
6275 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลทับพริก 105,000
6276 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
6277 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลผานศึก 105,000
6278 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงไผ 105,000
6279 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลหนองสังข 105,000
6280 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลหนัทราย 105,000
6281 สระบรีุ แกงคอย เทศบาลเมืองแกงคอย 175,000
6282 สระบรีุ แกงคอย เทศบาลเมืองทับกวาง 175,000
6283 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลชะอม 105,000
6284 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลชําผักแพว 105,000
6285 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลตาลเดีย่ว 105,000
6286 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลเตาปนู 105,000
6287 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ 105,000
6288 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลทาตูม 105,000
6289 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลทามะปราง 105,000
6290 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลบานปา 105,000
6291 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 105,000
6292 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 105,000



148

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
6293 สระบรีุ แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลหนิซอน 105,000
6294 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลหนาพระลาน 175,000
6295 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา 105,000
6296 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
6297 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลผ้ึงรวง 105,000
6298 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลพุแค 105,000
6299 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลหนาพระลาน 105,000
6300 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 105,000
6301 สระบรีุ ดอนพุด เทศบาลตําบลดอนพุด 175,000
6302 สระบรีุ ดอนพุด องคการบริหารสวนตําบลดงตะงาว 105,000
6303 สระบรีุ บานหมอ เทศบาลตําบลตลาดนอย 175,000
6304 สระบรีุ บานหมอ เทศบาลตําบลทาลาน 175,000
6305 สระบรีุ บานหมอ เทศบาลตําบลบางโขมด 175,000
6306 สระบรีุ บานหมอ เทศบาลตําบลบานหมอ 175,000
6307 สระบรีุ บานหมอ เทศบาลตําบลสรางโศก 175,000
6308 สระบรีุ บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ 105,000
6309 สระบรีุ บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง 105,000
6310 สระบรีุ บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงขีดขิน*(บานหม 105,000
6311 สระบรีุ บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
6312 สระบรีุ พระพุทธบาท เทศบาลตําบลธารเกษม 175,000
6313 สระบรีุ พระพุทธบาท เทศบาลตําบลพุกราง 175,000
6314 สระบรีุ พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 175,000
6315 สระบรีุ พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลเขาวง 105,000
6316 สระบรีุ พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลนายาว 105,000
6317 สระบรีุ พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลพุคําจาน 105,000
6318 สระบรีุ พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลหนองแก 105,000
6319 สระบรีุ พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลหวยปาหวาย 105,000
6320 สระบรีุ มวกเหล็ก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก 175,000
6321 สระบรีุ มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลซับสนุน 105,000
6322 สระบรีุ มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก 105,000
6323 สระบรีุ มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 105,000
6324 สระบรีุ มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลลําพญากลาง 105,000
6325 สระบรีุ มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 105,000
6326 สระบรีุ มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองยางเสือ 105,000
6327 สระบรีุ เมอืงสระบุรี เทศบาลตําบลกดุนกเปลา 175,000
6328 สระบรีุ เมอืงสระบุรี เทศบาลตําบลตะกดุ 175,000
6329 สระบรีุ เมอืงสระบุรี เทศบาลตําบลปอกแปก 175,000
6330 สระบรีุ เมอืงสระบุรี เทศบาลเมืองสระบรีุ 175,000
6331 สระบุรี เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 105,000
6332 สระบรีุ เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลดาวเรือง 105,000
6333 สระบรีุ เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
6334 สระบรีุ เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลปากขาวสาร 105,000
6335 สระบรีุ เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองโน 105,000
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6336 สระบรีุ เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล 105,000
6337 สระบรีุ เมอืงสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว 105,000
6338 สระบรีุ วังมวง เทศบาลตําบลคําพราน 175,000
6339 สระบรีุ วังมวง เทศบาลตําบลวังมวง 175,000
6340 สระบรีุ วังมวง เทศบาลตําบลแสลงพัน 175,000
6341 สระบรีุ วังมวง องคการบริหารสวนตําบลวังมวง 105,000
6342 สระบรีุ วิหารแดง เทศบาลตําบลวิหารแดง 175,000
6343 สระบรีุ วิหารแดง เทศบาลตําบลหนองหมู 175,000
6344 สระบรีุ วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ 105,000
6345 สระบรีุ วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม 105,000
6346 สระบรีุ วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลบานลํา 105,000
6347 สระบรีุ วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลวิหารแดง 105,000
6348 สระบรีุ วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง 105,000
6349 สระบรีุ วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู 105,000
6350 สระบรีุ เสาไห เทศบาลตําบลตนตาล-พระยาทด 175,000
6351 สระบรีุ เสาไห เทศบาลตําบลบานยาง 175,000
6352 สระบรีุ เสาไห เทศบาลตําบลเมอืงเกา 175,000
6353 สระบรีุ เสาไห เทศบาลตําบลสวนดอกไม 175,000
6354 สระบรีุ เสาไห เทศบาลตําบลเสาไห 175,000
6355 สระบรีุ เสาไห เทศบาลตําบลหวัปลวก 175,000
6356 สระบรีุ เสาไห องคการบริหารสวนตําบลชางไทยงาม* 105,000
6357 สระบรีุ เสาไห องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
6358 สระบรีุ เสาไห องคการบริหารสวนตําบลมวงงาม 105,000
6359 สระบรีุ เสาไห องคการบริหารสวนตําบลเริงราง 105,000
6360 สระบรีุ หนองแค เทศบาลตําบลคชสิทธ์ิ 175,000
6361 สระบรีุ หนองแค เทศบาลตําบลไผตํ่า 175,000
6362 สระบรีุ หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค 175,000
6363 สระบรีุ หนองแค เทศบาลตําบลหนิกอง 175,000
6364 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลกุมหกั 105,000
6365 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลคชสิทธ์ิ 105,000
6366 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม-โพนทอง* 105,000
6367 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลโคกแย 105,000
6368 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลบัวลอย 105,000
6369 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 105,000
6370 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองไขน้ํา 105,000
6371 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองจรเข 105,000
6372 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก 105,000
6373 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองนาก 105,000
6374 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 105,000
6375 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 105,000
6376 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง 105,000
6377 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิน้ 105,000
6378 สระบรีุ หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 105,000
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6379 สระบรีุ หนองแซง เทศบาลตําบลหนองแซง 175,000
6380 สระบรีุ หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลไกเสา 105,000
6381 สระบรีุ หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
6382 สระบรีุ หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลมวงหวาน 105,000
6383 สระบรีุ หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 105,000
6384 สระบรีุ หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลหนองหวัโพ 105,000
6385 สระบรีุ หนองโดน เทศบาลตําบลหนองโดน 175,000
6386 สระบรีุ หนองโดน องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง 105,000
6387 สระบรีุ หนองโดน องคการบริหารสวนตําบลบานกลับ 105,000
6388 สระบรีุ หนองโดน องคการบริหารสวนตําบลหนองโดน 105,000
6389 สิงหบรีุ คายบางระจัน เทศบาลตําบลโพสังโฆ 175,000
6390 สิงหบรีุ คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลคอทราย 105,000
6391 สิงหบรีุ คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
6392 สิงหบรีุ คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลบางระจัน 105,000
6393 สิงหบรีุ คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล 105,000
6394 สิงหบรีุ คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลโพสังโฆ 105,000
6395 สิงหบรีุ คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม 105,000
6396 สิงหบรีุ ทาชาง เทศบาลตําบลถอนสมอ 175,000
6397 สิงหบรีุ ทาชาง องคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ 105,000
6398 สิงหบรีุ ทาชาง องคการบริหารสวนตําบลวิหารขาว 105,000
6399 สิงหบรีุ บางระจัน เทศบาลตําบลบางระจัน (สิงห)* 175,000
6400 สิงหบรีุ บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลบานจา 105,000
6401 สิงหบรีุ บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลพักทัน 105,000
6402 สิงหบรีุ บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลแมลา 105,000
6403 สิงหบรีุ บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลไมดัด 105,000
6404 สิงหบรีุ บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลสระแจง 105,000
6405 สิงหบรีุ พรหมบรีุ เทศบาลตําบลบางนํ้าเชีย่ว 175,000
6406 สิงหบรีุ พรหมบรีุ เทศบาลตําบลปากบาง 175,000
6407 สิงหบรีุ พรหมบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานแปง 105,000
6408 สิงหบรีุ พรหมบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 105,000
6409 สิงหบรีุ พรหมบรีุ องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 105,000
6410 สิงหบรีุ พรหมบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 105,000
6411 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ เทศบาลเมืองสิงหบรีุ 175,000
6412 สงิหบุรี เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลจักรสีห 105,000
6413 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตนโพธ์ิ 105,000
6414 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบอื 105,000
6415 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลบางมญั 105,000
6416 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 105,000
6417 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 105,000
6418 สิงหบรีุ เมอืงสิงหบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหวัไผ 105,000
6419 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ เทศบาลตําบลทับยา 175,000
6420 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ เทศบาลตําบลอนิทรบรีุ 175,000
6421 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 105,000
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6422 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย 105,000
6423 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทองเอน 105,000
6424 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 105,000
6425 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าตาล 105,000
6426 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลประศุก 105,000
6427 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิชัย 105,000
6428 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน 105,000
6429 สิงหบรีุ อนิทรบรีุ องคการบริหารสวนตําบลอนิทรบรีุ 105,000
6430 สุโขทัย กงไกรลาศ เทศบาลตําบลกงไกรลาศ 175,000
6431 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกกแรต 105,000
6432 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกง 105,000
6433 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 105,000
6434 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 105,000
6435 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรใน 105,000
6436 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลดงเดอืย 105,000
6437 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลทาฉนวน 105,000
6438 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 105,000
6439 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลปาแฝก 105,000
6440 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม 105,000
6441 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลทุงหลวง 175,000
6442 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลบานโตนด 175,000
6443 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลโตนด 105,000
6444 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลทุงยางเมอืง 105,000
6445 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลนาเชิงคีรี 105,000
6446 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานน้ําพุ 105,000
6447 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานปอม 105,000
6448 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลศรีคีรีมาศ 105,000
6449 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลสามพวง 105,000
6450 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระดิง่ 105,000
6451 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก 105,000
6452 สุโขทัย ทุงเสล่ียม เทศบาลตําบลกลางดง 175,000
6453 สุโขทัย ทุงเสล่ียม เทศบาลตําบลเขาแกวศรีสมบรูณ 175,000
6454 สุโขทัย ทุงเสล่ียม เทศบาลตําบลทุงเสล่ียม 175,000
6455 สุโขทัย ทุงเสล่ียม องคการบริหารสวนตําบลทุงเสล่ียม 105,000
6456 สุโขทัย ทุงเสล่ียม องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก 105,000
6457 สุโขทัย ทุงเสล่ียม องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไชยมงคล 105,000
6458 สุโขทัย บานดานลานหอย เทศบาลตําบลตล่ิงชัน 175,000
6459 สุโขทัย บานดานลานหอย เทศบาลตําบลลานหอย 175,000
6460 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลบานดาน 105,000
6461 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลลานหอย 105,000
6462 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังตะครอ 105,000
6463 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําขาว 105,000
6464 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังลึก 105,000
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6465 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง 105,000
