
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
1 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.ปลิ฿อก ศพด.โบออง
2 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ล่ินถิ่น ศพด.หนองบาง
3 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.สหกรณแนิคม ศพด.บานสะพานลาว(หวยสมจิตร)
4 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.หวยเขยง ศพด.ปากลําปล็ิอค
5 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.หนิดาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิดาด
6 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ทองผาภมูิ ศพด.เทศบาลตําบลทองผาภมูิ
7 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ทาขนุน ศพด.เทศบาลตําบลทาขนุน
8 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.ทาลอ ศพด.โรงเรียนเขาดินวทิยาคาร
9 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.ทาตะครอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาตะครอ
10 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.วงัขนาย ศพด.เทศบาลตําบลวงัขนาย
11 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.วงัศาลา ศพด.เทศบาลตําบลวงัศาลา
12 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.ทามวง ศพด.เทศบาลตําบลทามวง
13 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.สํารอง ศพด.เทศบาลตําบลสํารอง
14 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.หนองขาว ศพด.เทศบาลตําบลหนองขาว
15 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.หนองตากยา ศพด.เทศบาลตําบลหนองตากยา(ดิศกุล)
16 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.รางสาล่ี ศพด.โรงเรียนวดัขุนไทยธาราราม
17 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.เขานอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขานอย
18 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ตะครํ้าเอน ศพด.วดัสํานักตะครอ
19 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ ศพด.วดัเขากะอาง
20 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.พระแทน ศพด.วดัพระแทนดงรัง
21 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.พงตึก ศพด.วดัดงสัก
22 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.ทาไม ศพด.กระตายเตน
23 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.ลูกแก ศพด.เทศบาลตําบลลูกแก
24 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.สนามแย ศพด.สนามแย
25 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.หนองลาน ศพด.เทศบาลตําบลหนองลาน
26 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.หวายเหนียว ศพด.วดัหวายเหนียว
27 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.พระแทนลําพระยา ศพด.เทศบาลตําบลพระแทนลําพระยา
28 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.แสนตอ ศพด.โรงเรียนวดัแสนตอ
29 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ดอนชะเอม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนชะเอม
30 กาญจนบรีุ ไทรโยค ทต.ไทรโยค ศพด.ทุงกางยาง
31 กาญจนบรีุ ไทรโยค ทต.วงัโพธิ์ ศพด.เทศบาลตําบลวงัโพธิ์
32 กาญจนบรีุ ไทรโยค ทต.น้ําตกไทรโยคนอย ศพด.เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย
33 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.ทาเสา(อ.ไทรโยค) ศพด.วดัพตุะเคียน
34 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.บองต้ี ศพด.บานทุงมะเซอยอ
35 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.ลุมสุม ศพด.วดัพนุอย
36 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.สิงหแ ศพด.บานวงัสิงหแ
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ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
37 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.กลอนโด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกลอนโด(บานทุงมะขามเฒา)

38 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.จรเขเผือก ศพด.บานทาโปงุ
39 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.หนองไผ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองไผ(บานทาพยอม)
40 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย ทต.ดานมะขามเต้ีย ศพด.เทศบาลตําบลดานมะขามเต้ีย
41 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.ดานมะขามเต้ีย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดานมะขามเต้ีย
42 กาญจนบรีุ บอพลอย ทต.บอพลอย ศพด.บอพลอย
43 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.ชองดาน ศพด.บานสามยอด
44 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หนองกราง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกราง
45 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หนองกุม ศพด.วดัทุงมะสังหมู3
46 กาญจนบรีุ บอพลอย ทต.หนองรี ศพด.วดัหนองรี
47 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หลุมรัง ศพด.หลุมรัง
48 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.ดอนเจดียแ ศพด.ดอนเจดียแ
49 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร ศพด.บานดอนตาเพชร
50 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.พนมทวน ศพด.เทศบาลตําบลพนมทวน
51 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.ตลาดเขต ศพด.บานตลาดเขต
52 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.พงัตรุ ศพด.วดัเบญพาด
53 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.รางหวาย ศพด.อนุบาลพนมทวน(บานรางหวาย)
54 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.เกาะสําโรง ศพด.บานเกาะสําโรง(บานแกงหลวง)
55 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.แกงเส้ียน ศพด.หนองผักบุง
56 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.แกงเส้ียน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแกงเส้ียน
57 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.ทามะขาม ศพด.วดัทามะขาม
58 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.ชองสะเดา ศพด.บานทาทุงนา(เดิม"บานทบัศิลา")
59 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.บานเกา ศพด.หวยน้ําขาว
60 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.ปากแพรก ศพด.เทศบาลตําบลปากแพรก
61 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.วงัดง ศพด.วดัเขานอย
62 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทม.กาญจนบรีุ ศพด.วดัไชยชุมพลชนะสงคราม
63 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.ลาดหญา ศพด.วดัเย็นสนิทธรรมาราม
64 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.หนองบวั ศพด.บานพเุลียบ
65 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.หนองหญา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหญา
66 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.หนองบวั ศพด.เทศบาลตําบลหนองบวั
67 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.ลาดหญา ศพด.เทศบาลตําบลลาดหญา
68 กาญจนบรีุ เลาขวญั ทต.เลาขวญั ศพด.บานเลาขวญั
69 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.เลาขวญั ศพด.วดัแสลบเขต
70 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.ทุงกระบ่ํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา
71 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองนกแกว ศพด.บานหนองเค็ด
72 กาญจนบรีุ เลาขวญั ทต.หนองฝูาย ศพด.หนองฝูาย
73 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองฝูาย ศพด.กรับใหญ
74 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองโสน ศพด.บานหนองโสน
75 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองปลิง ศพด.ตําบลหนองปลิง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
76 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองประดู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองประดู
77 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ ทต.เขาโจด ศพด.บานตีนตก
78 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต.ทากระดาน ศพด.วดัทากระดาน
79 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ ทต.วงักะ ศพด.วดัวงักแวเิวการาม
80 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ อบต.ปรังเผล ศพด.ทาดินแดง
81 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ อบต.ไลโว ศพด.บานจะแก
82 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ อบต.หนองลู ศพด.บานพระเจดียแสามองคแ
83 กาญจนบรีุ หนองปรือ ทต.หนองปรือ ศพด.หนองปรือ
84 กาญจนบรีุ หนองปรือ ทต.สมเด็จเจริญ ศพด.บารมี
85 กาญจนบรีุ หนองปรือ อบต.หนองปรือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองปรือ
86 กาญจนบรีุ หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล ศพด.เทศบาลตําบลหนองปลาไหล
87 กาญจนบรีุ หวยกระเจา ทต.หวยกระเจา ศพด.วดัหวยกระเจา
88 กาญจนบรีุ หวยกระเจา อบต.ดอนแสลบ ศพด.วดัดอนแสลบ
89 กาญจนบรีุ หวยกระเจา ทต.สระลงเรือ ศพด.เทศบาลตําบลสระลงเรือ
90 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.หนองขาว รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว
91 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.ขุนซอง ศพด.วดัหนิดาด
92 จันทบรีุ แกงหางแมว ทต.พวา ศพด.วดัคลองครก
93 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.แกงหางแมว ศพด.บานโปงุขนมจีน
94 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.เขาวงกต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาวงกต
95 จันทบรีุ ขลุง ทต.ตกพรม ศพด.เทศบาลตําบลตกพรม
96 จันทบรีุ ขลุง อบต.วงัสรรพรส ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัสรรพรส
97 จันทบรีุ ขลุง ทม.ขลุง ศพด.เทศบาลเมืองขลุง
98 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.พลวง ศพด.บานคลองตะเคียน
99 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง ศพด.เทศบาลตําบลตะเคียนทอง
100 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.ชากไทย ศพด.ตําบลชากไทย
101 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.จันทเขลม ศพด.เทศบาลตําบลจันทเขลม
102 จันทบรีุ ทาใหม ทต.หนองคลา ศพด.วดัศรีเมือง
103 จันทบรีุ ทาใหม อบต.คลองขุด ศพด.สิรินธร6
104 จันทบรีุ ทาใหม อบต.ตะกาดเงา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา
105 จันทบรีุ ทาใหม ทม.ทาใหม ศพด.เทศบาลเมืองทาใหม
106 จันทบรีุ นายายอาม ทต.นายายอาม ศพด.วดันายายอาม
107 จันทบรีุ นายายอาม อบต.กระแจะ ศพด.วดัหนองแหวนอุปถัมภแ5
108 จันทบรีุ นายายอาม อบต.วงัใหม ศพด.วดัคลองลาว
109 จันทบรีุ นายายอาม ทต.ชางขาม ศพด.เทศบาลตําบลชางขาม
110 จันทบรีุ นายายอาม อบต.นายายอาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนายายอาม
111 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.โปงุน้ํารอน ศพด.วดัทบัไทร
112 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.คลองใหญ ศพด.วดัคลองใหญ
113 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.ทบัไทร ศพด.บานดงจิก
114 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน อบต.เทพนิมิต ศพด.วดับงึชนัง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
115 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.หนองตาคง ศพด.บานคลองบอน
116 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน อบต.โปงุน้ํารอน ศพด.บานเขาหอม
117 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.ทาชาง ศพด.เทศบาลเมืองทาชาง
118 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทบรีุ ศพด.วดัปาุคลองกุง
119 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.พลับพลา ศพด.วดัพลับพลา
120 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทนิมิต ศพด.เทศบาลเมืองจันทนิมิต(รร.วดัจันทนาราม)
121 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.พลับพลานารายณแ ศพด.โรงเรียนวดัทองทั่ว
122 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.คายเนินวง ศพด.เทศบาลตําบลคายเนินวง
123 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.เกาะขวาง ศพด.เทศบาลตําบลเกาะขวาง
124 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบต.ทาชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาชาง
125 จันทบรีุ สอยดาว ทต.ทรายขาว ศพด.บานปะตง
126 จันทบรีุ สอยดาว อบต.ทรายขาว ศพด.วดัสําโรง
127 จันทบรีุ สอยดาว อบต.ทุงขนาน ศพด.บานบอยาง
128 จันทบรีุ สอยดาว อบต.สะตอน ศพด.บานสะตอน
129 จันทบรีุ สอยดาว อบต.ปะตง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปะตง2(บานเขาแกว)
130 จันทบรีุ สอยดาว ทต.ทบัชาง ศพด.บานทบัชาง
131 จันทบรีุ แหลมสิงหแ ทต.พล้ิว ศพด.เทศบาลตําบลพล้ิว
132 จันทบรีุ แหลมสิงหแ ทต.ปากน้ําแหลมสิงหแ ศพด.เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงหแ
133 จันทบรีุ มะขาม ทต.อางคีรี ศพด.เทศบาลตําบลอางคีรี
134 จันทบรีุ มะขาม ทต.ปใถวี ศพด.เทศบาลตําบลปใถวี
135 จันทบรีุ มะขาม ทต.มะขาม ศพด.เทศบาลตําบลมะขาม
136 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทนิมิต รร.อนุบาลจันทนิมิต
137 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ศพด.วดับางโรง
138 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางเลา ศพด.วดัสามรม
139 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน ศพด.โสภณประชาเทวารุทธารักษแ
140 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.กอนแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกอนแกว
141 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.หนองคอก
142 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.ทาตะเกียบ ศพด.วดัทุงยายชี
143 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.บางสวน ศพด.วดัใหมบางคลา
144 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดใต ศพด.บานหนองโสน
145 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดเหนือ ศพด.วดัเสม็ดเหนือ
146 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.สาวชะโงก ศพด.ชุมชนวดัสาวชะโงก
147 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.หวัไทร ศพด.โรงเรียนวดัใหมคูมอญ
148 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา ศพด.เทศบาลตําบลบางคลา
149 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนเกาะกา ศพด.เทศบาลตําบลดอนเกาะกา
150 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนฉิมพลี ศพด.ตลาดคลอง16(เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี)
151 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.ดอนฉิมพลี ศพด.วดัสุวรรณเตมียแ
152 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางขนาก ศพด.ปากคลองบางขนาก
153 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.คลองแสนแสบ ศพด.วดัเกตุสโมสร
