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1 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองงาย
2 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลแม่นะ
3 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร
4 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก
5 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ช่างเค่ิง
6 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ
7 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน
8 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลแม่แตง
9 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลแม่หอพระ
10 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก
11 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลสันมหาพน
12 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลอินทขิล
13 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.เมืองก๋าย
14 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.ก๊ืดช้าง
15 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า
16 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก
17 เชียงใหม่ อ.แม่รมิ อบต.เหมืองแก้ว
18 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ดอนแก้ว
19 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ห้วยทราย
20 เชียงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งปี้
21 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนเหนือ
22 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนกลาง
23 เชียงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ดอยลาง
24 เชียงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ท่าตอน
25 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ
26 เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์
27 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแก้ว
28 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง
29 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ท่าเดื่อ
30 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแม่โป่ง
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31 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแม่คือ
32 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลสง่าบ้าน
33 เชียงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลตําบลสันทราย
34 เชียงใหม่ อ.พร้าว อบต.เข่ือนผาก
35 เชียงใหม่ อ.พร้าว อบต.โหล่งขอด
36 เชียงใหม่ อ.พร้าว อบต.สันทราย
37 เชียงใหม่ อ.สะเมิง เทศบาลตําบลสะเมิงใต้
38 เชียงใหม่ อ.สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ
39 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลเมืองต้นเปา
40 เชยีงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลตําบลบวกค้าง
41 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลหนองแหย่ง
42 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลทุ่งต้อม
43 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลทุ่งสะโตก
44 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลสันป่าตอง
45 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลไชยสถาน
46 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลดอนแก้ว
47 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลบ้านปง
48 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
49 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลหางดง
50 เชียงใหม่ อ.หางดง อบต.ขุนคง
51 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.แม่ตื่น
52 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.นาเกียน
53 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.ม่อนจอง
54 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.ยางเปียง
55 เชียงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลตําบลบ้านตาล
56 เชียงใหม่ อ.ฮอด อบต.ฮอด
57 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียง
58 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง
59 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
60 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง
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61 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย
62 เชียงราย อ.เทิง เทศบาลตําบลเชียงเค่ียน
63 เชียงราย อ.เทิง เทศบาลตําบลสันทรายงาม
64 เชียงราย อ.เทิง เทศบาลตําบลหงาว
65 เชียงราย อ.เทิง อบต.แม่ลอย
66 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลท่าสุด
67 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู
68 เชียงราย อ.เวียงเชียงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน
69 เชียงราย อ.เวียงเชียงรุ้ง อบต.ป่าซาง
70 เชียงราย อ.เวียงแก่น เทศบาลตําบลท่าข้าม
71 เชียงราย อ.เวยีงป่าเป้า เทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า
72 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.บ้านโป่ง
73 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี
74 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลแม่คํา
75 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.แม่จัน
76 เชียงราย อ.แม่ลาว อบต.จอมหมอกแก้ว
77 เชียงราย อ.แม่สรวย เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง
78 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.แม่พริก
79 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.ท่าก๊อ
80 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลป่าตาล
81 เชยีงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม
82 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลป่าแดด
83 เชียงราย อ.พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน
84 เชียงราย อ.พาน อบต.ทานตะวัน
85 เชียงราย อ.พาน อบต.สันกลาง
86 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพล
87 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยท่าช้าง
88 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี
89 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ธงชัย
90 เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน อบต.แก่งกระจาน
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91 เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน อบต.ป่าเด็ง
92 เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน อบต.ห้วยแม่เพรียง
93 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตําบลท่าแลง
94 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตําบลหนองจอก
95 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.เขากระปุก
96 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ยางหย่อง
97 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.หนองจอก
98 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลตําบลบางตะบูน
99 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บ้านแหลม
100 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านทาน
101 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกระเจ็ด
102 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกะปุ
103 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ
104 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโคก
105 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง
106 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.วังชมภู
107 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลตําบลท่าข้าม
108 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ชนแดน
109 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ดงขุย
110 เพชรบูรณ์ อ.น้ําหนาว อบต.โคกมน
111 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.วังพิกุล
112 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลตําบลท้ายดง
113 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลตําบลวังโป่ง
114 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังโป่ง
115 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี เทศบาลตําบลพุเตย
116 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.โคกปรง
117 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.ซับสมบูรณ์
118 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.บึงกระจับ
119 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.พุขาม
120 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ําหยด
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121 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.ยางสาว
122 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.สระประดู่
123 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.สามแยก
124 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง
125 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม
126 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ
127 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลตําบลนาเฉลียง
128 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลตําบลบ้านโภชน์
129 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.เพชรละคร
130 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.กองทูล
131 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.ตาดกลอย
132 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.นาแซง
133 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว
134 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น้ําก้อ
135 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านโสก
136 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านต้ิว
137 เพชรบูรณ์ อ.หลม่สัก อบต.บุ่งน้ําเต้า
138 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.วัดป่า
139 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ห้วยไร่
140 เลย อ.เมืองเลย อบจ.เลย
141 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่
142 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกทอง
143 เลย อ.เมืองเลย อบต.น้ําสวย
144 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลตําบลผาอินทร์แปลง
145 เลย อ.เอราวัณ อบต.ทรัพย์ไพวัลย์
146 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โคกงาม
147 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง
148 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน
149 เลย อ.นาแห้ว อบต.แสงภา
150 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด
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151 เลย อ.นาด้วง อบต.นาด้วง
152 เลย อ.ปากชม อบต.ชมเจริญ
153 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยพิชัย
154 เลย อ.ผาขาว เทศบาลตําบลโนนปอแดง
155 เลย อ.ผาขาว เทศบาลตําบลท่าช้างคล้อง
156 เลย อ.ภูเรือ อบต.สานตม
157 เลย อ.วังสะพุง อบต.ทรายขาว
158 เลย อ.วังสะพุง อบต.หนองง้ิว
159 เลย อ.หนองหิน เทศบาลตําบลหนองหิน
160 เลย อ.หนองหิน อบต.ตาดข่า
161 เลย อ.หนองหิน อบต.หนองหิน
162 แพร่ อ.เด่นชัย เทศบาลตําบลปงป่าหวาย
163 แพร่ อ.เด่นชัย อบต.แม่จั๊วะ
164 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ร่องฟอง
165 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.วังธง
166 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง
167 แพร่ อ.ลอง เทศบาลตําบลแม่ปาน
168 แพร่ อ.วังชิ้น อบต.แม่เก๋ิง
169 แพร่ อ.สอง อบต.ทุ่งน้าว
170 แพร่ อ.สูงเม่น เทศบาลตําบลสูงเม่น
171 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกาศ
172 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.พระหลวง
173 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ อบต.ทุ่งแค้ว
174 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง
175 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจําแป่
176 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง
177 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง
178 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย เทศบาลตําบลแม่ลาน้อย
179 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ขุนแม่ลาน้อย
180 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลตําบลแม่สะเรียง
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181 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.เสาหิน
182 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อบต.แม่เงา
183 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อบต.แม่อูคอ
184 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม
185 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เมืองแปง
186 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่นาเติง
187 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.โป่งสา
188 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.ทุ่งยาว
189 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด
190 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สามแลบ
191 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.ป่าโปง
192 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.คลองยาง
193 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาพนม
194 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน
195 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม
196 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาทอง
197 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์
198 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ทับปริก
199 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง
200 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.โคกยาง
201 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า
202 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน
203 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ปกาสัย
204 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา
205 กระบี่ อ.อ่าวลึก เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้
206 กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.นาเหนือ
207 กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.บ้านกลาง
208 กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกใต้
209 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเย็น
210 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
211 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ่ํา
212 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง
213 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย
214 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน้อย
215 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.บ้องตี้
216 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.สิงห์
217 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย เทศบาลตําบลด่านมะขามเต้ีย
218 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย อบต.จรเข้เผือก
219 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย อบต.ด่านมะขามเต้ีย
220 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย อบต.หนองไผ่
221 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลลิ่นถ่ิน
222 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลสหกรณ์นิคม
223 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลตําบลวังขนาย
224 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลตําบลสํารอง
225 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.เขาน้อย
226 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าม่วง
227 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.พังตรุ
228 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.รางสาลี่
229 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา
230 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลตําบลดอนขมิ้น
231 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลตําบลหวายเหนียว
232 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ
233 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา
234 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ยางม่วง
235 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลตําบลบ่อพลอย
236 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลตําบลหนองรี
237 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกร่าง
238 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกุ่ม
239 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองรี
240 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หลุมรัง
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241 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลตําบลพนมทวน
242 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ทุ่งสมอ
243 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พนมทวน
244 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.หนองโรง
245 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลตําบลเขาโจด
246 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง
247 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด
248 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ไล่โว่
249 กาญจนบุรี อ.สังขละบรุี อบต.ปรังเผล
250 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลตําบลสมเด็จเจริญ
251 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลตําบลหนองปรือ
252 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลตําบลห้วยกระเจา
253 กาฬสินธุ์ อ.เขาวง เทศบาลตําบลกุดสิมคุ้มใหม่
254 กาฬสินธุ์ อ.เขาวง เทศบาลตําบลสงเปลือย
255 กาฬสินธุ์ อ.เขาวง อบต.หนองผือ
256 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
257 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตําบลเชียงเครือ
258 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตําบลกลางหม่ืน
259 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตําบลขม้ิน
260 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตําบลภูปอ
261 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตําบลหนองสอ
262 กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย เทศบาลตําบลหนองแปน
263 กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย เทศบาลตําบลหลักเมือง
264 กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย อบต.เจ้าท่า
265 กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย อบต.ธัญญา
266 กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ เทศบาลตําบลกุดหว้า
267 กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.นาโก
268 กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.สามขา
269 กาฬสินธุ์ อ.คําม่วง เทศบาลตําบลคําม่วง
270 กาฬสินธุ์ อ.คําม่วง อบต.เนินยาง