6466 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย เทศบาลตําบลบานกลวย 175,000
6467 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย เทศบาลตําบลบานสวน 175,000
6468 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย เทศบาลตําบลเมอืงเกา 175,000
6469 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัย 175,000
6470 สโุขทยั เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลตาลเตีย้ 105,000
6471 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานสวน 105,000
6472 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานหลุม 105,000
6473 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปากแคว 105,000
6474 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปากพระ 105,000
6475 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกา 105,000
6476 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลยางซาย 105,000
6477 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลวังทองแดง 105,000
6478 สุโขทัย ศรีนคร เทศบาลตําบลศรีนคร 175,000
6479 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ 105,000
6480 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลนครเดิฐ 105,000
6481 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลนํ้าขุม 105,000
6482 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 105,000
6483 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
6484 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย 175,000
6485 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลหาดเส้ียว 175,000
6486 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลดงคู 105,000
6487 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
6488 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลบานตึก 105,000
6489 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลปาง้ิว 105,000
6490 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสํา 105,000
6491 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสิน 105,000
6492 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลสารจิตร 105,000
6493 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 105,000
6494 สุโขทัย ศรีสําโรง เทศบาลตําบลศรีสําโรง 175,000
6495 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลีย้ง 105,000
6496 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลทับผ้ึง 105,000
6497 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร 105,000
6498 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลบานซาน 105,000
6499 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
6500 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
6501 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลราวตนจันทร 105,000
6502 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
6503 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวังลึก 105,000
6504 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ 105,000
6505 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวัดเกาะ 105,000
6506 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน 105,000
6507 สุโขทัย สรรคโลก เทศบาลตําบลในเมอืง 175,000
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6508 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลคลองยาง 175,000
6509 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลปากมุเกาะ 175,000
6510 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 175,000
6511 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง 105,000
6512 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลทาทอง 105,000
6513 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลนาทุง 105,000
6514 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา 105,000
6515 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลเมอืงบางขลัง 105,000
6516 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลเมอืงบางยม 105,000
6517 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 105,000
6518 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลวังไมขอน 105,000
6519 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ 105,000
6520 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย เทศบาลตําบลดอนเจดยี 175,000
6521 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย เทศบาลตําบลสระกระโจม 175,000
6522 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลดอนเจดยี 105,000
6523 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก 105,000
6524 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลไรรถ 105,000
6525 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลสระกระโจม 105,000
6526 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย 105,000
6527 สุพรรณบรีุ ดานชาง เทศบาลตําบลดานชาง 175,000
6528 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 105,000
6529 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลนิคมกระเสียว 105,000
6530 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังคัน 105,000
6531 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาว 105,000
6532 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง 105,000
6533 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิน้ 105,000
6534 สุพรรณบรีุ ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลองคพระ 105,000
6535 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเขาดิน 175,000
6536 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเขาพระ 175,000
6537 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเดิมบาง 175,000
6538 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลทุงคลี 175,000
6539 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลนางบวช 175,000
6540 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลบอกรุ 175,000
6541 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลปากน้ํา 175,000
6542 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลหนองกระทุม 175,000
6543 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 105,000
6544 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 105,000
6545 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลนางบวช 105,000
6546 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลบอกรุ 105,000
6547 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลปาสะแก 105,000
6548 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลยางนอน 105,000
6549 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลหวัเขา 105,000
6550 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลหวันา 105,000
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6551 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลโคกคราม 175,000
6552 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลตนคราม*(โคกครามพัฒนา) 175,000
6553 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลตะคา 175,000
6554 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลบางปลามา 175,000
6555 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลบานแหลม 175,000
6556 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลบานแหลมพัฒนา*(บานแหลม) 175,000
6557 สุพรรณบรีุ บางปลามา เทศบาลตําบลไผกองดิน 175,000
6558 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา 105,000
6559 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 105,000
6560 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 105,000
6561 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลบางใหญ 105,000
6562 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 105,000
6563 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลมะขามลม 105,000
6564 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 105,000
6565 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวัดดาว 105,000
6566 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลสาลี 105,000
6567 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลองครักษ 105,000
6568 สุพรรณบรีุ บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ 105,000
6569 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลทาระหดั 175,000
6570 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลทาเสด็จ 175,000
6571 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลบางกุง 175,000
6572 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 175,000
6573 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 175,000
6574 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลสวนแตง 175,000
6575 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลตําบลหวยวังทอง*(โพธ์ิพระยา) 175,000
6576 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ เทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ 175,000
6577 สพุรรณบุรี เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลโคกโคเฒา 105,000
6578 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนกํายาน 105,000
6579 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนตาล 105,000
6580 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธ์ิทอง 105,000
6581 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลดอนมะสังข 105,000
6582 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน 105,000
6583 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทับตีเหล็ก 105,000
6584 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง 105,000
6585 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลพิหารแดง 105,000
6586 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลร้ัวใหญ 105,000
6587 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลศาลาขาว 105,000
6588 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสนามคลี 105,000
6589 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 105,000
6590 สุพรรณบรีุ เมอืงสุพรรณบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสวนแตง 105,000
6591 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต เทศบาลตําบลบานกราง 175,000
6592 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต เทศบาลตําบลปลายนา 175,000
6593 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังยาง 175,000
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6594 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต เทศบาลตําบลศรีประจันต 175,000
6595 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลดอนปรู 105,000
6596 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลบางงาม 105,000
6597 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลมดแดง 105,000
6598 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําซับ 105,000
6599 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลวังหวา 105,000
6600 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลศรีประจันต 105,000
6601 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง เทศบาลตําบลทุงคอก 175,000
6602 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลดอนมะนาว 105,000
6603 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลตนตาล 105,000
6604 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลทุงคอก 105,000
6605 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลเนนิพระปรางค 105,000
6606 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 105,000
6607 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบางตะเคียน 105,000
6608 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร 105,000
6609 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ 105,000
6610 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 105,000
6611 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบานกุม 105,000
6612 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลบานชาง 105,000
6613 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 105,000
6614 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ 105,000
6615 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง องคการบริหารสวนตําบลหวัโพธ์ิ 105,000
6616 สุพรรณบรีุ สามชุก เทศบาลตําบลสามชุก 175,000
6617 สุพรรณบรีุ สามชุก องคการบริหารสวนตําบลกระเสียว 105,000
6618 สุพรรณบรีุ สามชุก องคการบริหารสวนตําบลบานสระ 105,000
6619 สุพรรณบรีุ สามชุก องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 105,000
6620 สุพรรณบรีุ สามชุก องคการบริหารสวนตําบลวังลึก 105,000
6621 สุพรรณบรีุ สามชุก องคการบริหารสวนตําบลหนองผักนาก 105,000
6622 สุพรรณบรีุ สามชุก องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา 105,000
6623 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ 175,000
6624 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลแจงงาม 105,000
6625 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง 105,000
6626 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 105,000
6627 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพธ์ิ 105,000
6628 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองราชวัตร 105,000
6629 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ 105,000
6630 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลกระจัน 175,000
6631 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง* 175,000
6632 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลจรเขสามพัน 175,000
6633 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลเจดยี 175,000
6634 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลทาวอูทอง* 175,000
6635 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลบานโขง 175,000
6636 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลบานดอน 175,000
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6637 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลสระยายโสม 175,000
6638 สุพรรณบรีุ อูทอง เทศบาลตําบลอูทอง 175,000
6639 สุพรรณบรีุ อูทอง องคการบริหารสวนตําบลดอนคา 105,000
6640 สุพรรณบรีุ อูทอง องคการบริหารสวนตําบลดอนมะเกลือ 105,000
6641 สุพรรณบรีุ อูทอง องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไชย 105,000
6642 สุพรรณบรีุ อูทอง องคการบริหารสวนตําบลยุงทะลาย 105,000
6643 สุพรรณบรีุ อูทอง องคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน 105,000
6644 สุพรรณบรีุ อูทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองโอง 105,000
6645 สุพรรรณบรีุ สองพี่นอง เทศบาลเมืองสองพี่นอง 175,000
6646 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลกรูด 175,000
6647 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 175,000
6648 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลชางขวา 175,000
6649 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลชางซาย 175,000
