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รายชื่อตําบลเครือข่าย 
 

ลําดบัที ่ หน่วยงาน อําเภอ จังหวัด 
1 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองพน คลองท่อม กระบ่ี 

2 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยนํ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 

3 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทอง เมือง กระบ่ี 

4 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี 

5 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี 

6 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา เกาะลันตา กระบ่ี 

7 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี 

8 องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี 

9 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี 

10 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหาร เขาพนม กระบ่ี 

11 องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าเขา เขาพนม กระบ่ี 

12 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพนม เขาพนม กระบ่ี 

13 องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เมือง กระบ่ี 

14 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 

15 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบ่ี 

16 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี 

17 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 

18 องค์การบริหารส่วนตําบลเพหลา คลองท่อม กระบ่ี 

19 องค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี 

20 องค์การบริหารส่วนตําบลปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 

21 องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบ่ี 

22 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประสงค์ เมือง กระบ่ี 

23 องค์การบริหารส่วนตําบลนาเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 

24 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 

25 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาใหญ ่ อ่าวลึก กระบ่ี 

26 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาใหญ ่ เกาะลันตา กระบ่ี 

27 องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาด่าน เกาะลันตา กระบ่ี 

28 องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี 

29 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี 

30 องค์การบริหารส่วนตําบล ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบ่ี 

31 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้า เมือง กาญจนบุร ี

32 องค์การบริหารส่วนตําบลยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุร ี
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33 องค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ ท่ามะกา กาญจนบุร ี

34 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระบํ่า เลาขวัญ กาญจนบุร ี

35 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุร ี

36 องค์การบริหารส่วนตําบลตะครํ้าเอน ท่ามะกา กาญจนบุร ี

37 เทศบาลตําบลห้วยกระเจา  ห้วยกระเจา  กาญจนบุร ี

38 องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล   ทองผาภูมิ กาญจนบุร ี

39 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องต้ี   ไทรโยค กาญจนบุร ี

40 เทศบาลตําบลรางหวาย พนมทวน กาญจนบุร ี

41 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโรง พนมทวน กาญจนบุร ี

42 องค์การบริหารส่วนตําบลสมเด็จเจริญ  หนองปรือ กาญจนบุร ี

43 องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะเดา  เมือง  กาญจนบุร ี

44 องค์การบริหารส่วนตําบลพระแท่น   ท่ามะกา  กาญจนบุร ี

45 องค์การบริหารส่วนตําบลทต.นาทัน คําม่วง กาฬสินธ์ 

46 เทศบาลตําบลอุ้มเม่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 

47 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคลอง คําม่วง กาฬสินธ์ุ 

48 เทศบาลตําบลคําเหมือดแก้ว ห้วยแม็ก กาฬสินธ์ุ 

49 เทศบาลตําบลโคกศรี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 

50 เทศบาลตําบลเหล่าใหญ ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 

51 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 

52 องค์การบริหารส่วนตําบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 

53 องค์การบริหารส่วนตําบลนาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 

54 องค์การบริหารส่วนตําบลขาณุวรลักษบุร ี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

55 เทศบาลตําบลเทพนคร เมือง กําแพงเพชร 

56 เทศบาลตําบลช่องลม ลานกระบือ กําแพงเพชร 

57 เทศบาลตําบลคลองขลุง  คลองขลุง กําแพงเพชร 

58 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร 

59 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 

60 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 

61 องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 

62 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง เมือง กําแพงเพชร 

63 องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง เมือง กําแพงเพชร 

64 องค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู โกสัมพี กําแพงเพชร 

65 องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร 

66 องค์การบริหารส่วนตําบลปากดง เมือง กําแพงเพชร 
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67 องค์การบริหารส่วนตําบลนาบ่อคํา เมือง กําแพงเพชร 

68 องค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 

69 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสมบูรณ์ คลองขลุง กําแพงเพชร 

70 องค์การบริหารส่วนตําบลแมล่าด คลองขลุง กําแพงเพชร 

71 องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม เมือง กําแพงเพชร 

72 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

73 องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร 

74 องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร 

75 องค์การบริหารส่วนตําบลแส ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

76 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคีรี   พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

77 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองพิไกร   พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

78 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

79 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแตง   ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

80 องค์การบริหารส่วนตําบลมหาชัย  ไทรงาม กําแพงเพชร 

81 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 

82 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร 

83 องค์การบริหารส่วนตําบลวังควง พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

84 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

85 องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 

86 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร 

87 องค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

88 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยย้ัง พรานกระต่าย กําแพงเพชร 

89 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร 

90 องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า   ขาณุวรลักษณ ์ กําแพงเพชร 

91 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อถ้ํา ขาณุวรลักษณ ์ กําแพงเพชร 

92 องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน คลองลาน กําแพงเพชร 

93 องค์การบริหารส่วนตําบลสักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 

94 องค์การบริหารส่วนตําบล ดอนแตง ขาณุวรลักษณบุ์รี กําแพงเพชร 

95 เทศบาลตําบลสลกบาตร ขาณุวรลักษณบุ์รี กําแพงเพชร 

96 องค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ ่ เมือง ขอนแก่น 

97 องค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 

98 องค์การบริหารส่วนตําบลสาวะถี เมือง ขอนแก่น 

99 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 

100 องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญ เมือง ขอนแก่น 
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101 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 

102 องค์การบริหารส่วนตําบลดินดํา ภูเวียง ขอนแก่น 

103 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม นํ้าพอง ขอนแก่น 

104 องค์การบริหารส่วนตําบลคําแคน มัญจาคีร ี ขอนแก่น 

105 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 

106 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 

107 เทศบาลตําบลชากไทย เขาคิชกูฎ จันทบุรี 

108 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 

109 องค์การบริหารส่วนตําบลซึ้ง ขลุง จันทบุรี 

110 องค์การบริหารส่วนตําบลโขมง ท่าใหม ่ จันทบุรี 

111 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เมือง จันทบุรี 

112 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนารายณ์ เมือง จันทบุรี 

113 เทศบาลตําบลโป่งนํ้าร้อน  โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี 

114 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาคง โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี 

115 เทศบาลตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี 

116 องค์การบริหารส่วนตําบลสะตอน สอยดาว จันทบุรี 

117 องค์การบริหารส่วนตําบลทับไทร โป่งนํ้าร้อน จันทบุรี 

118 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม ่ นายายอาม จันทบุรี 

119 องค์การบริหารส่วนตําบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี 

120 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 

121 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 

122 องค์การบริหารส่วนตําบลบางชัน ขลุง จันทบุรี 

123 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองช่ิม แหลมสิงห ์ จันทบุรี 

124 องค์การบริหารส่วนตําบลรําพัน ท่าใหม ่ จันทบุรี 

125 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเบญจา ท่าใหม ่ จันทบุรี 

126 เทศบาลตําบลคลองพลู  คิชฌกูฏ จันทบุรี 

127 เทศบาลตําบลปัถวี  มะขาม จันทบุรี 

128 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เมือง จันทบุรี 

129 องค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ นายายอาม จันทบุรี 

130 องค์การบริหารส่วนตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี 

131 องค์การบริหารส่วนตําบลคมบาง เมือง จันทบุรี 

132 เทศบาลตําบลบ้านซ่อง  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

133 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

134 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
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135 องค์การบริหารส่วนตําบลหมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

136 เทศบาลตําบลพนมสารคาม  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

137 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

138 องค์การบริหารส่วนตําบลพนมสารคาม   พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา 

139 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า   พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา 

140 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าถ่าน   พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา 

141 เทศบาลตําบลเขาหินซ้อน  พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา 

142 เทศบาลตําบลสนามชัยเขต  สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา 

143 องค์การบริหารส่วนตําบลคู้ยายหมี   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา 

144 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา 

145 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพระยา   สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา 

146 องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก   บ้านโพธ์ิ   ฉะเชิงเทรา 

147 เทศบาลตําบลเทพราช  บ้านโพธ์ิ   ฉะเชิงเทรา 

148 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะไร่   บ้านโพธ์ิ   ฉะเชิงเทรา 

149 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร   บางคล้า   ฉะเชิงเทรา 

150 องค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเจ็ด   บางคล้า   ฉะเชิงเทรา 

151 องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา   ราชสาสน์   ฉะเชิงเทรา 

152 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ   เมือง ฉะเชิงเทรา 

153 เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา  แปลงยาว   ฉะเชิงเทรา 

154 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน   คลองเขื่อน   ฉะเชิงเทรา 

155 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโรง   คลองเขื่อน   ฉะเชิงเทรา 

156 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเกาะกา  บางน้ําเปรี้ยว   ฉะเชิงเทรา 

157 เทศบาลตําบลท่าข้าม  บางปะกง   ฉะเชิงเทรา 

158 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองตะเกรา   ท่าตะเกียบ   ฉะเชิงเทรา 

159 เทศบาลตําบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

160 เทศบาลตําบลเขาหินซ้อน  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

161 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

162 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

163 องค์การบริหารส่วนตําบลบางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

164 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

165 องค์การบริหารส่วนตําบลดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 

166 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนฉิมพล ี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

167 องค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา 

168 องค์การบริหารส่วนตําบลบางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 
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169 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

170 องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 

171 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขุด  บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

172 องค์การบริหารส่วนตําบลบางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

173 องค์การบริหารส่วนตําบลสิบเอ็ดศอก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

174 เทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ  บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

175 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเกลือ  บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

176 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

177 องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา  ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 

178 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

179 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 

180 องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดใต้  บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

181 เทศบาลตําบลสนามชัยเขต  สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

182 เทศบาลตําบลดอนเกาะกา  บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

183 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 

184 องค์การบริหารส่วนตําบลนครเน่ืองเขต เมือง ฉะเชิงเทรา 

185 เทศบาลตําบลเกาะสีชัง  ท่ามะกา ชลบรี 

186 องค์การบริหารส่วนตําบลมาบไผ่ ท่ามะกา ชลบรี 

187 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงษ์ ท่ามะกา ชลบรี 

188 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง ท่ามะกา ชลบรี 

189 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองซ้ําซาก บ้านบึง ชลบุรี 

190 เทศบาลตําบลบ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท 

191 เทศบาลตําบลห้วยงู  หันคา ชัยนาท 

192 เทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ ์ หันคา ชัยนาท 

193 องค์การบริหารส่วนตําบลกะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท 