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
271 กาฬสินธุ์ อ.คําม่วง อบต.ดินจี่
272 กาฬสินธุ์ อ.คําม่วง อบต.ทุ่งคลอง
273 กาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัย เทศบาลตําบลฆ้องชัยพัฒนา
274 กาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัย อบต.โคกสะอาด
275 กาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัย อบต.ลําชี
276 กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน เทศบาลตําบลม่วงนา
277 กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง
278 กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน อบต.นาจําปา
279 กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี
280 กาฬสินธุ์ อ.ท่าคันโท เทศบาลตําบลดงสมบูรณ์
281 กาฬสินธุ์ อ.นาคู เทศบาลตําบลภูแล่นช้าง
282 กาฬสินธุ์ อ.นาคู อบต.โนนนาจาน
283 กาฬสินธุ์ อ.นาคู อบต.บ่อแก้ว
284 กาฬสินธุ์ อ.นามน อบต.หนองบัว
285 กาฬสินธุ์ อ.นามน อบต.หลักเหลี่ยม
286 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลเขาพระนอน
287 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลโนนสูง
288 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลหัวนาคํา
289 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อบต.เว่อ
290 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์
291 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อบต.ยางตลาด
292 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อบต.หนองอิเฒ่า
293 กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อบต.หัวงัว
294 กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล
295 กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ เทศบาลตําบลผาเสวย
296 กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ
297 กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ อบต.สมเด็จ
298 กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ เทศบาลตําบลโนนน้ําเกลี้ยง
299 กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ เทศบาลตําบลโนนบุรี
300 กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ อบต.โนนแหลมทอง
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301 กาฬสินธุ์ อ.สามชัย อบต.สําราญ
302 กาฬสินธุ์ อ.สามชัย อบต.สําราญใต้
303 กาฬสินธุ์ อ.สามชัย อบต.หนองช้าง
304 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลดงมูล
305 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองกุงศรี
306 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองบัว
307 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองสรวง
308 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองหิน
309 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า
310 กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี อบต.หนองหิน
311 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลตําบลคําเหมือดแก้ว
312 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลตําบลคําใหญ่
313 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง
314 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลตําบลห้วยเม็ก
315 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.โนนสะอาด
316 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.กุดโดน
317 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.คําใหญ่
318 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.ทรายทอง
319 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง
320 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.พิมูล
321 กาฬสินธุ์ อ.ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน
322 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง
323 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคลองแม่ลาย
324 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม
325 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร อบต.ทรงธรรม
326 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร อบต.ธํารงค์
327 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร อบต.นครชุม
328 กําแพงเพชร อ.เมืองกําแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้
329 กําแพงเพชร อ.โกสัมพีนคร อบต.ลานดอกไม้ตก
330 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.พานทอง
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331 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.มหาชัย
332 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง
333 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองทอง
334 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า
335 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.เกาะตาล
336 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.โค้งไผ่
337 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง
338 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.บ่อถํ้า
339 กําแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ยางสูง
340 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลตําบลวังยาง
341 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังไทร
342 กําแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง
343 กําแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังควง
344 กําแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลตําบลประชาสุขสันต์
345 กําแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.จันทิมา
346 ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์
347 ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง อบต.คําม่วง
348 ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม
349 ขอนแก่น อ.เปือยน้อย เทศบาลตําบลเปือยน้อย
350 ขอนแก่น อ.เปือยน้อย เทศบาลตําบลสระแก้ว
351 ขอนแก่น อ.เปือยน้อย อบต.วังม่วง
352 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลตําบลบ้านค้อ
353 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ดอนช้าง
354 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.บ้านหว้า
355 ขอนแก่น อ.เวียงเก่า เทศบาลตําบลในเมือง
356 ขอนแก่น อ.เวียงเก่า อบต.เขาน้อย
357 ขอนแก่น อ.แวงน้อย อบต.ท่าวัด
358 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย
359 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลนาแพง
360 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลบ้านโคก
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361 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลภูผาแดง
362 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย อบต.ซับสมบูรณ์
363 ขอนแก่น อ.โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา
364 ขอนแก่น อ.โนนศิลา อบต.เปือยใหญ่
365 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หัวนาคํา
366 ขอนแก่น อ.ชนบท เทศบาลตําบลชลบถวิบูลย์
367 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.บ้านแท่น
368 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.ปอแดง
369 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.วังแสง
370 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.ห้วยแก
371 ขอนแก่น อ.ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ
372 ขอนแก่น อ.ชมุแพ เทศบาลตําบลโนนหัน
373 ขอนแก่น อ.ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองเสาเล้า
374 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.โนนหัน
375 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.โนนอุดม
376 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.ไชยสอ
377 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.ชุมแพ
378 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.วังหินลาด
379 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.คําแมด
380 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.บ้านโนน
381 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.ห้วยเตย
382 ขอนแก่น อ.น้ําพอง อบต.ทรายมูล
383 ขอนแก่น อ.น้ําพอง อบต.ท่ากระเสริม
384 ขอนแก่น อ.น้ําพอง อบต.พังทุย
385 ขอนแก่น อ.น้ําพอง อบต.หนองกุง
386 ขอนแก่น อ.บ้านแฮด เทศบาลตําบลโคกสําราญ
387 ขอนแก่น อ.บ้านแฮด เทศบาลตําบลวังสวรรค์
388 ขอนแก่น อ.บ้านแฮด อบต.หนองแซง
389 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เทศบาลตําบลในเมือง
390 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย
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391 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่
392 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านลาน
393 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.ป่าปอ
394 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.ภูเหล็ก
395 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง เทศบาลตําบลโนนฆ้อง
396 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง เทศบาลตําบลบ้านฝาง
397 ขอนแก่น อ.พล อบต.เมืองพล
398 ขอนแก่น อ.พล อบต.โสกนกเต็น
399 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.กุดขอนแก่น
400 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ดินดํา
401 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพู
402 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.นาชุมแสง
403 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.สงเปือย
404 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง
405 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน เทศบาลตําบลโนนคอม
406 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน เทศบาลตําบลภูผาม่าน
407 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน อบต.นาฝาย
408 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี เทศบาลตําบลมัญจาคีรี
409 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.โพนเพ็ก
410 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.กุดเค้า
411 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.คําแคน
412 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.ท่าศาลา
413 ขอนแก่น อ.สีชมพู เทศบาลตําบลนาจาน
414 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ดงลาน
415 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.บริบูรณ์
416 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.บ้านใหม่
417 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ภูห่าน
418 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ศรีสุข
419 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู
420 ขอนแก่น อ.หนองเรือ เทศบาลตําบลบ้านผือ
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421 ขอนแก่น อ.หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองแก
422 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.จระเข้
423 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.บ้านกง
424 ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง
425 ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนด่ัง
426 ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง อบต.หนองเม็ก
427 ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ เทศบาลตําบลนาคํา
428 ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง
429 ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ อบต.ศรีสุขสําราญ
430 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลจันทเขลม
431 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลชากไทย
432 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลแสลง
433 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว
434 จันทบุรี อ.แก่งหางแมว อบต.แก่งหางแมว
435 จันทบุรี อ.โป่งน้ําร้อน เทศบาลตําบลโป่งน้ําร้อน
436 จันทบุรี อ.โป่งน้ําร้อน เทศบาลตําบลทับไทร
437 จันทบุรี อ.โป่งน้ําร้อน เทศบาลตําบลหนองตาคง
438 จันทบุรี อ.โป่งน้ําร้อน อบต.เทพนิมิต
439 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลตําบลเกวียนหัก
440 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตรอกนอง
441 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลตําบลเขาบายศรี
442 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
443 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.โขมง
444 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.รําพัน
445 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังใหม่
446 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลตําบลท่าหลวง
447 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลตําบลปัถวี
448 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่
449 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลตําบลทรายขาว
450 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลตําบลทับช้าง
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451 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต
452 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ
453 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่
454 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ่
455 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางกะไห
456 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวัญ
457 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ
458 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลตําบลหัวสําโรง
459 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเข่ือน อบต.คลองเข่ือน
460 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเข่ือน อบต.บางตลาด
461 ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า อบต.หัวไทร
462 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลบางน้ําเปรี้ยว
463 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลศาลาแดง
464 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ําเปรี้ยว อบต.โยธะกา
465 ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ําเปรี้ยว อบต.ศาลาแดง
466 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง เทศบาลตําบลท่าสะอ้าน
467 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.บางเกลือ
468 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.สองคลอง
469 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลตําบลเขาหินซ้อน
470 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลตําบลท่าถ่าน
471 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต เทศบาลตําบลสนามชัยเขต
472 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.ทุ่งพระยา
473 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลตําบลเกาะจันทร์
474 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลตําบลท่าบุญมี
475 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ อบต.ท่าบุญมี
476 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลคลองตําหรุ
477 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลตําบลธาตุทอง
478 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลตําบลโป่ง
479 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย
480 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลตําบลหนองชาก
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481 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ
482 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาวังหิน
483 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านช้าง
484 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดโบสถ์
485 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดหลวง
486 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.สระสี่เหลี่ยม
487 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง
488 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.โคกข้ีหนอน
489 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.พานทอง
490 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง
491 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.พลูตาหลวง
492 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ เทศบาลตําบลหนองใหญ่
493 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.ห้างสูง
494 ชัยนาท อ.เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า
495 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก
496 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลหาดท่าเสา
497 ชัยนาท อ.มโนรมย์ เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร
498 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.ไร่พัฒนา
499 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.อู่ตะเภา
500 ชัยนาท อ.วัดสิงห์ อบต.บ่อแร่
501 ชัยนาท อ.วัดสิงห์ อบต.วังหมัน
502 ชัยนาท อ.สรรคบุรี เทศบาลตําบลโพงาม
503 ชัยนาท อ.สรรคบุรี เทศบาลตําบลบางขุด
504 ชัยนาท อ.สรรคบุรี เทศบาลตําบลสรรคบุรี
505 ชัยนาท อ.สรรคบุรี อบต.เท่ียงแท้
506 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์
507 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําออก
508 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลตลุก
509 ชัยนาท อ.หนองมะโมง เทศบาลตําบลหนองมะโมง
510 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลบ้านเชี่ยน
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511 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลสามง่ามพัฒนา
512 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลหนองแซง
513 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน
514 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง
515 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.โป่งนก
516 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.บ้านไร่
517 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.วะตะแบก
518 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.ห้วยยายจิ๋ว
519 ชัยภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน
520 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
521 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว
522 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลลาดใหญ่
523 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.กุดตุ้ม
524 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาเสียว
525 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย
526 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.บ้านเล่า
527 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.บ้านค่าย
528 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.หนองไผ่
529 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยต้อน
530 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ เทศบาลตําบลแก้งคร้อ
531 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม
532 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ เทศบาลตําบลหนองสังข์
533 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.เก่าย่าดี
534 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.ช่องสามหมอ
535 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.บ้านแก้ง
536 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หนองไผ่
537 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หนองขาม
538 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หลุบคา
539 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ เทศบาลตําบลคอนสวรรค์
540 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์
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541 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย
542 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ศรีสําราญ
543 ชัยภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย
544 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.โนนคูณ
545 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร
546 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง
547 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลตําบลจัตุรัส
548 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก
549 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ละหาน
550 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน
551 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวบาน
552 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ท่ากูบ
553 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลตําบลตลาดแร้ง
554 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลตําบลทุ่งทอง
555 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.โนนแดง
556 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลตําบลบ้านเต่า
557 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู
558 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์
559 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพัฒนา
560 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์
561 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ อบต.บ้านชวน
562 ชัยภูมิ อ.บําเหน็จณรงค์ อบต.บ้านตาล
563 ชัยภูมิ อ.ภกัดีชุมพล อบต.แหลมทอง
564 ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล อบต.วังทอง
565 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว เทศบาลตําบลธาตุทอง
566 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.โคกสะอาด
567 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.โอโล
568 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.กวางโจน
569 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.กุดยม
570 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.ผักปัง
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571 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.หนองคอนไทย
572 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.หนองตูม
573 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ถํ้าวัวแดง
574 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลโคกสะอาด
575 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลห้วยแย้
576 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก
577 ชุมพร อ.เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร
578 ชุมพร อ.เมืองชุมพร เทศบาลตําบลหาดทรายรี
579 ชุมพร อ.เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร
580 ชุมพร อ.เมืองชุมพร อบต.นาทุ่ง
581 ชุมพร อ.เมืองชุมพร อบต.หาดพันไกร
582 ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.รับร่อ
583 ชุมพร อ.ปะทิว เทศบาลตําบลมาบอํามฤต
584 ชุมพร อ.ปะทิว อบต.สะพลี
585 ชุมพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปากทรง
586 ชุมพร อ.สวี อบต.เขาค่าย
587 ชุมพร อ.หลังสวน เทศบาลตําบลวังตะกอ
588 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้
589 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาพละ
590 ตรัง อ.กันตัง อบต.เกาะลิบง
591 ตรัง อ.กันตัง อบต.คลองลุ
592 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลตําบลท่าพญา
593 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.สุโสะ
594 ตรัง อ.รัษฎา เทศบาลตําบลคลองปาง
595 ตรัง อ.รัษฎา อบต.เขาไพร
596 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ
597 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ
598 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ
599 ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส
600 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลตําบลลําภูลา
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601 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางดี
602 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากแจ่ม
603 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ลําภูรา
604 ตรัง อ.หาดสําราญ อบต.ตะเสะ
605 ตราด อ.เกาะกูด อบต.เกาะหมาก
606 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เทพนิมิต
607 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรี
608 ตราด อ.เขาสมิง อบต.วังตะเคียน
609 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลตําบลตะกาง
610 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลตําบลท่าพริกเนินทราย
611 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลตําบลหนองเสม็ด
612 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองโสน
613 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองคันทรง
614 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ
615 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลตําบลหาดเล็ก
616 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่
617 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล
618 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ป่ามะม่วง
619 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังประจบ
620 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลตําบลแม่จะเรา
621 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.พระธาตุ
622 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลตําบลแม่กุ
623 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลตําบลท่าสายลวด
624 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่กาษา
625 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ
626 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่วะหลวง
627 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่สอง
628 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่หละ
629 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่อุสุ
630 ตาก อ.บ้านตาก อบต.เกาะตะเภา
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631 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากตก
632 ตาก อ.วังเจ้า อบต.เชียงทอง
633 ตาก อ.วังเจ้า อบต.ประดาง
634 ตาก อ.สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา
635 ตาก อ.สามเงา อบต.ย่านรี
636 ตาก อ.อุ้มผาง เทศบาลตําบลแม่กลอง
637 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.เขาพระ
638 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดงละคร
639 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ
640 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าช้าง
641 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าทราย
642 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.พรหมณี
643 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา
644 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.สาริกา
645 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.หินต้ัง
646 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บางอ้อ
647 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ศรีกะอาง
648 นครนายก อ.ปากพลี อบต.โคกกรวด
649 นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด
650 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.ทรายมูล
651 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.บึงศาล
652 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.ศีรษะกระบือ
653 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา
654 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลตําบลมาบแค
655 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บ้านยาง
656 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.พระประโทน
657 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ลําพยา
658 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สระกระเทียม
659 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก
660 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม
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661 นครปฐม อ.กําแพงแสน เทศบาลตําบลกําแพงแสน
662 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.กระตีบ
663 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ทุ่งกระพังโหม
664 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง
665 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ทุ่งบัว
666 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.วังน้ําเขียว
667 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม
668 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ห้วยขวาง
669 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ห้วยม่วง
670 นครปฐม อ.กําแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง
671 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนรวก
672 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.บ้านหลวง
673 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ลําเหย
674 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.แหลมบัว
675 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.โคกพระเจดีย์
676 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.ท่ากระชับ
677 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี
678 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.บางระกํา
679 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.พะเนียด
680 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.วัดแค
681 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.ศีรษะทอง
682 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลตําบลบางหลวง
683 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางภาษี
684 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ตลาดจินดา
685 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าข้าม
686 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางช้าง
687 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม
688 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลตําบลหนองญาติ
689 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.คําเตย
690 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาทราย
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691 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย
692 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านผึ้ง
693 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณู
694 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.หนองย่างชิ้น
695 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน
696 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาใน
697 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาขม้ิน
698 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ
699 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ
700 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.พนอม
701 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.รามราช
702 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.หนองเทา
703 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนม
704 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนมใต้
705 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลนาหนาด
706 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลนํ้ากํ่า
707 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลฝั่งแดง
708 นครพนม อ.นาแก อบต.ก้านเหลือง
709 นครพนม อ.นาแก อบต.นาเลียง
710 นครพนม อ.นาแก อบต.นาคู่
711 นครพนม อ.นาแก อบต.บ้านแก้ง
712 นครพนม อ.นาแก อบต.พิมาน
713 นครพนม อ.นาแก อบต.พุ่มแก
714 นครพนม อ.นาทม อบต.ดอนเตย
715 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม
716 นครพนม อ.นาทม อบต.หนองซน
717 นครพนม อ.นาหว้า อบต.เหล่าพัฒนา
718 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาคูณใหญ่
719 นครพนม อ.นาหว้า อบต.บ้านเสียว
720 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.โพนทอง
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721 นครพนม อ.ปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก
722 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสว่าง
723 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง
724 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.นามะเขือ
725 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.ปลาปาก
726 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.มหาชัย
727 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี
728 นครพนม อ.วังยาง อบต.วังยาง
729 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาคํา
730 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม
731 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลตําบลหาดแพง
732 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง
733 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.นาเดื่อ
734 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.บ้านเอ้ือง
735 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม
736 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองยาง
737 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม
738 นครราชสีมา อ.เมืองยาง เทศบาลตําบลเมืองยาง
739 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว
740 นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง อบต.บึงพะไล
741 นครราชสีมา อ.โชคชัย เทศบาลตําบลโชคชัย
742 นครราชสีมา อ.โชคชัย อบต.ละลมใหม่พัฒนา
743 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลตําบลโนนแดง
744 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ค้างพลู
745 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.บ้านวัง
746 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลตําบลใหม่
747 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลตําบลด่านคล้า
748 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.โตนด
749 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.จันอัด
750 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลตําบลพันดุง
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751 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
752 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร
753 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลตําบลเทพาลัย
754 นครราชสีมา อ.คง อบต.คูขาด
755 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น
756 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองบัว
757 นครราชสีมา อ.จักราช เทศบาลตําบลจักราช
758 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.คลองเมือง
759 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.จักราช
760 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หินโคน
761 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.โนนยอ
762 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ชุมพวง
763 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร
764 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ท่าลาด
765 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ประสุข
766 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.หนองหลัก
767 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลด่านขุนทด
768 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองกราด
769 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.โนนเมืองพัฒนา
770 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.ด่านนอก
771 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.บ้านแปรง
772 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.สระจรเข้
773 นครราชสีมา อ.บัวลาย เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
774 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.เมืองพะไล
775 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.บัวลาย
776 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โนนเพ็ด
777 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ประทาย
778 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.วังไม้แดง
779 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย
780 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย เทศบาลตําบลบ่อปลาทอง
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781 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย อบต.ตะขบ
782 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย อบต.สุขเกษม
783 นครราชสีมา อ.ปากช่อง เทศบาลตําบลวังไทร
784 นครราชสีมา อ.ปากช่อง อบต.โป่งตาลอง
785 นครราชสีมา อ.ปากช่อง อบต.คลองม่วง
786 นครราชสีมา อ.ปากช่อง อบต.จันทึก
787 นครราชสีมา อ.พระทองคํา อบต.หนองหอย
788 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.ท่าหลวง
789 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.นิคมสร้างตนเอง
790 นครราชสีมา อ.ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลขุย
791 นครราชสีมา อ.ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลบ้านยาง
792 นครราชสีมา อ.ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลหนองบัววง
793 นครราชสีมา อ.วังน้ําเขียว เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อ