6650 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลทาทองใหม 175,000
6651 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ 105,000
6652 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง 105,000
6653 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาทอง 105,000
6654 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาทองใหม 105,000
6655 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาอแุท 105,000
6656 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทุงกง 105,000
6657 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทุงรัง 105,000
6658 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลปารอน 105,000
6659 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลพลายวาส  105,000
6660 สุราษฎรธานี เกาะพงัน เทศบาลตําบลเกาะพงัน 175,000
6661 สุราษฎรธานี เกาะพงัน เทศบาลตําบลบานใต 175,000
6662 สุราษฎรธานี เกาะพะงัน เทศบาลตําบลเกาะเตา 175,000
6663 สุราษฎรธานี เกาะพะงัน เทศบาลตําบลเพชรพะงัน* 175,000
6664 สุราษฎรธานี เกาะสมยุ เทศบาลนครเกาะสมยุ 175,000
6665 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม เทศบาลตําบลทาขนอน 175,000
6666 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลกะเปา 105,000
6667 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลถํ้าสิงขร 105,000
6668 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 105,000
6669 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลทาขนอน 105,000
6670 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลนํ้าหกั 105,000
6671 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลบานทําเนยีบ 105,000
6672 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลบานยาง 105,000
6673 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 105,000
6674 สุราษฎรธานี เคียนซา เทศบาลตําบลเคียนซา 175,000
6675 สุราษฎรธานี เคียนซา เทศบาลตําบลบานเสด็จ 175,000
6676 สุราษฎรธานี เคียนซา องคการบริหารสวนตําบลเขาตอก 105,000
6677 สุราษฎรธานี เคียนซา องคการบริหารสวนตําบลเคียนซา 105,000
6678 สุราษฎรธานี เคียนซา องคการบริหารสวนตําบลพวงพรมคร 105,000
6679 สุราษฎรธานี เคียนซา องคการบริหารสวนตําบลอรัญคามวารี 105,000
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6680 สุราษฎรธานี ชัยบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย 105,000
6681 สุราษฎรธานี ชัยบรีุ องคการบริหารสวนตําบลชัยบรีุ 105,000
6682 สุราษฎรธานี ชัยบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง 105,000
6683 สุราษฎรธานี ชัยบรีุ องคการบริหารสวนตําบลสองแพรก 105,000
6684 สุราษฎรธานี ไชยา เทศบาลตําบลตลาดไชยา 175,000
6685 สุราษฎรธานี ไชยา เทศบาลตําบลพุมเรียง 175,000
6686 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลตะกรบ 105,000
6687 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลทุง 105,000
6688 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปากหมาก 105,000
6689 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปาเว 105,000
6690 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลโมถาย 105,000
6691 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลเลมด็ 105,000
6692 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลเวียง 105,000
6693 สุราษฎรธานี ดอนสัก เทศบาลเมอืงดอนสัก 175,000
6694 สุราษฎรธานี ดอนสัก องคการบริหารสวนตําบลชลคราม 105,000
6695 สุราษฎรธานี ดอนสัก องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 105,000
6696 สุราษฎรธานี ดอนสัก องคการบริหารสวนตําบลดอนสัก 105,000
6697 สุราษฎรธานี ดอนสัก องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 105,000
6698 สุราษฎรธานี ทาฉาง เทศบาลตําบลทาฉาง 175,000
6699 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลเขาถาน 105,000
6700 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลคลองไทร 105,000
6701 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย 105,000
6702 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง 105,000
6703 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย 105,000
6704 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลเสวียด 105,000
6705 สุราษฎรธานี ทาชนะ เทศบาลตําบลทาชนะ 175,000
6706 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลคลองพา 105,000
6707 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลคันธุลี 105,000
6708 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลทาชนะ 105,000
6709 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลประสงค 105,000
6710 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลวัง 105,000
6711 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลสมอทอง 105,000
6712 สุราษฎรธานี บานตาขุน เทศบาลตําบลบานเชีย่วหลาน 175,000
6713 สุราษฎรธานี บานตาขุน เทศบาลตําบลบานตาขุน  * 175,000
6714 สุราษฎรธานี บานตาขุน องคการบริหารสวนตําบลเขาวง 105,000
6715 สุราษฎรธานี บานตาขุน องคการบริหารสวนตําบลพรุไทย 105,000
6716 สุราษฎรธานี บานตาขุน องคการบริหารสวนตําบลพะแสง 105,000
6717 สุราษฎรธานี บานนาเดมิ เทศบาลตําบลบานนา 175,000
6718 สุราษฎรธานี บานนาเดมิ องคการบริหารสวนตําบลทรัพยทวี 105,000
6719 สุราษฎรธานี บานนาเดมิ องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 105,000
6720 สุราษฎรธานี บานนาเดมิ องคการบริหารสวนตําบลนาใต 105,000
6721 สุราษฎรธานี บานนาเดมิ องคการบริหารสวนตําบลบานนา 105,000
6722 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลตําบลพรุพี 175,000
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6723 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 175,000
6724 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลคลองปราบ 105,000
6725 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลควนศรี 105,000
6726 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลควนสุวรรณ 105,000
6727 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลทาชี 105,000
6728 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงเตา 105,000
6729 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงเตาใหม 105,000
6730 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลนํ้าพุ 105,000
6731 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย 105,000
6732 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลลําพูน 105,000
6733 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลคลองชะอุน 175,000
6734 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลพนม 175,000
6735 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตําบลคลองศก 105,000
6736 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตําบลตนยวน 105,000
6737 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตําบลพนม 105,000
6738 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตําบลพลูเถือ่น 105,000
6739 สุราษฎรธานี พระแสง เทศบาลตําบลบางสวรรค 175,000
6740 สุราษฎรธานี พระแสง เทศบาลตําบลยานดินแดง 175,000
6741 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลไทรขึง 105,000
6742 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลไทรโสภา 105,000
6743 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลบางสวรรค 105,000
6744 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสาคู 105,000
6745 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ 105,000
6746 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสินปนุ 105,000
6747 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลอปิน 105,000
6748 สุราษฎรธานี พุนพิน เทศบาลเมอืงทาขาม 175,000
6749 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลกรูด 105,000
6750 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลเขาหวัควาย 105,000
6751 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลตะปาน 105,000
6752 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 105,000
6753 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลทาโรงชาง 105,000
6754 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน 105,000
6755 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลนํ้ารอบ 105,000
6756 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางงอน 105,000
6757 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางเดือน 105,000
6758 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางมะเด่ือ 105,000
6759 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลพุนพิน 105,000
6760 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลมะลวน 105,000
6761 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลลีเล็ด 105,000
6762 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย 105,000
6763 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร 105,000
6764 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลหวัเตย 105,000
6765 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี เทศบาลตําบลขุนทะเล 175,000
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6766 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี เทศบาลตําบลวัดประดู 175,000
6767 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี เทศบาลนครสุราษฎรธานี 175,000
6768 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก 105,000
6769 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย 105,000
6770 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลบางชนะ 105,000
6771 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลบางไทร 105,000
6772 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 105,000
6773 สุราษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลบางโพธ์ิ 105,000
6774 สรุาษฎรธานี เมอืงสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลมะขามเต้ีย 105,000
6775 สุราษฎรธานี วิภาวดี องคการบริหารสวนตําบลตะกกุใต 105,000
6776 สุราษฎรธานี วิภาวดี องคการบริหารสวนตําบลตะกกุเหนอื 105,000
6777 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลเขานพิันธ 175,000
6778 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลทุงหลวง 175,000
6779 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลบานสอง 175,000
6780 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลเมอืงเวียง * 175,000
6781 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลเวียงสระ 175,000
6782 สุราษฎรธานี เวียงสระ องคการบริหารสวนตําบลคลองฉนวน 105,000
6783 สุรินทร กาบเชิง เทศบาลตําบลกาบเชิง 175,000
6784 สุรินทร กาบเชิง องคการบริหารสวนตําบลคูตัน 105,000
6785 สุรินทร กาบเชิง องคการบริหารสวนตําบลโคกตะเคยีน 105,000
6786 สุรินทร กาบเชิง องคการบริหารสวนตําบลดาน 105,000
6787 สุรินทร กาบเชิง องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 105,000
6788 สุรินทร กาบเชิง องคการบริหารสวนตําบลแนงมดุ 105,000
6789 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลเขวาสินรินทร 105,000
6790 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลตากกู 105,000
6791 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลบานแร 105,000
6792 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลบึง 105,000
6793 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลปราสาททอง 105,000
6794 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลกระหาด 175,000
6795 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลจอมพระ 175,000
6796 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง 175,000
6797 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลจอมพระ 105,000
6798 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 105,000
6799 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลบานผือ 105,000
6800 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเปนสุข 105,000
6801 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงลีง 105,000
6802 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลลุมระวี 105,000
6803 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลหนองสนทิ 105,000
6804 สุรินทร ชุมพลบรีุ เทศบาลตําบลชุมพลบรีุ 175,000
6805 สุรินทร ชุมพลบรีุ เทศบาลตําบลทุงศรีชุมพล* 175,000
6806 สุรินทร ชุมพลบรีุ เทศบาลตําบลนาหนองไผ 175,000
6807 สุรินทร ชุมพลบรีุ เทศบาลตําบลยะวึก 175,000
6808 สุรินทร ชุมพลบรีุ เทศบาลตําบลสระขุด 175,000
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6809 สุรินทร ชุมพลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ือง 105,000
6810 สุรินทร ชุมพลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไพรขลา 105,000
6811 สุรินทร ชุมพลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงบวั 105,000
6812 สุรินทร ชุมพลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลศรีณรงค 105,000
6813 สุรินทร ชุมพลบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ 105,000
6814 สุรินทร ทาตูม เทศบาลตําบลทาตูม 175,000
6815 สุรินทร ทาตูม เทสบาลตําบลเมอืงแก 175,000
6816 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลกระโพ 105,000
6817 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลทาตูม 105,000
6818 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลทุงกลุา 105,000
6819 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบะ 105,000
6820 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบัวโคก 105,000
6821 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลพรมเทพ 105,000
6822 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลโพนครก 105,000
6823 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
6824 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลหนองเมธี 105,000
6825 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง 105,000
6826 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลโนน 105,000
6827 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลระเวียง 105,000
6828 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลหนองเทพ 105,000
6829 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 105,000
6830 สุรินทร บวัเชด เทศบาลตําบลบัวเชด 175,000
6831 สุรินทร บวัเชด องคการบริหารสวนตําบลจรัส 105,000
6832 สุรินทร บวัเชด องคการบริหารสวนตําบลตาวัง 105,000
6833 สุรินทร บวัเชด องคการบริหารสวนตําบลบัวเชด 105,000
6834 สุรินทร บวัเชด องคการบริหารสวนตําบลสะเดา 105,000
6835 สุรินทร บวัเชด องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลูน 105,000
6836 สุรินทร บวัเชด องคการบริหารสวนตําบลอาโพน 105,000
6837 สุรินทร ปราสาท เทศบาลตําบลกงัแอน 175,000
6838 สุรินทร ปราสาท เทศบาลตําบลกนัตวจระมวล 175,000
6839 สุรินทร ปราสาท เทศบาลตําบลนิคมปราสาท 175,000
6840 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลกงัแอน 105,000
6841 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลโคกยาง 105,000
6842 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
