
ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท.
1 เชียงใหม่ อ.แม่แตง ทต.อินทขิล
2 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง ทม.ต้นเปา
3 เชียงราย อ.เชียงของ ทต.บุญเรือง
4 เชียงราย อ.เทิง อบต.แม่ลอย
5 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี
6 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโคก
7 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน ทต.ท่าข้าม
8 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.ซับสมบูรณ์
9 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.บึงกระจับ
10 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.สามแยก
11 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม
12 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ
13 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.ตาดกลอย
14 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก ทต.ตาลเด่ียว
15 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.นํ้าก้อ
16 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านต้ิว
17 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งนํ้าเต้า
18 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ห้วยไร่
19 เลย อ.เมืองเลย อบจ.เลย
20 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่
21 เลย อ.เมืองเลย อบต.นาแขม
22 เลย อ.เอราวัณ ทต.ผาอินทร์แปลง
23 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โคกงาม
24 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน
25 เลย อ.นาแห้ว อบต.แสงภา
26 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยพิชัย
27 เลย อ.ผาขาว ทต.โนนปอแดง
28 เลย อ.วังสะพุง อบต.ทรายขาว
29 เลย อ.วังสะพุง อบต.หนองงิ้ว
30 เลย อ.หนองหิน อบต.ตาดข่า
31 แพร่ อ.สูงเม่น ทต.สูงเม่น
32 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง
33 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง
34 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง
35 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม
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36 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.โป่งสา
37 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด
38 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.ป่าโปง
39 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.คลองยาง
40 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาพนม
41 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์
42 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง
43 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า
44 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา
45 กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.บ้านกลาง
46 กาญจนบรุี อ.เมืองกาญจนบุรี ทต.แก่งเสี้ยน
47 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเย็น
48 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ
49 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ่ํา
50 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค ทต.นํ้าตกไทรโยคน้อย
51 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย อบต.จรเข้เผือก
52 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ์นิคม
53 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.เขาน้อย
54 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ทต.หวายเหนียว
55 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ
56 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา
57 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองรี
58 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ทุ่งสมอ
59 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.หนองโรง
60 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ ทต.เขาโจด
61 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง
62 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด
63 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ไล่โว่
64 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
65 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.หนองผือ
66 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.เชียงเครือ
67 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ภูปอ
68 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.หนองสอ
69 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย ทต.หนองแปน
70 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.เจ้าท่า
71 กาฬสินธ์ุ อ.กุฉินารายณ์ อบต.นาโก
72 กาฬสินธ์ุ อ.กุฉินารายณ์ อบต.สามขา



73 กาฬสินธ์ุ อ.คําม่วง อบต.ทุ่งคลอง
74 กาฬสินธ์ุ อ.ฆ้องชัย ทต.ฆ้องชัยพัฒนา
75 กาฬสินธ์ุ อ.ฆ้องชัย อบต.โคกสะอาด
76 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน ทต.ม่วงนา
77 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี
78 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท ทต.ดงสมบูรณ์
79 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู ทต.ภูแล่นช้าง
80 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.บ่อแก้ว
81 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หลักเหลี่ยม
82 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด ทต.เขาพระนอน
83 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.เว่อ
84 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองอิเฒ่า
85 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หัวงัว
86 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ ทต.แซงบาดาล
87 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ
88 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.สมเด็จ
89 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขันธ์ ทต.โนนนํ้าเกลี้ยง
90 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขันธ์ อบต.โนนแหลมทอง
91 กาฬสินธ์ุ อ.สามชัย อบต.สําราญ
92 กาฬสินธ์ุ อ.สามชัย อบต.สําราญใต้
93 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกุงศรี อบต.หนองหิน
94 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก ทต.คําเหมือดแก้ว
95 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก ทต.ห้วยเม็ก
96 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.คําใหญ่
97 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน
98 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง
99 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองทอง
100 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ทม.ปางมะค่า
101 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.บ่อถํ้า
102 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังไทร
103 กําแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังควง
104 กําแพงเพชร อ.ลานกระบือ ทต.ประชาสุขสันต์
105 กําแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.จันทิมา
106 ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง อบต.คําม่วง
107 ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม
108 ขอนแก่น อ.เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย
109 ขอนแก่น อ.เปือยน้อย อบต.วังม่วง