794 นครราชสีมา อ.วังน้ําเขียว อบต.ไทยสามัคคี
795 นครราชสีมา อ.วังน้ําเขียว อบต.ระเริง
796 นครราชสีมา อ.สีค้ิว เทศบาลตําบลหนองน้ําใส
797 นครราชสีมา อ.สีค้ิว อบต.กุดน้อย
798 นครราชสีมา อ.สีค้ิว อบต.ดอนเมือง
799 นครราชสีมา อ.สีค้ิว อบต.มิตรภาพ
800 นครราชสีมา อ.สีค้ิว อบต.หนองบัวน้อย
801 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สามเมือง
802 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ่
803 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลตําบลสูงเนิน
804 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โคราช
805 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลตําบลแหลมทอง
806 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
807 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองไม้ไผ่
808 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลตําบลกงรถ
809 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ง้ิว
810 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ทับสวาย
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811 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง
812 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หินดาด
813 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา
814 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลตําบลฉวาง
815 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไม้เรียง
816 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.กะเบียด
817 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลตําบลชะอวด
818 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขันธ์
819 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ขอนหาด
820 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่
821 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป
822 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่
823 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาขาว
824 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน
825 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.แก้วแสน
826 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.แหลมตะลุมพุก
827 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ท่าพญา
828 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพิง
829 นครศรีธรรมราช อ.พิปูน เทศบาลตําบลพิปูน
830 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ อบต.ควนพัง
831 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.กําโลน
832 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว เทศบาลตําบลเก้าเลี้ยว
833 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว อบต.มหาโพธิ
834 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์
835 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.ตะเคียนเลื่อน
836 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแก่ง
837 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน
838 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน
839 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.โกรกพระ
840 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล
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841 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง
842 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.นาขอม
843 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง เทศบาลตําบลทับกฤช
844 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.เกยไชย
845 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.บางเคียน
846 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.หนองพิกุล
847 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.พรหมนิมิต
848 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.สร้อยทอง
849 นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย
850 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก
851 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองยาว
852 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.วังบ่อ
853 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองกลับ
854 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่
855 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถ่ัวเหนือ
856 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถ่ัวใต้
857 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยร่วม
858 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.คลองขวาง
859 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางใหญ่
860 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขุนกอง
861 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางคูรัด
862 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ละหาร
863 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลตําบลบางพลับ
864 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม
865 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ท่าอิฐ
866 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์
867 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
868 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส
869 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน
870 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.กะลุวอ
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871 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลตําบลแว้ง
872 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา
873 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แว้ง
874 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.โล๊ะจูด
875 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.ฆอเลาะ
876 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ช้างเผือก
877 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ดุซงญอ
878 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ผดุงมาตร
879 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ศาลาใหม่
880 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลตําบลบาเจาะ
881 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี
882 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ
883 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้
884 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ
885 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ
886 นราธิวาส อ.ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ
887 นราธิวาส อ.ยี่งอ อบต.ยี่งอ
888 นราธิวาส อ.ยี่งอ อบต.ละหาร
889 นราธิวาส อ.ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ
890 นราธิวาส อ.ยี่งอ อบต.ลุโบะบือซา
891 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลตําบลมะรือโบตก
892 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.เฉลิม
893 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.กาลิซา
894 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ปาโงสะโต
895 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.มะรือโบตก
896 นราธิวาส อ.รือเสาะ เทศบาลตําบลรือเสาะ
897 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ
898 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ
899 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะออก
900 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สาวอ
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901 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี
902 นราธิวาส อ.ศรีสาคร เทศบาลตําบลศรีสาคร
903 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.เชิงคีรี
904 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ซากอ
905 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง
906 น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น
907 น่าน อ.เชียงกลาง เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน
908 น่าน อ.เชียงกลาง อบต.เปือ
909 น่าน อ.เชียงกลาง อบต.พระธาตุ
910 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลตําบลกองควาย
911 น่าน อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน
912 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.เรือง
913 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อ
914 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อสวก
915 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.สะเนียน
916 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่ขะนิง
917 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สา
918 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สาคร
919 น่าน อ.เวียงสา อบต.ทุ่งศรีทอง
920 น่าน อ.เวียงสา อบต.น้ํามวบ
921 น่าน อ.เวียงสา อบต.ยาบหัวนา
922 น่าน อ.เวียงสา อบต.อ่ายนาไลย
923 น่าน อ.แม่จริม อบต.หมอเมือง
924 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.แสนทอง
925 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาทอง
926 น่าน อ.นาน้อย อบต.เชียงของ
927 น่าน อ.นาน้อย อบต.น้ําตก
928 น่าน อ.นาน้อย อบต.สันทะ
929 น่าน อ.นาหม่ืน เทศบาลตําบลบ่อแก้ว
930 น่าน อ.นาหม่ืน อบต.เมืองลี
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931 น่าน อ.นาหม่ืน อบต.นาทะนุง
932 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลตําบลบ่อเกลือใต้
933 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ
934 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านฟ้า
935 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง
936 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชัย
937 น่าน อ.ปัว อบต.ภูคา
938 น่าน อ.ปัว อบต.สกาด
939 น่าน อ.ภูเพียง อบต.นาปัง
940 น่าน อ.ภูเพียง อบต.น้ําแก่น
941 น่าน อ.ภูเพียง อบต.ม่วงตึ๊ด
942 น่าน อ.สองแคว เทศบาลตําบลยอด
943 น่าน อ.สองแคว อบต.ชนแดน
944 น่าน อ.สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง
945 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา
946 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.เซกา
947 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.โสกก่าม
948 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่ากกแดง
949 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด
950 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.บ้านต้อง
951 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ป่งไฮ
952 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.หนองทุ่ม
953 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลไคสี
954 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลวิศิษฐ์
955 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหนองเลิง
956 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา
957 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย
958 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.คํานาดี
959 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์
960 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.เหล่าทอง
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961 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.โซ่
962 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.คําแก้ว
963 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ถํ้าเจริญ
964 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู
965 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลตําบลบึงโขงหลง
966 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลตําบลบึงงาม
967 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.โพธิ์หมากแข้ง
968 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ดงบัง
969 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกคํา
970 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า
971 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.โนนศิลา
972 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นาก้ัง
973 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นาดง
974 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.สมสนุก
975 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.หนองยอง
976 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลตําบลศรีสําราญ
977 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก
978 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสะแบง
979 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสิงห์
980 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.เจริญสุข
981 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.อิสานเขต
982 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลตําบลหลักเขต
983 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง
984 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก
985 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง
986 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซํา
987 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง
988 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง
989 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ลํานางรอง
990 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย
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991 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ
992 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน
993 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลตําบลอุดมธรรม
994 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ชุมแสง
995 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.สูงเนิน
996 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ห้วยสําราญ
997 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง
998 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หนองขมาร
999 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ
1000 บุรีรัมย์ อ.ชํานิ เทศบาลตําบลหนองปล่อง
1001 บุรีรัมย์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
1002 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง
1003 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ชุมแสง
1004 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ถนนหัก
1005 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ทรัพย์พระยา
1006 บุรีรมัย์ อ.นางรอง อบต.บ้านสิงห์
1007 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ลําไทรโยง
1008 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง
1009 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยือง
1010 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลตําบลโนนเจริญ
1011 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลตําบลบึงเจริญ
1012 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลตําบลปราสาท
1013 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลตําบลหนองไม้งาม
1014 บุรรีัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลตําบลปราสาท
1015 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เทศบาลตําบลแสลงโทน
1016 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกมะขาม
1017 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.ปังกู
1018 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.หนองบอน
1019 บุรีรัมย์ อ.ปะคํา เทศบาลตําบลประคํา
1020 บุรีรัมย์ อ.ปะคํา อบต.โคกมะม่วง
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1021 บุรีรัมย์ อ.ปะคํา อบต.โคกมะม่วง
1022 บุรีรัมย์ อ.ปะคํา อบต.หนองบัว
1023 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.ป่าชัน
1024 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.สะเดา
1025 บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.บ้านเป้า
1026 บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.บ้านยาง
1027 บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.พุทธไธสง
1028 บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.มะเฟือง
1029 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.โคกว่าน
1030 บุรีรัมย์ อ.ลําปลายมาศ อบต.แสลงพัน
1031 บุรีรัมย์ อ.ลําปลายมาศ อบต.โคกล่าม
1032 บุรีรัมย์ อ.ลําปลายมาศ อบต.ทะเมนชัย
1033 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ชุมแสง
1034 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ร่อนทอง
1035 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.หนองใหญ่
1036 บุรีรมัย์ อ.หนองก่ี อบต.เมืองไผ่
1037 บุรีรัมย์ อ.หนองก่ี อบต.โคกสูง
1038 บุรีรัมย์ อ.หนองก่ี อบต.ท่าโพธิ์ชัย
1039 บุรีรัมย์ อ.หนองก่ี อบต.ทุ่งกระเต็น
1040 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี
1041 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระแก้ว
1042 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลตําบลสามแวง
1043 บุรีรมัย์ อ.ห้วยราช เทศบาลตําบลห้วยราช
1044 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.เมืองโพธิ์
1045 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี
1046 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี
1047 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางหลวง
1048 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบ้านใหม่
1049 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบ้านกลาง
1050 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี
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1051 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง
1052 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง
1053 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย
1054 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด
1055 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสี่
1056 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลตําบลธัญบุรี
1057 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว เทศบาลตําบลระแหง
1058 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว อบต.ลาดหลุมแก้ว
1059 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย
1060 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําลูกกา
1061 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา อบต.บึงทองหลาง
1062 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา อบต.พืชอุดม
1063 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.คลองควาย
1064 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.นพรัตน์
1065 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบา
1066 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง
1067 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรขัีนธ์ เทศบาลตําบลคลองวาฬ
1068 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.ห้วยทราย
1069 ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี เทศบาลตําบลไร่ใหม่
1070 ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู
1071 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง
1072 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลตําบลเขาน้อย
1073 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลตําบลปราณบุรี
1074 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี
1075 ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่ใหม่
1076 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
1077 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลตําบลบ้านนาปรือ
1078 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนห้อม
1079 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ
1080 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บรุี เทศบาลตําบลสระบัว
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1081 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง
1082 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ย่านรี
1083 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน
1084 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางแตน
1085 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง
1086 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บ้านหอย
1087 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแก้ว
1088 ปราจนีบุรี อ.ศรีมโหสถ เทศบาลตําบลโคกปีบ
1089 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ
1090 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์
1091 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม
1092 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม
1093 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ
1094 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง
1095 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี
1096 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลตําบลรูสะมิแล
1097 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี
1098 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.กะมิยอ
1099 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.คลองมานิง
1100 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตะลุโบะ
1101 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตันหยงลุโละ
1102 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บานา
1103 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราเฮาะ
1104 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราโหม
1105 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปะกาฮะรัง
1106 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปูยุด
1107 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.แม่ลาน
1108 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ป่าไร่
1109 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ม่วงเตี้ย
1110 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ เทศบาลตาํบลนาประดู่
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1111 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ เทศบาลตําบลมะกรูด
1112 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์
1113 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ควนโนรี
1114 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ช้างไห้ตก
1115 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว
1116 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ทุ่งพลา
1117 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ
1118 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.บางโกระ
1119 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ปากล่อ
1120 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ป่าบอน
1121 ปัตตานี อ.ไม้แก่น อบต.ไทรทอง
1122 ปัตตานี อ.ไม้แก่น อบต.ดอนทราย
1123 ปัตตานี อ.ไม้แก่น อบต.ตะโละไกรทอง
1124 ปัตตานี อ.กะพ้อ อบต.กะรุบี
1125 ปัตตานี อ.กะพ้อ อบต.ตะโละดือรามัน
1126 ปัตตานี อ.กะพ้อ อบต.ปล่องหอย
1127 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ตะโละแมะนา
1128 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.น้ําดํา
1129 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ปากู
1130 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.พิเทน
1131 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลตําบลปะนาเระ
1132 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลตําบลพ่อม่ิง
1133 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ควน
1134 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.คอกกระบือ
1135 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ดอน
1136 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าข้าม
1137 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าน้ํา
1138 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านกลาง
1139 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านนอก
1140 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านน้ําบ่อ
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1141 ปัตตานี อ.มายอ อบต.เกาะจัน
1142 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระเสาะ
1143 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ
1144 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ตรัง
1145 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ถนน
1146 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ปะโด
1147 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลางา
1148 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลุโบะยิไร
1149 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สะกํา
1150 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สาคอบน
1151 ปัตตานี อ.ยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง
1152 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม
1153 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เมาะมาวี
1154 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กระโด
1155 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.คลองใหม่
1156 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ปิตูมุดี
1157 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ยะรัง
1158 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง
1159 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.วัด
1160 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะดาวา
1161 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะนอ
1162 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลตําบลตอหลัง
1163 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลตําบลตันหยง
1164 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลตําบลบางปู
1165 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลตําบลยะหริ่ง
1166 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธิ์
1167 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.จะรัง
1168 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละ
1169 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร์
1170 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ
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1171 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ
1172 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาลีอายร์
1173 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.บาโลย
1174 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ปิยามุมัง
1175 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.มะนังยง
1176 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ยามู
1177 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ราตาปันยัง
1178 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.สาบัน
1179 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต
1180 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลตําบลเตราะบอน
1181 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.แป้น
1182 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.กะดุนง
1183 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ตะบิ้ง
1184 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บางเก่า
1185 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บือเระ
1186 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ
1187 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาลาํ
1188 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ละหาร
1189 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลตําบลบ่อทอง
1190 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลตําบลหนองจิก
1191 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.เกาะเปาะ
1192 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.คอลอตันหยง
1193 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดาโต๊ะ
1194 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ตุยง
1195 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ท่ากําชํา
1196 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางเขา
1197 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ปุโละปุโย
1198 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ยาบี
1199 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลเมืองเสนา
1200 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลตําบลเจ้าเจ็ด
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1201 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลตําบลบางนมโค
1202 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง
1203 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา
1204 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านหลวง
1205 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.สามตุ่ม
1206 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลตําบลท่าเรือ
1207 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง
1208 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ้านชุ้ง
1209 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.หนองปลิง
1210 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โพแตง
1211 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านกลงึ
1212 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านม้า
1213 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.สนามชัย
1214 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.บางซ้าย
1215 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.วังพัฒนา
1216 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล
1217 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.น้ําเต้า
1218 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.บ้านคลัง
1219 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.เสาธง
1220 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.โพธิ์สามต้น
1221 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ตานิม
1222 พระนครศรอียุธยา อ.บางปะอิน เทศบาลตําบลเชียงรากน้อย
1223 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน เทศบาลตําบลคลองจิก
1224 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.เกาะเกิด
1225 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.บางประแดง
1226 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.บ้านแป้ง
1227 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก เทศบาลตําบลบ้านแพรก
1228 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลตําบลลาดชะโด
1229 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.กุฎี
1230 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.หน้าโคก
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1231 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
1232 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน
1233 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบัว
1234 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านเกาะ
1235 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่
1236 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน
1237 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ภูเขาทอง
1238 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.วัดตูม
1239 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.สําเภาล่ม
1240 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี อบต.พระแก้ว
1241 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี อบต.ระโสม
1242 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี อบต.หนองน้ําใส
1243 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่
1244 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านขวาง
1245 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง
1246 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบันลือ
1247 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.ลาดบัวหลวง
1248 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่
1249 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.เสนา
1250 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.โพสาวหาญ
1251 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.ข้าวเม่า
1252 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.บ้านช้าง
1253 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.อุทัย
1254 พะเยา อ.เชียงคํา เทศบาลตําบลบ้านทราย
1255 พะเยา อ.เชียงคํา เทศบาลตําบลหย่วน
1256 พะเยา อ.เชียงคํา อบต.ทุ่งผาสุข
1257 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลท่าจําปี
1258 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลท่าวังทอง
1259 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านใหม่
1260 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านสาง
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1261 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา
1262 พะเยา อ.แม่ใจ อบต.แม่สุก
1263 พะเยา อ.ดอกคําใต้ เทศบาลเมืองดอกคําใต้
1264 พะเยา อ.ดอกคําใต้ เทศบาลตําบลบ้านถํ้า
1265 พะเยา อ.ดอกคําใต้ อบต.คือเวียง
1266 พะเยา อ.ดอกคําใต้ อบต.ป่าซาง
1267 พะเยา อ.ดอกคําใต้ อบต.ป่าซาง
1268 พะเยา อ.ปง เทศบาลตําบลปง
1269 พะเยา อ.ปง อบต.ขุนควร
1270 พะเยา อ.ปง อบต.ควร
1271 พะเยา อ.ปง อบต.นาปรัง
1272 พะเยา อ.ปง อบต.ออย
1273 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ดงเจน
1274 พะเยา อ.ภูซาง เทศบาลตําบลสบบง
1275 พังงา อ.เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา
1276 พังงา อ.คุระบุรี อบต.แม่นางขาว
1277 พังงา อ.ตะก่ัวทุ่ง เทศบาลตําบลโคกกลอย
1278 พังงา อ.ตะก่ัวทุ่ง เทศบาลตําบลกระโสม
1279 พังงา อ.ตะก่ัวทุ่ง อบต.โคกกลอย
1280 พังงา อ.ตะก่ัวทุ่ง อบต.กระโสม
1281 พังงา อ.ทับปุด เทศบาลตําบลทับปุด
1282 พังงา อ.ทับปุด อบต.บ่อแสน
1283 พังงา อ.ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง
1284 พัทลุง อ.เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง
1285 พัทลุง อ.กงหรา เทศบาลตําบลคลองทรายขาว
1286 พัทลุง อ.กงหรา เทศบาลตําบลสมหวัง
1287 พัทลุง อ.ตะโหมด เทศบาลตําบลเขาหัวช้าง
1288 พัทลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลตําบลอ่างทอง
1289 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลท่าฬ่อ
1290 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลวังกรด
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1291 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลหัวดง
1292 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.เมืองเก่า
1293 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.โรงช้าง
1294 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.คลองคะเชนทร์
1295 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.ฆะมัง
1296 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.ปากทาง
1297 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.ป่ามะคาบ
1298 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.สายคําโห้
1299 พิจิตร อ.โพทะเล เทศบาลตําบลทุ่งน้อย
1300 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ทะนง
1301 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าเสา
1302 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าขม้ิน
1303 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าบัว
1304 พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท้ายน้ํา
1305 พิจิตร อ.โพธิ์ประทับช้าง อบต.โพธิ์ประทับช้าง
1306 พิจิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลตําบลวังบงค์
1307 พิจิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม
1308 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.คลองคูณ
1309 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ง้ิวราย
1310 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ
1311 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังสําโรง
1312 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหว้า
1313 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ห้วยเกตุ
1314 พิจิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลตําบลเขาทราย
1315 พิจิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลตําบลทับคล้อ
1316 พิจิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาทราย
1317 พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตําบลบางไผ่
1318 พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร
1319 พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตําบลหอไกร
1320 พิจิตร อ.บางมูลนาก อบต.บางไผ่