6843 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลเชือ้เพลิง 105,000
6844 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลโชคนาสาม 105,000
6845 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลตานี 105,000
6846 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลตาเบา 105,000
6847 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลทมอ 105,000
6848 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลทุงมน 105,000
6849 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลบานไทร 105,000
6850 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลบานพลวง 105,000
6851 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ 105,000
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6852 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลปราสาทหนง 105,000
6853 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลปรือ 105,000
6854 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลไพล 105,000
6855 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลสมดุ 105,000
6856 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 105,000
6857 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง 105,000
6858 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลจีกแดก 105,000
6859 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลตาเมยีง 105,000
6860 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลบักได 105,000
6861 สุรินทร เมอืงสุรินทร เทศบาลตําบลเมอืงที 175,000
6862 สุรินทร เมอืงสุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร 175,000
6863 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 105,000
6864 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 105,000
6865 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลคอโด 105,000
6866 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลเฉนยีง 105,000
6867 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตระแสง 105,000
6868 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลต้ังใจ 105,000
6869 สรุินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตาออ็ง 105,000
6870 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลทาสวาง 105,000
6871 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 105,000
6872 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลนอกเมือง 105,000
6873 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
6874 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 105,000
6875 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลบุฤาษี 105,000
6876 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลเพี้ยราม 105,000
6877 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลเมอืงที 105,000
6878 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลราม 105,000
6879 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลสลักได 105,000
6880 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลสวาย 105,000
6881 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
6882 สุรินทร เมอืงสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลแสลงพันธ 105,000
6883 สุรินทร รัตนบรีุ เทศบาลตําบลรัตนบรีุ 175,000
6884 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลกดุขาคีม 105,000
6885 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลแก 105,000
6886 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลคอนแรด 105,000
6887 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลทับใหญ 105,000
6888 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลธาตุ 105,000
6889 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเขียว 105,000
6890 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลเบดิ 105,000
6891 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลไผ 105,000
6892 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลยางสวาง 105,000
6893 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลรัตนบรีุ 105,000
6894 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัทอง 105,000
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6895 สุรินทร รัตนบรีุ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวับาน 105,000
6896 สุรินทร ลําดวน เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท 175,000
6897 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลโชกเหนอื 105,000
6898 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตยี 105,000
6899 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลตรําดม 105,000
6900 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลลําดวน 105,000
6901 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลอูโลก 105,000
6902 สุรินทร ศรีขรภูมิ เทศบาลตําบลผักไหม 175,000
6903 สุรินทร ศรีขรภูมิ เทศบาลตําบลศีขรภูม ิ(ระแงง* 175,000
6904 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลแจนแวน 105,000
6905 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลณรงค 105,000
6906 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลตรวจ 105,000
6907 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 105,000
6908 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
6909 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลกดุหวาย 105,000
6910 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ 105,000
6911 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลคาละแมะ 105,000
6912 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลจารพัต 105,000
6913 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชางป 105,000
6914 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลตรมไพร 105,000
6915 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลตรึม 105,000
6916 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลแตล 105,000
6917 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนารุง 105,000
6918 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลยาง 105,000
6919 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลระแงง 105,000
6920 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองขวาว 105,000
6921 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
6922 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก 105,000
6923 สุรินทร สนม เทศบาลตําบลแคน 175,000
6924 สุรินทร สนม เทศบาลตําบลสนม 175,000
6925 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลนานวน 105,000
6926 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลโพนโก 105,000
6927 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลสนม 105,000
6928 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลหนองระฆงั 105,000
6929 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลหนองอยีอ 105,000
6930 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลหวังัว 105,000
6931 สุรินทร สังขละ เทศบาลตําบลสังขะ 175,000
6932 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลกระเทียม 105,000
6933 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลขอนแตก 105,000
6934 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลคม 105,000
6935 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลตาคง 105,000
6936 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลตาตมุ 105,000
6937 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลทับทัน 105,000
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6938 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา 105,000
6939 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลบานจารย 105,000
6940 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลบานชบ 105,000
6941 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลพระแกว 105,000
6942 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลสะกาด 105,000
6943 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลสังขะ 105,000
6944 สุรินทร สําโรงทาบ เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 175,000
6945 สุรินทร สําโรงทาบ เทศบาลตําบลหม่ืนศรี 175,000
6946 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลกระออม 105,000
6947 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว 105,000
6948 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลประดู 105,000
6949 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 105,000
6950 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลสะโน 105,000
6951 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงทาบ 105,000
6952 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลเสมจ็ 105,000
6953 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม 105,000
6954 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ 105,000
6955 หนองคาย ทาบอ เทศบาลตําบลกองนาง 175,000
6956 หนองคาย ทาบอ เทศบาลตําบลบานถอน 175,000
6957 หนองคาย ทาบอ เทศบาลตําบลโพนสา 175,000
6958 หนองคาย ทาบอ เทศบาลเมอืงทาบอ 175,000
6959 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลโคกคอน 105,000
6960 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลทาบอ 105,000
6961 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลนาขา 105,000
6962 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าโมง 105,000
6963 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลบานเด่ือ 105,000
6964 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลบานวาน 105,000
6965 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลโพนสา 105,000
6966 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 105,000
6967 หนองคาย เฝาไร เทศบาลตําบลเฝาไร 175,000
6968 หนองคาย เฝาไร องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
6969 หนองคาย เฝาไร องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง 105,000
6970 หนองคาย เฝาไร องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 105,000
6971 หนองคาย เฝาไร องคการบริหารสวนตําบลอดุมพร 105,000
6972 หนองคาย โพธ์ิตาก องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 105,000
6973 หนองคาย โพธ์ิตาก องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิตาก 105,000
6974 หนองคาย โพธ์ิตาก องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
6975 หนองคาย โพนพิสัย เทศบาลตําบลโพนพิสัย 175,000
6976 หนองคาย โพนพิสัย เทศบาลตําบลสรางนางขาว 175,000
6977 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกดุบง 105,000
6978 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลจุมพล 105,000
6979 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลชุมชาง 105,000
6980 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเซิม 105,000
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6981 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 105,000
6982 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลนาหนัง 105,000
6983 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบานผือ 105,000
6984 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 105,000
6985 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 105,000
6986 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 105,000
6987 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลกวนวัน 175,000
6988 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลบานเด่ือ 175,000
6989 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลปะโค 175,000
6990 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลโพธ์ิชัย 175,000
6991 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลวัดธาตุ 175,000
6992 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลเวียงคุก 175,000
6993 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลหนองสองหอง 175,000
6994 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลตําบลหาดคํา 175,000
6995 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 175,000
6996 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน 105,000
6997 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุบงัพวน 105,000
6998 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลโพนสวาง(สองหอง)* 105,000
6999 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลเมอืงหมี 105,000
7000 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลสีกาย 105,000
7001 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 105,000
7002 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลหนิโงม 105,000
7003 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ 105,000
7004 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลบานตอน 105,000
7005 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 105,000
7006 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง 105,000
7007 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป 105,000
7008 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม 175,000
7009 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปลาปาก 175,000
7010 หนองคาย ศรีเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 105,000
7011 หนองคาย ศรีเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 105,000
7012 หนองคาย ศรีเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลพานพราว 105,000
7013 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลคอกชาง 105,000
7014 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง 105,000
7015 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลสระใคร 105,000
7016 หนองคาย สังคม เทศบาลตําบลสังคม 175,000
7017 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลแกงไก 105,000
7018 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลนาง้ิว 105,000
7019 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลบานมวง 105,000
7020 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลผาตัง้ 105,000
7021 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลสังคม 105,000
7022 หนองบวัลําภู นากลาง เทศบาลตําบลกดุดินจี่ 175,000
7023 หนองบวัลําภู นากลาง เทศบาลตําบลเกากลอย 175,000
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7024 หนองบวัลําภู นากลาง เทศบาลตําบลนากลาง 175,000
7025 หนองบวัลําภู นากลาง เทศบาลตําบลนาหนองทุม(กดุดินจี่)* 175,000
7026 หนองบวัลําภู นากลาง เทศบาลตําบลฝงแดง 175,000
7027 หนองบวัลําภู นากลาง องคการบริหารสวนตําบลกดุแห 105,000
7028 หนองบวัลําภู นากลาง องคการบริหารสวนตําบลดงสวรรค 105,000
7029 หนองบวัลําภู นากลาง องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 105,000
7030 หนองบวัลําภู นากลาง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 105,000
7031 หนองบวัลําภู นากลาง องคการบริหารสวนตําบลอทุัยสวรรค 105,000