194 องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 

195 เทศบาลตําบลชัยนาท  เมือง ชัยนาท 

196 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 

197 เทศบาลตําบลห้วยกรด  สรรคบุร ี ชัยนาท 

198 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยงู หันคา ชัยนาท 

199 องค์การบริหารส่วนตําบลตลุก สรรพยา ชัยนาท 

200 เทศบาลตําบลหนองแซง  หันคา ชัยนาท 

201 องค์การบริหารส่วนตําบลนางลือ เมือง ชัยนาท 

202 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 
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203 เทศบาลตําบลหาดอาษา  สรรพยา ชัยนาท 

204 เทศบาลตําบลวังคะเคียน  หนองมะโมง ชัยนาท 

205 เทศบาลตําบลบางขุด  สรรคบุร ี ชัยนาท 

206 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 

207 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 

208 องค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 

209 องค์การบริหารส่วนตําบลเด่นใหญ ่ หันคา ชัยนาท 

210 เทศบาลตําบลสามง่ามพัฒนา หันคา ชัยนาท 

211 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะโมง   หนองมะโมง ชัยนาท 

212 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ 

213 องค์การบริหารส่วนตําบล โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 

214 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 

215 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ 

216 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 

217 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 

218 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 

219 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพระ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 

220 องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 

221 องค์การบริหารส่วนตําบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 

222 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 

223 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 

224 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 

225 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูมิ 

226 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 

227 องค์การบริหารส่วนตําบลพระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 

228 เทศบาลตําบลละแม ละแม ชุมพร 

229 องค์การบริหารส่วนตําบลครน สวี ชุมพร 

230 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าจืด หลังสวน ชุมพร 

231 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง ละแม ชุมพร 

232 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควน หลังสวน ชุมพร 

233 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหิน สวี ชุมพร 

234 องค์การบริหารส่วนตําบลปังหวาน พะโต๊ะ  ชุมพร 

235 เทศบาลตําบลชุมโค ปะทิว ชุมพร 

236 องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 
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237 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 

238 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 

239 เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน หลังสวน ชุมพร 

240 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อดํา แม่ลาว เชียงราย 

241 องค์การบริหารส่วนตําบลเจดีย์หลวง แม่สวย เชียงราย 

242 องค์การบริหารส่วนตําบลแมพ่ริก แม่สวย เชียงราย 

243 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 

244 เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ  แม่สาย   เชียงราย 

245 เทศบาลตําบลเวียงกาหลง  เวียงป่าเป้า เชียงราย 

246 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัก   เมือง เชียงราย 

247 เทศบาลตําบลสายนํ้าคํา   แม่จัน เชียงราย 

248 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัก   เมือง เชียงราย 

249 เทศบาลตําบลสายนํ้าคํา   แม่จัน เชียงราย 

250 เทศบาลตําบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 

251 เทศบาลตําบลนางแล เมือง เชียงราย 

252 องค์การบริหารส่วนตําบลหง่าว เทิง เชียงราย 

253 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 

254 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 

255 องค์การบริหารส่วนตําบลนางแล เมือง เชียงราย 

256 องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 

257 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า เชียงรุ้ง เชียงราย 

258 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสาย เมือง เชียงราย 

259 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  แม่สาย   เชียงราย 

260 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม พาน เชียงราย 

261 องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ แม่สาย   เชียงราย 

262 องค์การบริหารส่วนตําบลสบเต้ีย  จอมทอง เชียงใหม่ 

263 องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนํ้าร้อน ฝาง เชียงใหม่ 

264 องค์การบริหารส่วนตําบลแมข่่า ฝาง เชียงใหม่ 

265 องค์การบริหารส่วนตําบลแมสู่น ฝาง เชียงใหม่ 

266 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงฝาง  ฝาง เชียงใหม่ 

267 องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 

268 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 

269 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 

270 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ 
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271 องค์การบริหารส่วนตําบลแมว่าง แม่วาง เชียงใหม่ 

272 องค์การบริหารส่วนตําบลยางเน้ง สารภี เชียงใหม่ 

273 องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

274 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

275 องค์การบริหารส่วนตําบลแมโ่ป่ง  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

276 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไหน่  พร้าว เชียงใหม่ 

277 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 

278 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 

279 องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่าว แม่อาย เชียงใหม่ 

280 องค์การบริหารส่วนตําบลสันพระเนตร  สันทราย เชียงใหม่ 

281 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 

282 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผึ้ง  สารภี เชียงใหม่ 

283 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่ 

284 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 

285 เทศบาลตําบลแม่ป๋ัง  พร้าว เชียงใหม่ 

286 เทศบาลตําบลหนองหอย  เมือง เชียงใหม่ 

287 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 

288 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 

289 เทศบาลตําบลท่าศาลา  เมือง เชียงใหม่ 

290 องค์การบริหารส่วนตําบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 

291 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 

292 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 

293 เทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม  เมือง เชียงใหม่ 

294 เทศบาลตําบลอมก๋อย  อมก๋อย เชียงใหม่ 

295 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 

296 องค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 

297 องค์การบริหารส่วนตําบลเจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 

298 องค์การบริหารส่วนตําบลสันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 

299 องค์การบริหารส่วนตําบลแมน่าวาง แม่อาย เชียงใหม่ 

300 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 

301 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 

302 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 

303 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ 

304 องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่า แม่ริม เชียงใหม่ 



10 

ลําดบัที ่ หน่วยงาน อําเภอ จังหวัด 
305 องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง   แม่ริม   เชียงใหม่ 

306 องค์การบริหารส่วนตําบลหางดง   ฮอต เชียงใหม่ 

307 องค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าเปา   สันทราย   เชียงใหม่ 

308 เทศบาลตําบลหนองควาย หางดง   เชียงใหม่ 

309 เทศบาลตําบลท่าข้าม   ฮอด เชียงใหม่ 

310 องค์การบริหารส่วนตําบลกองแขก   แม่แจม่   เชียงใหม่ 

311 องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง   สันกําแพง  เชียงใหม่ 

312 องค์การบริหารส่วนตําบลริมเหนือ แม่ริม   เชียงใหม่ 

313 เทศบาลตําบลสุเทพ  เมือง เชียงใหม่ 

314 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 

315 องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ้ง แม่แจม่ เชียงใหม่ 

316 องค์การบริหารส่วนตําบลก๊ึดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 

317 เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

318 องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 

319 องค์การบริหารส่วนตําบลแมท่า แม่ออน เชียงใหม่ 

320 องค์การบริหารส่วนตําบลสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 

321 องค์การบริหารส่วนตําบลแสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 

322 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 

323 องค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา สันป่าตอง เชียงใหม่ 

324 องค์การบริหารส่วนตําบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 

325 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 

326 องค์การบริหารส่วนตําบลควนเมา รัษฎา ตรัง 

327 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าผุด เมือง ตรัง 

328 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน สิเกา ตรัง 

329 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง กันตัง ตรัง 

330 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเป้า กันตัง ตรัง 

331 องค์การบริหารส่วนตําบลนาหมื่นศร ี นาโยง ตรัง 

332 องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 

333 องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงใต้ เมือง ตรัง 

334 องค์การบริหารส่วนตําบลกะลาเส สิเกา ตรัง 

335 องค์การบริหารส่วนตําบลสิเกา สิเกา ตรัง 

336 องค์การบริหารส่วนตําบลนาวง ห้วยยอด ตรัง 

337 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 

338 องค์การบริหารส่วนตําบลนาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 
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339 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธ์ิ เมือง ตรัง 

340 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เมือง ตรัง 

341 องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน กันตัง ตรัง 

342 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว วังวิเศษ ตรัง 

343 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองช้างแล้น ห้วยยอด ตรัง 

344 องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 

345 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 

346 องค์การบริหารส่วนตําบลละมอ นาโยง ตรัง 

347 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 

348 องค์การบริหารส่วนตําบลนาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 

349 องค์การบริหารส่วนตําบลนาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง 

350 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ กันตรัง ตรัง 

351 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหมาก กันตรัง ตรัง 

352 องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี ห้วยยอด ตรัง 

353 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน สิเกา ตรัง 

354 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตรุด เมือง ตรัง 

355 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ กันตัง ตรัง 

356 องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี ห้วยยอด ตรัง 

357 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 

358 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสุกร หาดสําราญ ตรัง 

359 องค์การบริหารส่วนตําบลปราณีต เขาสมิง ตราด 

360 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านชุมพล เขาสมิง ตราด 

361 องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี เขาสมิง ตราด 

362 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมกลัด เมือง ตราด 

363 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปิด แหลมงอบ ตราด 

364 องค์การบริหารส่วนตําบลช้างทูน บ่อไร่ ตราด 

365 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพนิมิตร เขาสมิง ตราด 

366 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 

367 องค์การบริหารส่วนตําบลสะตอ เขาสมิง ตราด 

368 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปิด แหลมงอบ  ตราด 

369 องค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ เมืองตราด ตราด 

370 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 

371 เทศบาลตําบลบ้านตาก บ้านตาก ตาก 

372 เทศบาลตําบลสามเงา  สามเงา ตาก 
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373 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 

374 องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง เมือง ตาก 

375 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก 

376 องค์การบริหารส่วนตําบลโมโกร อุ้มผาง ตาก 

377 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 

378 องค์การบริหารส่วนตําบลตากออก บ้านตาก ตาก 

379 องค์การบริหารส่วนตําบลขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก 

380 องค์การบริหารส่วนตําบลสามเงา สามเงา ตาก 

381 องค์การบริหารส่วนตําบลแมก่าษา แม่สอด ตาก 

382 องค์การบริหารส่วนตําบลแมร่ะมาด แม่ระมาด ตาก 

383 องค์การบริหารส่วนตําบลสามหมื่น แม่ระมาด ตาก 

384 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ แม่ระมาด ตาก 

385 องค์การบริหารส่วนตําบลแมป่ะ แม่สอด ตาก 

386 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 

387 องค์การบริหารส่วนตําบลยกกระบัตร สามเงา ตาก 

388 องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่อง ท่าสองยาง ตาก 

389 องค์การบริหารส่วนตําบลพะวอ แม่สอด ตาก 

390 องค์การบริหารส่วนตําบลท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 

391 องค์การบริหารส่วนตําบลสมอโคน บ้านตาก ตาก 

392 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน เมือง ตาก 

393 องค์การบริหารส่วนตําบลแมร่ะมาด แม่ระมาด ตาก 

394 องค์การบริหารส่วนตําบลรวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 