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1321 พิจิตร อ.บางมูลนาก อบต.ภูมิ
1322 พิจิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังตะกู
1323 พิจิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังสําโรง
1324 พิจิตร อ.บึงนาราง อบต.โพธิ์ไทรงาม
1325 พิจิตร อ.บึงนาราง อบต.บึงนาราง
1326 พิจิตร อ.บึงนาราง อบต.ห้วยแก้ว
1327 พิจิตร อ.วชิรบารมี อบต.บ้านนา
1328 พิจิตร อ.วชิรบารมี อบต.วังโมกข์
1329 พิจิตร อ.วชิรบารมี อบต.หนองหลมุ
1330 พิจิตร อ.วังทรายพูน เทศบาลตําบลวังทรายพูน
1331 พิจิตร อ.วังทรายพูน อบต.หนองปลาไหล
1332 พิจิตร อ.วังทรายพูน อบต.หนองพระ
1333 พิจิตร อ.สากเหล็ก เทศบาลตําบลสากเหล็ก
1334 พิจิตร อ.สากเหล็ก อบต.หนองหญ้าไทร
1335 พิจิตร อ.สามง่าม เทศบาลตําบลเนินปอ
1336 พิจิตร อ.สามง่าม เทศบาลตําบลกําแพงดิน
1337 พิจิตร อ.สามง่าม อบต.กําแพงดิน
1338 พิจิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม
1339 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วงัโพรง
1340 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.จอมทอง
1341 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์
1342 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.วังน้ําคู้
1343 พิษณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ่อภาค
1344 พิษณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.สวนเม่ียง
1345 พิษณุโลก อ.นครไทย เทศบาลตําบลบ้านแยง
1346 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว
1347 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.ห้วยเฮ้ีย
1348 พิษณุโลก อ.บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่
1349 พิษณุโลก อ.บางระกํา อบต.นิคมพัฒนา
1350 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ดงประคํา