7032 หนองบวัลําภู นาวัง เทศบาลตําบลนาเหลา 175,000
7033 หนองบวัลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลเทพคีรี 105,000
7034 หนองบวัลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลนาแก 105,000
7035 หนองบวัลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลนาเหลา 105,000
7036 หนองบวัลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
7037 หนองบวัลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลวังปลาปอม 105,000
7038 หนองบวัลําภู โนนสัง เทศบาลตําบลกดุดู 175,000
7039 หนองบวัลําภู โนนสัง เทศบาลตําบลโนนสัง 175,000
7040 หนองบวัลําภู โนนสัง เทศบาลตําบลบานคอ 175,000
7041 หนองบวัลําภู โนนสัง เทศบาลตําบลหนองเรือ 175,000
7042 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลกดุดู 105,000
7043 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง 105,000
7044 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ 105,000
7045 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 105,000
7046 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 105,000
7047 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลบานถิน่ 105,000
7048 หนองบวัลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลปางกู 105,000
7049 หนองบวัลําภู ปกธงชัย เทศบาลตําบลยางหลอ 175,000
7050 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู เทศบาลตําบลนาคําไฮ 175,000
7051 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู เทศบาลตําบลนามะเฟอง 175,000
7052 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู เทศบาลตําบลหวันา 175,000
7053 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู เทศบาลเมืองหนองบวัลําภู 175,000
7054 หนองบัวลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลกดุจิก 105,000
7055 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลนาคําไฮ 105,000
7056 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลนามะเฟอง 105,000
7057 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลโนนขม้ิน 105,000
7058 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 105,000
7059 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลบานขาม 105,000
7060 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลบานพราว 105,000
7061 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม 105,000
7062 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 105,000
7063 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองภัยศูนย 105,000
7064 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองสวรรค 105,000
7065 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 105,000
7066 หนองบวัลําภู เมอืงหนองบวัลําภู องคการบริหารสวนตําบลหวันา 105,000
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7067 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง เทศบาลตําบลจอมทอง 175,000
7068 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง เทศบาลตําบลโนนสะอาด 175,000
7069 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 175,000
7070 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง เทศบาลตําบลหนองแก 175,000
7071 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลกดุสะเทียน 105,000
7072 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง 105,000
7073 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลนากอก 105,000
7074 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลโนนมวง 105,000
7075 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงใหม 105,000
7076 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลศรีบญุเรือง 105,000
7077 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุแกว 105,000
7078 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัใต 105,000
7079 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนันางาม 105,000
7080 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดาน 175,000
7081 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดี 175,000
7082 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลบานโคก 175,000
7083 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลบุญทัน 175,000
7084 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา 175,000
7085 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลกดุผ้ึง 105,000
7086 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 105,000
7087 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลนาสี 105,000
7088 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลบานโคก 105,000
7089 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลเกษไชโย 175,000
7090 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย(จรเขรอง)* 175,000
7091 อางทอง ไชโย องคการบริหารสวนตําบลชัยฤทธ์ิ 105,000
7092 อางทอง ไชโย องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 105,000
7093 อางทอง ไชโย องคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย 105,000
7094 อางทอง ปาโมก เทศบาลตําบลปาโมก 175,000
7095 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลนรสิงห 105,000
7096 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ 105,000
7097 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง 105,000
7098 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 105,000
7099 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลสายทอง 105,000
7100 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลเอกราช 105,000
7101 อางทอง โพธ์ิทอง เทศบาลตําบลโคกพุทรา 175,000
7102 อางทอง โพธ์ิทอง เทศบาลตําบลทางพระ 175,000
7103 อางทอง โพธ์ิทอง เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 175,000
7104 อางทอง โพธ์ิทอง เทศบาลตําบลมวงคัน(รํามะสัก)* 175,000
7105 อางทอง โพธ์ิทอง เทศบาลตําบลรํามะสัก 175,000
7106 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลคําหยาด 105,000
7107 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา 105,000
7108 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ 105,000
7109 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา 105,000
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7110 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลยางชาย 105,000
7111 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแมไก 105,000
7112 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลองครักษ 105,000
7113 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลอางแกว 105,000
7114 อางทอง โพธ์ิทอง องคการบริหารสวนตําบลอนิทประมลู 105,000
7115 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลตําบลโพสะ 175,000
7116 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลตําบลศาลาแดง 175,000
7117 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลเมอืงอางทอง 175,000
7118 อางทอง เมอืงอางทอง องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว 105,000
7119 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลจําปาหลอ 105,000
7120 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลตลาดกรวด 105,000
7121 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานแห 105,000
7122 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอฐิ 105,000
7123 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลปาง้ิว 105,000
7124 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลยานซ่ือ 105,000
7125 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลหวัไผ 105,000
7126 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลทาชาง 175,000
7127 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลบางจัก 175,000
7128 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 175,000
7129 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลมวงเต้ีย 175,000
7130 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลศาลเจาโรงทอง 175,000
7131 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลสาวรองไห 175,000
7132 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลหวยคันแหลน 175,000
7133 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก 105,000
7134 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลตลาดใหม 105,000
7135 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลบางจัก 105,000
7136 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล 105,000
7137 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลไผวง 105,000
7138 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลย่ีลน 105,000
7139 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลศาลเจาโรงทอง 105,000
7140 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว 105,000
7141 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลหวัตะพาน 105,000
7142 อางทอง สามโก เทศบาลตําบลสามโก 175,000
7143 อางทอง สามโก องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิมวงพันธ 105,000
7144 อางทอง สามโก องคการบริหารสวนตําบลอบทม 105,000
7145 อางทอง แสวงหา เทศบาลตําบลแสวงหา 175,000
7146 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลจําลอง 105,000
7147 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลบานพราน 105,000
7148 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 105,000
7149 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลศรีพราน 105,000
7150 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลสีบวัทอง 105,000
7151 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลแสวงหา 105,000
7152 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 105,000
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7153 อํานาจเจริญ ชานมุาน เทศบาลตําบลโคกกง 175,000
7154 อํานาจเจริญ ชานมุาน เทศบาลตําบลชานุมาน 175,000
7155 อํานาจเจริญ ชานมุาน องคการบริหารสวนตําบลคําเขือ่นแกว 105,000
7156 อํานาจเจริญ ชานมุาน องคการบริหารสวนตําบลโคกสาร 105,000
7157 อํานาจเจริญ ชานมุาน องคการบริหารสวนตําบลชานุมาน 105,000
7158 อํานาจเจริญ ชานมุาน องคการบริหารสวนตําบลปากอ 105,000
7159 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาปาแซง 175,000
7160 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา(นาหวาใหญ*) 175,000
7161 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหนองขา 175,000
7162 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหวย 175,000
7163 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลคําโพน 105,000
7164 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลนาหวา 105,000
7165 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลโนนงาม 105,000
7166 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลลือ 105,000
7167 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพนา 175,000
7168 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพระเหลา 175,000
7169 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลจานลาน 105,000
7170 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลพนา 105,000
7171 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน 105,000
7172 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลไกคํา 175,000
7173 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนายม 175,000
7174 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนาวัง 175,000
7175 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนาหมอมา 175,000
7176 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนํ้าปลีก 175,000
7177 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ เทศบาลเมอืงอํานาจเจริญ 175,000
7178 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลกดุปลาดกุ 105,000
7179 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 105,000
7180 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลดอนเมย 105,000
7181 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาจิก 105,000
7182 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาแต 105,000
7183 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาผือ 105,000
7184 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าปลีก 105,000
7185 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนโพธ์ิ 105,000
7186 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนหนามแทง 105,000
7187 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลบุง 105,000
7188 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลปลาคาว 105,000
7189 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา 105,000
7190 อาํนาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะแซว 105,000
7191 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหวยไร 105,000
7192 อํานาจเจริญ เมอืงอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลเหลาพรวน 105,000
7193 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลโคกกลาง 175,000
7194 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลดงมะยาง 175,000
7195 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลเปอย 175,000
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7196 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลสามหนอง(อํานาจ)* 175,000
7197 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลอํานาจ 175,000
7198 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องคการบริหารสวนตําบลดงบงั 105,000
7199 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องคการบริหารสวนตําบลแมด 105,000
7200 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องคการบริหารสวนตําบลไรขี 105,000
7201 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม เทศบาลตําบลเสนางคนคิม 175,000
7202 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเวียง 105,000
7203 อํานาจเจริญ เสนางคนคิม องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 105,000
7204 อํานาจเจริญ เสนางคนคิม องคการบริหารสวนตําบลไรสีสุก 105,000
7205 อํานาจเจริญ เสนางคนคิม องคการบริหารสวนตําบลเสนางคนคิม 105,000
7206 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองสามสี 105,000
7207 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 105,000
7208 อํานาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ(หวัตะพาน)* 175,000
7209 อํานาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลตําบลหวัตะพาน 175,000
7210 อํานาจเจริญ หวัตะพาน องคการบริหารสวนตําบลคําพระ 105,000
7211 อํานาจเจริญ หวัตะพาน องคการบริหารสวนตําบลเค็งใหญ 105,000
7212 อํานาจเจริญ หวัตะพาน องคการบริหารสวนตําบลจิกดู 105,000
7213 อํานาจเจริญ หวัตะพาน องคการบริหารสวนตําบลโพนเมืองนอย 105,000
7214 อํานาจเจริญ หวัตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย 105,000
7215 อํานาจเจริญ หวัตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 105,000
7216 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลกดุจับ 175,000