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154 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.บางน้ําเปร้ียว ศพด.บงึเทพยา
155 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.บงึน้ํารักษแ ศพด.มัสยิดดารุณนาอีม
156 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ ศพด.โรงเรียนวดับางสาย
157 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.ศาลาแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศาลาแดง
158 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.สิงโตทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสิงโตทอง
159 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.หมอนทอง ศพด.วดัคลอง18
160 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางน้ําเปร้ียว ศพด.เทศบาลตําบลบางน้ําเปร้ียว
161 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.โยธะกา ศพด.โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรคแ
162 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ศาลาแดง ศพด.เทศบาลตําบลศาลาแดง
163 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.บางเกลือ ศพด.วดัลาดยาว
164 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกง ศพด.วดัลางบวรวทิยายน
165 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พมิพา ศพด.พมิพา
166 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.สองคลอง ศพด.วดัสองคลอง(วดัไตรสรณาคม)
167 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม ศพด.วดับางแสม
168 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก ศพด.สามแยก
169 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรคแ ศพด.เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคแ
170 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววัคณารักษแ ศพด.เทศบาลตําบลบางววัคณารักษแ
171 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.เขาดิน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาดิน
172 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางสมัคร ศพด.เทศบาลตําบลบางสมัคร(บานศรีเทพไทย)
173 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววั ศพด.โรงเรียนเทศบาล1บางววั
174 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาสะอาน ศพด.เทศบาลตําบลทาสะอาน
175 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.หอมศีล ศพด.เทศบาลตําบลหอมศีล
176 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.เกาะไร ศพด.เกาะไร
177 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.บานโพธิ์ ศพด.เทศบาลตําบลบานโพธิ์
178 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.เทพราช ศพด.วดัเทพราช
179 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สนามจันทรแ ศพด.สนามจันทรแ
180 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สิบเอ็ดศอก ศพด.วดัประชาบํารุงกิจ
181 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.แสนภดูาษ ศพด.แสนภดูาษ
182 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.หนองตีนนก ศพด.วดัอินทราราม
183 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.ดอนทราย ศพด.ตําบลดอนทราย
184 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.ลาดขวาง ศพด.ตําบลลาดขวาง
185 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.แหลมประดู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแหลมประดู
186 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.หวัสําโรง ศพด.บานภมูิเจริญ
187 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.ทุงสะเดา ศพด.ทุงสะเดาประชาสรรคแ
188 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.แปลงยาว ศพด.โรงเรียนบานเนินไร
189 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.วงัเย็น ศพด.โรงเรียนวดัวงัเย็น
190 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หนองไมแกน ศพด.โรงเรียนโกรกแกววงพระจันทรแ
191 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.แปลงยาว ศพด.เทศบาลตําบลแปลงยาว
192 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.โรงเรียนบานแหลมตะครอ
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193 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหนิซอน ศพด.เขาหนิซอน
194 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหนิซอน ศพด.วดัลํามหาชัย(ยุบวดัหนองวานเหลือง)
195 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.ทาถาน ศพด.วดัดอนทอง
196 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.บานซอง ศพด.บานหนองหวา
197 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.พนมสารคาม ศพด.เทศบาลตําบลพนมสารคาม
198 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองยาว ศพด.ตนตาล
199 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองแหน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแหน
200 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน ศพด.เทศบาลตําบลเกาะขนุน
201 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เมืองเกา ศพด.โรงเรียนไพบลูยแประชานุกูล
202 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพนมสารคาม
203 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.สุเหราคลองใหญ
204 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองหลวงแพง ศพด.บานคลองเจา
205 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองอุดมชลจร ศพด.วดัไชยธารา
206 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต ศพด.วดัชนะสงสาร
207 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวญั ศพด.วดัราษฎรแฯ
208 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย ศพด.วดัเกาะ
209 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางไผ
210 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางกะไห ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางกะไห
211 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ ศพด.วดับางพระ
212 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเปๅด ศพด.วดัดอนทอง
213 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บานใหม ศพด.วดัสายชล
214 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.โสธร ศพด.โสธร
215 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ทาไข ศพด.วดัประตูน้ําทาไข
216 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.วงัตะเคียน ศพด.วดันครเนื่องเขต
217 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนา ศพด.ตําบลคลองนา
218 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองจุกกระเฌอ
219 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางแกว
220 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา ศพด.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
221 ฉะเชิงเทรา ราชสาสแน อบต.ดงนอย ศพด.วดัเกาะแกวเวฬุวนั
222 ฉะเชิงเทรา ราชสาสแน อบต.บางคา ศพด.วดัจรเขตาย
223 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.คูยายหมี ศพด.บานหนองยาง
224 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ลาดกระทงิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลาดกระทงิ
225 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต ศพด.วดับางมะเฟอืง
226 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ทากระดาน ศพด.นายาว
227 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ทุงพระยา ศพด.บานมาบนาดี
228 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.หมอนทอง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลหมอนทอง
229 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววัคณารักษแ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบางววัคณารักษแ
230 ชลบรีุ เกาะจันทรแ อบต.ทาบญุมี ศพด.หนองงูเหลือม
231 ชลบรีุ เกาะจันทรแ ทต.เกาะจันทรแ ศพด.อนุบาลเกาะจันทรแ
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232 ชลบรีุ บางละมุง อบต.เขาไมแกว ศพด.เขาไมแกว
233 ชลบรีุ บางละมุง ทต.ตะเคียนเต้ีย ศพด.บานโปงุสะเก็ด
234 ชลบรีุ บางละมุง ทต.โปงุ ศพด.เทศบาลตําบลโปงุ
235 ชลบรีุ บางละมุง ทต.หนองปลาไหล ศพด.วดัหนองเกตุใหญ
236 ชลบรีุ บางละมุง ทม.หนองปรือ ศพด.วดัสุทธาวาส
237 ชลบรีุ บางละมุง ทต.หวยใหญ ศพด.เทศบาลตําบลหวยใหญ
238 ชลบรีุ บางละมุง ทต.บางละมุง ศพด.เทศบาลตําบลบางละมุง
239 ชลบรีุ บอทอง ทต.บอทอง ศพด.วดับอทองราษฎรแบํารุง
240 ชลบรีุ บอทอง อบต.บอทอง ศพด.โรงเรียนบานทบัราง
241 ชลบรีุ บอทอง ทต.ธาตุทอง ศพด.เทศบาลตําบลธาตุทอง
242 ชลบรีุ บอทอง อบต.เกษตรสุวรรณ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ
243 ชลบรีุ บอทอง อบต.พลวงทอง ศพด.วดัเขาชะอาง
244 ชลบรีุ บอทอง อบต.บอกวางทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบอกวางทอง
245 ชลบรีุ บอทอง อบต.วดัสุวรรณ ศพด.โรงเรียนวดัสุวรรณารัญญิกาวาส
246 ชลบรีุ บานบงึ ทต.บานบงึ ศพด.บานบงึ
247 ชลบรีุ บานบงึ ทม.บานบงึ ศพด.เทศบาลเมืองบานบงึ(เซิดนอย)
248 ชลบรีุ บานบงึ อบต.หนองไผแกว ศพด.หนองปรือ
249 ชลบรีุ บานบงึ อบต.หนองอิรุณ ศพด.โรงเรียนวดัเขาไผ
250 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต.กุฏโงง ศพด.ตําบลกุฏโงง
251 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.บานชาง ศพด.หนองพลับ
252 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.บานเซิด ศพด.โพธิง์าม
253 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.ทาขาม ศพด.วดัพรหมรัตนาราม
254 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.ทุงขวาง ศพด.วดันากระรอก
255 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม ศพด.บานโคก
256 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองขยาด ศพด.หนองขยาด
257 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองปรือ ศพด.ทรงธรรม
258 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต.หมอนนาง ศพด.ชุมชนบานตลาดทุงเหยีง
259 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต.หวัถนน ศพด.วดัปาุแกว
260 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองเหยีง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองเหยีง
261 ชลบรีุ พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ศพด.เทศบาลเมืองพนัสนิคม
262 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนาพระธาตุ ศพด.โรงเรียนวดับานกลาง
263 ชลบรีุ พานทอง อบต.บานเกา ศพด.บานสัตตพงษแ
264 ชลบรีุ พานทอง อบต.บางนาง ศพด.วดับางนาง
265 ชลบรีุ พานทอง อบต.หนองหงษแ ศพด.บานโปงุตามุข
266 ชลบรีุ พานทอง ทต.พานทอง ศพด.วดัโคกทาเจริญ
267 ชลบรีุ พานทอง อบต.พานทอง ศพด.ตําบลหนองกะขะ
268 ชลบรีุ พานทอง ทต.หนองตําลึง ศพด.เทศบาลตําบลหนองตําลึง
269 ชลบรีุ พานทอง อบต.มาบโปงุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมาบโปงุ
270 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต.หนองขางคอก ศพด.สวนมะพราว



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
271 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หนองไมแดง ศพด.เทศบาลตําบลหนองไมแดง
272 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต.หนองรี ศพด.บานหวัโกรก
273 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.แสนสุข ศพด.วดัราษฎรแศรัทธา
274 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.นาปาุ ศพด.บานทองคุง
275 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.บานสวน ศพด.เทศบาลเมืองบานสวน
276 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.บางทราย ศพด.อนุบาลพทุธายาคม
277 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หวยกะปิ ศพด.บานหวัยกะปิ
278 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.อางศิลา ศพด.เทศบาลเมืองอางศิลา
279 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.ดอนหวัฬอ ศพด.บานดอนบน
280 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.คลองตําหรุ ศพด.เทศบาลตําบลคลองตําหรุ
281 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.เขาคันทรง ศพด.บานสุรศักด์ิ
282 ชลบรีุ ศรีราชา ทน.เจาพระยาสุรศักด์ิ ศพด.วดัจุกกะเฌอ
283 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.บอวนิ ศพด.เขาหนิ
284 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.บางพระ ศพด.หนองขา
285 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.หนองขาม ศพด.เนินแสนสุข
286 ชลบรีุ ศรีราชา ทน.แหลมฉบงั ศพด.วดัใหมเนินพยอม
287 ชลบรีุ ศรีราชา ทม.ศรีราชา ศพด.เทศบาลเมืองศรีราชา
288 ชลบรีุ ศรีราชา ทต.บางพระ ศพด.เทศบาลตําบลบางพระ
289 ชลบรีุ สัตหบี ทต.บางเสร ศพด.เทศบาลตําบลบางเสร
290 ชลบรีุ สัตหบี ทต.เขาชีจรรยแ ศพด.หนองจับเตา
291 ชลบรีุ สัตหบี ทต.นาจอมเทยีน ศพด.เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน
292 ชลบรีุ สัตหบี อบต.พลูตาหลวง ศพด.บานขลอด
293 ชลบรีุ สัตหบี อบต.แสมสาร ศพด.แสมสาร
294 ชลบรีุ สัตหบี ทต.เขตรอุดมศักด์ิ ศพด.วดัเขาคันธมาทนแ
295 ชลบรีุ สัตหบี ทม.สัตหบี ศพด.ศรีดรุณา
296 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.เขาซก ศพด.เขาซก
297 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.หางสูง ศพด.หนองประดู
298 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.หนองเสือชาง ศพด.หนองเสือชาง
299 ชลบรีุ หนองใหญ ทต.หนองใหญ ศพด.วดัหนองใหญศิริธรรม
300 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.คลองตําหรุ รร.อนุบาลเทศบาลคลองตําหรุ
301 ชลบรีุ เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
302 ชลบรีุ บอทอง ทต.บอทอง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบอทอง
303 ชลบรีุ บานบงึ ทม.บานบงึ รร.อนุบาลเทศบาล3(องุนอุปถัมภแ)
304 ชลบรีุ บานบงึ อบต.คลองกิ่ว รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลคลองกิ่ว
305 ชัยนาท เนินขาม อบต.สุขเดือนหา ศพด.หนองยาง
306 ชัยนาท เนินขาม อบต.กะบกเต้ีย ศพด.บานกะบกเต้ีย
307 ชัยนาท เนินขาม ทต.เนินขาม ศพด.เทศบาลตําบลเนินขาม
308 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.ชัยนาท ศพด.สองคบ
309 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบต.ทาชัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาชัย



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
310 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.นางลือ ศพด.โรงเรียนวดันางลือ
311 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.บานกลวย ศพด.อนุบาลเมืองชัยนาท
312 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.ธรรมามูล ศพด.เทศบาลตําบลธรรมามูล
313 ชัยนาท วดัสิงหแ ทต.หนองนอย ศพด.บานหนองแค
314 ชัยนาท วดัสิงหแ อบต.วงัหมัน ศพด.โรงเรียนวดัวงัหมัน