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1351 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง
1352 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.หนองแขม
1353 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.หอกลอง
1354 พิษณุโลก อ.วังทอง อบต.ชัยนาม
1355 พิษณุโลก อ.วังทอง อบต.หนองพระ
1356 ภูเก็ต อ.ถลาง เทศบาลตําบลศรีสุนทร
1357 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.เสือเฒ่า
1358 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.เหล่าบัวบาน
1359 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.กู่ทอง
1360 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.ดอนเงิน
1361 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.นาทอง
1362 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.หนองซอน
1363 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม
1364 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง
1365 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าตูม
1366 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพัฒนา
1367 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง
1368 มหาสารคาม อ.แกดํา เทศบาลตําบลแกดํา
1369 มหาสารคาม อ.แกดํา อบต.โนนภิบาล
1370 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.เหล่า
1371 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.โพนงาม
1372 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.ยางท่าแจ้ง
1373 มหาสารคาม อ.โกสมุพิสัย อบต.ยางน้อย
1374 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.ยางน้อย
1375 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.หนองเหล็ก
1376 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.หนองกุงสวรรค์
1377 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.หนองบัว
1378 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.เขวาใหญ่
1379 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.ขามเฒ่าพัฒนา
1380 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.คันธารราษฎร์



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1381 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.นาสีนวน
1382 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.มะค่า
1383 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง
1384 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.นาโพธิ์
1385 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.ห้วยเตย
1386 มหาสารคาม อ.ชื่นชม เทศบาลตําบลหนองกุง
1387 มหาสารคาม อ.ชื่นชม อบต.ชื่นชม
1388 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.เขวาไร่
1389 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.สําโรง
1390 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองแดง
1391 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองโพธิ์
1392 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองกุง
1393 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลตําบลหนองไผ่
1394 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลตําบลหัวดง
1395 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.กู่สันตรัตน์
1396 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงดวน
1397 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงบัง
1398 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงยาง
1399 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.หนองคู
1400 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.กําพ้ี
1401 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ดอนงัว
1402 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ
1403 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่
1404 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บัวมาศ
1405 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังไชย
1406 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองคูขาด
1407 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก
1408 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองสิม
1409 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เมืองเสือ
1410 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ก้ามปู



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1411 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.นาสีนวล
1412 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ภารแอ่น
1413 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.หนองบัว
1414 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน
1415 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน
1416 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง
1417 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช
1418 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.หนองบัวสันตุ
1419 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก
1420 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.แคน
1421 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โคกสีทองหลาง
1422 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ขามป้อม
1423 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.นาข่า
1424 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสง
1425 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองไฮ
1426 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หัวเรือ
1427 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลดงมอน
1428 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก
1429 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาสีนวน
1430 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลบางทรายใหญ่
1431 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.เหล่าสร้างถ่อ
1432 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.โพนงาม
1433 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.คําบก
1434 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.น้ําเท่ียง
1435 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.บ้านเหล่า
1436 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.บ้านค้อ
1437 มุกดาหาร อ.คําชะอี อบต.บ้านซ่ง
1438 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม
1439 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย
1440 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาลผาสุก



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1441 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลตําบลบ้านแก้ง
1442 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.โพธิ์ไทร
1443 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.นาละเม็ง
1444 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.บ้านบาก
1445 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย เทศบาลตําบลนิคมคําสร้อย
1446 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย อบต.โชคชัย
1447 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย อบต.นาอุดม
1448 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย อบต.นิคมคําสร้อย
1449 มุกดาหาร อ.นิคมคําสร้อย อบต.หนองแวง
1450 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลตําบลภูวง
1451 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลตําบลหว้านใหญ่
1452 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู
1453 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลตําบลสําราญ
1454 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.เข่ืองคํา
1455 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ข้ันไดใหญ่
1456 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขุมเงิน
1457 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ
1458 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์
1459 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด
1460 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองหิน
1461 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลกุดเชียงหมี
1462 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลกุดแห่
1463 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลบุ่งค้า
1464 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลสวาท
1465 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลสามแยก
1466 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลสามัคคี
1467 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.โคกสําราญ
1468 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สร้างม่ิง
1469 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สามแยก
1470 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1471 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.น้ําคํา
1472 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ
1473 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.โนนเปือย
1474 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.โพนงาม
1475 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.กําแมด
1476 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.กุดชุม
1477 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.คําน้ําสร้าง
1478 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.นาโส่
1479 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.หนองแหน
1480 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.กุดน้ําใส
1481 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.น้ําอ้อม
1482 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ฟ้าห่วน
1483 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว เทศบาลตําบลคําเข่ือนแก้ว
1484 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว อบต.โพนทัน
1485 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว อบต.กุดกุง
1486 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว อบต.ทุ่งมน
1487 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว อบต.นาคํา
1488 ยโสธร อ.คําเข่ือนแก้ว อบต.ย่อ
1489 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลตําบลนาเวียง
1490 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ
1491 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ทรายมูล
1492 ยโสธร อ.ปา่ติ้ว อบต.เชียงเพ็ง
1493 ยโสธร อ.ป่าติ้ว อบต.โคกนาโก
1494 ยโสธร อ.ป่าติ้ว อบต.กระจาย
1495 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.บากเรือ
1496 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.พระเสาร์
1497 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.ม่วง
1498 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลตําบลท่าสาป
1499 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลตําบลบุดี
1500 ยะลา อ.ธารโต อบต.คีรีเขต