7217 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง 175,000
7218 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลตาลเลียน 175,000
7219 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลปะโค 175,000
7220 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลเมอืงเพีย 175,000
7221 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลยางชุม * 175,000
7222 อดุรธานี กดุจับ เทศบาลตําบลสรางกอ 175,000
7223 อดุรธานี กดุจับ องคการบริหารสวนตําบลกดุจับ 105,000
7224 อดุรธานี กดุจับ องคการบริหารสวนตําบลขอนยูง 105,000
7225 อดุรธานี กดุจับ องคการบริหารสวนตําบลตานเลียน             105,000
7226 อดุรธานี กดุจับ องคการบริหารสวนตําบลสรางกอ 105,000
7227 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลกงพานพันดอน* 175,000
7228 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลกมุภวาป 175,000
7229 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลเชียงแหว 175,000
7230 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลแชแล 175,000
7231 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลปะโค 175,000
7232 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลพันดอน 175,000
7233 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลเวียงคํา 175,000
7234 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลหนองหวา 175,000
7235 อดุรธานี กมุภวาป เทศบาลตําบลหวยเกิง้ 175,000
7236 อดุรธานี กมุภวาป องคการบริหารสวนตําบลกมุภวาป 105,000
7237 อดุรธานี กมุภวาป องคการบริหารสวนตําบลตูมใต 105,000
7238 อดุรธานี กมุภวาป องคการบริหารสวนตําบลทาล่ี 105,000
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7239 อดุรธานี กมุภวาป องคการบริหารสวนตําบลผาสุก 105,000
7240 อดุรธานี กมุภวาป องคการบริหารสวนตําบลสีออ 105,000
7241 อดุรธานี กมุภวาป องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 105,000
7242 อดุรธานี กูแกว เทศบาลตําบลกูแกว * 175,000
7243 อดุรธานี กูแกว เทศบาลตําบลคอนสาย 175,000
7244 อดุรธานี กูแกว องคการบริหารสวนตําบลคอใหญ 105,000
7245 อดุรธานี กูแกว องคการบริหารสวนตําบลโนนทองอนิทร 105,000
7246 อดุรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลไชยวาน 175,000
7247 อดุรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลโพนสูง 175,000
7248 อดุรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ                105,000
7249 อดุรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลไชยวาน               105,000
7250 อดุรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลหนองหลัก         105,000
7251 อดุรธานี ทุงฝน เทศบาลตําบลทุงฝน 175,000
7252 อดุรธานี ทุงฝน เทศบาลตําบลทุงใหญ 175,000
7253 อดุรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลทุงฝน 105,000
7254 อดุรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง           105,000
7255 อดุรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลนาทม 105,000
7256 อดุรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลนาแค            105,000
7257 อดุรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลนายูง 105,000
7258 อดุรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง 105,000
7259 อดุรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลบานกอง 105,000
7260 อดุรธานี น้ําโสม เทศบาลตําบลนางัว 175,000
7261 อดุรธานี น้ําโสม เทศบาลตําบลนํ้าโสม 175,000
7262 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลนางัว 105,000
7263 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลนํ้าโสม 105,000
7264 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลบานหยวก 105,000
7265 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ 105,000
7266 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลสามคัคี 105,000
7267 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลโสมเย่ียม 105,000
7268 อดุรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
7269 อดุรธานี โนนสะอาด เทศบาลตําบลโนนสะอาด 175,000
7270 อดุรธานี โนนสะอาด เทศบาลตําบลหนองแวงโนนสะอาด(โนนสะอา 175,000
7271 อดุรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง 105,000
7272 อดุรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลทมนางาม 105,000
7273 อดุรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 105,000
7274 อดุรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรีสําราญ 105,000
7275 อดุรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุศรี 105,000
7276 อดุรธานี บานดุง เทศบาลเมอืงบานดุง 175,000
7277 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 105,000
7278 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลถอนนาลับ 105,000
7279 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา 105,000
7280 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาไหม 105,000
7281 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน 105,000
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7282 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานชัย 105,000
7283 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานดุง 105,000
7284 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานตาด 105,000
7285 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานมวง 105,000
7286 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง 105,000
7287 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 105,000
7288 อดุรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลออมกอ 105,000
7289 อดุรธานี บานตาด เทศบาลตําบลบานตาด 175,000
7290 อดุรธานี บานผือ เทศบาลตําบลกลางใหญ 175,000
7291 อดุรธานี บานผือ เทศบาลตําบลคําบง 175,000
7292 อดุรธานี บานผือ เทศบาลตําบลบานผือ 175,000
7293 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร 105,000
7294 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 105,000
7295 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลคําดวง 105,000
7296 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 105,000
7297 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง 105,000
7298 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลบานคอ 105,000
7299 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลบานผือ 105,000
7300 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงพาน 105,000
7301 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 105,000
7302 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวัคู 105,000
7303 อดุรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลหายโศก 105,000
7304 อดุรธานี ประจักษศิลปาคม องคการบริหารสวนตําบลนามวง 105,000
7305 อดุรธานี ประจักษศิลปาคม องคการบริหารสวนตําบลหวยสามพาด 105,000
7306 อดุรธานี ประจักษศิลปาคม องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน 105,000
7307 อดุรธานี พิบลูยรักษ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 105,000
7308 อดุรธานี พิบลูยรักษ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย               105,000
7309 อดุรธานี พิบลูยรักษ องคการบริหารสวนตําบลบานแดง               105,000
7310 อดุรธานี เพ็ญ เทศบาลตําบลบานธาตุ 175,000
7311 อดุรธานี เพ็ญ เทศบาลตําบลเพ็ญ 175,000
7312 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง 105,000
7313 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี 105,000
7314 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 105,000
7315 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห           105,000
7316 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว            105,000
7317 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลนาพู 105,000
7318 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 105,000
7319 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ 105,000
7320 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสรางแปน 105,000
7321 อดุรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสุมเสา             105,000
7322 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลตําบลนาขา 175,000
7323 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห 175,000
7324 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลตําบลบานจัน่ 175,000
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7325 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง 175,000
7326 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลตําบลหนองบวั 175,000
7327 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลตําบลหนองไผ 175,000
7328 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลนครอดุรธานี 175,000
7329 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา 175,000
7330 อุดรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลกดุสระ 105,000
7331 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
7332 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 105,000
7333 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน 105,000
7334 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลนากวาง               105,000
7335 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลนาขา 105,000
7336 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
7337 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลนิคมสงเคราะห 105,000
7338 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลโนนสูง               105,000
7339 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลบานขาว 105,000
7340 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลบานจัน่ 105,000
7341 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลสามพราว             105,000
7342 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา 105,000
7343 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ             105,000
7344 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี องคการบริหารสวนตําบลหมูมน 105,000
7345 อดุรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลผาสุก 175,000
7346 อดุรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลลําพันชาด* 175,000
7347 อดุรธานี วังสามหมอ องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 105,000
7348 อดุรธานี วังสามหมอ องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุทับมา 105,000
7349 อดุรธานี วัวสามหมอ เทศบาลตําบลบะยาว 175,000
7350 อดุรธานี วัวสามหมอ เทศบาลตําบลวังสามหมอ 175,000
7351 อดุรธานี วัวสามหมอ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ 175,000
7352 อดุรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําป 175,000
7353 อดุรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลบานโปรง 175,000
7354 อดุรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลศรีธาตุ 175,000
7355 อดุรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลหวันาคํา 175,000
7356 อดุรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลตาดทอง 105,000
7357 อดุรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลนายูง 105,000
7358 อดุรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลศรีธาตุ 105,000
7359 อดุรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกเขียน 105,000
7360 อดุรธานี สรางคอม เทศบาลตําบลสรางคอม 175,000
7361 อดุรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา 105,000
7362 อดุรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตําบลนาสะอาด 105,000
7363 อดุรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตําบลบานโคก 105,000
7364 อดุรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตําบลบานยวด 105,000
7365 อดุรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตําบลบานหนิโงม 105,000
7366 อดุรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลกดุหมากไฟ 175,000
7367 อดุรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลโนนหวาย 175,000



173

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
7368 อดุรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองวัวซอ 175,000
7369 อดุรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองออ-โนนหวาย 175,000
7370 อดุรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลอบูมงุ 175,000
7371 อดุรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าพน 105,000
7372 อดุรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลหนองบวับาน 105,000
7373 อดุรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 105,000
7374 อดุรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา 105,000
7375 อดุรธานี หนองสําโรง เทศบาลเมืองหนองสําโรง 175,000
7376 อดุรธานี หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี 175,000
7377 อดุรธานี หนองแสง เทศบาลตําบลแสงสวาง 175,000
7378 อดุรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลทับกงุ 105,000
7379 อดุรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง 105,000
7380 อดุรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 105,000
7381 อดุรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง * 175,000
7382 อดุรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลบานเชียง 175,000
7383 อดุรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลผักตบ 175,000
7384 อดุรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองไผ 175,000
7385 อดุรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองเมก็ 175,000
7386 อดุรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองหาน 175,000
7387 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 105,000
7388 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง 105,000
7389 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลบานยา 105,000
7390 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู 105,000
7391 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
7392 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลสรอยพราว 105,000
7393 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลสะแบง 105,000
7394 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลหนองสระปลา 105,000
7395 อดุรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน 105,000
7396 อตุรดิตถ ตรอน เทศบาลตําบลตรอน 175,000
7397 อตุรดิตถ ตรอน เทศบาลตําบลบานแกง 175,000
7398 อตุรดิตถ ตรอน องคการบริหารสวนตําบลขอยสูง 105,000
7399 อตุรดิตถ ตรอน องคการบริหารสวนตําบลนํ้าอาง 105,000
7400 อตุรดิตถ ตรอน องคการบริหารสวนตําบลบานแกง 105,000
7401 อตุรดิตถ ตรอน องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 105,000
7402 อตุรดิตถ ตรอน องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 105,000
7403 อตุรดิตถ ทองแสนขัน เทศบาลตําบลทองแสนขัน 175,000
7404 อตุรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลนํ้าพี้ 105,000
7405 อตุรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลบอทอง 105,000