395 องค์การบริหารส่วนตําบลช่องแคบ พบพระ ตาก 

396 องค์การบริหารส่วนตําบลแมอุ่สุ ท่าสองยาง ตาก 

397 องค์การบริหารส่วนตําบลแมต้่าน ท่าสองยาง ตาก 

398 องค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก 

399 องค์การบริหารส่วนตําบลมหาวัน แม่สอด ตาก 

400 องค์การบริหารส่วนตําบลวังกระโจม เมือง นครนายก 

401 องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมณี เมือง นครนายก 

402 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะหวาย ปากพลี นครนายก 

403 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 

404 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยอ เมือง นครนายก 

405 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกรวด ปากพลี นครนายก 

406 องค์การบริหารส่วนตําบลดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 



13 

ลําดบัที ่ หน่วยงาน อําเภอ จังหวัด 
407 องค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ ์ องครักษ์ นครนายก 

408 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีนาวา เมือง นครนายก 

409 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหญ ่ เมือง นครนายก 

410 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย สามพราน นครปฐม 

411 องค์การบริหารส่วนตําบลโพรงมะเด่ือ เมือง นครปฐม 

412 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม 

413 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา บางเลน นครปฐม 

414 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม 

415 องค์การบริหารส่วนตําบลศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 

416 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม 

417 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขวาง กําแพงแสน นครปฐม 

418 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง กําแพงแสน นครปฐม 

419 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 

420 องค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง สามพราน นครปฐม 

421 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง สามพราน นครปฐม 

422 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขวาง กําแพงแสน นครปฐม 

423 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเลน บางเลน นครปฐม 

424 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตูม ดอนตูม นครปฐม 

425 องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม 

426 องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 

427 องค์การบริหารส่วนตําบลสามง่าม ดอนตูม นครปฐม 

428 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เมือง นครปฐม 

429 องค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง เมือง นครปฐม 

430 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดแค นครชัยศรี นครปฐม 

431 องค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี บางเลน นครปฐม 

432 องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา  บางเลน นครปฐม 

433 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนป่าน   เมือง นครปฐม 

434 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนกกระทุง  บางเลน  นครปฐม 

435 องค์การบริหารส่วนตําบลหินมูล   บางเลน   นครปฐม 

436 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย  กําแพงแสน   นครปฐม 

437 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 

438 องค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน นาแก นครพนม 

439 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด เรณูนคร นครพนม 

440 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 
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441 องค์การบริหารส่วนตําบลประทาย ประทาย นครราชสีมา 

442 องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนาม แก้สนามนาง นครราชสีมา 

443 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกระเบ้ือง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 

444 องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 

445 องค์การบริหารส่วนตําบลลํานางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา 

446 องค์การบริหารส่วนตําบลไทยสามัคค ี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 

447 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุง่ตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 

448 องค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า โนนไทย นครราชสีมา 

449 องค์การบริหารส่วนตําบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 

450 องค์การบริหารส่วนตําบลอุดมทรัพย์ วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 

451 องค์การบริหารส่วนตําบลตูม ปักธงชัย นครราชสีมา 

452 องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง สีดา นครราชสีมา 

453 องค์การบริหารส่วนตําบลพังเทียม พระทองคํา นครราชสีมา 

454 องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 

455 องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 

456 องค์การบริหารส่วนตําบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 

457 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 

458 องค์การบริหารส่วนตําบลกะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

459 องค์การบริหารส่วนตําบลยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 

460 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 

461 องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา        เมือง นครศรีธรรมราช 

462 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร             หัวไทร นครศรีธรรมราช 

463 องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

464 องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

465 องค์การบริหารส่วนตําบลบางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

466 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

467 องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

468 องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

469 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 

470 องค์การบริหารส่วนตําบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช 

471 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 

472 องค์การบริหารส่วนตําบลนากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช 

473 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

474 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 
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475 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช 

476 องค์การบริหารส่วนตําบลสามตําบล จุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช 

477 องค์การบริหารส่วนตําบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช 

478 องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

479 องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 

480 องค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 

481 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 

482 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระบาท เชียรใหญ ่ นครศรีธรรมราช 

483 องค์การบริหารส่วนตําบลการะเกด เชียรใหญ ่ นครศรีธรรมราช 

484 องค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 

485 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

486 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช 

487 องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช 

488 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช  

489 องค์การบริหารส่วนตําบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค ์

490 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค ์

491 องค์การบริหารส่วนตําบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค ์

492 องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสําราญ ตากฟ้า นครสวรรค ์

493 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค ์

494 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค ์

495 องค์การบริหารส่วนตําบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค ์

496 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว หนองบัว นครสวรรค ์

497 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค ์

498 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค ์

499 องค์การบริหารส่วนตําบลมาบแก ลาดยาว นครสวรรค ์

500 องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค ์

501 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดไทรย์ เมือง นครสวรรค ์

502 องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค ์

503 องค์การบริหารส่วนตําบลสายลําโพง ท่าตะโก นครสวรรค ์

504 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค ์

505 องค์การบริหารส่วนตําบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค ์

506 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค ์

507 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหญ ่ ท่าตะโก นครสวรรค ์

508 องค์การบริหารส่วนตําบลสร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค ์
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509 องค์การบริหารส่วนตําบลตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค ์

510 องค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค ์

511 องค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์

512 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค ์

513 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะโก  ท่าตะโก นครสวรรค ์

514 เทศบาลตําบลท่าตะโก  ท่าตะโก นครสวรรค ์

515 องค์การบริหารส่วนตําบลทํานบ ท่าตะโก นครสวรรค ์

516 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาชนกัน  แม่วงค์ นครสวรรค ์

517 องค์การบริหารส่วนตําบลแมว่งก์ แม่วงก์ นครสวรรค ์

518 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค ์

519 องค์การบริหารส่วนตําบลเนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค ์

520 องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักน้อย เมือง นนทบุรี 

521 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 

522 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปอ เมือง นราธิวาส 

523 องค์การบริหารส่วนตําบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 

524 เทศบาลตําบลสุคีริน  สุคิริน นราธิวาส 

525 เทศบาลตําบลตากใบ ตากใบ นราธิวาส 

526 เทศบาลตําบลรือเสาะ  รือเสาะ นราธิวาส 

527 องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ  สุไหงปาดี นราธิวาส 

528 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเคียน เมือง นราธิวาส 

529 องค์การบริหารส่วนตําบลบูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 

530 องค์การบริหารส่วนตําบลรือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 

531 องค์การบริหารส่วนตําบลแว้ง แว้ง นราธิวาส 

532 องค์การบริหารส่วนตําบลรือเสาะออก   รือเสาะ นราธิวาส 

533 องค์การบริหารส่วนตําบลสาวอ   รือเสาะ  นราธิวาส 

534 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปอ เมือง นราธิวาส 

535 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ.  สุไหงโกลก นราธิวาส 

536 องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ย่ีงอ นราธิวาส 

537 องค์การบริหารส่วนตําบลสาวอ รือเสาะ นราธิวาส 

538 องค์การบริหารส่วนตําบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 

539 องค์การบริหารส่วนตําบลกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 

540 องค์การบริหารส่วนตําบลบาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 

541 องค์การบริหารส่วนตําบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 

542 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 



17 

ลําดบัที ่ หน่วยงาน อําเภอ จังหวัด 
543 องค์การบริหารส่วนตําบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 

544 องค์การบริหารส่วนตําบลจวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 

545 องค์การบริหารส่วนตําบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 

546 องค์การบริหารส่วนตําบลลูโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 

547 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเปาะเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส 

548 เทศบาลตําบลต้นไทร บาเจาะ นราธิวาส 

549 องค์การบริหารส่วนตําบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส  

550 องค์การบริหารส่วนตําบลช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส  

551 องค์การบริหารส่วนตําบลกาลิซา ระแงะ นราธิวาส  

552 องค์การบริหารส่วนตําบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส  

553 องค์การบริหารส่วนตําบลสุคริิน สุคิริน นราธิวาส  

554 องค์การบริหารส่วนตําบลซากอ ศรีสาคร   นราธิวาส  

555 องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงคีรี ศรีสาคร   นราธิวาส  

556 เทศบาลเมืองน่าน เมื่อง น่าน 

557 องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสถาน เมือง น่าน 

558 องค์การบริหารส่วนตําบลแสนทอง   ท่าวังผา น่าน 

559 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 

560 องค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 

561 องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาเพชร ปัว น่าน 

562 องค์การบริหารส่วนตําบลสถาน ปัว น่าน 

563 เทศบาลตําบลปัว  ปัว น่าน 

564 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน 

565 องค์การบริหารส่วนตําบลถืมตอง เมือง น่าน 

566 เทศบาลตําบลยอด สองแคว   น่าน 

567 องค์การบริหารส่วนตําบลนาน้อย เชียงกลาง น่าน 

568 องค์การบริหารส่วนตําบลเปือ เชียงกลาง น่าน 

569 องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ เมือง น่าน 

570 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงของ ท่าวังผา น่าน 

571 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าพาง นาน้อย น่าน 

572 องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ นาน้อย น่าน 

573 เทศบาลตําบลบ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 

574 องค์การบริหารส่วนตําบลจอมจันทร ์ บ้านหลวง น่าน 

575 องค์การบริหารส่วนตําบลสวด เมือง น่าน 

576 องค์การบริหารส่วนตําบลนาซาว แม่จริม น่าน 
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577 องค์การบริหารส่วนตําบลยม เวียงสา น่าน 

578 องค์การบริหารส่วนตําบลปอน ทุ่งช้าง น่าน 

579 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี นาหมื่น น่าน 

580 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน 

581 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองจัง ภูเพียง น่าน 

582 องค์การบริหารส่วนตําบลดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 

583 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเด่ิน บุ้งคล้า บึงกาฬ 

584 องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 

585 เทศบาลตําบลหนองแวง  ละหานทราย บุรีรัมย์ 

586 องค์การบริหารส่วนตําบลละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 

587 เทศบาลตําบลสําโรงใหม่  ละหานทราย บุรีรัมย์ 

588 เทศบาลตําบลตาจง  ละหานทราย บุรีรัมย์ 

589 องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

590 องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

591 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

592 องค์การบริหารส่วนตําบลละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

593 เทศบาลตําบลพนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 

594 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวทอง เมือง บุรีรัมย์ 

595 องค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีก  เมือง บุรีรัมย์ 

596 เทศบาลตําบลหนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

597 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

598 เทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 

599 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 

600 เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี หนองก่ี บุรีรัมย์ 

601 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

602 องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 

603 เทศบาลตําบลประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

604 องค์การบริหารส่วนตําบลประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