110 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ดอนช้าง
111 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.บ้านหว้า
112 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หัวนาคํา
113 ขอนแก่น อ.ชนบท ทต.ชลบถวิบูลย์
114 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.โนนหัน
115 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.คําแมด
116 ขอนแก่น อ.นํ้าพอง อบต.ทรายมูล
117 ขอนแก่น อ.นํ้าพอง อบต.ท่ากระเสริม
118 ขอนแก่น อ.นํ้าพอง อบต.หนองกุง
119 ขอนแก่น อ.บ้านแฮด อบต.หนองแซง
120 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย
121 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง อบต.ป่าหวายน่ัง
122 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ดินดํา
123 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพู
124 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน ทต.โนนคอม
125 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี
126 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.กุดเค้า
127 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.คําแคน
128 ขอนแก่น อ.สีชมพู ทต.นาจาน
129 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.บ้านใหม่
130 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ภูห่าน
131 ขอนแก่น อ.หนองเรือ ทต.บ้านผือ
132 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.จระเข้
133 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.บ้านกง
134 ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง
135 ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ อบต.ศรีสุขสําราญ
136 จันทบุรี อ.โป่งนํ้าร้อน อบต.เทพนิมิต
137 จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ทา่หลวง
138 จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี
139 จันทบุรี อ.สอยดาว ทต.ทับช้าง
140 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ทต.นครเน่ืองเขต
141 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ
142 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางกะไห
143 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ทต.หัวสําโรง
144 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเข่ือน อบต.บางตลาด
145 ฉะเชิงเทรา อ.บางนํ้าเปรี้ยว อบต.โยธะกา
146 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน



147 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.สองคลอง
148 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ทต.เขาหินซ้อน
149 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ทต.ท่าถ่าน
150 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต
151 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.ทุ่งพระยา
152 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ
153 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดโบสถ์
154 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดหลวง
155 ชัยนาท อ.เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า
156 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ทต.เสือโฮก
157 ชัยนาท อ.วัดสิงห์ อบต.วังหมัน
158 ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.โพงาม
159 ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.บางขุด
160 ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.สรรคบุรี
161 ชัยนาท อ.สรรคบุรี อบต.เที่ยงแท้
162 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพธ์ิพิทักษ์
163 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.ตลุก
164 ชัยนาท อ.หันคา ทต.หนองแซง
165 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน
166 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.บ้านไร่
167 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.กุดตุ้ม
168 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส ทต.จัตุรัส
169 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง
170 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า ทต.ทุ่งทอง
171 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.โนนแดง
172 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพัฒนา
173 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์
174 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.โคกสะอาด
175 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.หนองคอนไทย
176 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ถํ้าวัวแดง
177 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด
178 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก
179 ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.หาดทรายรี
180 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.สุโสะ
181 ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส
182 ตราด อ.เกาะกูด อบต.เกาะหมาก
183 ตราด อ.เมืองตราด ทต.ตะกาง



184 ตราด อ.เมืองตราด ทต.หนองเสม็ด
185 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่
186 ตาก อ.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด
187 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ
188 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากตก
189 ตาก อ.สามเงา อบต.ย่านรี
190 ตาก อ.อุ้มผาง ทต.แม่กลอง
191 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.หินต้ัง
192 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.บึงศาล
193 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ลําพยา
194 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.กระตีบ
195 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ทุ่งกระพังโหม
196 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง
197 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.วังนํ้าเขียว
198 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.โคกพระเจดีย์
199 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณู
200 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน
201 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.รามราช
202 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.หนองเทา
203 นครพนม อ.ธาตุพนม ทต.นาหนาด
204 นครพนม อ.นาแก อบต.บ้านแก้ง
205 นครพนม อ.นาแก อบต.พุ่มแก
206 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม
207 นครพนม อ.นาทม อบต.หนองซน
208 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสงู
209 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.นามะเขือ
210 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.ปลาปาก
211 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.มหาชัย
212 นครพนม อ.วังยาง อบต.วังยาง
213 นครพนม อ.ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม
214 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง
215 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ
216 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองยาง
217 นครราชสีมา อ.โชคชัย อบต.ละลมใหม่พัฒนา
218 นครราชสีมา อ.โนนสูง ทต.ด่านคล้า
219 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ท่าลาด
220 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.สระจรเข้