7406 อตุรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลปาคาย 105,000
7407 อตุรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลผักขวง 105,000
7408 อตุรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลจริม 175,000
7409 อตุรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลทาปลา 175,000
7410 อตุรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลรวมจิต 175,000
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7411 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาปลา 105,000
7412 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก 105,000
7413 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลนางพญา 105,000
7414 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลนํ้าหมนั 105,000
7415 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลผาเลือด 105,000
7416 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลรวมจิต 105,000
7417 อตุรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลหาดลา 105,000
7418 อตุรดิตถ น้ําปาด เทศบาลตําบลนํ้าปาด 175,000
7419 อตุรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก 105,000
7420 อตุรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลนํ้าไคร 105,000
7421 อตุรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ 105,000
7422 อตุรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 105,000
7423 อตุรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ 105,000
7424 อตุรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลหวยมุน 105,000
7425 อตุรดิตถ บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก 175,000
7426 อตุรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลนาขุม 105,000
7427 อตุรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลบอเบีย้ 105,000
7428 อตุรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตน 105,000
7429 อตุรดิตถ พิชัย เทศบาลตําบลทาสัก 175,000
7430 อตุรดิตถ พิชัย เทศบาลตําบลในเมอืง 175,000
7431 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลคอรุม 105,000
7432 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทามะเฟอง 105,000
7433 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทาสัก 105,000
7434 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลนายาง 105,000
7435 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลนาอนิ 105,000
7436 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลในเมอืง 105,000
7437 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานโคน 105,000
7438 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานดารา 105,000
7439 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 105,000
7440 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 105,000
7441 อตุรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลไรออย 105,000
7442 อตุรดิตถ ฟากทา เทศบาลตําบลฟากทา 175,000
7443 อตุรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลบานเส้ียว 105,000
7444 อตุรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 105,000
7445 อตุรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 105,000
7446 อตุรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 105,000
7447 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลคุงตะเภา 175,000
7448 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลง้ิวงาม 175,000
7449 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลดานนาขาม 175,000
7450 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลทาเสา 175,000
7451 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลนํ้าริด 175,000
7452 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลบานเกาะ 175,000
7453 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลปาเซา 175,000
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7454 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลผาจุก 175,000
7455 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลวังกระพี้ 175,000
7456 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลตําบลหาดกรวด 175,000
7457 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ เทศบาลเมืองอตุรดิตถ 175,000
7458 อุตรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง 105,000
7459 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลถํ้าฉลอง 105,000
7460 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลบานดาน 105,000
7461 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลบานดานนาขาม 105,000
7462 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลวังดิน 105,000
7463 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ 105,000
7464 อตุรดิตถ เมอืงอตุรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลหาดง้ิว 105,000
7465 อตุรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลทุงย้ัง 175,000
7466 อตุรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลพระเสด็จ * 175,000
7467 อตุรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 175,000
7468 อตุรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลหวัดง 175,000
7469 อตุรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลชัยจุมพล 105,000
7470 อตุรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามนั 105,000
7471 อตุรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลนานกกก 105,000
7472 อตุรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลไผลอม 105,000
7473 อตุรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง 105,000
7474 อตุรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลแมพูล 105,000
7475 อทุัยธานี ทัพทัน เทศบาลตําบลตลุกดู 175,000
7476 อทุัยธานี ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน 175,000
7477 อทุัยธานี ทัพทัน เทศบาลตําบลหนองสระ 175,000
7478 อทุยัธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ 105,000
7479 อทุัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม 105,000
7480 อทุัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางดง 105,000
7481 อทุัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองยายดา 105,000
7482 อทุัยธานี บานไร เทศบาลตําบลบานไร 175,000
7483 อทุัยธานี บานไร เทศบาลตําบลเมอืงการุง 175,000
7484 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลคอกควาย 105,000
7485 อทุยัธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลเจาวัด 105,000
7486 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง 105,000
7487 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานบงึ 105,000
7488 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานไร 105,000
7489 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานใหมคลองเคียน 105,000
7490 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลเมอืงการุง 105,000
7491 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลวังหนิ 105,000
7492 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก 105,000
7493 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวย 105,000
7494 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 105,000
7495 อทุัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหชูาง 105,000
7496 อทุยัธานี เมอืงอทุัยธานี เทศบาลเมืองอทุัยธานี 175,000
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7497 อุทยัธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ 105,000
7498 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลดอนขวาง 105,000
7499 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลทาซุง 105,000
7500 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลนํ้าซึม 105,000
7501 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลเนนิแจง 105,000
7502 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลสะแกกรัง 105,000
7503 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองแก 105,000
7504 อทุัยธานี เมอืงอทุัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน 105,000
7505 อทุัยธานี เมอืงฯ เทศบาลตําบลหาดทนง 175,000
7506 อทุัยธานี ลานสัก เทศบาลตําบลลานสัก 175,000
7507 อทุัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม 105,000
7508 อทุัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลนํ้ารอบ 105,000
7509 อทุยัธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลประดูยืน 105,000
7510 อทุัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลปาออ 105,000
7511 อทุัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา 105,000
7512 อทุัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลลานสัก 105,000
7513 อทุัยธานี สวางอารมณ เทศบาลตําบลพลวงสองนาง 175,000
7514 อทุัยธานี สวางอารมณ เทศบาลตําบลสวางแจงสบายใจ* 175,000
7515 อทุัยธานี สวางอารมณ เทศบาลตําบลสวางอารมณ 175,000
7516 อทุัยธานี สวางอารมณ องคการบริหารสวนตําบลบอยาง 105,000
7517 อทุัยธานี สวางอารมณ องคการบริหารสวนตําบลไผเขียว 105,000
7518 อทุัยธานี สวางอารมณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 105,000
7519 อทุัยธานี หนองขาหยาง เทศบาลตําบลหนองขาหยาง 175,000
7520 อทุัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลดงขวาง 105,000
7521 อทุัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลทาโพ 105,000
7522 อทุัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง 105,000
7523 อทุัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 105,000
7524 อทุัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมเขา 105,000
7525 อทุัยธานี หนองฉาง เทศบาลตําบลเขาบางแกรก 175,000
7526 อทุัยธานี หนองฉาง เทศบาลตําบลหนองฉาง 175,000
7527 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลเขากวางทอง 105,000
7528 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลทุงพง 105,000
7529 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลทุงโพ 105,000
7530 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง 105,000
7531 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล 105,000
7532 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง 105,000
7533 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง 105,000
7534 อทุัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลอทุัยเกา 105,000
7535 อทุัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง 105,000
7536 อทุัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลสุขฤทัย 105,000
7537 อทุัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลหวยคต 105,000
7538 อบุลราชธานี กดุขาวปุน เทศบาลตําบลกดุขาวปุน 175,000
7539 อบุลราชธานี กดุขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลกาบนิ 105,000
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7540 อบุลราชธานี กดุขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลกดุขาวปุน 105,000
7541 อบุลราชธานี กดุขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลแกงเค็ง 105,000
7542 อบุลราชธานี กดุขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง 105,000
7543 อบุลราชธานี กดุขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลหนองทันน้ํา 105,000
7544 อบุลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลขามปอม 175,000
7545 อบุลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลเขมราฐ 175,000
7546 อบุลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลเทพวงศา* 175,000
7547 อบุลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผือ 175,000
7548 อบุลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหวันา 175,000
7549 อบุลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลแกงเหนอื 105,000
7550 อบุลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลเจียด 105,000
7551 อบุลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลนาแวง 105,000
7552 อบุลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกทา 105,000
7553 อบุลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 105,000
7554 อบุลราชธานี เขือ่งใน เทศบาลตําบลเขือ่งใน 175,000
7555 อบุลราชธานี เขือ่งใน เทศบาลตําบลบานกอก 175,000
7556 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 105,000
7557 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลกอเอ 105,000
7558 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลเขือ่งใน 105,000
7559 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลคอทอง 105,000
7560 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลชีทวน 105,000
7561 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลแดงหมอ 105,000
7562 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลทาไห 105,000
7563 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลธาตุนอย 105,000
7564 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลนาคําใหญ 105,000
7565 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง 105,000
7566 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลบานไทย 105,000
7567 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลยางข้ีนก 105,000
7568 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 105,000
7569 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอ 105,000
7570 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลสหธาตุ 105,000
7571 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 105,000
7572 อบุลราชธานี เขือ่งใน องคการบริหารสวนตําบลหวัดอน 105,000
7573 อบุลราชธานี โขงเจียม เทศบาลตําบลบานดาน 175,000
7574 อบุลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลโขงเจียม 105,000
7575 อบุลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิกลาง 105,000
7576 อบุลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ 105,000
7577 อบุลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 105,000
7578 อบุลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 105,000
7579 อบุลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ 105,000
7580 อบุลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนมดแดง 105,000
7581 อบุลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลทาเมอืง 105,000
7582 อบุลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง 105,000
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7583 อบุลราชธานี เดชอดุม เทศบาลตําบลกดุประทาย 175,000
7584 อบุลราชธานี เดชอดุม เทศบาลตําบลนาเยีย 175,000
7585 อบุลราชธานี เดชอดุม เทศบาลตําบลนาสวง 175,000
7586 อบุลราชธานี เดชอดุม เทศบาลตําบลบัวงาม 175,000
7587 อบุลราชธานี เดชอดุม เทศบาลตําบลโพนงาม 175,000
7588 อบุลราชธานี เดชอดุม เทศบาลเมืองเดชอดุม* 175,000
7589 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลกลาง 105,000
7590 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลแกง 105,000
7591 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลคําคร่ัง 105,000