605 องค์การบริหารส่วนตําบลกู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

606 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า พุทธไธสง บุรีรัมย์ 

607 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองยาง  ชํานิ บุรีรัมย์ 

608 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

609 เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ  โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 

610 องค์การบริหารส่วนตําบลหายโศก พุธไธสง บุรีรัมย์ 
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611 องค์การบริหารส่วนตําบลถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 

612 เทศบาลตําบลเขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

613 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 

614 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะม่วง ปะคํา บุรีรัมย์ 

615 องค์การบริหารส่วนตําบลถลงุเหล็ก เมือง บุรีรัมย์ 

616 องค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 

617 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 

618 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 

619 เทศบาลตําบลโคกม้า  ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

620 องค์การบริหารส่วนตําบลทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

621 องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 

622 องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

623 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองฝ้าย หนองหงศ์ บุรีรัมย์ 

624 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง เมือง บุรีรัมย์ 

625 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

626 องค์การบริหารส่วนตําบลทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

627 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 

628 องค์การบริหารส่วนตําบลดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 

629 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 

630 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 

631 องค์การบริหารส่วนตําบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

632 องค์การบริหารส่วนตําบลก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 

633 องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

634 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวทอง เมือง บุรีรัมย์ 

635 องค์การบริหารส่วนตําบลแดงใหญ ่ บ้านใหม่ชัยพจน์ บุรีรัมย์ 

636 องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

637 องค์การบริหารส่วนตําบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

638 เทศบาลตําบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 

639 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

640 องค์การบริหารส่วนตําบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

641 องค์การบริหารส่วนตําบลทองมงคล บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

642 องค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

643 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 

644 องค์การบริหารส่วนตําบลทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 
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645 องค์การบริหารส่วนตําบลแสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 

646 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

647 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

648 เทศบาลตําบลกม.5  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

649 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

650 องค์การบริหารส่วนตําบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

651 องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

652 องค์การบริหารส่วนตําบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

653 เทศบาลตําบลไร่ใหม่  สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

654 องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

655 องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

656 องค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

657 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัตว์ใหญ ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

658 เทศบาลตําบลหนองพลับ  หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

659 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี 

660 องค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 

661 องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

662 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

663 องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

664 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

665 องค์การบริหารส่วนตําบลบางบริบูรณ์   เมือง ปราจีนบุรี 

666 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

667 องค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

668 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

669 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

670 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

671 องค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 

672 องค์การบริหารส่วนตําบลบราโหม เมือง ปัตตานี 

673 องค์การบริหารส่วนตําบลสาคอบน มายอ ปัตตานี 

674 องค์การบริหารส่วนตําบลสะดาวา ยะรัง ปัตตานี 

675 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละ ยะหร่ิง ปัตตานี 

676 องค์การบริหารส่วนตําบลปากล่อ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 

677 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 

678 องค์การบริหารส่วนตําบลท่านํ้า ปะนาแระ ปัตตานี 
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679 เทศบาลตําบลปะนาเระ  ปะนาแระ ปัตตานี 

680 องค์การบริหารส่วนตําบลนาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 

681 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี 

682 เทศบาลตําบลบางปู ยะหร่ิง ปัตตานี 

683 องค์การบริหารส่วนตําบลมะนังดาลํา สายบุรี ปัตตานี 

684 องค์การบริหารส่วนตําบลกอลํา ยะรัง ปัตตานี 

685 องค์การบริหารส่วนตําบลปูยุด เมือง ปัตตานี 

686 องค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน ทุ่งยางแดง  ปัตตานี 

687 องค์การบริหารส่วนตําบลกะมิยอ เมือง ปัตตานี 

688 องค์การบริหารส่วนตําบลดอน ปะนาเระ   ปัตตานี 

689 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง  ปะนาเระ   ปัตตานี 

690 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง   ปัตตานี 

691 องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สายบุรี   ปัตตานี 

692 องค์การบริหารส่วนตําบลช้างไห้ตก โคกโพธ์ิ   ปัตตานี 

693 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละไกรทอง ไม้แก่น   ปัตตานี 

694 องค์การบริหารส่วนตําบลบือเระ  สายบุรี   ปัตตานี 

695 องค์การบริหารส่วนตําบลปิตูมุดี ยะรัง  ปัตตานี 

696 องค์การบริหารส่วนตําบลปูโละปูโย   หนองจิก   ปัตตานี 

697 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง   หนองจิก   ปัตตานี 

698 องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 

699 องค์การบริหารส่วนตําบลสะนอ ยะรัง ปัตตานี 

700 องค์การบริหารส่วนตําบลมะนังดาลํา สายบุรี ปัตตานี 

701 องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 

702 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 

703 องค์การบริหารส่วนตําบลกระเสาะ มายอ ปัตตานี 

704 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 

705 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเก่า สายบุรี ปัตตานี 

706 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าดํา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 

707 องค์การบริหารส่วนตําบลถนน มายอ ปัตตานี 

708 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 

709 องค์การบริหารส่วนตําบลบางตาวา โคกโพธ์ิ ปัตตานี 

710 องค์การบริหารส่วนตําบลปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 

711 องค์การบริหารส่วนตําบลบานา เมือง ปัตตานี 

712 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 
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713 องค์การบริหารส่วนตําบลสะกํา มายอ ปัตตานี 

714 องค์การบริหารส่วนตําบลปากู    ทุ่งยาแดง   ปัตตานี  

715 องค์การบริหารส่วนตําบลตัยหยงดาลอ  ยะหร่ิง   ปัตตานี  

716 องค์การบริหารส่วนตําบลรูสะมิแล   เมือง  ปัตตานี  

717 องค์การบริหารส่วนตําบลปล่องหอย กะพ้อ   ปัตตานี   

718 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 
719 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 
720 องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 
721 องค์การบริหารส่วนตําบลคูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 
722 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
723 องค์การบริหารส่วนตําบลหงส์หิน จุน พะเยา 
724 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 

725 เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา  ดอกคําใต้ พะเยา 

726 เทศบาลตําบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 

727 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีถ้อย   แม่ใจ พะเยา 

728 เทศบาลตําบลเวียงลอ จุน พะเยา 

729 เทศบาลตําบลหนองหล่ม ดอกคําใต้ พะเยา 

730 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนควร ปง พะเยา 

731 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 

732 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปิน ดอกตําใต้ พะเยา 

733 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยข้าวกํ่า จุน พะเยา 

734 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงบาล เชียงคํา พะเยา 

735 เทศบาลตําบลปง ปง พะเยา 

736 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 

737 องค์การบริหารส่วนตําบลแมอิ่ง ภูกามยาว พะเยา 

738 องค์การบริหารส่วนตําบลออย ปง พะเยา 

739 องค์การบริหารส่วนตําบลจุน จุน พะเยา 

740 เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ้า   จุน พะเยา 

741 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงบาน เชียงคํา พะเยา 

742 เทศบาลตําบลบ้านสาง  เมือง พะเยา 

743 องค์การบริหารส่วนตําบลท่านา กะปง พังงา 

744 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เกาะปันหยี พังงา 

745 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา 

746 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย เมือง พังงา 
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747 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 

748 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 

749 เทศบาลตําบลเกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 

750 องค์การบริหารส่วนตําบลพรุใน เกาะยาว พังงา 

751 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 

752 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา 

753 องค์การบริหารส่วนตําบลรมณีย์ กะปง พังงา 

754 องค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 

755 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี เมือง พังงา 

756 องค์การบริหารส่วนตําบลบางวัน คุระบุรี พังงา 

757 องค์การบริหารส่วนตําบลแมน่างขาว คุระบุรี พังงา 

758 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา 

759 องค์การบริหารส่วนตําบลตากแดด เมือง พังงา 

760 องค์การบริหารส่วนตําบลเหมาะ กะปง พังงา 

761 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเคียบ ตะก่ัวทุ่ง พังงา 

762 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา ตะก่ัวป่า พังงา 

763 องค์การบริหารส่วนตําบลคึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา 

764 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 

765 องค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 

766 องค์การบริหารส่วนตําบลรมณีย์ ท้ายเหมือง พังงา 

767 องค์การบริหารส่วนตําบลคุระ คุระบุรี พังงา 

768 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 

769 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 

770 องค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 

771 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 

772 เทศบาลตําบลลําแก่น ท้ายเหมือง พังงา 

773 องค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา 

774 องค์การบริหารส่วนตําบลแมน่างขาว คุระบุรี พังงา 

775 องค์การบริหารส่วนตําบลตากแดด เมือง พังงา 

776 เทศบาลตําบลเขาหัวช้าง    พัทลุง 

777 องค์การบริหารส่วนตําบลกงหรา กงหรา พัทลุง 

778 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง 

779 องค์การบริหารส่วนตําบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 

780 องค์การบริหารส่วนตําบลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 
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781 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองธง ป่าบอน พัทลุง 

782 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา ศรีนครินทร ์ พัทลุง 

783 องค์การบริหารส่วนตําบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 

784 องค์การบริหารส่วนตําบลพนมวังค์ ควนขนุน พัทลุง 

785 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 

786 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 

787 เทศบาลตําบลเขาหัวช้าง  ตะโหมด พัทลุง 

788 เทศบาลตําบลควนเสาธง  ตะโหมด พัทลุง 

789 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ ่ ตะโหมด พัทลุง 

790 เทศบาลตําบลโคกม่วง  เขาชัยสน พัทลุง 

791 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 

792 เทศบาลตําบลชะรัด  กงหรา พัทลุง 

793 องค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา เมือง พัทลุง 

794 เทศบาลตําบลหารเทา ปากพะยูน  พัทลุง 

795 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาย่า  ศรีบรรพต   พัทลุง 

796 องค์การบริหารส่วนตําบลฝาละม ี ปากพะยูน   พัทลุง 

797 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนประดู่ ปากพะยูน   พัทลุง 

798 องค์การบริหารส่วนตําบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 

799 องค์การบริหารส่วนตําบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 

800 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 

801 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 

802 องค์การบริหารส่วนตําบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 

803 เทศบาลตําบลอ่างทอง ศรีนครินทร ์ พัทลุง 

804 เทศบาลตําบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง 

805 องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 

806 องค์การบริหารส่วนตําบลนาท่อม เมือง พัทลุง 

807 องค์การบริหารส่วนตําบลควนมะพร้าว   พัทลุง 

808 เทศบาลตําบลร่มเมือง  เมือง พัทลุง 

809 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแค เมือง พัทลุง 

810 เทศบาลตําบลควนขนุน ควนขุนน พัทลุง 

811 เทศบาลตําบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 

812 เทศบาลตําบลลําสินธ์ุ ศรีนครินทร ์ พัทลุง 

813 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร 

814 เทศบาลตําบลบางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 
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815 เทศบาลตําบลเนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 