315 ชัยนาท วดัสิงหแ อบต.มะขามเฒา ศพด.ตําบลมะขามเฒา
316 ชัยนาท วดัสิงหแ ทต.วดัสิงหแ ศพด.เทศบาลตําบลวดัสิงหแ
317 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.ดงคอน ศพด.อารีทววีนาราม
318 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.ดอนกํา ศพด.เทศบาลตําบลดอนกํา
319 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.บางขุด ศพด.เทศบาลตําบลบางขุด
320 ชัยนาท สรรคบรีุ อบต.เที่ยงแท ศพด.ทาระบาด
321 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.สรรคบรีุ ศพด.วดัโพธาราม
322 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.หวยกรด ศพด.บางยายอน
323 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.หวยกรดพฒันา ศพด.บานทารี
324 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.แพรกศรีราชา ศพด.วดัมหาธาตุ
325 ชัยนาท สรรพยา ทต.ตลุก ศพด.บางไกเถื่อนฯ
326 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางดําตก ศพด.เด็กเล็กโพนางดําตก
327 ชัยนาท สรรพยา ทต.บางหลวง ศพด.เทศบาลตําบลบางหลวง
328 ชัยนาท สรรพยา ทต.สรรพยา ศพด.เทศบาลตําบลสรรพยา
329 ชัยนาท สรรพยา ทต.หาดอาษา ศพด.เทศบาลตําบลหาดอาษา
330 ชัยนาท สรรพยา อบต.เขาแกว ศพด.บานนมโฑ
331 ชัยนาท มโนรมยแ ทต.หางน้ําสาคร ศพด.เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร
332 ชัยนาท มโนรมยแ อบต.ทาฉนวน ศพด.ตําบลทาฉนวน
333 ชัยนาท มโนรมยแ อบต.อูตะเภา ศพด.โรงเรียนคงรักษแประชานุเคราะหแ
334 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.วงัตะเคียน ศพด.อนุบาลวดัวงัน้ําขาว
335 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง ศพด.หนองมะโมง
336 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.สะพานหนิ ศพด.บานน้ําพุ
337 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.กุดจอก ศพด.ตําบลกุดจอก
338 ชัยนาท หนัคา ทต.หนัคา ศพด.วดัทากฤษณา
339 ชัยนาท หนัคา ทต.หนองแซง ศพด.ดอนสีนวน
340 ชัยนาท หนัคา ทต.บานเชี่ยน ศพด.เทศบาลตําบลบานเชี่ยน
341 ชัยนาท หนัคา อบต.วงัไกเถื่อน ศพด.บานดอนกะโดน
342 ชัยนาท หนัคา ทต.สามงามพฒันา ศพด.คลองเกษม
343 ชัยนาท หนัคา อบต.หนัคา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนัคา
344 ชัยนาท หนัคา ทต.หนัคา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนัคา
345 ตราด เกาะชาง ทต.เกาะชาง ศพด.บานคลองพราว
346 ตราด เขาสมิง ทต.เขาสมิง ศพด.เทศบาลตําบลเขาสมิง
347 ตราด เขาสมิง อบต.เทพนิมิต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต
348 ตราด เขาสมิง อบต.สะตอ ศพด.วดัเกาะลอย
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349 ตราด เขาสมิง อบต.วงัตะเคียน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัตะเคียน
350 ตราด เขาสมิง อบต.เขาสมิง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
351 ตราด คลองใหญ ทต.หาดเล็ก ศพด.เทศบาลตําบลหาดเล็ก
352 ตราด คลองใหญ ทต.คลองใหญ ศพด.เทศบาลตําบลคลองใหญ
353 ตราด คลองใหญ อบต.คลองใหญ ศพด.คลองจาก
354 ตราด คลองใหญ อบต.ไมรูด ศพด.บานคลองมะนาว
355 ตราด บอไร ทต.หนองบอน ศพด.วดัหนองบอน
356 ตราด บอไร ทต.บอพลอย ศพด.วดับอพลอย
357 ตราด บอไร อบต.ชางทนู ศพด.ชางทนู
358 ตราด บอไร อบต.ดานชุมพล ศพด.ดานชุมพล
359 ตราด บอไร อบต.นนทรี ศพด.ตําบลนนทรี
360 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด ศพด.วดัไผลอม
361 ตราด เมืองตราด อบต.แหลมกลัด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแหลมกลัด
362 ตราด เมืองตราด ทต.ทาพริกเนินทราย ศพด.เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย
363 ตราด เมืองตราด ทต.หนองเสม็ด ศพด.หนองเสม็ด
364 ตราด เมืองตราด อบต.ทากุม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทากุม
365 ตราด เมืองตราด อบต.อาวใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอาวใหญ
366 ตราด เมืองตราด ทต.ชําราก ศพด.เทศบาลตําบลชําราก
367 ตราด แหลมงอบ ทต.แหลมงอบ ศพด.มัสยิดนุรูลการิม
368 ตราด แหลมงอบ อบต.คลองใหญ ศพด.แหลมอวน
369 นครนายก บานนา อบต.อาษา ศพด.บานไผขวาง
370 นครนายก บานนา ทต.พกิุลออก ศพด.วดัพกิุลแกว
371 นครนายก บานนา ทต.บานนา ศพด.อนุบาลบานนา
372 นครนายก บานนา อบต.เขาเพิ่ม ศพด.องคแการบริหารตําบลเขาเพิ่ม
373 นครนายก บานนา อบต.ปาุขะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุขะ
374 นครนายก บานนา อบต.บานพริก ศพด.วดับานพริก
375 นครนายก บานนา อบต.บานพราว ศพด.วดัหนองรี
376 นครนายก บานนา อบต.ศรีกะอาง ศพด.บานเขาดิน
377 นครนายก บานนา อบต.บางออ ศพด.วดัอัมพวนั
378 นครนายก บานนา อบต.บานนา ศพด.ชุมชนบานวงัไทร
379 นครนายก บานนา อบต.ทองหลาง ศพด.โรงเรียนวดัโบสถแเจริญธรรม
380 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด ศพด.บานพรหมเพชร
381 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปากพลี
382 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย ศพด.บานดงแขวน
383 นครนายก ปากพลี อบต.นาหนิลาด ศพด.โรงเรียนโคกสวาง
384 นครนายก ปากพลี อบต.ทาเรือ ศพด.วดัเกาะกา
385 นครนายก เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วดัสันตยาราม
386 นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก ศพด.โรงเรียนเทศบาล1วดัศรีเมืองนครนายก
387 นครนายก เมืองนครนายก อบต.หนิต้ัง ศพด.บานวงัยายฉิม



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
388 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา ศพด.ตําบลศรีนาวา
389 นครนายก เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.บานสาริกา
390 นครนายก เมืองนครนายก อบต.เขาพระ ศพด.โรงเรียนสมบรูณแสามัคคี
391 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ ศพด.บานคลอง3ดรุณศึกษา
392 นครนายก เมืองนครนายก ทต.ทาชาง ศพด.ชลนายกสงเคราะหแ
393 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดงละคร ศพด.วดัหนองทองทราย
394 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา ศพด.วดับางปรัง
395 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทาทราย ศพด.องคแการบริหารตําบลทาทราย
396 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทาชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาชาง
397 นครนายก องครักษแ อบต.องครักษแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลองครักษแ
398 นครนายก องครักษแ อบต.ศรีษะกระบอื ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีษะกระบอื
399 นครนายก องครักษแ อบต.บางสมบรูณแ ศพด.โรงเรียนวดัเข็มทอง
400 นครนายก องครักษแ ทต.องครักษแ ศพด.อนุบาลองครักษแ
401 นครนายก องครักษแ อบต.ชุมพล ศพด.บานทํานบ
402 นครนายก องครักษแ อบต.บางปลากด ศพด.วดัประสิทธเิวช
403 นครนายก องครักษแ อบต.พระอาจารยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระอาจารยแ
404 นครนายก องครักษแ อบต.บางลูกเสือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางลูกเสือ
405 นครนายก องครักษแ อบต.บงึศาล ศพด.บานดอนกลางกิดารี
406 นครนายก องครักษแ อบต.ทรายมูล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทรายมูล
407 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยขวาง ศพด.บานหวยขวาง
408 นครปฐม กําแพงแสน อบต.กระตีบ ศพด.ประถมฐานบนิกําแพงแสน
409 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยมวง ศพด.กระด่ีออ
410 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก ศพด.หนองหญาปลอง
411 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงบวั ศพด.วดันิยมธรรมวราราม
412 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ดอนขอย ศพด.บานสะอาดพฒันา
413 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงขวาง ศพด.วดัปลักไมลาย
414 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระพฒันา ศพด.หนองเทยีม
415 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระส่ีมุม ศพด.อีดาง
416 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หนองกระทุม ศพด.หนองกระทุม
417 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วงัน้ําเขียว ศพด.บานดอนซาก
418 นครปฐม กําแพงแสน ทต.กําแพงแสน ศพด.ทุงอีเทศ
419 นครปฐม ดอนตูม อบต.หวยพระ ศพด.บานทุงพชิัย
420 นครปฐม ดอนตูม ทต.สามงาม ศพด.วดัลําลูกบวั
421 นครปฐม ดอนตูม อบต.ลําเหย ศพด.ลําเหย
422 นครปฐม ดอนตูม อบต.บานหลวง ศพด.บานหลวง
423 นครปฐม นครชัยศรี อบต.แหลมบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแหลมบวั
424 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ทาตําหนัก ศพด.บางกระเบา
425 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ทากระชับ ศพด.วดัไทร
426 นครปฐม นครชัยศรี ทต.หวยพลู ศพด.เทศบาลตําบลหวยพลู
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427 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ศรีมหาโพธิ์ ศพด.ศรีมหาโพธิ์
428 นครปฐม นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี ศพด.หมู3ต.นครชัยศรี
429 นครปฐม นครชัยศรี อบต.พะเนียด ศพด.วดัหวยตะโก
430 นครปฐม บางเลน อบต.บางปลา ศพด.เกาะแรต
431 นครปฐม บางเลน อบต.บางภาษี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางภาษี
432 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน ศพด.เทศบาลตําบลบางเลน
433 นครปฐม บางเลน อบต.ไผหชูาง ศพด.ตําบลไผหชูาง
434 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง ศพด.เทศบาลตําบลบางหลวง
435 นครปฐม พทุธมณฑล ทต.คลองโยง ศพด.เทศบาลตําบลคลองโยงศูนยแ2
436 นครปฐม พทุธมณฑล ทต.ศาลายา ศพด.เทศบาลตําบลศาลายา
437 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม ศพด.วดัหวยจระเข
438 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก ศพด.ตําบลสามควายเผือก
439 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ตากอง ศพด.ตากอง
440 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ดอนยายหอม ศพด.เทศบาลตําบลดอนยายหอม
441 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.วงัตะกู ศพด.วดัวงัตะกู
442 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม ศพด.บานหนองงูเหลือม
443 นครปฐม เมืองนครปฐม ทม.นครปฐม ศพด.บานนาสราง
444 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดง ศพด.หนองเสือ
445 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หวยจรเข ศพด.ปฐมทอง
446 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.โพรงมะเด่ือ ศพด.เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ
447 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลธรรมศาลา
448 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.บานยาง ศพด.บานยาง
449 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุมลม ศพด.กระทุมลม
450 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ ศพด.เทศบาลตําบลออมใหญ(วดัออมใหญ)
451 นครปฐม สามพราน ทม.ไรขิง ศพด.เทศบาลเมืองไรขิง
452 นครปฐม สามพราน ทม.สามพราน ศพด.เทศบาลเมืองสามพราน
453 นครปฐม สามพราน ทต.บางกระทกึ ศพด.ตําบลบางกระทกึ
454 นครปฐม สามพราน อบต.คลองใหม ศพด.คลองใหม
455 นครปฐม สามพราน อบต.ตลาดจินดา ศพด.ตลาดจินดา
456 นครปฐม สามพราน อบต.ยายชา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยายชา
457 นครปฐม สามพราน อบต.ทรงคนอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทรงคนอง
458 นครปฐม สามพราน อบต.บางเตย ศพด.บานคอราง
459 นครปฐม สามพราน อบต.ทาตลาด ศพด.ตําบลทาตลาด
460 นครปฐม สามพราน อบต.คลองจินดา ศพด.วดัปรีดาราม
461 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.บอพลับ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบอพลับ
462 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลโพรงมะเด่ือ
463 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบางเลน
464 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทน.นนทบรีุ ศพด.นครนนทแ7อนุราชประสิทธิ์
465 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบต.บางรักนอย ศพด.ปาุไมอุทศิ
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466 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทต.ไทรมา ศพด.เทศบาลไทรมา(แหงที่2)
467 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบต.บางกราง ศพด.ไทยรัฐวทิยา
468 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทม.บางศรีเมือง ศพด.วดัเฉลิมพระเกียรติ
469 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ทววีฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทววีฒันา
470 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ขุนศรี ศพด.วดัคลองขุนศรี
471 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.คลองขวาง ศพด.ตําบลคลองขวาง
472 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ราษฏรแนิยม ศพด.บานราษฎรแนิยม
473 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ไทรใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไทรใหญ
474 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ไทรนอย ศพด.ชุมชนวดัไทรนอย
475 นนทบรีุ ไทรนอย ทต.ไทรนอย ศพด.เทศบาลตําบลไทรนอย
476 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.หนองเพรางาย ศพด.บานหนองเพรางาย
477 นนทบรีุ บางกรวย ทม.บางกรวย ศพด.วดัสําโรง
478 นนทบรีุ บางกรวย ทต.ปลายบาง ศพด.อนุบาลบางกรวย
479 นนทบรีุ บางกรวย ทต.ศาลากลาง ศพด.วดัใหมผดุงเขต
480 นนทบรีุ บางกรวย อบต.บางขุนกอง ศพด.โรงเรียนวดับางไกรนอก
481 นนทบรีุ บางกรวย ทต.บางสีทอง ศพด.วดับางออยชาง
482 นนทบรีุ บางกรวย อบต.มหาสวสัด์ิ ศพด.มหาสวสัด์ิ
483 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางใหญ ศพด.เทศบาลตําบลบางใหญ
484 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางมวง ศพด.บางมวง
485 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางเลน ศพด.วดัศรีราษฏร
486 นนทบรีุ บางใหญ อบต.บางแมนาง ศพด.ชุมชนวดับางโค
487 นนทบรีุ บางใหญ อบต.บานใหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานใหม
488 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บานบางมวง ศพด.วดัสังวรพมิลไพบลูยแ
489 นนทบรีุ บางใหญ ทต.เสาธงหนิ ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ
490 นนทบรีุ บางใหญ อบต.บางใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางใหญ
491 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางรักใหญ ศพด.วดัโมลี
492 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางรักพฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางรักพฒันา
493 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางคูรัด ศพด.ตําบลบางคูรัด
494 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางบวัทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางบวัทอง
495 นนทบรีุ บางบวัทอง ทม.พมิลราช ศพด.บานคายสาม
496 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.ละหาร ศพด.มัสยิดนะฮแฎอตูลอิสลาหแ