221 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย ทต.บ่อปลาทอง
222 นครราชสีมา อ.ลําทะเมนชัย ทต.บ้านยาง
223 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ่
224 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ทับสวาย
225 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.กะเบียด
226 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว อบต.มหาโพธิ
227 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแก่ง
228 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.โกรกพระ
229 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง
230 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.นาขอม
231 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถ่ัวเหนือ
232 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยร่วม
233 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขุนกอง
234 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส
235 นราธิวาส อ.แว้ง ทต.แว้ง
236 นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา
237 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ช้างเผือก
238 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้
239 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ
240 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ตะปอเยาะ
241 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ย่ีงอ
242 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ละหาร
243 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบายะ
244 นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.มะรือโบตก
245 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.เฉลิม
246 นราธิวาส อ.รือเสาะ ทต.รือเสาะ
247 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ
248 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ
249 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี
250 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.เรือง
251 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อ
252 น่าน อ.เวียงสา อบต.ทุ่งศรีทอง
253 น่าน อ.เวียงสา อบต.อ่ายนาไลย
254 น่าน อ.แม่จริม อบต.หมอเมือง
255 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาทอง
256 น่าน อ.นาหมื่น อบต.เมืองลี
257 น่าน อ.บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้



258 น่าน อ.ปัว อบต.สกาด
259 น่าน อ.ภูเพียง อบต.นาปัง
260 น่าน อ.ภูเพียง อบต.ม่วงต๊ึด
261 น่าน อ.สองแคว ทต.ยอด
262 น่าน อ.สองแคว อบต.ชนแดน
263 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.โสกก่าม
264 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่ากกแดง
265 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด
266 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.บ้านต้อง
267 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ป่งไฮ
268 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.หนองทุ่ม
269 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ ทต.ไคสี
270 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.คํานาดี
271 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์
272 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.เหล่าทอง
273 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.คําแก้ว
274 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า
275 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.โนนศิลา
276 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.หนองยอง
277 บึงกาฬ อ.พรเจริญ ทต.ศรีสําราญ
278 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก
279 บุรีรัมย์ อ.เมืองบรุีรัมย์ อบต.สะแกซํา
280 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย
281 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ
282 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน
283 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ชุมแสง
284 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง
285 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ
286 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.นาโพธ์ิ
287 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ถนนหัก
288 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.บ้านสิงห์
289 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง
290 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยือง
291 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน ทต.ปราสาท
292 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.หนองบอน
293 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.ป่าชัน
294 บรุีรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.บ้านเป้า



295 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.โคกว่าน
296 บุรีรัมย์ อ.ลําปลายมาศ อบต.แสลงพัน
297 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ร่อนทอง
298 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระแก้ว
299 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง
300 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง
301 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสี่
302 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ทต.ระแหง
303 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว อบต.ลาดหลุมแก้ว
304 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
305 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนห้อม
306 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง
307 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง
308 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม
309 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.กะมยิอ
310 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตะลุโบะ
311 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราโหม
312 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ ทต.มะกรูด
313 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.โคกโพธ์ิ
314 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทรายขาว
315 ปัตตานี อ.กะพ้อ อบต.กะรุบี
316 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.นํ้าดํา
317 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ปากู
318 ปตัตานี อ.มายอ อบต.เกาะจัน
319 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ
320 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลางา
321 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สาคอบน
322 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ยะรัง
323 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง
324 ปัตตานี อ.ยะหริ่ง ทต.บางปู
325 ปัตตานี อ.ยะหริ่ง อบต.แหลมโพธ์ิ
326 ปัตตานี อ.ยะหริ่ง อบต.จะรัง
327 ปัตตานี อ.ยะหริ่ง อบต.ตะโละกาโปร์
328 ปัตตานี อ.ยะหริ่ง อบต.มะนังยง
329 ปัตตานี อ.ยะหริ่ง อบต.ยามู
330 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.แป้น
331 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ



332 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาลํา
333 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ละหาร
334 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ตุยง
335 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ยาบี
336 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ทต.เจ้าเจ็ด
337 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา
338 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.สามตุ่ม
339 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โพแตง
340 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านกลึง
341 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.บ้านคลัง
342 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.เสาธง
343 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ตานิม
344 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.เกาะเกิด
345 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.บ้านแป้ง
346 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก ทต.บ้านแพรก
347 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา
348 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน
349 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่
350 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านขวาง
351 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง ทต.ลาดบัวหลวง
352 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่
353 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.อุทัย
354 พะเยา อ.เมืองพะเยา ทต.ท่าวังทอง
355 พะเยา อ.ภูซาง ทต.สบบง
356 พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง ทต.กระโสม
357 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร ทต.หัวดง
358 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.โรงช้าง
359 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.ฆะมัง
360 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ทะนง
361 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าเสา
362 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าขมิ้น
363 พิจิตร อ.ดงเจริญ ทต.วังบงค์
364 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.คลองคูณ
365 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ
366 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังสําโรง
367 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหว้า
368 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ห้วยเกตุ