816 องค์การบริหารส่วนตําบลบางลาย บึงนาราง พิจิตร 

817 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 

818 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดง เมือง พิจิตร 

819 เทศบาลตําบลหัวดง เมือง พิจิตร 

820 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 

821 องค์การบริหารส่วนตําบลวังง้ิวใต้ ดอนเจริญ พิจิตร 

822 องค์การบริหารส่วนตําบลรังนก สามง่าม พิจิตร 

823 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 

824 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 

825 องค์การบริหารส่วนตําบลเนินปอ สามง่าม พิจิตร 

826 องค์การบริหารส่วนตําบลวังกรด บางมูลนาก พิจิตร 

827 องค์การบริหารส่วนตําบลวังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร 

828 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดขวาง โพทะเล พิจิตร 

829 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 

830 องค์การบริหารส่วนตําบลวังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร 

831 องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 

832 องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักขุนเณร บางมูลนาก พิจิตร 

833 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 

834 องค์การบริหารส่วนตําบลวังบง ดงเจริญ พิจิตร 

835 องค์การบริหารส่วนตําบลโพทะเล โพทะเล พิจิตร 

836 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร 

837 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทราย โพทะเล พิจิตร 

838 องค์การบริหารส่วนตําบลทะนงค์ โพทะเล พิจิตร 

839 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยร่วม บึงสามัคคี พิจิตร 

840 องค์การบริหารส่วนตําบลวังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร 

841 องค์การบริหารส่วนตําบลหอไกร บางมูลนาก พิจิตร 

842 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 

843 องค์การบริหารส่วนตําบลวังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 

844 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหลุม   ตะพานหิน พิจิตร 

845 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร 

846 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า เมือง พิจิตร 

847 องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 

848 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า    ตะพานหิน พิจิตร 
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849 องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 

850 องค์การบริหารส่วนตําบลดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 

851 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 

852 เทศบาลตําบลหนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 

853 องค์การบริหารส่วนตําบลชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 

854 เทศบาลตําบลพันเสา บางระกํา พิษณุโลก 

855 องค์การบริหารส่วนตําบลปากโทก เมือง พิษณุโลก 

856 องค์การบริหารส่วนตําบลสมอแข เมือง พิษณุโลก 

857 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 

858 องค์การบริหารส่วนตําบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 

859 เทศบาลตําบลปลักแรด เมือง พิษณุโลก 

860 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 

861 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 

862 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 

863 เทศบาลตําบลบึงระมาณ บางระกํา พิษณุโลก 

864 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป่า เมือง พิษณุโลก 

865 องค์การบริหารส่วนตําบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 

866 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก 

867 องค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวงาม เมือง พิษณุโลก 

868 องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว นครไทย พิษณุโลก 

869 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง บางระกํา พิษณุโลก 

870 องค์การบริหารส่วนตําบลวังอีทก บางระกํา พิษณุโลก 

871 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 

872 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 

873 เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 

874 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 

875 องค์การบริหารส่วนตําบลท้อแท ้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 

876 องค์การบริหารส่วนตําบลท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 

877 องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกําเมืองใหม่ บางระกํา พิษณุโลก 

878 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 

879 องค์การบริหารส่วนตําบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก 

880 องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

881 องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม นครไทย พิษณุโลก 

882 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 
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883 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก 

884 องค์การบริหารส่วนตําบลเนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 

885 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 

886 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหลก็ เนินมะปราง พิษณุโลก 

887 องค์การบริหารส่วนตําบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 

888 องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 

889 องค์การบริหารส่วนตําบลสนามคล ี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 

890 องค์การบริหารส่วนตําบลท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 

891 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก 

892 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 

893 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร ์ เมือง พิษณุโลก 

894 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 

895 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 

896 องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก 

897 องค์การบริหารส่วนตําบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 

898 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 

899 องค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง เมือง เพชรบุรี 

900 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี 

901 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขนาน เมือง เพชรบุรี 

902 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบ้ีย บ้านแหลม เพชรบุรี 

903 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี 

904 องค์การบริหารส่วนตําบลไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 

905 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 

906 องค์การบริหารส่วนตําบล บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 

907 องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน เมือง เพชรบุรี 

908 องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้ารงค์   บ้านลาด  เพชรบุรี 

909 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน   เมือง   เพชรบุรี 

910 องค์การบริหารส่วนตําบลชอนไพร เมือง เพชรบูรณ์ 

911 องค์การบริหารส่วนตําบลดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์ 

912 องค์การบริหารส่วนตําบลวังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ 

913 องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า เมือง เพชรบูรณ์ 

914 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 

915 องค์การบริหารส่วนตําบลเพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 

916 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
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917 องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 

918 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 

919 องค์การบริหารส่วนตําบลบุ้งนํ้าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 

920 องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา หล่มสัก เพชรบูรณ์ 

921 องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 

922 องค์การบริหารส่วนตําบลซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 

923 องค์การบริหารส่วนตําบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 

924 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

925 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

926 องค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 

927 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ 

928 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 

929 องค์การบริหารส่วนตําบลลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 

930 องค์การบริหารส่วนตําบลเข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

931 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสมอ  เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

932 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสลุด บางกระทุ่ม เพชรบูรณ์ 

933 องค์การบริหารส่วนตําบลสระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 

934 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ 

935 องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 

936 องค์การบริหารส่วนตําบลนาซํา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 

937 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 

938 องค์การบริหารส่วนตําบลกันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 

939 เทศบาลตําบลแคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

940 องค์การบริหารส่วนตําบลชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 

941 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 

942 องค์การบริหารส่วนตําบลวังช้ิน วังช้ิน แพร่ 

943 เทศบาลตําบลวังช้ิน  วังช้ิน แพร่ 

944 องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น  สูงเม่น แพร่ 

945 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอียบ   สอง แพร่ 

946 องค์การบริหารส่วนตําบลสบสาย   สูงเม่น แพร่ 

947 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอียบ   สอง แพร่ 

948 องค์การบริหารส่วนตําบลสบสาย   สูงเม่น แพร่ 

949 องค์การบริหารส่วนตําบลแมย่างตาล ร้องกวาง แพร่ 

950 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 
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951 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอียบ สอง แพร่ 

952 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหงส์ เมือง แพร่ 

953 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม้า เมือง แพร่ 

954 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าเลา ร้องกวาง แพร่ 

955 องค์การบริหารส่วนตําบลแมย่างร้อง ร้องกวาง แพร่ 

956 เทศบาลตําบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 

957 เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 

958 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้ารัด หนองม่วงไผ่ แพร่ 

959 องค์การบริหารส่วนตําบลแมย่างตาล ร้องกวาง แพร่ 

960 เทศบาลตําบลช่อแฮ สูงเม่น แพร่ 

961 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ 

962 เทศบาลตําบลแม่ปาน ลอง แพร่ 

963 องค์การบริหารส่วนตําบลพระหลวง สูงเม่น แพร่ 

964 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปิน ลอง แพร่ 

965 องค์การบริหารส่วนตําบลร่องฟอง เมือง แพร่ 

966 องค์การบริหารส่วนตําบลแมย่างมี ร้องกวาง แพร่ 

967 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงต้า ลอง แพร่ 

968 องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 

969 องค์การบริหารส่วนตําบลนาพูน   วังช้ิน แพร่ 

970 องค์การบริหารส่วนตําบลแมพุ่ง วังช้ิน แพร่ 

971 องค์การบริหารส่วนตําบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 

972 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 

973 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้าว ลอง แพร่ 

974 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 

975 องค์การบริหารส่วนตําบลตําหนักธรรม หนองม่วงไข แพร่ 

976 องค์การบริหารส่วนตําบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 

977 องค์การบริหารส่วนตําบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 

978 องค์การบริหารส่วนตําบลสอง สอง แพร่ 

979 องค์การบริหารส่วนตําบลแมป้่าก วังช้ิน แพร่ 

980 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าคลอก              ถลาง ภูเก็ต 

981 องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา กะทู้ ภูเก็ต 

982 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 

983 องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 

984 องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฏร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 
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985 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 

986 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม 

987 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

988 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

989 องค์การบริหารส่วนตําบลปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 

990 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 

991 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 

992 องค์การบริหารส่วนตําบลแมฮ้ี่   ปาย   แม่ฮ่องสอน 

993 องค์การบริหารส่วนตําบลแมก๊ิ่ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 

994 องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่ะเรียง แม่เหาะ แม่ฮ่องสอน 

995 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 

996 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน เมือง แม่ฮ่องสอน 

997 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 

998 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน 

999 เทศบาลตําบลเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 

1000 เทศบาลตําบลฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 

1001 เทศบาลตําบลห้องแซง  เลิงนกทา ยโสธร 

1002 เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา  กุดชุม ยโสธร 

1003 องค์การบริหารส่วนตําบลกระจาย ป่าต้ิว ยโสธร 

1004 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 

1005 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 

1006 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนางโอก เมือง ยโสธร 

1007 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 

1008 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าคํา ไทยเจริญ ยโสธร 

1009 องค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา คําเขื่อนแก้ว ยโสธร 

1010 องค์การบริหารส่วนตําบลนาแก คําเขื่อนแก้ว ยโสธร 

1011 องค์การบริหารส่วนตําบลแคนน้อย คําเขื่อนแก้ว ยโสธร 

1012 องค์การบริหารส่วนตําบลขุมเงิน เมือง   ยโสธร 

1013 องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก เลิงนกทา ยโสธร 

1014 องค์การบริหารส่วนตําบลอาซ่อง รามัน ยะลา 

1015 เทศบาลตําบลบุดี  เมือง ยะลา 

1016 องค์การบริหารส่วนตําบลกาบัง    กาบัง ยะลา 

1017 องค์การบริหารส่วนตําบลกาตอง ยะหา ยะลา 

1018 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 
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1019 เทศบาลตําบลยะหา  ยะหา ยะลา 