497 นนทบรีุ บางบวัทอง ทม.บางบวัทอง ศพด.เทศบาลตําบลบางบวัทอง(วดับางไผ)
498 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.ลําโพ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลําโพ
499 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ศพด.วดับอ
500 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.ทาอิฐ ศพด.รุงเรืองวทิยา
501 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.คลองขอย ศพด.วดัทาเกวยีน
502 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.ออมเกร็ด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลออมเกร็ด
503 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองพระอุดมหมูที่3
504 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.บางตะไนยแ ศพด.วดัตาล
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505 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทต.บางพลับ ศพด.บางพลับ
506 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทต.ไทรมา รร.อนุบาลเทศบาลไทรมา
507 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางมวง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบางมวง
508 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี ศพด.บงึเขายอน
509 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหา ศพด.โรงเรียนวดัศิริจันทาราม
510 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองหก(ศูนยแที2่)
511 ปทมุธานี คลองหลวง ทม.ทาโขลง ศพด.เทศบาลเมืองทาโขลง
512 ปทมุธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมืองคลองหลวง1(หมูบานไวทแเฮาสแ)
513 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองสาม
514 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.บางหลวง ศพด.บางหลวง
515 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางเด่ือ ศพด.บางเด่ือ
516 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.หลักหก ศพด.โรงเรียนวดันาวง
517 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทม.บางคูวดั ศพด.บานเอื้ออาทรบางคูวดั
518 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางหลวง ศพด.เทศบาลตําบลบางหลวง
519 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.สวนพริกไทย ศพด.สวนพริกไทย
520 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บานใหม ศพด.เทศบาลตําบลบานใหม
521 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางพนู ศพด.เทศบาลตําบลบางพนูศูนยแที1่(สุข)ี
522 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางขะแยง ศพด.เทศบาลตําบลบางขะแยง
523 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.บานฉาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานฉาง
524 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.คูบางหลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง
525 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.หนาไม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนาไมหมู8
526 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว ทต.คลองพระอุดม ศพด.ตําบลคลองพระอุดม
527 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.ระแหง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลระแหง
528 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว ทต.ระแหง ศพด.เทศบาลตําบลระแหง
529 ปทมุธานี ลําลูกกา ทต.ลําลูกกา ศพด.เทศบาลตําบลลําลูกกา
530 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.ลาดสวาย ศพด.ลาดสวาย3
531 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.บงึคําพรอย ศพด.เคหะวดัประชุมราษฎรแพฒันา
532 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.บงึทองหลาง ศพด.ศพด.แสงสองหลา
533 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.คูคต ศพด.คูคต
534 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.ลําสามแกว ศพด.3หมู7
535 ปทมุธานี สามโคก ทต.บางเตย ศพด.วดับางเตยนอก
536 ปทมุธานี สามโคก ทต.สามโคก ศพด.เทศบาลตําบลสามโคก
537 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.นพรัตนแ ศพด.นพรัตนแ
538 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.บงึกาสาม ศพด.วดัเจริญบญุ
539 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.หนองสามวงั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองสามวงั
540 ปทมุธานี ธญับรีุ ทต.ธญับรีุ ศพด.อัยยิการาม
541 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม.สนั่นรักษแ ศพด.เทศบาลเมืองสนั่นรักษแ1
542 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม รร.อนุบาลองคแการบริหารตําบลคลองสาม
543 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี รร.อนุบาลองคแการบริหารตําบลคลองส่ี



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
544 ปทมุธานี ธญับรีุ ทน.รังสิต รร.นครรังสิตเทพธญัญะอุปถัมภแ
545 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม.บงึยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบงึยี่โถ๑
546 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม.สนั่นรักษแ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษแ1
547 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว ทต.คลองพระอุดม รร.เทศบาลคลองพระอุดม
548 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.คูคต รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
549 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.ลาดสวาย รร.อนุบาลลาดสวาย
550 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.ลําสามแกว รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลําสามแกว
551 ปทมุธานี ลําลูกกา ทต.ลําลูกกา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลําลูกกา
552 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลลําลูกกา
553 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.สามรอยยอด ศพด.ตําบลสามรอยยอด1
554 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด ทต.ไรเกา ศพด.วดัตรีสตกุฏ(วดัสามรอยยอด)
555 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.ศาลาลัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศาลาลัย
556 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ ทต.กุยบรีุ ศพด.วดักุยบรีุ
557 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.ดอนยายหนู ศพด.ดอนยายหนู
558 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.สามกระทาย ศพด.ปาุถลม
559 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.หาดขาม ศพด.บานโปงุกระสัง
560 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ ทต.ไรใหม ศพด.บานหนองแก
561 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.เขาแดง ศพด.บานทุงนอย
562 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.อางทอง ศพด.วดัอางทอง
563 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก ทต.ทบัสะแก ศพด.เทศบาลตําบลทบัสะแก
564 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.เขาลาน ศพด.บานมะเด่ือทอง
565 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.ทองมงคล ศพด.ในล฿อค
566 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.พงศแประศาสนแ ศพด.โรงเรียนวดัหนิกอง
567 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน ทต.บานกรูด ศพด.โรงเรียนวดัดอนยาง
568 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.แมรําพงึ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมรําพงึ
569 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.รอนทอง ศพด.วงัน้ําเขียว
570 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.ชัยเกษม ศพด.บานมรสวบ
571 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน ทต.กําเนิดนพคุณ ศพด.เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ
572 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน ทต.รอนทอง ศพด.โรงเรียนธนาคารออมสิน
573 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ชางแรก ศพด.ชองลม
574 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ไชยราช ศพด.บางเจริญ
575 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย ทต.บางสะพานนอย ศพด.เทศบาลตําบลบางสะพานนอย
576 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ปากแพรก ศพด.บานทุงกะโตน
577 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.เขาจาว ศพด.บานเขาจาว
578 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.หนองตาแตม ศพด.บานหนองตาเย็น
579 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ ทต.ปราณบรีุ ศพด.ปราณบรีุ(สอนฤทธเิดช)
580 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.วงักแพง ศพด.บานหนองหอย
581 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.ปราณบรีุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปราณบรีุ
582 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.ปากน้ําปราณ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ(ม.3)
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583 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ ทต.ปากน้ําปราณ ศพด.เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
584 ประจวบคีรีขันธแ เมืองฯ อบต.คลองวาฬ ศพด.ดานสิงขร
585 ประจวบคีรีขันธแ เมืองฯ อบต.หวยทราย ศพด.ลานไทร
586 ประจวบคีรีขันธแ เมืองฯ ทต.กม.5 ศพด.เทศบาลตําบลกม.5
587 ประจวบคีรีขันธแ เมืองฯ ทต.คลองวาฬ ศพด.เทศบาลตําบลคลองวาฬ
588 ประจวบคีรีขันธแ เมืองฯ อบต.เกาะหลัก ศพด.บานหนองกก
589 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.หนิเหล็กไฟ ศพด.อนุบาลหวัหนิ
590 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.หวยสัตวแใหญ ศพด.หวยสัตวแใหญ
591 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ ทต.หนองพลับ ศพด.เทศบาลตําบลหนองพลับ
592 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.หนองพลับ ศพด.โรงเรียนวไลย
593 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.ทบัใต ศพด.บานทบัใต
594 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.บงึนคร ศพด.บานทาไมลาย
595 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ ทม.หวัหนิ ศพด.บานตะเกียบ
596 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ ทต.ปราณบรีุ ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบรีุ(สอนฤทธเิดช)
597 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.เมืองเกา ศพด.โรงเรียนบรรหารวทิยา
598 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ ทต.เมืองเกา ศพด.เทศบาลตําบลเมืองเกา
599 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.บานนา ศพด.บานบเุส้ียว
600 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.ลาดตะเคียน ศพด.ลาดตะเคียน
601 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.วงัทาชาง ศพด.บานคลองสิบสอง
602 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.วงัดาล ศพด.วดัหนองศรีวชิัย
603 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.หนองกี่ ศพด.วดัโคกอุดม
604 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ ทต.สระบวั ศพด.เทศบาลตําบลสระบวั
605 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.วงัตะเคียน ศพด.โรงเรียนบานวงัตะเคียน
606 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.หาดนางแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
607 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.เขาไมแกว ศพด.บานเขาไมแกว
608 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.กบนิทรแ ศพด.โรงเรียนวดัสระดู
609 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.บอทอง ศพด.โรงเรียนบานกุงประชาสรรคแ
610 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.นนทรี ศพด.โรงเรียนบานโนนสะอาด
611 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.นาแขม ศพด.โรงเรียนวดัศรีสวสัด์ิ
612 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.ยานรี ศพด.โรงเรียนบานตรอกปลาไหล
613 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.แกงดินสอ ศพด.บานทาสะตือ
614 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.สะพานหนิ ศพด.บานหนองสองหอง
615 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.บพุราหมณแ ศพด.บานก.ม.80
616 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.ทุงโพธิ์ ศพด.โรงเรียนชุมชนบานทุงโพธิ์
617 ปราจีนบรีุ นาดี ทต.นาดี ศพด.เทศบาลตําบลนาดี
618 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.สําพนัตา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสําพนัตา
619 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.นาดี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาดี
620 ปราจีนบรีุ บานสราง ทต.บานสราง ศพด.วดับานสราง
621 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บานสราง ศพด.โรงเรียนประชุมเขตศึกษา
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622 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางแตน ศพด.บางแตน
623 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางยาง ศพด.โรงเรียนวดัอินทราราม
624 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางกระเบา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางกระเบา
625 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางพลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางพลวง
626 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางเตย ศพด.โรงเรียนบางเตย
627 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางปลารา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางปลารา
628 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.บานหอย ศพด.วดัเกาะมะไฟ
629 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.บฝูุาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบฝูุาย
630 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.เกาะลอย ศพด.วดับานดานศรัทธาอุดม
631 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.หนองแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแกว
632 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม ศพด.เทศบาลตําบลประจันตคาม
633 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม ศพด.อนุบาลประจันตคาม
634 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม ทต.โพธิง์าม ศพด.โรงเรียนพรหมรังษมีิตรภาพที่1
635 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.คําโตนด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคําโตนด
636 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.หนองแสง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแสง
637 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.ดงบงั ศพด.วดัจันทรังษี
638 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ทางาม ศพด.วดัเลียบ
639 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ดงขี้เหล็ก ศพด.บานหนองจวง
640 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.บานพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานพระ
641 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทต.บานนาปรือ ศพด.บานนาปรือ
642 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ไมเค็ด ศพด.บานแหลมหนิ
643 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทต.โคกมะกอก ศพด.วดัเทพประสิทธยิาราม
644 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.โคกไมลาย ศพด.แผนดินทอง
645 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ดงพระราม ศพด.วดัลําดวน
646 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.บางเดชะ ศพด.โรงเรียนวดัหวักรด
647 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทม.ปราจีนบรีุ ศพด.โรงเรียนเทศบาล4(ศูนยแ1)
648 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.เนินหอม ศพด.บานหวยเกษยีร
649 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ ทต.กรอกสมบรูณแ ศพด.เทศบาลตําบลกรอกสมบรูณแ
650 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบรูณแ ศพด.บานประพาส
651 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม ศพด.บานดงกระทงยาม
652 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.ทาตูม ศพด.บานโปงุไผ
653 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง ศพด.ระเบาะไผ
654 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.หวัหวา ศพด.หวัซา
655 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ์ ศพด.บานสัมพนัธแ
656 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.บานทาม ศพด.โรงเรียนวดัอรัญไพรศรี
657 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย ศพด.บานโปงุตะเคียน
658 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ ทต.โคกปบี ศพด.เทศบาลตําบลโคกปบี
659 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ อบต.ไผชะเลือด ศพด.บานคูลําพนั
660 ปราจีนบรีุ นาดี ทต.นาดี รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนาดี



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
661 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.จําปา ศพด.จําปา
662 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาหลวง ศพด.เทศบาล
663 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.บานรอม ศพด.ชุมชนวดับานรอม
664 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.วงัแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัแดง
665 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ศาลาลอย ศพด.วดัศาลาลอย
666 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.หนองขนาก ศพด.บอแร
667 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.โพธิเ์อน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโพธิเ์อน
668 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาเรือ ศพด.เทศบาลตําบลทาเรือ
669 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.นครหลวง ศพด.นครหลวง
670 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.บานชุง ศพด.วดับานชุง
671 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.อรัญญิก ศพด.วดัมเหยงคแ
672 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.คลองสะแก ศพด.บานสวนกลวย
673 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.แมลา ศพด.วดัปรีดาราม
674 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.ปากจั่น ศพด.วดัละมุด
675 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.วงัพฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัพฒันา
676 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.เทพมงคล ศพด.วดัสุคนธาราม
677 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.บางไทร ศพด.บานศรีบางไทร
678 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.ราชคราม ศพด.บานราชคราม
679 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.บางยี่โท ศพด.บานใน
680 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.โคกชาง ศพด.วดัปาุคาเจริญวทิยา
681 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.กระแชง ศพด.บานกระแชง
682 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต.มหาพราหมณแ ศพด.บานมวงหวาน
683 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.พระขาว ศพด.โรงเรียนวดัพระขาว
684 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บานขลอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานขลอ
685 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บานล่ี ศพด.โรงเรียนวดัอินกัลยา
686 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.ทบัน้ํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทบัน้ํา
687 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.พทุเลา ศพด.วดันนทรียแ
688 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั ทต.บางปะหนั ศพด.วดันาค
689 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บางเด่ือ ศพด.วดับางเด่ือ
690 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บางปะหนั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางปะหนั
691 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางปะอิน ศพด.เทศบาลตําบลบางปะอิน
692 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางกระส้ัน ศพด.โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม
693 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานสราง ศพด.บานสราง
694 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.เกาะเกิด ศพด.เกาะเกิด
695 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ ศพด.ตลาดเกรียบ
696 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.วดัยม ศพด.วดัยม
697 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานกรด ศพด.วดัสุทธจิิราราม
698 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.สามเรือน ศพด.โรงเรียนวดัสามเรือน
699 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานโพ ศพด.ศพด.ขนอนหลวง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
700 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.ตล่ิงชัน ศพด.โรงเรียนราษฎรแนิรมิตร
701 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา ศพด.เทศบาลตําบลพระอินทราชา
702 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก ศพด.โรงเรียนวดัวเิวกวายุพดั
703 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง ศพด.เทศบาลตําบลปราสาททอง
704 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก อบต.สําพะเนียง ศพด.บานใหม
705 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก ทต.บานแพรก ศพด.เทศบาลตําบลบานแพรก
706 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทม.ผักไห ศพด.โรงเรียนวดัโพธิ์(ผักไหวทิยาคาร)
707 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทต.ลาดชะโด ศพด.เทศบาลตําบลลาดชะโด
708 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.บานแค ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานแค
709 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.ลาดชิด ศพด.โรงเรียนวดัลาดชิด
710 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน ศพด.บานเสือขาม
711 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานปอูม ศพด.วดัพระงาม
712 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน ศพด.ต.คลองตะเคียน
713 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทม.อโยธยา ศพด.เทศบาลเมืองอโยธยา(วดัประดู)
714 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน ศพด.วดัทําใหม
715 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.สวนพริก ศพด.วดัสวางอารมณแ
716 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.สําเภาลม ศพด.วดัพธุไธศวรรยแ
717 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.หนัตรา ศพด.หนัตรา
718 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานใหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานใหม
719 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองสระบวั
720 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ลุมพลี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลุมพลี
721 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา ศพด.เทศบาลนครพระนครศรีฯ
722 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.โคกมวง ศพด.ดอนขอย
723 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี ศพด.วดัเจริญธรรม
724 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ไผลอม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไผลอม
725 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.พระแกว ศพด.หนองบวั
726 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.หนองน้ําใส ศพด.หนองเปาู
727 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ระโสม ศพด.โรงเรียนวดัผดุงธรรม
728 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.กระจิว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกระจิว
729 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.สามกอ ศพด.วดับานแพน
730 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.สามตุม ศพด.วดัสามตุม
731 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.เจาเจ็ด ศพด.โรงเรียนเทศบาลวดัเจาเจ็ดนอก
732 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานโพธิ์ ศพด.โรงเรียนวดักระโดงทอง
733 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค ศพด.วดัมารวชิัย
734 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานแพน ศพด.วดัโบสถแ(วงศแพานิช)
735 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.หวัเวยีง ศพด.วดัหวัเวยีง
736 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลรางจรเข
737 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.ชายนา ศพด.โรงเรียนวดัไชยภมูิ
738 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.ทาตอ ศพด.ทาตอ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
739 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช ศพด.เทศบาลตําบลมหาราช
740 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บางนา ศพด.บางสงบ
741 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.โรงชาง ศพด.เทศบาลตําบลโรงชาง
742 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง ทต.ลาดบวัหลวง ศพด.ปากคลองเมฆ
743 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.ลาดบวัหลวง ศพด.วดัหญาไทร
744 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ ศพด.รอซีดี
745 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.หลักชัย ศพด.โรงเรียนวดัลาดประทมุคงคาราม
746 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.สิงหนาท ศพด.หงสแประภาสประสิทธิ์
747 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง ทต.สามเมือง ศพด.วดัลาดบวัหลวง
748 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.พระยาบนัลือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระยาบนัลือ
749 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.ชะแมบ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชะแมบ
750 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.ลําไทร ศพด.หมูบานเจษฎา7
751 พระนครศรีอยุธยา วงันอย ทม.ลําตาเสา ศพด.เทศบาลเมืองลําตาเสา
752 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.หนัตะเภา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนัตะเภา
753 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.วงัจุฬา ศพด.วดัสวางอารมณแ
754 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.พยอม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพยอม
755 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.สนับทบึ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสนับทบึ
756 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.สามบณัฑิต ศพด.บานดอนพดุซา
757 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.โพสาวหาญ ศพด.วดัโพธิส์าวหาญ
758 พระนครศรีอยุธยา อุทยั ทต.อุทยั ศพด.เทศบาลตําบลอุทยั
759 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.ธนู ศพด.วดัขุนทพิยแ
760 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.หนองน้ําสม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองน้ําสม
761 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.ขาวเมา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขาวเมา
762 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.คานหาม ศพด.เชาวนแวศั
763 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.โรงเรียนวดัโตนดเต้ีย
764 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานสราง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานสราง
765 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปราสาททอง
766 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.หวยแมเพรียง ศพด.บานโปงุลึก
767 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.ปาุเด็ง ศพด.ปาุเด็งใต
768 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.แกงกระจาน ศพด.บานทาเรือ
769 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.พสุวรรคแ ศพด.ตําบลพสุวรรคแ
770 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.วงัจันทรแ ศพด.บานซอง
771 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.สองพี่นอง ศพด.หนองปกึแตก
772 เพชรบรีุ เขายอย ทต.เขายอย ศพด.ดอนทราย-เขายอย
773 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองชุมพลเหนือ ศพด.บานคีรีวงศแ
774 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองปรง ศพด.หนองปรง
775 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองชุมพล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองชุมพล
776 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองปลาไหล ศพด.วดัหนองปลาไหล
777 เพชรบรีุ ชะอํา ทต.นายาง ศพด.บานหนองยาว
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778 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.ไรใหมพฒันา ศพด.บานโปงุแย
779 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.หนองศาลา ศพด.วดัหนองศาลา