7592 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลตบหู 105,000
7593 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลทาโพธ์ิศรี 105,000
7594 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลทุงเทิง 105,000
7595 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลนากระแซง 105,000
7596 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลนาเจริญ 105,000
7597 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลนาสวง 105,000
7598 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบรูณ 105,000
7599 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม 105,000
7600 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลปาโมง 105,000
7601 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเดช 105,000
7602 อบุลราชธานี เดชอดุม องคการบริหารสวนตําบลสมสะอาด 105,000
7603 อบุลราชธานี ตระการพืฃผล องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 105,000
7604 อบุลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลตําบลตระการพืชผล 175,000
7605 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกระเดียน 105,000
7606 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกดุยาลวน 105,000
7607 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกศุกร 105,000
7608 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเกษม 105,000
7609 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย 105,000
7610 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคอนสาย 105,000
7611 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคําเจริญ 105,000
7612 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน 105,000
7613 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเซเปด 105,000
7614 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตระการ 105,000
7615 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตากแดด 105,000
7616 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถํ้าแข 105,000
7617 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลนาพิน 105,000
7618 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลนาสะไม 105,000
7619 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกงุ 105,000
7620 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลบานแดง 105,000
7621 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเปา 105,000
7622 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลสะพือ 105,000
7623 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา 105,000
7624 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลหวยฝายพัฒนา 105,000
7625 อบุลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลไหลทุง 105,000
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7626 อบุลราชธานี ตาลสุม เทศบาลตําบลตาลสุม 175,000
7627 อบุลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลคําหวา 105,000
7628 อบุลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 105,000
7629 อบุลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลตาลสุม 105,000
7630 อบุลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลนาคาย 105,000
7631 อบุลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
7632 อบุลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลหนองกงุ 105,000
7633 อบุลราชธานี ทุงศรีอดุม องคการบริหารสวนตําบลกดุเรือ 105,000
7634 อบุลราชธานี ทุงศรีอดุม องคการบริหารสวนตําบลโคกชําแระ 105,000
7635 อบุลราชธานี ทุงศรีอดุม องคการบริหารสวนตําบลนาเกษม 105,000
7636 อบุลราชธานี ทุงศรีอดุม องคการบริหารสวนตําบลนาหอม 105,000
7637 อบุลราชธานี ทุงศรีอดุม องคการบริหารสวนตําบลหนองอม 105,000
7638 อบุลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลตําบลนาจะหลวย 175,000
7639 อบุลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลนาจะหลวย 105,000
7640 อบุลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบรูณ 105,000
7641 อบุลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวรรค 105,000
7642 อบุลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลบานตูม 105,000
7643 อบุลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลพรสวรรค 105,000
7644 อบุลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโสกแสง 105,000
7645 อบุลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน 105,000
7646 อบุลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลนาตาล 105,000
7647 อบุลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน 105,000
7648 อบุลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพังเคน 105,000
7649 อบุลราชธานี นาเยีย องคการบริหารสวนตําบลนาดี 105,000
7650 อบุลราชธานี นาเยีย องคการบริหารสวนตําบลนาเยีย 105,000
7651 อบุลราชธานี นาเยีย องคการบริหารสวนตําบลนาเรือง 105,000
7652 อบุลราชธานี น้ําขุน เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 175,000
7653 อบุลราชธานี น้ําขุน องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด 105,000
7654 อบุลราชธานี น้ําขุน องคการบริหารสวนตําบลตาเกา 105,000
7655 อบุลราชธานี น้ําขุน องคการบริหารสวนตําบลไพบูลย 105,000
7656 อบุลราชธานี น้ํายืน เทศบาลตําบลนํ้ายืน 175,000
7657 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลเกาขาม 105,000
7658 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโซง 105,000
7659 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดษิฐ 105,000
7660 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลบุเปอย 105,000
7661 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยาง 105,000
7662 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ 105,000
7663 อบุลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลสีวิเชียร 105,000
7664 อบุลราชธานี บณุฑริก เทศบาลตําบลคอแลน 175,000
7665 อบุลราชธานี บณุฑริก เทศบาลตําบลนาโพธ์ิ 175,000
7666 อบุลราชธานี บณุฑริก เทศบาลตําบลบุณฑริก 175,000
7667 อบุลราชธานี บณุฑริก องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ 105,000
7668 อบุลราชธานี บณุฑริก องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม 105,000
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7669 อบุลราชธานี บณุฑริก องคการบริหารสวนตําบลบานแมด 105,000
7670 อบุลราชธานี บณุฑริก องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม 105,000
7671 อบุลราชธานี บณุฑริก องคการบริหารสวนตําบลหนองสะโน 105,000
7672 อบุลราชธานี บณุฑริก องคการบริหารสวนตําบลหวยขา 105,000
7673 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร เทศบาลตําบลอางศิลา 175,000
7674 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร 175,000
7675 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลกดุชมภู 105,000
7676 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลดอนจิก 105,000
7677 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล 105,000
7678 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 105,000
7679 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลโนนกลาง 105,000
7680 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลโนนกาหลง 105,000
7681 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลบานแขม 105,000
7682 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิไทร 105,000
7683 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรี 105,000
7684 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลระเว 105,000
7685 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลไรใต 105,000
7686 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลหนองบวัฮี 105,000
7687 อบุลราชธานี พิบลูมงัสาหาร องคการบริหารสวนตําบลอางศิลา 105,000
7688 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร เทศบาลตําบลโพธ์ิไทร 175,000
7689 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิไทร 105,000
7690 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ 105,000
7691 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 105,000
7692 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี 105,000
7693 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
7694 อบุลราชธานี โพธ์ิไทร องคการบริหารสวนตําบลเหลางาม 105,000
7695 อบุลราชธานี มวงสามสิบ เทศบาลตําบลมวงสามสิบ 175,000
7696 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลดุมใหญ 105,000
7697 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย 105,000
7698 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลนาเลิง 105,000
7699 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลไผใหญ 105,000
7700 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง 105,000
7701 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ 105,000
7702 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลยางโยภาพ 105,000
7703 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม 105,000
7704 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองไขนก 105,000
7705 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 105,000
7706 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมอืง 105,000
7707 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา 105,000
7708 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง 105,000
7709 อบุลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเหลาบก 105,000
7710 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี เทศบาลตําบลขามใหญ 175,000
7711 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี เทศบาลตําบลปทุม 175,000
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7712 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี เทศบาลตําบลอบุล 175,000
7713 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี เทศบาลนครอบุลราชธานี 175,000
7714 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม 175,000
7715 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 105,000
7716 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลกดุลาด 105,000
7717 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 105,000
7718 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลปะอาว 105,000
7719 อุบลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลไรนอย 105,000
7720 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองขอน 105,000
7721 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ 105,000
7722 อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลหวัเรือ 105,000
7723 อบุลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลคําขวาง 175,000
7724 อบุลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ 175,000
7725 อบุลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลเมอืงศรีไค 175,000
7726 อบุลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลแสนสุข 175,000
7727 อบุลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลหวยขะยุง 175,000
7728 อบุลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลเมืองวารินชําราบ 175,000
7729 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง 105,000
7730 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลทาลาด 105,000
7731 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลธาตุ 105,000
7732 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง 105,000
7733 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโนนโหนน 105,000
7734 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย 105,000
7735 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลบุงไหม 105,000
7736 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิใหญ 105,000
7737 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลสระสมงิ 105,000
7738 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลหนองกนิเพล 105,000
7739 อบุลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลหวยขะยุง 105,000
7740 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม เทศบาลตําบลศรีเมืองใหม 175,000
7741 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลแกงกอก 105,000
7742 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลคําไหล 105,000
7743 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ 105,000
7744 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลตะบาย 105,000
7745 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลนาคํา 105,000
7746 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 105,000
7747 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลลาดควาย 105,000
7748 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลวาริน 105,000
7749 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลสงยาง 105,000
7750 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลหนามแทง 105,000
7751 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลเออืดใหญ 105,000
7752 อบุลราชธานี สวางวีระวงศ เทศบาลตําบลทาชาง 175,000
7753 อบุลราชธานี สวางวีระวงศ องคการบริหารสวนตําบลแกงโดม 105,000
7754 อบุลราชธานี สวางวีระวงศ องคการบริหารสวนตําบลบุงบะแลง 105,000



182

ลําดับที่ จงัหวัด อําเภอ อปท. งบประมาณ
7755 อบุลราชธานี สวางวีระวงศ องคการบริหารสวนตําบลสวาง 105,000
7756 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลขามปอม 105,000
7757 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลคอนอย 105,000
7758 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลโคกกอง 105,000
7759 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 105,000
7760 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลโนนกลาง 105,000
7761 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลโนนกาเล็น 105,000
7762 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลบอน 105,000
7763 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 105,000
7764 อบุลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 105,000
7765 อบุลราชธานี สิรินธร เทศบาลตําบลชองเม็ก 175,000
7766 อบุลราชธานี สิรินธร เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 175,000
7767 อบุลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลคันไร 105,000
7768 อบุลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลคําเขือ่นแกว 105,000
7769 อบุลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลชองเมก็ 105,000
7770 อบุลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลโนนกอ 105,000
7771 อบุลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 105,000
7772 อบุลราชธานี เหลาเสือโกก เทศบาลตําบลเหลาเสือโกก 175,000
7773 อบุลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลแพงใหญ 105,000
7774 อบุลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลโพนเมือง 105,000
7775 อบุลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลหนองบก 105,000