1020 องค์การบริหารส่วนตําบลบาโงยซิแน ยะหา ยะลา 

1021 องค์การบริหารส่วนตําบลละแอ ยะหา ยะลา 

1022 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ กรงปีนัง   ยะลา 

1023 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเตงนอก   เมือง  ยะลา 

1024 องค์การบริหารส่วนตําบลบาเจาะ    บันนังสตา ยะลา 

1025 องค์การบริหารส่วนตําบลบันนังสาเรง.  เมือง  ยะลา 

1026 องค์การบริหารส่วนตําบลบาโงย  รามัน  ยะลา 

1027 องค์การบริหารส่วนตําบลบาลอ รามัน   ยะลา 

1028 องค์การบริหารส่วนตําบลบาเจาะ บันนังสตา ยะลา 

1029 องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเตะ บันนังสตา ยะลา 

1030 องค์การบริหารส่วนตําบลจะกั๊วะ รามัน ยะลา 

1031 องค์การบริหารส่วนตําบลอบต.บันนังสาเรง เมือง   ยะลา  

1032 เทศบาลตําบลธงธานี  ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 

1033 องค์การบริหารส่วนตําบลเมยวดี  เมยวดี ร้อยเอ็ด 

1034 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 

1035 องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 

1036 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโทน สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 

1037 องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 

1038 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวช้าง สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด 

1039 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด 

1040 องค์การบริหารส่วนตําบลดอกล่ํา ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด 

1041 องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด 

1042 องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 

1043 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา กะเปอร์ ระนอง 

1044 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น เมือง ระนอง 

1045 องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 

1046 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน กะเปอร์ ระนอง 

1047 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนอน เมือง ระนอง 

1048 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น เมือง ระนอง 

1049 องค์การบริหารส่วนตําบลกําพวน สุขสําราญ ระนอง 

1050 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าจืด กระบุรี ระนอง 

1051 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าจืดน้อย กระบุรี ระนอง 

1052 องค์การบริหารส่วนตําบลมะมุ กระบุรี ระนอง 
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1053 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่ กระบุรี ระนอง 

1054 องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 

1055 องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา สุขสําราญ ระนอง 

1056 องค์การบริหารส่วนตําบลกําพวน สุขสําราญ ระนอง 

1057 เทศบาลตําบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 

1058 เทศบาลตําบลปากนํ้าท่าเรือ เมืองระนอง ระนอง 

1059 องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 

1060 องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร ์ วังจันทร์ ระยอง 

1061 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 

1062 องค์การบริหารส่วนตําบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 

1063 องค์การบริหารส่วนตําบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 

1064 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 

1065 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ท่ามะกา ระยอง 

1066 องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักท้อน ท่ามะกา ระยอง 

1067 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าเป็น ท่ามะกา ระยอง 

1068 องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง เมืองระยอง ระยอง 

1069 องค์การบริหารส่วนตําบลกระเฉด เมืองระยอง ระยอง 

1070 องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 

1071 องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน เมือง ราชบุรี 

1072 องค์การบริหารส่วนตําบลชําและ โพธาราม ราชบุรี 

1073 องค์การบริหารส่วนตําบลรางบัว จอมบึง  ราชบุรี 

1074 เทศบาลตําบลสวนผึ้ง  ท่ามะกา ราชบุรี 

1075 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพ  โพธาราม ราชบุรี 

1076 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคา   บ้านคา ราชบุรี 

1077 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างหิน   ปากท่อ  ราชบุรี 

1078 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 

1079 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบึง   บ้านคา  ราชบุรี 

1080 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย   สวนผึ้ง  ราชบุรี 

1081 องค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง   จอมบึง  ราชบุรี 

1082 องค์การบริหารส่วนตําบลตาหลวง   ดําเนินสะดวก ราชบุรี 

1083 เทศบาลตําบลบ้านเลือก  โพธาราม ราชบุรี 

1084 องค์การบริหารส่วนตําบลบางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 

1085 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 

1086 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 
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1087 องค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 

1088 องค์การบริหารส่วนตําบลถลงุเหล็ก โคกสําโรง ลพบุรี 

1089 องค์การบริหารส่วนตําบลมหาโพธิ สระโบสถ ์ ลพบุรี 

1090 องค์การบริหารส่วนตําบลยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 

1091 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 

1092 องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 

1093 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 

1094 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 

1095 เทศบาลตําบลเกาะคา  เกาะคา ลําปาง 

1096 เทศบาลตําบลเกาะคามยาว  เกาะคา ลําปาง 

1097 เทศบาลตําบลท่าผา  เกาะคา ลําปาง 

1098 องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง เกาะคา ลําปาง 

1099 เทศบาลตําบลวังพร้าว  เกาะคา ลําปาง 

1100 เทศบาลตําบลใหม่พัฒนา  เกาะคา ลําปาง 

1101 เทศบาลตําบลหลวงใต้  งาว ลําปาง 

1102 เทศบาลตําบลแจ้ห่ม  แจ้ห่ม ลําปาง 

1103 เทศบาลตําบลบ้านสา  แจ้ห่ม ลําปาง 

1104 องค์การบริหารส่วนตําบลแมป่ะ เถิน ลําปาง 

1105 เทศบาลตําบลล้อมแรด  เถิน ลําปาง 

1106 เทศบาลตําบลพิชัย  เมือง ลําปาง 

1107 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลําปาง 

1108 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขอ เมืองปาน ลําปาง 

1109 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า เมืองปาน ลําปาง 

1110 เทศบาลตําบลนํ้าโจ้  แม่ทะ ลําปาง 

1111 องค์การบริหารส่วนตําบลแมปุ่ แม่พริก ลําปาง 

1112 องค์การบริหารส่วนตําบลแมกั่วะ สบปราบ ลําปาง 

1113 เทศบาลตําบลห้างฉัตร  ห้างฉัตร ลําปาง 

1114 องค์การบริหารส่วนตําบลปงยางคก ห้างฉัตร   ลําปาง 

1115 องค์การบริหารส่วนตําบลแมส่ัน ห้างฉัตร   ลําปาง 

1116 องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ห้างฉัตร   ลําปาง 

1117 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงตาล ห้างฉัตร   ลําปาง 

1118 องค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 

1119 เทศบาลตําบลทุ่งงาม  เสริมงาม ลําปาง 

1120 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก   แม่เมาะ ลําปาง 
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1121 เทศบาลตําบลแม่เมาะ  แม่เมาะ ลําปาง 

1122 องค์การบริหารส่วนตําบลพิชัย  เมือง ลําปาง 

1123 เทศบาลตําบลเมืองยาว   ห้างฉัตร   ลําปาง 

1124 เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  แจ้ห่ม ลําปาง 

1125 องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม วังเหนือ ลําปาง 

1126 องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน แจ้ห่ม ลําปาง 

1127 องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ้าย วังเหนือ ลําปาง 

1128 องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง วังเหนือ ลําปาง 

1129 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว วังเหนือ ลําปาง 

1130 องค์การบริหารส่วนตําบลแมว่ะ เถิน ลําปาง 

1131 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก เมือง ลําพูน 

1132 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเขือแจ้  เมือง ลําพูน 

1133 องค์การบริหารส่วนตําบลทากาศ แม่ทา   ลําพูน 

1134 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านธิ  บ้านธิ ลําพูน 

1135 องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงน้อย  ป่าซาง ลําพูน 

1136 องค์การบริหารส่วนตําบลริมปิง  เมือง ลําพูน 

1137 องค์การบริหารส่วนตําบลทต.ม่วงน้อย   ป่าซาง ลําพูน 

1138 องค์การบริหารส่วนตําบลทาปลาดุก แม่ทา ลําพูน 

1139 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน 

1140 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ บ้านธิ ลําพูน 

1141 เทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง ลําพูน 

1142 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าพลู บ้านโฮ่ง ลําพูน 

1143 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลําพูน 

1144 องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลําพูน 

1145 เทศบาลตําบลแม่แรง  ป่าซาง ลําพูน 

1146 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบัวบาน เมือง ลําพูน 

1147 เทศบาลตําบลเหมืองจี้  เมือง ลําพูน 

1148 องค์การบริหารส่วนตําบลอุโมงค์ เมือง ลําพูน 

1149 เทศบาลตําบลทาขุมเงิน  แม่ทา   ลําพูน 

1150 เทศบาลตําบลทุ่งหลวง  แม่ทา   ลําพูน 

1151 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย ลี้ ลําพูน 

1152 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงแก้ว ลี้ ลําพูน 

1153 เทศบาลตําบลศรีวิชัย  ลี้ ลําพูน 

1154 เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เมือง ลําพูน 
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1155 เทศบาลตําบลวังผาง  เวียงหนองล่อง ลําพูน 

1156 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลําพูน 

1157 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ลําพูน 

1158 องค์การบริหารส่วนตําบลต้นธง เมือง ลําพูน 

1159 เทศบาลตําบลทาปลาดุก  แม่ทา   ลําพูน 

1160 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าสวย เมือง เลย 

1161 องค์การบริหารส่วนตําบลนาดินดํา เมือง เลย 

1162 องค์การบริหารส่วนตําบลกกดู่ เมือง เลย 

1163 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผือ ท่าลี่ เลย 

1164 องค์การบริหารส่วนตําบลนาอ้อ เมือง เลย 

1165 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลี่ ท่าลี่ เลย 

1166 องค์การบริหารส่วนตําบลไพรบึง ไพรบึง ศรีษะเกษ 

1167 องค์การบริหารส่วนตําบลดินแดง ไพรบึง ศรีษะเกษ 

1168 องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีษะเกษ 

1169 องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีษะเกษ 

1170 องค์การบริหารส่วนตําบลจานแสนไชย ทับทัน ศรีษะเกษ 

1171 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหลวง ห้วยทับทัน  ศรีสะเกษ 

1172 องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ กันทรลักษ ์ ศรีสะเกษ 

1173 องค์การบริหารส่วนตําบลกล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 

1174 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 

1175 เทศบาลตําบลบุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 

1176 องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 

1177 องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

1178 องค์การบริหารส่วนตําบลเสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

1179 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

1180 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

1181 องค์การบริหารส่วนตําบลซํา เมือง ศรีสะเกษ 

1182 องค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

1183 องค์การบริหารส่วนตําบลเขิน นํ้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 

1184 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 

1185 องค์การบริหารส่วนตําบลตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

1186 องค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ ่ วังหิน ศรีสะเกษ 

1187 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองใหญ ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 

1188 องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิวงศ์ ขุญหาญ ศรีสะเกษ 
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1189 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 

1190 องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 

1191 องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

1192 องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ 

1193 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสําราญ กันทรลักษ ์ ศรีสะเกษ 

1194 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 

1195 องค์การบริหารส่วนตําบลปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 