369 พิจิตร อ.บางมูลนาก ทต.บางไผ่
370 พิจิตร อ.บึงนาราง อบต.โพธ์ิไทรงาม
371 พิจิตร อ.บึงนาราง อบต.บึงนาราง
372 พิจิตร อ.บึงนาราง อบต.ห้วยแก้ว
373 พิจิตร อ.สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก
374 พิจิตร อ.สากเหล็ก อบต.หนองหญ้าไทร
375 พิจิตร อ.สามง่าม ทต.กําแพงดิน
376 พิจิตร อ.สามง่าม อบต.กําแพงดิน
377 พิษณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ่อภาค
378 พิษณุโลก อ.บางระกํา ทต.บางระกําเมืองใหม่
379 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.นาทอง
380 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.หนองซอน
381 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม
382 มหาสารคาม อ.แกดํา ทต.แกดํา
383 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.โพนงาม
384 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.ยางน้อย
385 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.ขามเฒ่าพัฒนา
386 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.นาสีนวน
387 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.ห้วยเตย
388 มหาสารคาม อ.ช่ืนชม อบต.ช่ืนชม
389 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.เขวาไร่
390 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.สําโรง
391 มหาสารคาม อ.นาดูน ทต.หัวดง
392 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.กู่สันตรัตน์
393 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงดวน
394 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.หนองคู
395 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.กําพี้
396 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ดอนงัว
397 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ
398 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่
399 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บัวมาศ
400 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก
401 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ก้ามปู
402 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.นาสีนวล
403 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ขามป้อม
404 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.นาข่า
405 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก



406 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน
407 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.เหล่าสร้างถ่อ
408 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.นํ้าเที่ยง
409 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย
410 มุกดาหาร อ.ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุก
411 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.โพธ์ิไทร
412 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.นาละเม็ง
413 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย อบต.นาอุดม
414 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย อบต.นิคมคําสร้อย
415 มุกดาหาร อ.หนองสูง ทต.ภูวง
416 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ ทต.หว้านใหญ่
417 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ข้ันไดใหญ่
418 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด
419 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.คําไผ่
420 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ
421 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.คํานํ้าสร้าง
422 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.นาโส่
423 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.หนองแหน
424 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.กุดนํ้าใส
425 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.นํ้าอ้อม
426 ยโสธร อ.คําเข่ือนแกว้ ทต.คําเข่ือนแก้ว
427 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว อบต.ย่อ
428 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ
429 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ทรายมูล
430 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย
431 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง
432 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.กําแพง
433 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งน้อย
434 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง
435 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.นํ้าอ้อม
436 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง
437 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พระธาตุ
438 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.หมูม้น
439 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ทต.สีแก้ว
440 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.แคนใหญ่
441 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแก้ว
442 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง



443 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.นาแซง
444 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.พรสวรรค์
445 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.หนองหลวง
446 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย
447 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.โพธ์ิทอง
448 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.นางาม
449 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย
450 ร้อยเอ็ด อ.โพธ์ิชัย ทต.อัคคะคํา
451 ร้อยเอ็ด อ.โพธ์ิชัย อบต.สะอาด
452 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ทต.โคกกกม่วง
453 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ทต.โพธ์ิทอง
454 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.พรมสวรรค์
455 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.วังสามัคคี
456 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.สว่าง
457 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่
458 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน ทต.ลิ้นฟ้า
459 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ดงกลาง
460 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ป่าสังข์
461 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ศรีโคตร
462 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร ทต.จังหาร
463 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร อบต.ปาฝา
464 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย
465 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า
466 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.บึงงาม
467 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบ้า
468 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ทต.บ้านนิเวศน์
469 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ทต.มะอึ
470 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.เขวาทุ่ง
471 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย
472 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี
473 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.บึงนคร
474 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่
475 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์
476 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า
477 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ํา
478 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง
479 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก



480 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.ช้างเผือก
481 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่
482 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นํ้าคํา
483 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.บ่อพันขัน
484 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด
485 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.บึงงาม
486 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง
487 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หนองบัว
488 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม
489 ราชบุรี อ.ดําเนินสะดวก ทต.ประสาทสิทธ์ิ
490 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วังมะนาว
491 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ทต.ถนนใหญ่
492 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร
493 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า
494 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ
495 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.ถลุงเหล็ก
496 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.วังจั่น
497 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.ห้วยโป่ง
498 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล
499 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน
500 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.นิคมลํานารายณ์
501 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.บัวชุม
502 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ม่วงค่อม
503 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย์
504 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ
505 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน
506 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์
507 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ซับจําปา
508 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น
509 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.บ้านชี
510 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.หนองกระเบียน
511 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ทต.แก่งเสือเต้น
512 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม
513 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.โคกสลุง
514 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่าช้าง
515 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ อบต.มหาโพธ์ิ
516 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์



517 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.บ่อทอง
518 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ยางโทน
519 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.หนองม่วง
520 ลําปาง อ.เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน
521 ลําปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมขวา
522 ลําปาง อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ
523 ลําปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทรายคํา
524 ลําพูน อ.เมืองลําพูน ทต.หนองช้างคืน
525 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.ท่าคล้อ
526 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนค้อ
527 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด
528 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ
529 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง
530 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนค้อ
531 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.บก
532 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ทต.โดด
533 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ดินแดง
534 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ทต.สวนกล้วย
535 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ทต.หนองหญ้าลาด
536 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.โนนสัง
537 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองบัว
538 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.โคกเพชร
539 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ใจดี
540 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.กฤษณา
541 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ดองกําเม็ด
542 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.สะเดาใหญ่
543 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ
544 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยสําราญ
545 ศรีสะเกษ อ.นํ้าเกลี้ยง อบต.เขิน
546 ศรีสะเกษ อ.นํ้าเกลี้ยง อบต.คูบ
547 ศรีสะเกษ อ.นํ้าเกลี้ยง อบต.ละเอาะ
548 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.พิมาย
549 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.โนนเพ็ก
550 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ตําแย
551 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ไพรพัฒนา
552 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ดงรัก
553 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.กุดเมืองฮาม



554 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.คอนกาม
555 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.ยางชุมใหญ่
556 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.ลิ้นฟ้า
557 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.หนองอ่ึง
558 ศรีสะเกษ อ.วังหิน ทต.วังหิน
559 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแก้ว
560 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ้ง
561 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ปราสาท
562 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน
563 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพิสัย ทต.อุทุมพรพิสัย
564 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แข้
565 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แขม
566 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.สําโรง
567 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา
568 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก
569 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.เต่างอย
570 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.นาตาล
571 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.เหล่าปอแดง
572 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โคกก่อง
573 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย
574 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.นาโพธ์ิ
575 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.อุ่มจาน
576 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.บ่อแก้ว
577 สกลนคร อ.พรรณานิคม ทต.นาใน
578 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.บะฮี
579 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา
580 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส
581 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย
582 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.บ้านต้าย
583 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง
584 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ
585 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถ่อน
586 สกลนคร อ.ส่องดาว ทต.ท่าศิลา
587 สกลนคร อ.ส่องดาว ทต.ปทุมวาปี
588 สงขลา อ.เทพา อบต.ปากบาง
589 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ขอนคลาน
590 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง



591 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่บ่อหิน
592 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกะเจ้า
593 สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว อบต.บ้านแพ้ว
594 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ทต.ท่าเกษม
595 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.โคกปี่ฆ้อง
596 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.ท่าเกษม
597 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.บ้านแก้ง
598 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.สระแก้ว
599 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.หนองบอน
600 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด
601 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.เบญจขร
602 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช
603 สระแก้ว อ.วังนํ้าเย็น อบต.ตาหลังใน
604 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์
605 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง
606 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.ท่าเกวียน
607 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ทต.บ้านด่าน
608 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองทับจันทร์
609 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองนํ้าใส
610 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.ท่าข้าม
611 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หันทราย
612 สระบุรี อ.เสาไห้ ทต.ต้นตาล-พระยาทด
613 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.เตาปูน
614 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ตาลเด่ียว
615 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ท่าตูม
616 สระบุรี อ.ดอนพุด อบต.ดงตะงาว
617 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทต.นายาว
618 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง
619 สระบุรี อ.หนองแค อบต.คชสิทธ์ิ
620 สระบรุี อ.หนองแค อบต.หนองจิก
621 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ
622 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.จักรสีห์
623 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธ์ิ
624 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.หัวไผ่
625 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน ทต.โพสังโฆ
626 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.คอทราย
627 สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง อบต.โพประจักษ์