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1501 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโงยซิแน
1502 ยะลา อ.รามัน เทศบาลตําบลโกตาบารู
1503 ยะลา อ.รามัน เทศบาลตําบลกายูบอเกาะ
1504 ยะลา อ.รามัน อบต.บาโงย
1505 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย
1506 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง
1507 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง
1508 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง
1509 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.กําแพง
1510 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งใหญ่
1511 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งน้อย
1512 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง
1513 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.น้ําอ้อม
1514 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง
1515 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พระธาตุ
1516 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.หมูม้น
1517 ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี เทศบาลตําบลชุมพร
1518 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตําบลสีแก้ว
1519 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.แคนใหญ่
1520 รอ้ยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.สะอาดสมบูรณ์
1521 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแก้ว
1522 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง
1523 ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง เทศบาลตําบลคูเมือง
1524 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ เทศบาลตําบลพรสวรรค์
1525 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ เทศบาลตําบลหนองหลวง
1526 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย
1527 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.โพธิ์ทอง
1528 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.นางาม
1529 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ
1530 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.ภูเงิน
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1531 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย
1532 ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย เทศบาลตําบลอัคคะคํา
1533 ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย อบต.บัวคํา
1534 ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย อบต.สะอาด
1535 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย เทศบาลตําบลสามขา
1536 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เทศบาลตําบลแวง
1537 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เทศบาลตําบลโคกกกม่วง
1538 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เทศบาลตําบลโนนชัยศรี
1539 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
1540 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.นาอุดม
1541 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.พรมสวรรค์
1542 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.วังสามัคคี
1543 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.สระนกแก้ว
1544 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.สว่าง
1545 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่
1546 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลลิ้นฟ้า
1547 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลหนองผือ
1548 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ดงกลาง
1549 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ดู่น้อย
1550 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ป่าสงัข์
1551 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน อบต.ศรีโคตร
1552 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร เทศบาลตําบลจังหาร
1553 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร อบต.แสนชาติ
1554 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร อบต.ปาฝา
1555 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย
1556 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า
1557 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.ทุ่งเขาหลวง
1558 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.บึงงาม
1559 ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบ้า
1560 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี เทศบาลตําบลบ้านนิเวศน์
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1561 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี เทศบาลตําบลมะอึ
1562 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.เขวาทุ่ง
1563 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย
1564 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี
1565 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.บึงนคร
1566 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่
1567 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.หนองพอก
1568 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลตําบลโนนสวรรค์
1569 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลตําบลโพนสูง
1570 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า
1571 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ข้ีเหล็ก
1572 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ํา
1573 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง
1574 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว
1575 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว
1576 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน
1577 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.ค้อใหญ่
1578 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.คําไฮ
1579 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.สระแก้ว
1580 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.หนองทัพไทย
1581 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
1582 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย
1583 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิ์สัย
1584 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก
1585 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ่
1586 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง
1587 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.ช้างเผือก
1588 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่
1589 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.น้ําคํา
1590 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.บ่อพันขัน
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1591 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด
1592 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน
1593 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.บึงงาม
1594 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง
1595 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.หนองขุ่นใหญ่
1596 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.หนองพอก
1597 ร้อยเอ็ด อ.หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์
1598 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ เทศบาลตําบลโพนเมือง
1599 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.โหรา
1600 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.ข้ีเหลก็
1601 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.บ้านแจ้ง
1602 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หนองบัว
1603 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม
1604 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลตําบลราชกรูด
1605 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม
1606 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น้ําจืดน้อย
1607 ระนอง อ.ละอุ่น อบต.บางแก้ว
1608 ระนอง อ.ละอุ่น อบต.ละอุ่นเหนือ
1609 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง
1610 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.แกลง
1611 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.สํานักทอง
1612 ระยอง อ.แกลง อบต.ชากโดน
1613 ระยอง อ.นิคมพัฒนา เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา
1614 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู
1615 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหลักเมือง
1616 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลห้วยชินสีห์
1617 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เกาะพลับพลา
1618 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งน้ําวน
1619 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.น้ําพุ
1620 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.สามเรือน
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1621 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ห้วยไผ่
1622 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลตําบลเขาขวาง
1623 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม
1624 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.สร้อยฟ้า
1625 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.แก้มอ้น
1626 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.รางบัว
1627 ราชบุรี อ.ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์
1628 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนคา
1629 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.วัดแก้ว
1630 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลตําบลท่าผา
1631 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลตําบลทุ่งหลวง
1632 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ป่าไก่
1633 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วังมะนาว
1634 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.อ่างหิน
1635 ราชบุรี อ.วัดเพลง เทศบาลตําบลวัดเพลง
1636 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ
1637 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด
1638 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.วัดเพลง
1639 ราชบุรี อ.สวนผึ้ง อบต.ตะนาวศรี
1640 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี
1641 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลเขาพระงาม
1642 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลถนนใหญ่
1643 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธิ์เก้าต้น
1644 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ง้ิวราย
1645 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด
1646 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บางขันหมาก
1647 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บ้านข่อย
1648 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร
1649 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.วังทอง
1650 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า
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1651 ลพบุรี อ.โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง
1652 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.เพนียด
1653 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ
1654 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.ดงมะรุม
1655 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.ถลุงเหล็ก
1656 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.วังขอนขว้าง
1657 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.วังจั่น
1658 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.สะแกราบ
1659 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.หลุมข้าว
1660 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.ห้วยโป่ง
1661 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง
1662 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล
1663 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน
1664 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ท่ามะนาว
1665 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.นาโสม
1666 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.นิคมลํานารายณ์
1667 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.บัวชุม
1668 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี
1669 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ม่วงค่อม
1670 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย์
1671 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ
1672 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลตําบลโคกสลุด
1673 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลตําบลโพธิ์ตลาดแก้ว
1674 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลตําบลท่าโขลง
1675 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน
1676 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางคู้
1677 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์
1678 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.หัวสําโรง
1679 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ซับจําปา
1680 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น
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1681 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หัวลํา
1682 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.โพนทอง
1683 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.บางขาม
1684 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.บ้านชี
1685 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.บ้านทราย
1686 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.มหาสอน
1687 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.หนองเมือง
1688 ลพบุรี อ.บ้านหม่ี อบต.หนองกระเบยีน
1689 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม เทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง
1690 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม เทศบาลตําบลแก่งเสือเต้น
1691 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม เทศบาลตําบลพัฒนานิคม
1692 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.โคกสลุง
1693 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.น้ําสุด
1694 ลพบุรี อ.ลําสนธิ อบต.ซับสมบูรณ์
1695 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ เทศบาลตําบลสระโบสถ์
1696 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ อบต.ทุ่งท่าช้าง
1697 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์
1698 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์
1699 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.บ่อทอง
1700 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ยางโทน
1701 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.หนองม่วง
1702 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลท่าผา
1703 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลวังพร้าว
1704 ลําปาง อ.เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน
1705 ลําปาง อ.เมืองลําปาง อบต.บ้านแลง
1706 ลําปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมกลาง
1707 ลําปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมขวา
1708 ลําปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลตําบลแจ้ห่ม
1709 ลําปาง อ.แจ้ห่ม อบต.เมืองมาย
1710 ลําปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1711 ลําปาง อ.แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร
1712 ลําปาง อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ
1713 ลําปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านบอม
1714 ลําปาง อ.แม่ทะ อบต.วังเงิน
1715 ลําปาง อ.แม่พริก เทศบาลตําบลแม่พริก
1716 ลําปาง อ.แม่พริก เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง
1717 ลําปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก
1718 ลําปาง อ.งาว เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
1719 ลําปาง อ.งาว เทศบาลตําบลหลวงใต้
1720 ลําปาง อ.งาว อบต.นาแก
1721 ลําปาง อ.งาว อบต.บ้านโป่ง
1722 ลาํปาง อ.วังเหนือ อบต.วังซ้าย
1723 ลําปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทรายคํา
1724 ลําปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทอง
1725 ลําปาง อ.ห้างฉัตร เทศบาลตําบลห้างฉัตร
1726 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลประตูป่า
1727 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลหนองช้างคืน
1728 ลําพูน อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลตําบลหนองยวง
1729 ลําพูน อ.ทุ่งหัวช้าง อบต.บ้านปวง
1730 ลําพูน อ.บ้านโฮ่ง อบต.เวียงกานต์
1731 ลําพูน อ.บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู
1732 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลก้อ
1733 ลําพูน อ.ลี้ อบต.แม่ลาน
1734 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.เสียว
1735 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.ท่าคล้อ
1736 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.หนองงูเหลือม
1737 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.หนองหว้า
1738 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.หนองฮาง
1739 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลตําบลเมืองจันทร์
1740 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลตําบลหนองใหญ่
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1741 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนข่า
1742 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนค้อ
1743 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด
1744 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน
1745 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ซํา
1746 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแก้ว
1747 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ
1748 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ
1749 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง
1750 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนค้อ
1751 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โพธิ์
1752 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.บก
1753 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.หนองกุง
1754 ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เทศบาลตําบลโดด
1755 ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เทศบาลตําบลผือใหญ่
1756 ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อบต.อีเซ
1757 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลตําบลไพรบึง
1758 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ดินแดง
1759 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.สุขสวัสด์ิ
1760 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ เทศบาลตําบลสวนกล้วย
1761 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ เทศบาลตําบลหนองหญ้าลาด
1762 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เมือง
1763 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เวียงเหนือ
1764 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.กุดเสลา
1765 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.จานใหญ่
1766 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.ชํา
1767 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.ภูผาหมอก
1768 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.รุง
1769 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.โนนสัง
1770 ศรสีะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ดู่



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1771 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ทาม
1772 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.บัวน้อย
1773 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ยาง
1774 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองบัว
1775 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง
1776 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ เทศบาลตําบลเมืองขุขันธ์
1777 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ เทศบาลตําบลศรีสะอาด
1778 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.โคกเพชร
1779 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.โสน
1780 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ใจดี
1781 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.กฤษณา
1782 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ดองกําเม็ด
1783 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ตะเคียน
1784 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ตาอุด
1785 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่
1786 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ศรีตระกูล
1787 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.สะเดาใหญ่
1788 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ
1789 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยใต้
1790 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยสําราญ
1791 ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ เทศบาลตําบลกันทรอม
1792 ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ เทศบาลตําบลสิ
1793 ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ อบต.ไพร
1794 ศรีสะเกษ อ.น้ําเกลี้ยง อบต.เขิน
1795 ศรีสะเกษ อ.น้ําเกลี้ยง อบต.คูบ
1796 ศรีสะเกษ อ.น้ําเกลี้ยง อบต.ตองปิด
1797 ศรีสะเกษ อ.น้ําเกลี้ยง อบต.น้ําเกลี้ยง
1798 ศรีสะเกษ อ.น้ําเกลี้ยง อบต.รุ่งระวี
1799 ศรีสะเกษ อ.น้ําเกลี้ยง อบต.ละเอาะ
1800 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ์ อบต.เป๊าะ



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1801 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.โพธิ์ศรี
1802 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.กู่
1803 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.ดู่
1804 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.ตูม
1805 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.พิมาย
1806 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.สําโรงปราสาท
1807 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน
1808 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.โนนเพ็ก
1809 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ตาํแย
1810 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พยุห์
1811 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พรหมสวัสด์ิ
1812 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองค้า
1813 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.โคกตาล
1814 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ไพรพัฒนา
1815 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ดงรัก
1816 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนราม
1817 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตึ้กชู
1818 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.กุดเมืองฮาม
1819 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.คอนกาม
1820 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.บึงบอน
1821 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.ยางชุมใหญ่
1822 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.ลิ้นฟ้า
1823 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เทศบาลตําบลเมืองคง
1824 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เทศบาลตําบลบัวหุ่ง
1825 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เทศบาลตําบลส้มป่อย
1826 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.เมืองแคน
1827 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.เมืองคง
1828 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.เมืองคง
1829 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.ไผ่
1830 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.ด่าน
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1831 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.ดู่
1832 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.สร้างปี่
1833 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.หนองหมี
1834 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.หนองอ่ึง
1835 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.หว้านคํา
1836 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลตําบลวังหิน
1837 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ดวนใหญ่
1838 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุ่งสว่าง
1839 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแก้ว
1840 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ศรีสําราญ
1841 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.เสื่องข้าว
1842 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.พิงพวย
1843 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม
1844 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์
1845 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.กุง
1846 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ้ง
1847 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง
1848 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ปราสาท
1849 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม
1850 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน
1851 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย เทศบาลตําบลอุทุมพรพิสัย
1852 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แข้
1853 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แขม
1854 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.ตาเกษ
1855 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.สําโรง
1856 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.หนองไฮ
1857 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา
1858 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก
1859 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า
1860 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1861 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.เต่างอย
1862 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.จันทร์เพ็ญ
1863 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.นาตาล
1864 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.บึงทวาย
1865 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลเหล่าปอแดง
1866 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โคกก่อง
1867 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงชน
1868 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ
1869 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.พังขว้าง
1870 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย
1871 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ เทศบาลตําบลตองโขบ
1872 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงคํา
1873 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว เทศบาลตําบลนาแก้ว
1874 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว เทศบาลตําบลบ้านโพน
1875 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา
1876 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.บ้านแป้น
1877 สกลนคร อ.กุดบาก เทศบาลตําบลกุดไห
1878 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์
1879 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.นาโพธิ์
1880 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.อุ่มจาน
1881 สกลนคร อ.คําตากล้า อบต.คําตากล้า
1882 สกลนคร อ.คําตากล้า อบต.นาแต้
1883 สกลนคร อ.นิคมน้ําอูน อบต.นิคมน้ําอูน
1884 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด
1885 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทอง
1886 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้
1887 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.บ่อแก้ว
1888 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลตําบลไร่
1889 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน
1890 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลตําบลบัวสว่าง



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1891 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลตําบลพอกน้อย
1892 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลตําบลวังยาง
1893 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.บะฮี
1894 สกลนคร อ.พังโคน เทศบาลตําบลไฮหย่อง
1895 สกลนคร อ.พังโคน เทศบาลตําบลพังโคนศรีจําปา
1896 สกลนคร อ.พังโคน อบต.ต้นผึ้ง
1897 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.กกปลาซิว
1898 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา
1899 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลตําบลคูสะคาม
1900 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลตําบลวานรนิวาส
1901 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองแวง
1902 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.เดื่อศรีคันไชย
1903 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส
1904 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย
1905 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
1906 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.ค้อเขียว
1907 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง
1908 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลบ้านต้าย
1909 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลสว่างแดนดิน
1910 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลหนองหลวง
1911 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง
1912 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ธาตุทอง
1913 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ
1914 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถ่อน
1915 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลตําบลท่าศิลา
1916 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลตําบลปทุมวาปี
1917 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลตําบลวัฒนา
1918 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลตําบลส่องดาวหนองแดง
1919 สกลนคร อ.อากาศอํานวย เทศบาลตําบลท่าก้อน
1920 สกลนคร อ.อากาศอํานวย อบต.โพนงาม