1196 องค์การบริหารส่วนตําบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 

1197 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 

1198 องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมนํ้าอูน นิคมนํ้าอูน สกลนคร 

1199 เทศบาลตําบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 

1200 องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 

1201 เทศบาลตําบลพอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 

1202 เทศบาลตําบลตอบโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 

1203 องค์การบริหารส่วนตําบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา 

1204 เทศบาลตําบลปริก  สะเดา สงขลา 

1205 องค์การบริหารส่วนตําบลจะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 

1206 องค์การบริหารส่วนตําบลควนลัง  หาดใหญ ่ สงขลา 

1207 องค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม จะนะ  สงขลา 

1208 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแดน ระโนด สงขลา 

1209 องค์การบริหารส่วนตําบลระวะ ระโนด สงขลา 

1210 องค์การบริหารส่วนตําบลพังยาง ระโนด สงขลา 

1211 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสบ้า เทพา สงขลา 

1212 องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบ นาทวี สงขลา 

1213 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

1214 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งตําเสา หาดใหญ ่ สงขลา 

1215 องค์การบริหารส่วนตําบลคูเต่า หาดใหญ ่ สงขลา 

1216 องค์การบริหารส่วนตําบลควนลัง หาดใหญ ่ สงขลา 

1217 องค์การบริหารส่วนตําบลพังลา สะเดา สงขลา 

1218 องค์การบริหารส่วนตําบลแดนสงวน ระโนด สงขลา 

1219 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแดน ระโนด สงขลา 

1220 องค์การบริหารส่วนตําบลโรง ระโนด สงขลา 

1221 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทวี นาทวี สงขลา 

1222 องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
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1223 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม หาดใหญ ่ สงขลา 

1224 เทศบาลตําบลนํ้าน้อย  หาดใหญ ่ สงขลา 

1225 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 

1226 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหวัง เมือง สงขลา 

1227 องค์การบริหารส่วนตําบลชิงโค สิงหนคร สงขลา 

1228 องค์การบริหารส่วนตําบลรําแดง สิงหนคร สงขลา 

1229 เทศบาลตําบลชะแล้  สิงหนคร สงขลา 

1230 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 

1231 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี สทิงพระ สงขลา 

1232 เทศบาลตําบลเชิงแส  กระแสสินธ์ุ สงขลา 

1233 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาว ระโนด สงขลา 

1234 องค์การบริหารส่วนตําบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 

1235 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 

1236 องค์การบริหารส่วนตําบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 

1237 องค์การบริหารส่วนตําบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

1238 องค์การบริหารส่วนตําบลทับข้าง นาทวี สงขลา 

1239 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหญ ่ เทพา สงขลา 

1240 องค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม เทพา สงขลา 

1241 องค์การบริหารส่วนตําบลแค จะนะ สงขลา 

1242 เทศบาลตําบลกระแสสินธ์ุ  กระแสสินธ์ุ สงขลา 

1243 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 

1244 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  รัตภูมิ สงขลา 

1245 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแต้ว เมือง สงขลา 

1246 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอ เมือง สงขลา 

1247 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา 

1248 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 

1249 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 

1250 องค์การบริหารส่วนตําบลคู จะนะ สงขลา 

1251 องค์การบริหารส่วนตําบลจะโหนง จะนะ สงขลา 

1252 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทับ จะนะ สงขลา 

1253 องค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า จะนะ สงขลา 

1254 เทศบาลตําบลบ้านนา  จะนะ สงขลา 

1255 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าชิง จะนะ สงขลา 

1256 องค์การบริหารส่วนตําบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
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1257 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 

1258 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ ่ สงขลา 

1259 เทศบาลเมืองคอหงส์  หาดใหญ ่ สงขลา 

1260 เทศบาลเมืองโคกม่วง  คลองหอยโข่ง สงขลา 

1261 องค์การบริหารส่วนตําบลทํานบ สิงหนคร สงขลา 

1262 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา 

1263 องค์การบริหารส่วนตําบลปากรอ สิงหนคร สงขลา 

1264 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา 

1265 องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม   สิงหนคร   สงขลา 

1266 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา 

1267 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 

1268 องค์การบริหารส่วนตําบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 

1269 เทศบาลตําบลทุ่งลาน  คลองหอยโข่ง สงขลา 

1270 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแดง สทิงพระ สงขลา 

1271 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร ์  สทิงพระ สงขลา 

1272 เทศบาลตําบลบ่อตรุ  ระโนด สงขลา 

1273 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่ ระโนด สงขลา 

1274 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเครียะ ระโนด สงขลา 

1275 องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบ นาทวี สงขลา 

1276 องค์การบริหารส่วนตําบลสะท้อน นาทวี สงขลา 

1277 องค์การบริหารส่วนตําบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา 

1278 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย นาทวี สงขลา 

1279 องค์การบริหารส่วนตําบลพิจิตร   นาหม่อม สงขลา 

1280 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 

1281 องค์การบริหารส่วนตําบลบางกล่ํา บางกล่ํา สงขลา 

1282 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 

1283 เทศบาลตําบลปาดัง สะเดา สงขลา 

1284 องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักแต้ว สะเดา สงขลา 

1285 องค์การบริหารส่วนตําบลปากบาง เทพา สงขลา  

1286 องค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม จะนะ สงขลา  

1287 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทวี นาทวี สงขลา  

1288 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา  

1289 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา จะนะ สงขลา  

1290 เทศบาลตําบลควนเนียง  ควนเนียง  สงขลา  
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1291 เทศบาลตําบลคลองแงะ  สะเดา สงขลา  

1292 องค์การบริหารส่วนตําบลฉลงุ เมือง สตูล 

1293 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าผุด ละงู สตูล 

1294 เทศบาลตําบลกําแพง  กําแพง สตูล 

1295 เทศบาลตําบลควนโดน  ควนโดน สตูล 

1296 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 

1297 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ทุ่งหว้า สตูล 

1298 องค์การบริหารส่วนตําบลสาคร ท่าแพ สตูล 

1299 องค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน เมือง สตูล 
1300 องค์การบริหารส่วนตําบลเกตรี เมือง สตูล 
1301 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควน เมือง สตูล 

1302 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสาหร่าย เมือง สตูล 

1303 องค์การบริหารส่วนตําบลปากนํ้า ละงู สตูล 

1304 องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงโป เมือง สตูล 

1305 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ ท่าแพ สตูล 

1306 องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง  ละงู  สตูล 

1307 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแพ ท่าแพ สตูล 

1308 องค์การบริหารส่วนตําบลอุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 

1309 องค์การบริหารส่วนตําบลแประ ท่าแพ สตูล 

1310 องค์การบริหารส่วนตําบลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 

1311 องค์การบริหารส่วนตําบลเจ๊บิลัง เมือง สตูล 

1312 องค์การบริหารส่วนตําบลละงู ละงู สตูล 

1313 องค์การบริหารส่วนตําบลเจ๊ะบิลัง เมืองตรัง สตูล 

1314 องค์การบริหารส่วนตําบลเจ๊ะบิลัง เมือง สตูล 

1315 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแพ ท่าแพ สตูล 

1316 องค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที บางคนที สมุทรสงคราม 

1317 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 

1318 องค์การบริหารส่วนตําบลนางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม 

1319 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 

1320 เทศบาลตําบลบางนกแขวก  บางคนที สมุทรสงคราม 

1321 องค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม 

1322 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 

1323 องค์การบริหารส่วนตําบลสวนส้ม บ้านแพว สมุทรสาคร 

1324 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไก่ดี   กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร 
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1325 องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 

1326 องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 

1327 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 

1328 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 

1329 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสามสิบ เขาฉกรรจ ์ สระแก้ว 

1330 องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง เขาฉกรรจ ์ สระแก้ว 

1331 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ เขาฉกรรจ ์ สระแก้ว 

1332 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน เมือง สระแก้ว 

1333 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน วังนํ้าเย็น สระแก้ว 

1334 องค์การบริหารส่วนตําบลตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแก้ว 

1335 องค์การบริหารส่วนตําบลคอลงไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 

1336 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม เมือง สระแก้ว 

1337 เทศบาลตําบลวังนํ้าเย็น  วังนํ้าเย็น สระแก้ว 

1338 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม ่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 

1339 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 

1340 เทศบาลตําบลป่าไร่  อรัญประเทศ สระแก้ว 

1341 องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 

1342 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส วัฒนานคร สระแก้ว 

1343 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยป่าหวาง พระพุทธบาท สระบุรี 

1344 องค์การบริหารส่วนตําบลดาวเรือง เมือง สระบุรี 

1345 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 

1346 เทศบาลตําบลบ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 

1347 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 

1348 องค์การบริหารส่วนตําบลป็อกแป็ก เมือง สระบุรี 

1349 องค์การบริหารส่วนตําบลหินซ้อน หินซ้อน สระบุรี 

1350 องค์การบริหารส่วนตําบลเริงราง เสาไห้ สระบุรี 

1351 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 

1352 เทศบาลตําบลทับยา  อินทร์บุรี  สิงห์บุรี 

1353 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจ่า  บางระจัน สิงห์บุรี 

1354 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชัน  อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

1355 องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

1356 องค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

1357 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี 

1358 องค์การบริหารส่วนตําบลบางมัญ เมือง สิงห์บุรี 
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1359 องค์การบริหารส่วนตําบลโพกรวม เมือง สิงห์บุรี 

1360 องค์การบริหารส่วนตําบลไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 

1361 เทศบาลตําบลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 

1362 องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 

1363 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 

1364 องค์การบริหารส่วนตําบลไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 

1365 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านซ่าน ศรีสําโรง สุโขทัย 

1366 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม ศรีนคร สุโขทัย 

1367 เทศบาลตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

1368 องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

1369 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

1370 องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด คีรีมาศ สุโขทัย 

1371 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

1372 องค์การบริหารส่วนตําบลวังทองแดง เมือง สุโขทัย 

1373 องค์การบริหารส่วนตําบลตาลเต้ีย เมือง สุโขทัย 

1374 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

1375 องค์การบริหารส่วนตําบลนาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 

1376 องค์การบริหารส่วนตําบลต่าผาหมอก ลอง สุโขทัย 

1377 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

1378 องค์การบริหารส่วนตําบลไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

1379 เทศบาลตําบลสูงเม่น สูงเม่น สุโขทัย 

1380 องค์การบริหารส่วนตําบลปากนํ้า สวรรคโลก สุโขทัย 

1381 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจิก สามเงา สุโขทัย 

1382 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 

1383 องค์การบริหารส่วนตําบลสามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 

1384 องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 

1385 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

1386 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย 

1387 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 

1388 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 

1389 องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

1390 องค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

1391 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

1392 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล่อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 
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1393 องค์การบริหารส่วนตําบลยางซ้าย เมือง สุโขทัย 

1394 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 

1395 องค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย 

1396 องค์การบริหารส่วนตําบลสารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

1397 องค์การบริหารส่วนตําบลบางสะพาน อู่ทอง สุพรรณบุร ี

1398 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย   ดอนเจดีย์  สุพรรณบุร ี

1399 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านช้าง  สองพ่ีน้อง สุพรรณบุร ี

1400 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนพัดเพ็ง   อู่ทอง  สุพรรณบุร ี

1401 องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้สามพัน   อู่ทอง  สุพรรณบุร ี

1402 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสะเดา   สามชุก  สุพรรณบุร ี

1403 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุร ี

1404 เทศบาลตําบลวังยาง  ศรีประจันต์   สุพรรณบุร ี

1405 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุร ี

1406 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธ์ิทอง เมือง สุพรรณบุร ี

1407 องค์การบริหารส่วนตําบลพักทัน บางระจัน สุพรรณบุร ี

1408 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุร ี

1409 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโอ่ง อู่ทอง  สุพรรณบุร ี

1410 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุร ี

1411 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุร ี

1412 องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ ่ บางปลาม้า สุพรรณบุร ี

1413 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุร ี

1414 องค์การบริหารส่วนตําบลลบางใหญ ่ บางปลาม้า สุพรรณบุร ี

1415 เทศบาลตําบลไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุร ี

1416 องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ ์ บางปลาม้า สุพรรณบุร ี

1417 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุร ี

1418 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุร ี

1419 องค์การบริหารส่วนตําบลแจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุร ี

1420 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุร ี

1421 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองใหม ่ กาญจนดิษฐ ์ สุราษฎร์ธานี 

1422 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 

1423 องค์การบริหารส่วนตําบลตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 

1424 เทศบาลตําบลไผ่วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 

1425 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเต้ีย เมือง สุราษฎร์ธานี 

1426 องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 
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1427 องค์การบริหารส่วนตําบลพนม                พนม  สุราษฎร์ธานี 

1428 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชะอุ่น       พนม  สุราษฎร์ธานี 

1429 องค์การบริหารส่วนตําบลต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 

1430 องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี 

1431 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี 

1432 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 

1433 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 

1434 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 

1435 องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 

1436 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 

1437 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 

1438 องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าสิงขร คีรีรัฐ สุราษฎร์ธานี 

1439 องค์การบริหารส่วนตําบลตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 

1440 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทําเนียบ คีรรีรัตน์นิคม สุราษฎาร์ธานี 

1441 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ ์ สุราษฏร์ธานี 

1442 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทอง กาญจนดิษฐ ์ สุราษฏร์ธานี 

1443 องค์การบริหารส่วนตําบลลีเล็ด พุนพิน สุราษฏร์ธานี 

1444 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจารย์ สังขะ สุรินทร ์

1445 องค์การบริหารส่วนตําบลบักได พนมดงรัก สุรินทร ์

1446 องค์การบริหารส่วนตําบลจรัส บัวเชด สุรินทร ์

1447 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสุข จอมพระ สุรินทร ์

1448 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองที เมือง สุรินทร ์

1449 องค์การบริหารส่วนตําบลทมอ ปราสาท สุรินทร ์

1450 องค์การบริหารส่วนตําบลเช้ือเพลิง ปราสาท สุรินทร ์

1451 องค์การบริหารส่วนตําบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร ์

1452 องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน กาบเชิง สุรินทร ์

1453 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร ์

1454 องค์การบริหารส่วนตําบลสะโน สําโรงทาบ สุรินทร ์

1455 องค์การบริหารส่วนตําบลสําเภาลูน บัวเชด สุรินทร ์

1456 องค์การบริหารส่วนตําบลจรัส บัวเชด สุรินทร ์

1457 องค์การบริหารส่วนตําบลสังคม สังคม หนองคาย 

1458 องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 

1459 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู 

1460 องค์การบริหารส่วนตําบลชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง 
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1461 องค์การบริหารส่วนตําบลอบทม สามโก้ อ่างทอง 

1462 เทศบาลตําบลไผ่ท่า  วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 

1463 องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1464 เทศบาลตําบลไผ่ไชโย  ไชโย อ่างทอง 

1465 องค์การบริหารส่วนตําบลราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 

1466 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าง้ิว เมือง อ่างทอง 

1467 เทศบาลตําบลไผ่ศาลาแดง   เมือง อ่างทอง 

1468 องค์การบริหารส่วนตําบลทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1469 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองวัว เมือง อ่างทอง 

1470 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแห เมือง อ่างทอง 

1471 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ เมือง อ่างทอง 

1472 องค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช ไชโย อ่างทอง 

1473 องค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1474 เทศบาลตําบลไผ่โคกพุทรา โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1475 องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1476 องค์การบริหารส่วนตําบลแสวงหา โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1477 องค์การบริหารส่วนตําบลคําหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1478 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง 

1479 เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 

1480 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 

1481 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 

1482 องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเย็น แสวงหา อ่างทอง 

1483 เทศบาลตําบลหัวตะพาน  หัวตะพาน อํานาจเจริญ 

1484 เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 

1485 เทศบาลตําบลนาวัง เมือง อํานาจเจริญ 

1486 องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง(เทศบาลเมือง) เมือง อํานาจเจริญ 

1487 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ 

1488 เทศบาลตําบลนาป่าแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 

1489 เทศบาลตําบลสร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 

1490 องค์การบริหารส่วนตําบลคําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 

1491 เทศบาลตําบลภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี 

1492 องค์การบริหารส่วนตําบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 

1493 องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 

1494 องค์การบริหารส่วนตําบลไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
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1495 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหยวก นํ้าโสม อุดรธานี 

1496 องค์การบริหารส่วนตําบลทับกุง หนองแสง อุดรธานี 

1497 องค์การบริหารส่วนตําบลขุนฝาง เมือง อุตรดิตถ์ 

1498 องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งตะเภา  เมือง อุตรดิตถ์ 

1499 องค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวงาม  เมือง อุตรดิตถ์ 

1500 เทศบาลตําบลจริม  ท่าปลา อุตรดิตถ์ 

1501 องค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพล  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1502 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสัก  พิชัย อุตรดิตถ์ 

1503 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งย้ัง  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1504 องค์การบริหารส่วนตําบลนานกกก  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1505 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

1506 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าริด  เมือง อุตรดิตถ์ 

1507 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหมัน  ท่าปลา อุตรดิตถ์ 

1508 องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  พิชัย อุตรดิตถ์ 

1509 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์ 

1510 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดารา  พิชัย อุตรดิตถ์ 

1511 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว  ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

1512 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเซ่า  เมือง อุตรดิตถ์ 

1513 องค์การบริหารส่วนตําบลผักขวง  ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

1514 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อม  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1515 องค์การบริหารส่วนตําบลฟากท่า  ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

1516 องค์การบริหารส่วนตําบลแมพู่ล  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1517 องค์การบริหารส่วนตําบลร่วมจิต  ท่าปลา อุตรดิตถ์ 

1518 องค์การบริหารส่วนตําบลไร่อ้อย  พิชัย อุตรดิตถ์ 

1519 องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน  เมือง อุตรดิตถ์ 

1520 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง  ตรอน อุตรดิตถ์ 

1521 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีพนมมาศ  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1522 องค์การบริหารส่วนตําบลสองคอน  ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

1523 องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ  นํ้าปาด อุตรดิตถ์ 

1524 เทศบาลตําบลหัวดง  ลับแล อุตรดิตถ์ 

1525 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

1526 องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 

1527 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว  ตรอน อุตรดิตถ์ 

1528 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก เมือง อุทัยธานี 
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1529 เทศบาลตําบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 

1530 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 

1531 องค์การบริหารส่วนตําบลเขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 

1532 องค์การบริหารส่วนตําบลคอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 

1533 เทศบาลตําบลตลุกดู่  ทัพทัน อุทัยธานี 

1534 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 

1535 องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี 

1536 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 

1537 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดทะนง เมือง อุทัยธานี 

1538 องค์การบริหารส่วนตําบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 

1539 องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 

1540 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 

1541 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 

1542 องค์การบริหารส่วนตําบลหูช้าง  บ้านไร่ อุทัยธานี 

1543 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 

1544 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนางาม   ลานสัก อุทัยธานี 

1545 องค์การบริหารส่วนตําบลเนินแจง   เมือง อุทัยธานี 

1546 องค์การบริหารส่วนตําบลดงขวาง   หนองขาหย่าง    อุทัยธานี 

1547 องค์การบริหารส่วนตําบลหลมุเข้า   หนองขาหย่าง    อุทัยธานี 

1548 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาหย่าง   หนองขาหย่าง    อุทัยธานี 

1549 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพ หนองขาหย่าง    อุทัยธานี 

1550 องค์การบริหารส่วนตําบลสุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 

1551 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 

1552 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี 

1553 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 

1554 องค์การบริหารส่วนตําบลทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 

1555 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 

1556 องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 

1557 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนขวาง เมือง อุทัยธานี 

1558 องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าซึม เมือง อุทัยธานี 

1559 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเทโพ เมือง อุทัยธานี 

1560 องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 

1561 องค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1562 องค์การบริหารส่วนตําบลสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
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1563 องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1564 องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี 

1565 เทศบาลตําบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 

1566 องค์การบริหารส่วนตําบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 

1567 องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 

1568 องค์การบริหารส่วนตําบลกศุกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1569 องค์การบริหารส่วนตําบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 

1570 องค์การบริหารส่วนตําบลตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1571 องค์การบริหารส่วนตําบลคําไหล ศรีเมืองใหญ ่ อุบลราชธานี 

1572 องค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าแข ้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1573 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 

1574 เทศบาลตําบลหนองผือ  เขื่องใน อุบลราชธานี 

1575 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 

1576 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 

1577 องค์การบริหารส่วนตําบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 

1578 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี 

1579 องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 

1580 องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 

1581 เทศบาลตําบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 

1582 เทศบาลตําบลตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

1583 องค์การบริหารส่วนตําบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม ่ อุบลราชธานี 

1584 องค์การบริหารส่วนตําบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 
 