628 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.บ้านจ่า
629 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.ทองเอน
630 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.ห้วยชัน
631 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ทต.เมืองเก่า
632 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย
633 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.ศรีนคร
634 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.เดิมบาง
635 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.โคกช้าง
636 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี
637 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.สระกระโจม
638 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย
639 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง
640 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า ทต.โคกคราม
641 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วังนํ้าเย็น
642 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ทต.ทุ่งคอก
643 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตะเคียน
644 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.บ้านสระ
645 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม
646 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง
647 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม
648 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.เจดีย์
649 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.กระจัน
650 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.ท้าวอู่ทอง
651 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านดอน
652 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.ดอนมะเกลือ
653 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ทต.กรูด
654 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ตาวัง
655 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ
656 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี
657 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร
658 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก
659 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.โพธ์ิชัย
660 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี
661 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน
662 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ
663 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.เหล่าต่างคํา
664 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.จุมพล



665 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.นาหนัง
666 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.นํ้าโมง
667 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์
668 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.บ้านหม้อ
669 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพุทธบาท
670 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม
671 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.โนนขมิ้น
672 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.บ้านขาม
673 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.บ้านพร้าว
674 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หนองภัยศูนย์
675 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หนองสวรรค์
676 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หนองหว้า
677 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หัวนา
678 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง ทต.โนนสัง
679 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง ทต.บ้านค้อ
680 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่
681 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.นิคมพัฒนา
682 หนองบัวลําภู อ.นากลาง อบต.ดงสวรรค์
683 หนองบัวลําภู อ.นากลาง อบต.อุทัยสวรรค์
684 หนองบัวลําภู อ.นาวัง อบต.นาแก
685 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง ทต.หนองแก
686 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง
687 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.กุดสะเทียน
688 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา ทต.นาดี
689 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา
690 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก
691 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง
692 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.ป่างิ้ว
693 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.หัวไผ่
694 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน
695 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.ศรีพราน
696 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.สีบัวทอง
697 อ่างทอง อ.โพธ์ิทอง ทต.รํามะสัก
698 อ่างทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.หนองแม่ไก่
699 อ่างทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.องครักษ์
700 อ่างทอง อ.ป่าโมก ทต.ป่าโมก
701 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.สาวร้องไห้



702 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่จําศีล
703 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้
704 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ ทต.นํ้าปลีก
705 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก
706 อํานาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ลือ
707 อํานาจเจริญ อ.ลืออํานาจ ทต.ดงมะยาง
708 อํานาจเจริญ อ.ลืออํานาจ อบต.ดงบัง
709 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ
710 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน
711 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สร้างถ่อน้อย
712 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.หนองแก้ว
713 อุดรธานี อ.เพ็ญ ทต.บ้านธาตุ
714 อุดรธานี อ.โนนสะอาด ทต.หนองแวงโนนสะอาด
715 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.แชแล
716 อุดรธานี อ.กู่แก้ว ทต.กู่แก้ว
717 อุดรธานี อ.นายูง อบต.นาแค
718 อุดรธานี อ.นํ้าโสม อบต.นางัว
719 อุดรธานี อ.นํ้าโสม อบต.สามคัคี
720 อุดรธานี อ.บ้านผือ ทต.บ้านผือ
721 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.ข้าวสาร
722 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านค้อ
723 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านผือ
724 อุดรธานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด
725 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ ทต.จําปี
726 อุดรธานี อ.สร้างคอม ทต.บ้านยวด
727 อุดรธานี อ.สร้างคอม อบต.เชียงดา
728 อุดรธานี อ.สร้างคอม อบต.นาสะอาด
729 อุดรธานี อ.หนองหาน ทต.โคกสูง
730 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา ทต.ร่วมจิต
731 อุทัยธานี อ.ทัพทัน ทต.หนองสระ
732 อุบลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.โขงเจียม
733 อุบลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.นาโพธ์ิกลาง
734 อุบลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.เหล่างาม
735 อุบลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สําโรง
736 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.ตระการ
737 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.คําหว้า
738 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ตาลสุม



739 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.สําโรง
740 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.หนองกุง
741 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.โคกชําแระ
742 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.นาเกษม
743 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.หนองอ้ม
744 อุบลราชธานี อ.นาเยีย อบต.นาดี
745 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร ทต.กุดชมภู
746 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง
747 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.ไร่ใต้
748 อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่
749 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ อบต.สระสมิง
750 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ดอนใหญ่
751 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน
752 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.ค้อน้อย
753 อุบลราชธานี อ.สิรินธร ทต.นิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย