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1921 สงขลา อ.เทพา อบต.เกาะสะบ้า
1922 สงขลา อ.เทพา อบต.ปากบาง
1923 สงขลา อ.คลองหอยโข่ง เทศบาลตําบลทุ่งลาน
1924 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลตําบลนาทวี
1925 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลตําบลนาสีทอง
1926 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คูขุด
1927 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.คูหา
1928 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ป่าขาด
1929 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลตําบลเจ๊ะปิลัง
1930 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกาะสาหร่าย
1931 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ปูยู
1932 สตูล อ.ควนโดน อบต.วังประจัน
1933 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง
1934 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ขอนคลาน
1935 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง
1936 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่บ่อหิน
1937 สตูล อ.ละงู อบต.เขาขาว
1938 สตูล อ.ละงู อบต.ปากน้ํา
1939 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
1940 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลตําบลบางบ่อ
1941 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.เปร็ง
1942 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกระสอบ
1943 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกะเจ้า
1944 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางน้ําผึ้ง
1945 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขันแตก
1946 สมุทรสงคราม อ.อัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
1947 สมุทรสงคราม อ.อัมพวา อบต.วัดประดู่
1948 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร
1949 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย
1950 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าเสา



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1951 สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว อบต.บ้านแพ้ว
1952 สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว อบต.อําแพง
1953 สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์
1954 สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง
1955 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว
1956 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว เทศบาลตําบลท่าเกษม
1957 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.โคกปี่ฆ้อง
1958 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.ท่าเกษม
1959 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.ท่าแยก
1960 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.บ้านแก้ง
1961 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.ศาลาลําดวน
1962 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.สระแก้ว
1963 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.หนองบอน
1964 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น
1965 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองแวง
1966 สระแก้ว อ.คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด
1967 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.เบญจขร
1968 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.ไทยอุดม
1969 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา
1970 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช
1971 สระแก้ว อ.วังน้ําเย็น อบต.คลองหินปูน
1972 สระแก้ว อ.วังน้ําเย็น อบต.ตาหลังใน
1973 สระแก้ว อ.วังน้ําเย็น อบต.ทุ่งมหาเจริญ
1974 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลตําบลวังสมบูรณ์
1975 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ
1976 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง
1977 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.ท่าเกวียน
1978 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองแวง
1979 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.ห้วยโจด
1980 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ เทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
1981 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ เทศบาลตําบลบ้านด่าน
1982 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่
1983 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองทับจันทร์
1984 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน้ําใส
1985 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.ทับพริก
1986 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.ท่าข้าม
1987 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.หันทราย
1988 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลกุดนกเปล้า
1989 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลตําบลต้นตาล-พระยาทด
1990 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลตําบลหัวปลวก
1991 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.บ้านยาง
1992 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ม่วงงาม
1993 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.เตาปูน
1994 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ชําผักแพว
1995 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ตาลเด่ียว
1996 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ท่าคล้อ
1997 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ท่าตูม
1998 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.หินซ้อน
1999 สระบุรี อ.ดอนพุด อบต.ดงตะงาว
2000 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลตําบลหนองบัว
2001 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่
2002 สระบุรี อ.พระพุทธบาท เทศบาลตําบลธารเกษม
2003 สระบุรี อ.พระพุทธบาท เทศบาลตําบลนายาว
2004 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก
2005 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ
2006 สระบุรี อ.วังม่วง อบต.วังม่วง
2007 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.เจริญธรรม
2008 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.บ้านลํา
2009 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.วิหารแดง
2010 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2011 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลตําบลคชสิทธิ์
2012 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง
2013 สระบุรี อ.หนองแค อบต.คชสิทธิ์
2014 สระบุรี อ.หนองแค อบต.บัวลอย
2015 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองไข่น้ํา
2016 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจรเข้
2017 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก
2018 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ
2019 สระบุรี อ.หนองโดน เทศบาลตําบลหนองโดน
2020 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บา้นกลับ
2021 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.หนองโดน
2022 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
2023 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม
2024 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.จักรสีห์
2025 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธิ์
2026 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางกระบือ
2027 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมัญ
2028 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.หัวไผ่
2029 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน เทศบาลตําบลโพสังโฆ
2030 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.คอทราย
2031 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ค่ายบางระจัน
2032 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ท่าข้าม
2033 สิงหบ์ุรี อ.ท่าช้าง เทศบาลตําบลถอนสมอ
2034 สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง อบต.โพประจักษ์
2035 สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง อบต.วิหารขาว
2036 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.แม่ลา
2037 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.บ้านจ่า
2038 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.โรงช้าง
2039 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.พระงาม
2040 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.ทองเอน



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2041 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.น้ําตาล
2042 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.ห้วยชัน
2043 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลเมืองเก่า
2044 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ตาลเต้ีย
2045 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย
2046 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
2047 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก
2048 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านน้ําพุ
2049 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังลึก
2050 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ
2051 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.ศรีนคร
2052 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านแก่ง
2053 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ป่าง้ิว
2054 สุโขทัย อ.ศรีสําโรง อบต.บ้านซ่าน
2055 สุโขทัย อ.ศรีสําโรง อบต.บ้านนา
2056 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก
2057 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ปากน้ํา
2058 สุพรรณบรุี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเดิมบาง
2059 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.โคกช้าง
2060 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.บ่อกรุ
2061 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา
2062 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลท่าระหัด
2063 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสวนแตง
2064 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า
2065 สุพรรณบุรี อ.เมืองสพุรรณบุรี อบต.ดอนตาล
2066 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.รั้วใหญ่
2067 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี
2068 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.สระกระโจม
2069 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย
2070 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง เทศบาลตําบลด่านช้าง



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2071 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.องค์พระ
2072 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลตําบลโคกคราม
2073 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลตําบลต้นคราม
2074 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลตําบลบางปลาม้า
2075 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วังน้ําเย็น
2076 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดดาว
2077 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.องครักษ์
2078 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลตําบลวังยาง
2079 สพุรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลตําบลศรีประจันต์
2080 สุพรรณบุรี อ.สองพ่ีน้อง เทศบาลตําบลทุ่งคอก
2081 สุพรรณบุรี อ.สองพ่ีน้อง อบต.บ่อสุพรรณ
2082 สุพรรณบุรี อ.สองพ่ีน้อง อบต.บางเลน
2083 สุพรรณบุรี อ.สองพ่ีน้อง อบต.บางตะเคียน
2084 สุพรรณบุรี อ.สองพ่ีน้อง อบต.หนองบ่อ
2085 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.บ้านสระ
2086 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.ย่านยาว
2087 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.วังลึก
2088 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.หนองผักนาก
2089 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม
2090 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง
2091 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม
2092 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ
2093 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลเจดีย์
2094 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลกระจัน
2095 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลจรเข้สามพัน
2096 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลท้าวอู่ทอง
2097 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลบ้านดอน
2098 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลสระยายโสม
2099 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.ดอนมะเกลือ
2100 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.ยุ้งทะลาย



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2101 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.หนองโอ่ง
2102 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลตําบลเกาะเต่า
2103 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลตําบลเพชรพะงัน
2104 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.พ่วงพรมคร
2105 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลตําบลวัดประดู่
2106 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลตําบลเวียง
2107 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุ่ง
2108 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ป่าเว
2109 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลตําบลกรูด
2110 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ถํ้าสิงขร
2111 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ปากแพรก
2112 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน อบต.พรุไทย
2113 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ
2114 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา
2115 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลตําบลคลองปราบ
2116 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลตําบลควนศรี
2117 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์
2118 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลตําบลคลองชะอุ่น
2119 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรโสภา
2120 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.ท่าโรงช้าง
2121 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่
2122 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง
2123 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง
2124 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แสลงพันธ์
2125 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตระแสง
2126 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตั้งใจ
2127 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง
2128 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว
2129 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ราม
2130 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สําโรง



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2131 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน
2132 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.คําผง
2133 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง
2134 สุรินทร์ อ.กาบเชิง เทศบาลตําบลกาบเชิง
2135 สุรินทร์ อ.กาบเชิง อบต.แนงมุด
2136 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง
2137 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง
2138 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ
2139 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ชุมแสง
2140 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ
2141 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ลุ่มระวี
2142 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลชุมพลบุรี
2143 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลยะวึก
2144 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลสระขุด
2145 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว
2146 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.โพนครก
2147 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.พรมเทพ
2148 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองเมธี
2149 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ตาวัง
2150 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.บัวเชด
2151 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.สะเดา
2152 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ไพล
2153 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.กังแอน
2154 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ
2155 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บา้นไทร
2156 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปรือ
2157 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี เทศบาลตําบลรัตนบุรี
2158 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด
2159 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.น้ําเขียว
2160 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2161 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวทอง
2162 สุรินทร์ อ.ลําดวน เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท์
2163 สุรินทร์ อ.ลําดวน อบต.อู่โลก
2164 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง
2165 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลตําบลผักไหม
2166 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลตําบลศีขรภูมิ
2167 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.นารุ่ง
2168 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ยาง
2169 สุรินทร์ อ.สนม อบต.โพนโก
2170 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองอียอ
2171 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หัวงัว
2172 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม
2173 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ขอนแตก
2174 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาตุม
2175 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ทับทัน
2176 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สะกาด
2177 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สังขะ
2178 สุรินทร์ อ.สําโรงทาบ เทศบาลตําบลสําโรงทาบ
2179 สุรินทร์ อ.สําโรงทาบ อบต.เสม็จ
2180 สุรินทร์ อ.สําโรงทาบ อบต.กระออม
2181 สุรินทร์ อ.สําโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม
2182 สุรินทร์ อ.สําโรงทาบ อบต.หนองฮะ
2183 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี
2184 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง
2185 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร
2186 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลเวียงคุก
2187 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย
2188 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลบ้านเดื่อ
2189 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี
2190 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2191 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ
2192 หนองคาย อ.โพนพิสัย เทศบาลตําบลโพนพิสัย
2193 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.เหล่าต่างคํา
2194 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.จุมพล
2195 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.ชุมช้าง
2196 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.นาหนัง
2197 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.ท่าบ่อ
2198 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.น้ําโมง
2199 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์
2200 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพุทธบาท
2201 หนองคาย อ.สระใคร อบต.คอกช้าง
2202 หนองคาย อ.สระใคร อบต.บ้านฝาง
2203 หนองคาย อ.สังคม อบต.บ้านม่วง
2204 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม
2205 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
2206 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลนามะเฟือง
2207 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.โนนขม้ิน
2208 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.โนนทัน
2209 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลาํภู อบต.กุดจิก
2210 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.บ้านขาม
2211 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.บ้านพร้าว
2212 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.ป่าไม้งาม
2213 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หนองบัว
2214 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หนองภัยศูนย์
2215 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองสวรรค์
2216 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หนองหว้า
2217 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบต.หัวนา
2218 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง เทศบาลตําบลโนนสัง
2219 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง เทศบาลตําบลบ้านค้อ
2220 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2221 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง
2222 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.กุดดู่
2223 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.นิคมพัฒนา
2224 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม
2225 หนองบัวลําภู อ.นากลาง อบต.ดงสวรรค์
2226 หนองบัวลําภู อ.นากลาง อบต.อุทัยสวรรค์
2227 หนองบัวลําภู อ.นาวัง เทศบาลตําบลนาเหล่า
2228 หนองบัวลําภู อ.นาวัง อบต.นาแก
2229 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลจอมทอง
2230 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลยางหล่อ
2231 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลหนองแก
2232 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.เมืองใหม่
2233 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง
2234 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.กุดสะเทียน
2235 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง
2236 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ศรบีุญเรือง
2237 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองกุงแก้ว
2238 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้
2239 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดี
2240 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา
2241 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา อบต.กุดผึ้ง
2242 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ
2243 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก
2244 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง
2245 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง เทศบาลตําบลโพสะ
2246 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง เทศบาลตําบลศาลาแดง
2247 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.คลองวัว
2248 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.ตลาดกรวด
2249 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.ป่าง้ิว
2250 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.ย่านซ่ือ



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2251 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.หัวไผ่
2252 อ่างทอง อ.แสวงหา เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
2253 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.จําลอง
2254 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน
2255 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.วังน้ําเย็น
2256 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.ศรีพราน
2257 อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.สีบัวทอง
2258 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลทางพระ
2259 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลรํามะสัก
2260 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.บางพลับ
2261 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.บางระกํา
2262 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.ยางช้าย
2263 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.หนองแม่ไก่
2264 อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.องครักษ์
2265 อ่างทอง อ.ไชโย อบต.เทวราช
2266 อ่างทอง อ.ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์
2267 อ่างทอง อ.ไชโย อบต.ราชสถิตย์
2268 อ่างทอง อ.ป่าโมก เทศบาลตําบลป่าโมก
2269 อ่างทอง อ.ป่าโมก อบต.บางเสด็จ
2270 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลสาวร้องไห้
2271 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลห้วยคันแหลน
2272 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่จําศีล
2273 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง
2274 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก
2275 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.ตลาดใหม่
2276 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.บางจัก
2277 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.หัวตะพาน
2278 อ่างทอง อ.สามโก้ เทศบาลตําบลสามโก้
2279 อ่างทอง อ.สามโก้ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
2280 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนํ้าปลีก



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2281 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน
2282 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง
2283 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก
2284 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาแต้
2285 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบต.หนองมะแซว
2286 อํานาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2287 อํานาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.นาเวียง
2288 อํานาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.คําเข่ือนแก้ว
2289 อํานาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ชานุมาน
2290 อํานาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ป่าก่อ
2291 อํานาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา
2292 อํานาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม
2293 อํานาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.นาหว้า
2294 อํานาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ลือ
2295 อํานาจเจริญ อ.พนา เทศบาลตําบลพนา
2296 อํานาจเจริญ อ.พนา อบต.จานลาน
2297 อํานาจเจริญ อ.ลืออํานาจ เทศบาลตําบลดงมะยาง
2298 อํานาจเจริญ อ.ลืออํานาจ อบต.แมด
2299 อํานาจเจริญ อ.ลืออํานาจ อบต.ดงบัง
2300 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลตําบลเค็งใหญ่
2301 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ
2302 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลตําบลหัวตะพาน
2303 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.จิกดู่
2304 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สร้างถ่อน้อย
2305 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.หนองแก้ว
2306 อุดรธานี อ.เพ็ญ เทศบาลตําบลเพ็ญ
2307 อุดรธานี อ.เพ็ญ เทศบาลตําบลบ้านธาตุ
2308 อุดรธานี อ.เพ็ญ อบต.เชียงหวาง
2309 อุดรธานี อ.เพ็ญ อบต.นาบวั
2310 อุดรธานี อ.เพ็ญ อบต.บ้านเหล่า



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2311 อุดรธานี อ.เพ็ญ อบต.สุมเส้า
2312 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห์
2313 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลบ้านตาด
2314 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง
2315 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ
2316 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.โคกสะอาด
2317 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.นากว้าง
2318 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.นาดี
2319 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาคํา
2320 อุดรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลตําบลหนองแวงโนนสะอาด
2321 อุดรธานี อ.โนนสะอาด อบต.ทมนางาม
2322 อุดรธานี อ.โนนสะอาด อบต.หนองกุงศรี
2323 อุดรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลตําบลไชยวาน
2324 อุดรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลตําบลหนองแวงแก้มหอม
2325 อุดรธานี อ.ไชยวาน อบต.คําเลาะ
2326 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลเมืองเพีย
2327 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลกุดจับ
2328 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค
2329 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม
2330 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลสร้างก่อ
2331 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.กุดจับ
2332 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ตานเลียน
2333 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.สร้างก่อ
2334 อุดรธานี อ.กุมภวาปี เทศบาลตําบลแชแล
2335 อุดรธานี อ.กุมภวาปี เทศบาลตําบลหนองหว้า
2336 อุดรธานี อ.กุมภวาปี อบต.ตูมใต้
2337 อุดรธานี อ.กุมภวาปี อบต.ผาสุก
2338 อุดรธานี อ.กู่แก้ว เทศบาลตําบลกู่แก้ว
2339 อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลตําบลทุ่งฝน
2340 อุดรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาทม



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2341 อุดรธานี อ.นายูง เทศบาลตําบลโนนทอง
2342 อุดรธานี อ.นายูง อบต.นาแค
2343 อุดรธานี อ.น้ําโสม อบต.นางัว
2344 อุดรธานี อ.น้ําโสม อบต.น้ําโสม
2345 อุดรธานี อ.น้ําโสม อบต.ศรีสําราญ
2346 อุดรธานี อ.น้ําโสม อบต.สามัคคี
2347 อุดรธานี อ.น้ําโสม อบต.หนองแวง
2348 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.โพนสูง
2349 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.ถ่อนนาลับ
2350 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาไหม
2351 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาคํา
2352 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านดุง
2353 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านตาด
2354 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านม่วง
2355 อุดรธานี อ.บ้านดุง อบต.อ้อมกอ
2356 อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตําบลกลางใหญ่
2357 อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตําบลคําบง
2358 อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตําบลบ้านผือ
2359 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง
2360 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.ข้าวสาร
2361 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.คําด้วง
2362 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.จําปาโมง
2363 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านค้อ
2364 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านผือ
2365 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองแวง
2366 อุดรธานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด
2367 อุดรธานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม อบต.อุ่มจาน
2368 อุดรธานี อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.ดอนกลอย
2369 อุดรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลตําบลบะยาว
2370 อุดรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลตําบลลําพันชาด



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2371 อุดรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ
2372 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.คําโคกสูง
2373 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําปี
2374 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลตําบลหัวนาคํา
2375 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง
2376 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.นายูง
2377 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ
2378 อุดรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลตําบลบ้านยวด
2379 อุดรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลตําบลสร้างคอม
2380 อุดรธานี อ.สร้างคอม อบต.เชียงดา
2381 อุดรธานี อ.สร้างคอม อบต.นาสะอาด
2382 อุดรธานี อ.หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี
2383 อุดรธานี อ.หนองแสง อบต.ทับกุง
2384 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลตําบลโนนหวาย
2385 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองบัวบาน
2386 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองอ้อ-โนนหวาย
2387 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า
2388 อุดรธานี อ.หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง
2389 อุดรธานี อ.หนองหาน เทศบาลตําบลหนองไผ่
2390 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.โพนงาม
2391 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.พังงู
2392 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองหาน
2393 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลคุ้งตะเภา
2394 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลง้ิวงาม
2395 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม
2396 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อบต.วังดิน
2397 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อบต.หาดง้ิว
2398 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน เทศบาลตําบลบ้านแก่ง
2399 อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน อบต.น้ําพ้ี
2400 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลจริม



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ หน่วยงาน
2401 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลร่วมจิต
2402 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าปลา
2403 อุตรดิตถ์ อ.น้ําปาด อบต.น้ําไคร้
2404 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.ท่าสัก
2405 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.นาอิน
2406 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล เทศบาลตําบลพระเสด็จ
2407 อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี อบต.หนองแก
2408 อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี อบต.หนองไผ่แบน
2409 อุทัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน
2410 อุทัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลตําบลหนองสระ
2411 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลตําบลเมืองการุ้ง
2412 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เจ้าวัด
2413 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.คอกควาย
2414 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองจอก
2415 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองบ่มกล้วย
2416 อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.น้ํารอบ
2417 อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลตําบลสว่างอารมณ์
2418 อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.หนองหลวง
2419 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง เทศบาลตําบลหนองขาหย่าง
2420 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ท่าโพ
2421 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่
2422 อุทัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองฉาง
2423 อุทัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ทองหลาง
2424 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองนกทา
2425 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา
2426 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.นาแวง
2427 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.หนองสิม
2428 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน เทศบาลตําบลบ้านกอก
2429 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน เทศบาลตําบลห้วยเรือ
2430 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.แดงหม้อ
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2431 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.โนนรัง
2432 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.กลางใหญ่
2433 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ชีทวน
2434 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ท่าไห
2435 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ธาตุน้อย
2436 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.นาคําใหญ่
2437 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ยางข้ีนก
2438 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ศรีสุข
2439 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.สร้างถ่อ
2440 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.หัวดอน
2441 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม เทศบาลตําบลโพนงาม
2442 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.ป่าโมง
2443 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.ข้ีเหล็ก
2444 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.ปะอาว
2445 อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก อบต.แพงใหญ่
2446 อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก อบต.โพนเมือง
2447 อุบลราชธานี อ.โขงเจียม เทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม
2448 อุบลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.โขงเจียม
2449 อุบลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.นาโพธิ์กลาง
2450 อุบลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยยาง
2451 อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร อบต.เหล่างาม
2452 อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร อบต.ม่วงใหญ่
2453 อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร อบต.สองคอน
2454 อุบลราชธานี อ.โพธิ์ไทร อบต.สําโรง
2455 อุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง
2456 อุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.คําไฮใหญ่
2457 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.เซเป็ด
2458 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.กระเดียน
2459 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.กุดยาลวน
2460 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.ขามเปี้ย
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2461 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.คอนสาย
2462 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.คําเจริญ
2463 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.ตระการ
2464 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.ถํ้าแข้
2465 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.ท่าหลวง
2466 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.บ้านแดง
2467 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.สะพือ
2468 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
2469 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.คําหว้า
2470 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ตาลสุม
2471 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.สําโรง
2472 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.หนองกุง
2473 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.โคกชําแระ
2474 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.กุดเรือ
2475 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.นาเกษม
2476 อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม อบต.หนองอ้ม
2477 อุบลราชธานี อ.นาเยีย อบต.นาดี
2478 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง
2479 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์
2480 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.กองโพน
2481 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน
2482 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พังเคน
2483 อุบลราชธานี อ.น้ําขุ่น เทศบาลตําบลตาเกา
2484 อุบลราชธานี อ.น้ําขุ่น อบต.โคกสะอาด
2485 อุบลราชธานี อ.น้ํายืน เทศบาลตําบลโซง
2486 อุบลราชธานี อ.น้ํายืน อบต.เก่าขาม
2487 อุบลราชธานี อ.น้ํายืน อบต.โดมประดิษฐ์
2488 อุบลราชธานี อ.น้ํายืน อบต.ยาง
2489 อุบลราชธานี อ.น้ํายืน อบต.ยางใหญ่
2490 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลตําบลบุณฑริก
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2491 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โนนค้อ
2492 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โพนงาม
2493 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.ห้วยข่า
2494 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร เทศบาลตําบลกุดชมภู
2495 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง
2496 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.ไร่ใต้
2497 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก
2498 อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่
2499 อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่
2500 อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง
2501 อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ
2502 อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง
2503 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ เทศบาลตําบลคําขวาง
2504 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ
2505 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ เทศบาลตําบลธาตุ
2506 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ อบต.โนนโหนน
2507 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ อบต.สระสมิง
2508 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ดอนใหญ่
2509 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบ่าย
2510 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน
2511 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาคํา
2512 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย
2513 อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลตําบลท่าช้าง
2514 อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลตําบลบุ่งมะแลง
2515 อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ อบต.แก่งโดม
2516 อุบลราชธานี อ.สําโรง เทศบาลตําบลสําโรง
2517 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.โคกก่อง
2518 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.โคกสว่าง
2519 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.โนนกลาง
2520 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.โนนกาเล็น
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2521 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.ขามป้อม
2522 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.ค้อน้อย
2523 อุบลราชธานี อ.สําโรง อบต.หนองไฮ
2524 อุบลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลตําบลช่องเม็ก
2525 อุบลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย
2526 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร่
2527 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ช่องเม็ก