780 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.สามพระยา ศพด.บานสามพระยา
781 เพชรบรีุ ชะอํา ทม.ชะอํา ศพด.บานชะอํา
782 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.หวยทรายเหนือ ศพด.ตําบลหวยทรายเหนือ
783 เพชรบรีุ ทายาง อบต.กลัดหลวง ศพด.บานสารเหด็
784 เพชรบรีุ ทายาง อบต.เขากระปกุ ศพด.บานโปงุเกตุ
785 เพชรบรีุ ทายาง ทต.ทาไมรวก ศพด.บานหนองชุมแสง
786 เพชรบรีุ ทายาง ทต.ทาแลง ศพด.เทศบาลตําบลทาแลง
787 เพชรบรีุ ทายาง ทต.ทายาง ศพด.บานทายาง
788 เพชรบรีุ ทายาง อบต.บานในดง ศพด.บานชายนา
789 เพชรบรีุ ทายาง อบต.วงัไคร ศพด.บานแมประจันตแ
790 เพชรบรีุ ทายาง อบต.ยางหยอง ศพด.วดัธรรมาราม
791 เพชรบรีุ ทายาง อบต.หนองจอก ศพด.หนองจอก
792 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ตําหรุ ศพด.บานศาลาเขื่อน
793 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ถ้ํารงคแ ศพด.ถ้ํารงคแ
794 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ไรโคก ศพด.บานนาน้ําพุ
795 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ไรสะทอน ศพด.ไรฝาง
796 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ทาชาง ศพด.ตําบลทาชาง
797 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ไรมะขาม ศพด.ตําบลไรมะขาม
798 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ทาเสน ศพด.ทาเสน
799 เพชรบรีุ บานลาด อบต.สมอพลือ ศพด.บานหวยเสือ
800 เพชรบรีุ บานลาด อบต.บานหาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานหาด
801 เพชรบรีุ บานลาด อบต.หวยลึก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยลึก
802 เพชรบรีุ บานลาด อบต.บานทาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานทาน
803 เพชรบรีุ บานลาด อบต.หนองกะปุ ศพด.วดัโพธิล์อย
804 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.ทาแรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาแรง
805 เพชรบรีุ บานแหลม ทต.บางตะบนู ศพด.เทศบาลตําบลบางตะบนู
806 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางขุนไทร ศพด.บานสามัคคีหมู10
807 เพชรบรีุ บานแหลม ทต.บานแหลม ศพด.โรงเรียนบานแหลม
808 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางแกว ศพด.วดัโคมนาราม
809 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางครก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางครก
810 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.บางจาน ศพด.บานวดัชีสาม
811 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.ชองสะแก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชองสะแก
812 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.โพพระ ศพด.บานหวับาน
813 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.ดอนยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนยาง
814 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.นาพนัสาม ศพด.วดันาพรม
815 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.ไรสม ศพด.วดัโรงเข
816 เพชรบรีุ เมืองฯ ทต.หนองขนาน ศพด.บานดอนนาลุม
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817 เพชรบรีุ เมืองฯ ทต.หวัสะพาน ศพด.เทศบาลตําบลหวัสะพาน
818 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.ธงชัย ศพด.ตําบลธงชัย(วดับญุทวี)
819 เพชรบรีุ เมืองฯ ทม.เพชรบรีุ ศพด.เทศบาลเมืองเพชรบรีุ(ศูนยแวดัโคก)
820 เพชรบรีุ เมืองฯ อบต.บางจาก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางจาก
821 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง อบต.หนองหญาปลอง ศพด.หนองหญาปลอง
822 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง อบต.ทาตะครอ ศพด.ตําบลทาตะครอ
823 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง อบต.ยางน้ํากลัดใต ศพด.บานพพุลู
824 ระยอง เขาชะเมา อบต.น้ําเปๅน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําเปๅน
825 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มะขามคู ศพด.เทศบาลตําบลมะขามคู2
826 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบขา ศพด.เทศบาลตําบลมาบขา
827 ระยอง นิคมพฒันา อบต.พนานิคม ศพด.ตําบลพนานิคม
828 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบขาพฒันา ศพด.วดัมาบขา
829 ระยอง แกลง อบต.ทางเกวยีน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทางเกวยีน
830 ระยอง แกลง อบต.วงัหวา ศพด.วดัวงัศิลาธรรมาราม
831 ระยอง แกลง ทต.สองสลึง ศพด.สองสลึง
832 ระยอง แกลง ทต.ทุงควายกิน ศพด.เทศบาลตําบลทุงควายกิน
833 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู ศพด.วดัชากมะกรูด
834 ระยอง แกลง อบต.คลองปนู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองปนู
835 ระยอง บานคาย ทต.ชากบก ศพด.หวงหนิ
836 ระยอง บานคาย อบต.ตาขัน ศพด.หนองคอกหมู
837 ระยอง บานคาย อบต.บางบตุร ศพด.หนองพะวา
838 ระยอง บานคาย ทต.บานคายพฒันา ศพด.วดับานคาย
839 ระยอง บานคาย อบต.หนองบวั ศพด.วดัมาบปาุหวาย
840 ระยอง บานคาย อบต.หนองตะพาน ศพด.วดัเกาะอรัญญิกาวาส
841 ระยอง บานฉาง ทต.สํานักทอน ศพด.วดัสุวรรณรังสรรคแ
842 ระยอง บานฉาง อบต.สํานักทอน ศพด.บรุพทศิ
843 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง ศพด.เทศบาลเมืองบานฉาง(วดัคีรีภาวนาราม)
844 ระยอง บานฉาง ทต.บานฉาง ศพด.บานพยูน
845 ระยอง บานฉาง ทต.พลา ศพด.เทศบาลตําบลพลา
846 ระยอง ปลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ ศพด.วดัหนองบอนวปิใสสนา
847 ระยอง ปลวกแดง ทต.บานปลวกแดง ศพด.เทศบาลตําบลบานปลวกแดง
848 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร ศพด.หนองไร
849 ระยอง ปลวกแดง อบต.มาบยางพร ศพด.มาบยางพร
850 ระยอง ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง ศพด.ปลวกแดง
851 ระยอง เมืองระยอง อบต.แกลง ศพด.บานเนินสําราญ
852 ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน ศพด.มัสยิดนูรุลอิสลาม
853 ระยอง เมืองระยอง ทต.ทบัมา ศพด.ทบัมา
854 ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง ศพด.วดัตะพงนอก
855 ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง ศพด.วดัเนินพระ
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856 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพดุ ศพด.วดัหวยโปงุ
857 ระยอง เมืองระยอง ทต.บานเพ ศพด.เทศบาลตําบลบานเพ
858 ระยอง เมืองระยอง อบต.นาตาขวญั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาตาขวญั
859 ระยอง เมืองระยอง อบต.สํานักทอง ศพด.ตําบลสํานักทอง
860 ระยอง วงัจันทรแ อบต.วงัจันทรแ ศพด.วดัศรีโสภณ
861 ระยอง วงัจันทรแ ทต.ชุมแสง ศพด.เทศบาลตําบลชุมแสง
862 ระยอง วงัจันทรแ อบต.พลงตาเอี่ยม ศพด.บานคลองอาง
863 ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน รร.อนุบาลเชิงเนิน
864 ระยอง เมืองระยอง ทต.ทบัมา รร.อนุบาลทบัมา
865 ระยอง เมืองระยอง ทต.บานเพ รร.เทศบาล1
866 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู รร.อนุบาลเทศบาลสุนทรภู
867 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบขาพฒันา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลมาบขาพฒันา
868 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง รร.เทศบาลเมืองบานฉาง๑(วดัคีรีภาวนาราม)
869 ระยอง ปลวกแดง อบต.แมน้ําคู รร.อนุบาลบานแมน้ําคู
870 ราชบรีุ บานคา อบต.บานบงึ ศพด.โรงเรียนบานโปงุกระทงิลาง
871 ราชบรีุ บานคา อบต.บานคา ศพด.โรงเรียนบานลําพระ
872 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.แกมอน ศพด.บานแกมอน
873 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.จอมบงึ ศพด.บานหนองกระทุม
874 ราชบรีุ จอมบงึ ทต.ดานทบัตะโก ศพด.ดานทบัตะโก
875 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.ปากชอง ศพด.บานหนองชะนาง
876 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.รางบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลรางบวั(รร.วดัรางบวั)
877 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ดอนคลัง ศพด.แสงสองหลา2
878 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ ศพด.ประสาทสิทธิ์
879 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.บานไร ศพด.โรงเรียนวดัชาวเหนือ
880 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.บวังาม ศพด.เทศบาลตําบลบวังาม
881 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.แพงพวย ศพด.วดัทาเรือ
882 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ทานัด ศพด.วดัอมรญาติสมาคม
883 ราชบรีุ บางแพ อบต.วดัแกว ศพด.วดัแกว
884 ราชบรีุ บางแพ อบต.หวัโพ ศพด.ตําบลหวัโพ
885 ราชบรีุ บางแพ ทต.บางแพ ศพด.วดับางแพใต
886 ราชบรีุ บางแพ ทต.โพหกั ศพด.เทศบาลตําบลโพหกั(วดัใหญโพหกั)
887 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.คุงพยอม ศพด.ตําบลคุงพยอม
888 ราชบรีุ บานโปงุ ทม.ทาผา ศพด.โรงเรียนวดับานฆองนอย
889 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.กรับใหญ ศพด.เทศบาลตําบลกรับใหญ
890 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.เขาขลุง ศพด.ตําบลเขาขลุง
891 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.ดอนกระเบื้อง ศพด.บานหนองน้ําขาว
892 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.เบกิไพร ศพด.วดัหบุกระทงิ
893 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.ปากแรต ศพด.วดัโพธิรั์ตนาราม
894 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.ลาดบวัขาว ศพด.ลาดบวัขาว
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895 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.หนองกบ ศพด.หนองกบ
896 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.หนองปลาหมอ ศพด.เฉลิมพระเกียรติ
897 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.กระจับ ศพด.เทศบาลตําบลกระจับ
898 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.หนองออ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองออ
899 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.หวยกระบอก ศพด.เทศบาลตําบลหวยกระบอก
900 ราชบรีุ บานโปงุ ทม.บานโปงุ ศพด.เทศบาลเมืองบานโปงุ
901 ราชบรีุ ปากทอ อบต.วงัมะนาว ศพด.ไรกงสี
902 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ปาุไก ศพด.โรงเรียนวดัปาุไก
903 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ดอนทราย ศพด.โรงเรียนบานไพรสะเดา
904 ราชบรีุ ปากทอ อบต.หวยยางโทน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยยางโทน
905 ราชบรีุ ปากทอ อบต.อางหนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอางหนิ
906 ราชบรีุ ปากทอ ทต.ทุงหลวง ศพด.โรงเรียนหนองไผ
907 ราชบรีุ ปากทอ ทต.ปากทอ ศพด.เทศบาลตําบลปากทอ
908 ราชบรีุ ปากทอ อบต.หนองกระทุม ศพด.โรงเรียนบานเขาชาง
909 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ยางหกั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยางหกั
910 ราชบรีุ โพธาราม ทต.เขาขวาง ศพด.เทศบาลตําบลเขาขวาง
911 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ดอนกระเบื้อง(อ.โพธาราม) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง
912 ราชบรีุ โพธาราม อบต.บางโตนด ศพด.บานน้ําตก
913 ราชบรีุ โพธาราม ทต.บานสิงหแ ศพด.เทศบาลตําบลบานสิงหแ
914 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ธรรมเสน ศพด.วดัแกวฟาู
915 ราชบรีุ โพธาราม ทต.บานเลือก ศพด.วดัโบสถแ
916 ราชบรีุ โพธาราม ทต.เจ็ดเสมียน ศพด.เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน(บานอิ่มอุน)
917 ราชบรีุ โพธาราม ทต.ดอนทราย ศพด.เทศบาลตําบลดอนทราย
918 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ทาชุมพล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาชุมพล
919 ราชบรีุ โพธาราม ทม.โพธาราม ศพด.เทศบาลเมืองโพธาราม
920 ราชบรีุ โพธาราม อบต.เขาชะงุม ศพด.โรงเรียนวดัหนองมะคา
921 ราชบรีุ โพธาราม ทต.หนองโพ ศพด.เทศบาลตําบลหนองโพ
922 ราชบรีุ โพธาราม อบต.หนองโพ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองโพ
923 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.หนิกอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิกอง
924 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.หวยชินสีหแ ศพด.โรงเรียนอนุบาลเมือง
925 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.เกาะพลับพลา ศพด.โรงเรียนวดัหวยตะแคง
926 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.คูบวั ศพด.โรงเรียนวดัแคทราย
927 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.น้ําพุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําพุ
928 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.ทาราบ ศพด.วดับานกลวย
929 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทม.ราชบรีุ ศพด.ชุมชนวดัมหาธาตุสมานา
930 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.เขางู ศพด.เทศบาลตําบลเขางู
931 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.ดอนแร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนแร
932 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.ดอนตะโก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนตะโก
933 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.พกิุลทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพกิุลทอง
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934 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.หวยไผ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยไผ
935 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.หลุมดิน ศพด.เทศบาลตําบลหลุมดิน
936 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.เจดียแหกั ศพด.โรงเรียนวดัหวยหมู
937 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.บานไร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานไร
938 ราชบรีุ วดัเพลง อบต.วดัเพลง ศพด.บานบางนางสูญ
939 ราชบรีุ วดัเพลง อบต.เกาะศาลพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะศาลพระ
940 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.ตะนาวศรี ศพด.บานหวยผาก
941 ราชบรีุ สวนผ้ึง ทต.สวนผ้ึง ศพด.เทศบาลตําบลสวนผ้ึง
942 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.สวนผ้ึง ศพด.บานตะโกลาง
943 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.ปาุหวาย ศพด.ธรรมศาสตรแ-จุฬา2(บานทุงแหลม)
944 ราชบรีุ สวนผ้ึง ทต.บานชัฎปาุหวาย ศพด.เทศบาลตําบลบานชัฎปาุหวาย
945 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลดอนกรวย
946 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.เพนียด ศพด.บานนกเขาเปลา
947 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.วงัเพลิง ศพด.บานพมุวง
948 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.วงัขอนขวาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัขอนขวาง
949 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.ถลุงเหล็ก ศพด.บานถลุงเหล็ก
950 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.หวยโปงุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยโปงุ
951 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.โคกสําโรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง
952 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.วงัจั่น ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัจั่น
953 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.ดงมะรุม ศพด.บานวงัไผ
954 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.ยางราก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยางราก
955 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.หนองมะคา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองมะคา
956 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ
957 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกแสมสาร
958 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.มวงคอม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมวงคอม
959 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง ศพด.บานเกาะรัง
960 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน ศพด.บานหนองโก
961 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ทาดินดํา ศพด.กอนวยัเรียนองคแการบริหารสวนตําบลทาดินดํา
962 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ศิลาทพิยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศิลาทพิยแ
963 ลพบรีุ ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณแ ศพด.เทศบาลตําบลลํานารายณแ
964 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชัยบาดาล
965 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ทามะนาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทามะนาว
966 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.หวยหนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยหนิ
967 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ลํานารายณแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลํานารายณแ
968 ลพบรีุ ทาวุง อบต.บางคู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางคู
969 ลพบรีุ ทาวุง ทต.โพตลาดแกว ศพด.เทศบาลตําบลโพตลาดแกว
970 ลพบรีุ ทาวุง อบต.หวัสําโรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัสําโรง
971 ลพบรีุ ทาวุง ทต.ทาวุง ศพด.เทศบาลตําบลทาวุง
972 ลพบรีุ ทาวุง ทต.ทาโขลง ศพด.เทศบาลตําบลทาโขลง
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973 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.หนองผักแวน ศพด.โรงเรียนบานหนองประดู
974 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.หวัลํา ศพด.โรงเรียนบานหวัลํา
975 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.ทาหลวง ศพด.ตําบลทาหลวง
976 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.แกงผักกูด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแกงผักกูด
977 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.ซับจําปา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลซับจําปา
978 ลพบรีุ ทาหลวง ทต.บานทาหลวง ศพด.เทศบาลตําบลบานทาหลวง
979 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บานชี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานชี
980 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บานทราย ศพด.บานทราย
981 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.โพนทอง ศพด.ตําบลโพนทอง
982 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.ดอนดึง ศพด.ชุมชนตําบลดอนดึง
983 ลพบรีุ บานหมี่ ทม.บานหมี่ ศพด.เทศบาลเมืองบานหมี่
984 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.เชียงงา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเชียงงา
985 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.เขาพระยาเดินธง ศพด.หนองนา
986 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.ดีลัง ศพด.บานดีลัง
987 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.น้ําสุด ศพด.บานน้ําสุด
988 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.โคกสลุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกสลุง
989 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.พฒันานิคม ศพด.เทศบาลตําบลพฒันานิคม
990 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.แกงเสือเตน ศพด.เทศบาลตําบลแกงเสือเตน
991 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.หวยขุนราม ศพด.บานซับโศก
992 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.กกโก ศพด.ดงนอย
993 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โกงธนู ศพด.ตําบลโกงธนู
994 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.โคกตูม ศพด.บานโคกตูม
995 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โพธิเ์กาตน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโพธิเ์กาตน
996 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.ทาศาลา ศพด.หวัชาง
997 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.เขาสามยอด ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(ชุบศร)
998 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.เขาพระงาม ศพด.เทศบาลตําบลเขาพระงาม
999 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โคกกะเทยีม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกกะเทยีม
1000 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ง้ิวราย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลง้ิวราย
1001 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ทาแค ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาแค
1002 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.ปาุตาล ศพด.เทศบาลตําบลปาุตาล
1003 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.ถนนใหญ ศพด.เทศบาลตําบลถนนใหญ
1004 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.ลพบรีุ ศพด.เทศบาลเมืองลพบรีุ
1005 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.เขารวก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขารวก
1006 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.หนองรี ศพด.วดัหนองรี(บานหนองรี)
1007 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.เขานอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขานอย
1008 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.ลําสนธิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลําสนธิ
1009 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.ซับสมบรูณแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลซับสมบรูณแ
1010 ลพบรีุ สระโบสถแ อบต.ทุงทาชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง
1011 ลพบรีุ สระโบสถแ อบต.นิยมชัย ศพด.บานดงนอย
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1012 ลพบรีุ สระโบสถแ ทต.สระโบสถแ ศพด.หมู10ต.สระโบสถแ
1013 ลพบรีุ หนองมวง ทต.หนองมวง ศพด.เทศบาลตําบลหนองมวง
1014 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.ลพบรีุ รร.เทศบาล 5 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบรีุ
1015 ลพบรีุ โคกสําโรง ทต.โคกสําโรง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง
1016 ลพบรีุ ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณแ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณแ
1017 ลพบรีุ ทาวุง ทต.บางงา รร.เทศบาลบางงา
1018 ลพบรีุ บานหมี่ ทม.บานหมี่ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบานหมี4่9
1019 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน ศพด.บานทองคุง
1020 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางบอ ศพด.บานบางบอ
1021 สมุทรปราการ บางบอ ทต.บางพลีนอย ศพด.บานเกาะแกว
1022 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางเพรียง ศพด.บานบางเพรียง
1023 สมุทรปราการ บางบอ อบต.เปร็ง ศพด.วดัเปร็งราษฏรแบํารุง
1024 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองดาน ศพด.เทศบาลตําบลคลองดาน
1025 สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางพลี ศพด.วดับางพลีใหญกลาง
1026 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ ศพด.คลองบางกระบอื
1027 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางโฉลง ศพด.บางโฉลง
1028 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา ศพด.บางปลา
1029 สมุทรปราการ บางพลี อบต.ราชาเทวะ ศพด.วดักิ่งแกว
1030 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปูุเจาสมิงพราย ศพด.สวนสม
1031 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง ศพด.วดัโปรดเกษเชษฐาราม
1032 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกะเจา ศพด.บางกะเจา
1033 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางน้ําผ้ึง ศพด.บางน้ําผ้ึงนอก
1034 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง ศพด.วดัชมนิมิตร
1035 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางกอบวั
1036 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ ทต.พระสมุทรเจดียแ ศพด.ปากคลองบางปลากด
1037 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ ทต.แหลมฟาูผา ศพด.เทศบาลตําบลแหลมฟาูผา
1038 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ อบต.ในคลองบางปลากด ศพด.วดัใหมสมุทรกิจโกศล
1039 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ อบต.บานคลองสวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
1040 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.ศรีษะจรเขนอย ศพด.วดัหวัคู
1041 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง ศพด.บางเสาธง
1042 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง ศพด.บางเมือง
1043 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู ศพด.ทายบานใหม
1044 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.บางโปรง ศพด.บานบางโปรง
1045 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.ดานสําโรง ศพด.สําโรงเหนือ
1046 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแพรกษา
1047 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแพรกษาใหม
1048 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเทพารักษแ
1049 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ ศพด.เทศบาลนครสมุทรปราการ
1050 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู รร.เทศบาล๒(บางป)ู
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1051 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว รร.อนุบาลสาธติบางแกว๑(วดัหนามแดง)
1052 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง รร.เทศบาล2เทศบาลเมืองลัดหลวง
1053 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม ศพด.วดัเพชรสมุทรวรวหิาร
1054 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขิน ศพด.ดาวโดง
1055 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขันแตก ศพด.คลองบอ
1056 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บานปรก ศพด.วดัคูสนามจันทรแ
1057 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองโคน ศพด.บานคลองชอง
1058 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทต.บางจะเกร็ง ศพด.โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม
1059 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.แหลมใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ
1060 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแกว ศพด.บานลัดกะปิ
1061 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน ศพด.โรงเรียนบานคลองบางกก
1062 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ ศพด.บานตะวนัจาก
1063 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.ทายหาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทายหาด
1064 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางนกแขวก ศพด.เทศบาลตําบลบางนกแขวก
1065 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.จอมปลวก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจอมปลวก
1066 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางสะแก ศพด.เทดิไทองคแราชัน
1067 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.ดอนมะโนรา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา
1068 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.กระดังงา ศพด.เทศบาลตําบลกระดังงา
1069 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ทาคา ศพด.บานคลองมะขวดิ
1070 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.สวนหลวง ศพด.เทศบาลตําบลสวนหลวง
1071 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางแค ศพด.บานวดัสาธุ
1072 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางนางล่ี ศพด.คลองบางแคม.๔
1073 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ปลายโพงพาง ศพด.วดัอมรวดี
1074 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา ศพด.วดัอัมพวนัฯ
1075 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.วดัประดู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวดัประดู
1076 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.กาหลง ศพด.บานกาหลง
1077 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม ศพด.ม.5
1078 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.ทาทราย ศพด.ศรีเมือง
1079 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.นาดี ศพด.บางปิ็ง
1080 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.คลองซ่ือ
1081 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บางน้ําจืด ศพด.บางน้ําจืด
1082 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางหญาแพรก ศพด.วดัศรีสุทธาราม
1083 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บานบอ ศพด.วดัใตบานบอม.1
1084 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.พนัทายนรสิงหแ ศพด.บานโคก
1085 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.คอกกระบอื ศพด.คอกกระบอื
1086 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.คลองมะเด่ือ ศพด.คลองมะเด่ือ
1087 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.แคราย ศพด.แคราย
1088 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทต.ดอนไกดี ศพด.บานดอน
1089 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.ทาไม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาไม
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1090 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.หนองนกไข ศพด.วดัหนองนกไข
1091 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทต.สวนหลวง ศพด.คลองภาษเีจริญ
1092 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทน.ออมนอย ศพด.ศพด.1
1093 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทม.กระทุมแบน ศพด.ชุมชนทาใหม
1094 สมุทรสาคร บานแพว ทต.เกษตรพฒันา ศพด.รัตนธรรมสาคร
1095 สมุทรสาคร บานแพว อบต.เจ็ดร้ิว ศพด.เจ็ดร้ิว
1096 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว ศพด.พระครูโสภณ-สมุทรสาร
1097 สมุทรสาคร บานแพว ทต.หลักหา ศพด.โรงเรียนวดัยกกระบตัร
1098 สมุทรสาคร บานแพว อบต.อําแพง ศพด.ทปีใงกรการุณยมิตร
1099 สมุทรสาคร บานแพว ทต.บานแพว ศพด.เทศบาลตําบลบานแพว
1100 สมุทรสาคร บานแพว อบต.หลักสาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหลักสาม
1101 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางปลา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา
1102 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทต.สวนหลวง รร.อนุบาลคลองภาษเีจริญ
1103 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.คลองมะเด่ือ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลคลองมะเด่ือ
1104 สระแกว วงัสมบรูณแ ทต.วงัทอง ศพด.ถวายเฉลิมพระเกียรติ
1105 สระแกว วงัสมบรูณแ ทต.วงัสมบรูณแ ศพด.เทศบาลตําบลวงัสมบรูณแที่1(บานวงัสุริยา)
1106 สระแกว วงัสมบรูณแ อบต.วงัใหม ศพด.วงัใหม
1107 สระแกว โคกสูง ทต.โคกสูง ศพด.ดอนไรฝูาย
1108 สระแกว โคกสูง อบต.โนนหมากมุน ศพด.บานอางศิลา
1109 สระแกว โคกสูง อบต.หนองมวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองมวง
1110 สระแกว วงัสมบรูณแ อบต.หนองแวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแวง
1111 สระแกว วงัสมบรูณแ อบต.หนองหวา ศพด.ธารนพเกา
1112 สระแกว วงัสมบรูณแ ทต.เขาฉกรรจแ ศพด.เขาฉกรรจแ
1113 สระแกว โคกสูง อบต.เขาสามสิบ ศพด.เขาสามสิบ
1114 สระแกว โคกสูง อบต.พระเพลิง ศพด.ไทรทอง
1115 สระแกว โคกสูง อบต.พระเพลิง ศพด.เฉลิมพระเกียรติบานพระเพลิง
1116 สระแกว วงัสมบรูณแ อบต.เขาฉกรรจแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาฉกรรจแ
1117 สระแกว คลองหาด อบต.คลองไกเถื่อน ศพด.คลองไกเถื่อน
1118 สระแกว คลองหาด ทต.คลองหาด ศพด.บานเขาดิน
1119 สระแกว คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว ศพด.การบนิไทย
1120 สระแกว คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว ศพด.บานหนองแวง
1121 สระแกว คลองหาด อบต.ไทรทอง ศพด.หนิกองหมู1
1122 สระแกว คลองหาด อบต.เบญจขร ศพด.น้ําคําหมู1
1123 สระแกว คลองหาด อบต.ไทยอุดม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไทยอุดม
1124 สระแกว ตาพระยา อบต.โคคลาน ศพด.บานโคคลาน
1125 สระแกว ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.กุดเวยีน
1126 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัไทย ศพด.บานน้ําเงิน
1127 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัราช ศพด.หนองปรือ
1128 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัราช ศพด.บานหนองผักแวน
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1129 สระแกว ตาพระยา ทต.ตาพระยา ศพด.วดัตาพระยา
1130 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัเสด็จ ศพด.บานโคกเพร็ก
1131 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ทาเกษม ศพด.ทุงพระ
1132 สระแกว เมืองสระแกว ทต.ทาเกษม ศพด.เทศบาลตําบลทาเกษม
1133 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ทาแยก ศพด.บานหนองเตียน
1134 สระแกว เมืองสระแกว อบต.โคกปีๆฆอง ศพด.โรงเรียนบานดาน(ราษฎรบํารุง)
1135 สระแกว เมืองสระแกว อบต.บานแกง ศพด.บานแกง
1136 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ศาลาลําดวน ศพด.เขามะกา
1137 สระแกว เมืองสระแกว ทม.สระแกว ศพด.เทศบาลเมืองสระแกว1(บานหนองนกเขา)
1138 สระแกว เมืองสระแกว ทม.สระแกว ศพด.เทศบาลเมืองสระแกว2(บานลัดกระสัง)
1139 สระแกว เมืองสระแกว อบต.สระขวญั ศพด.โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ
1140 สระแกว เมืองสระแกว ทต.ศาลาลําดวน ศพด.เทศบาลตําบลศาลาลําดวน
1141 สระแกว เมืองสระแกว อบต.สระแกว ศพด.บานหนองปรือ
1142 สระแกว เมืองสระแกว อบต.หนองบอน ศพด.บานหนาสถานี
1143 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ทุงมหาเจริญ ศพด.ทุงมหาเจริญ
1144 สระแกว เมืองสระแกว ทม.วงัน้ําเย็น ศพด.เทศบาลเมืองวงัน้ําเย็น1
1145 สระแกว เมืองสระแกว อบต.คลองหนิปนู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองหนิปนู
1146 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ตาหลังใน ศพด.ตําบลตาหลังใน
1147 สระแกว วฒันานคร อบต.ชองกุม ศพด.หวยชัน
1148 สระแกว วฒันานคร อบต.แซรแออ ศพด.โคกแซรแออ
1149 สระแกว วฒันานคร อบต.ทาเกวยีน ศพด.เขาจาน
1150 สระแกว วฒันานคร อบต.ผักขะ ศพด.โปงุคอม
1151 สระแกว วฒันานคร อบต.วฒันานคร ศพด.บานโนนจิกหมู3
1152 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองตะเคียนบอน ศพด.คลองทราย
1153 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองแวง(อ.วฒันานคร) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแวง
1154 สระแกว วฒันานคร อบต.หวยโจด ศพด.บานหวยโจด
1155 สระแกว วฒันานคร อบต.โนนหมากเค็ง ศพด.บานหนองเทาหมู2
1156 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองหมากฝูาย ศพด.บานหนองหมากฝูาย
1157 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองน้ําใส ศพด.ซับนกแกว
1158 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองทบัจันทรแ ศพด.คลองทบัจันทรแ
1159 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองน้ําใส ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองน้ําใส1
1160 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ทบัพริก ศพด.คลองหวาหมู4
1161 สระแกว อรัญประเทศ ทต.บานดาน ศพด.เทศบาลตําบลบานดาน
1162 สระแกว อรัญประเทศ ทต.ปาุไร ศพด.ปาุไรหมู2
1163 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ผานศึก ศพด.นิคมหมู9
1164 สระแกว อรัญประเทศ ทต.ฟากหวย ศพด.บานทดเจริญ
1165 สระแกว อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ ศพด.บานเมืองไผ
1166 สระแกว อรัญประเทศ อบต.หนองสังขแ ศพด.หนองสังขแ
1167 สระแกว อรัญประเทศ อบต.หนัทราย ศพด.หนองบวั
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1168 สระแกว อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ ศพด.เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(บานกิโลสอง)
1169 สระแกว อรัญประเทศ ทต.บานใหมหนองไทร ศพด.บานใหมหนองไทร
1170 สระแกว วงัน้ําเย็น ทม.วงัน้ําเย็น รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวงัน้ําเย็น
1171 สระบรีุ แกงคอย อบต.บานปาุ ศพด.ชองเหนือหมู7
1172 สระบรีุ แกงคอย อบต.ตาลเด่ียว ศพด.บานโคกสะอาด
1173 สระบรีุ แกงคอย อบต.ชะอม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชะอม
1174 สระบรีุ แกงคอย ทม.ทบักวาง ศพด.เทศบาลเมืองทบักวาง(ปาุไผ)
1175 สระบรีุ แกงคอย อบต.สองคอน ศพด.โรงเรียนวดัสองคอนกลาง
1176 สระบรีุ แกงคอย อบต.หวยแหง ศพด.โรงเรียนวดัหวยคงคาวราวาส
1177 สระบรีุ แกงคอย ทม.แกงคอย ศพด.เทศบาลเมืองแกงคอย
1178 สระบรีุ แกงคอย อบต.ชําผักแพว ศพด.โรงเรียนชําผักแพว
1179 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.พแุค ศพด.พแุค
1180 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.หวยบง ศพด.สิรินธร
1181 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติฯ ทต.หนาพระลาน ศพด.เทศบาลตําบลหนาพระลาน
1182 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ผ้ึงรวง ศพด.วถิีพทุธผ้ึงรวง
1183 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.หนาพระลาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนาพระลาน
1184 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.บานแกง ศพด.ตําบลบานแกง
1185 สระบรีุ ดอนพดุ ทต.ดอนพดุ ศพด.เทศบาลตําบลดอนพดุ(วดัดอนพดุ)
1186 สระบรีุ บานหมอ ทต.บานหมอ ศพด.เทศบาลตําบลบานหมอ
1187 สระบรีุ บานหมอ ทต.ทาลาน ศพด.เทศบาลตําบลทาลาน
1188 สระบรีุ บานหมอ ทต.หนองบวั ศพด.ตําบลหนองบวั
1189 สระบรีุ บานหมอ ทต.บางโขมด ศพด.เทศบาลตําบลบางโขมด
1190 สระบรีุ บานหมอ ทต.ตลาดนอย ศพด.เทศบาลตําบลตลาดนอย
1191 สระบรีุ บานหมอ ทต.สรางโศก ศพด.เทศบาลตําบลสรางโศก
1192 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.พกุราง ศพด.วดัหนองคณฑี(ศพด.พกุราง)
1193 สระบรีุ พระพทุธบาท อบต.เขาวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาวง
1194 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.หวยปาุหวาย ศพด.เทศบาลตําบลหวยปาุหวาย
1195 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.หนองแก ศพด.เทศบาลตําบลหนองแก
1196 สระบรีุ พระพทุธบาท ทม.พระพทุธบาท ศพด.เทศบาลเมืองพระพทุธบาทแหงที1่
1197 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทต.ตะกุด ศพด.เทศบาลตําบลตะกุด
1198 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองยาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองยาว
1199 สระบรีุ มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก ศพด.มวกเหล็ก
1200 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.ซับสนุน ศพด.ซับสนุนหมู1
1201 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ ศพด.ตําบลมิตรภาพ
1202 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.ลําพญากลาง ศพด.ลําพญากลาง
1203 สระบรีุ วงัมวง อบต.วงัมวง ศพด.ปาุสักชลสิทธิ2์
1204 สระบรีุ วงัมวง ทต.แสลงพนั ศพด.เทศบาลตําบลแสลงพนั(รร.บานมณีโชติสามัคคี)
1205 สระบรีุ วงัมวง ทต.คําพราน ศพด.เทศบาลตําบลคําพราน
1206 สระบรีุ เสาไห ทต.หวัปลวก ศพด.เทศบาลตําบลหวัปลวก
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1207 สระบรีุ หนองแค อบต.คชสิทธิ์ ศพด.บานขอนชะโงก
1208 สระบรีุ หนองแค ทต.หนิกอง ศพด.เทศบาลตําบลหนิกอง
1209 สระบรีุ หนองแค อบต.โคกแย ศพด.ชุมชนวดัไทยงาม
1210 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองปลาหมอ ศพด.โรงเรียนวดัรองแซง
1211 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองแขม ศพด.ตําบลหนองแขม
1212 สระบรีุ หนองแค อบต.บวัลอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัลอย
1213 สระบรีุ หนองโดน ทต.หนองโดน ศพด.เทศบาลตําบลหนองโดน
1214 สระบรีุ วหิารแดง ทต.วหิารแดง ศพด.เทศบาลตําบลวหิารแดง
1215 สระบรีุ วหิารแดง อบต.วหิารแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวหิารแดง
1216 สระบรีุ วหิารแดง อบต.คลองเรือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองเรือ
1217 สระบรีุ วหิารแดง ทต.หนองหมู ศพด.เกาะแกว
1218 สระบรีุ วหิารแดง อบต.บานลํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานลํา
1219 สระบรีุ หนองแซง อบต.ไกเสา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไกเสา
1220 สระบรีุ หนองแซง ทต.หนองแซง ศพด.เทศบาลตําบลหนองแซง
1221 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทต.ปอฺกแปกฺ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปอฺกแปกฺ
1222 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนาพระลาน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนาพระลาน
1223 สระบรีุ หนองโดน ทต.หนองโดน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองโดน
1224 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.โพทะเล ศพด.บานกลับ
1225 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.ทาขาม ศพด.ตําบลทาขาม
1226 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.โพสังโฆ ศพด.โรงเรียน.ชุมชนวดัมวง
1227 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.คายบางระจัน ศพด.โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน
1228 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.หนองกระทุม ศพด.อบต.หนองกระทุม
1229 สิงหแบรีุ คายบางระจัน ทต.โพสังโฆ ศพด.เทศบาลตําบลโพสังโฆ
1230 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ อบต.พระงาม ศพด.อบต.พระงาม
1231 สิงหแบรีุ ทาชาง อบต.โพประจักษแ ศพด.บานเสาธงหนิ
1232 สิงหแบรีุ ทาชาง ทต.ถอนสมอ ศพด.เทศบาลตําบลถอนสมอ
1233 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.บานจา ศพด.บานหวัชังโหลง
1234 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.แมลา ศพด.อบต.แมลา
1235 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.พกัทนั ศพด.อบต.พกัทนั
1236 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.สระแจง ศพด.อบต.สระแจง
1237 สิงหแบรีุ บางระจัน ทม.บางระจัน ศพด.เทศบาลเมืองบางระจัน
1238 สิงหแบรีุ เมืองฯ อบต.บางกระบอื ศพด.บางกระบอื
1239 สิงหแบรีุ เมืองฯ ทม.สิงหแบรีุ ศพด.โรงเรียนเทศบาล3(พรหมรวมมิตร)
1240 สิงหแบรีุ เมืองฯ อบต.มวงหมู ศพด.บานบางเด่ือ
1241 สิงหแบรีุ เมืองฯ อบต.หวัไผ ศพด.อบต.หวัไผ
1242 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ชีน้ําราย ศพด.ระนาม
1243 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ประศุก ศพด.วดัสวางอารมณแ
1244 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ ทต.ทบัยา ศพด.เทศบาลตําบลทบัยา
1245 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ทองเอน ศพด.วดักลาง
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1246 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.อินทรแบรีุ ศพด.วดัโบสถแ
1247 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ทางาม ศพด.อบต.ทางาม
1248 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ ทต.อินทรแบรีุ ศพด.เทศบาลตําบลอินทรแบรีุ
1249 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.โพธิช์ัย ศพด.อบต.โพธิช์ัย
1250 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ทางาม รร.อนุบาลทางาม
1251 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ ทต.ดอนเจดียแ ศพด.ดอนเจดียแ
1252 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.ไรรถ ศพด.บานหนองแจง
1253 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ ทต.สระกระโจม ศพด.เทศบาลตําบลสระกระโจม
1254 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.สระกระโจม ศพด.หนองสลัดได
1255 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.หนองสาหราย ศพด.วดัสระดาน
1256 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.ดอนเจดียแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนเจดียแ
1257 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.ดานชาง ศพด.พนุ้ํารอน
1258 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.นิคมกระเสียว ศพด.บานวงัหนอไม
1259 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.วงัยาว ศพด.วงัยาว
1260 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.วงัคัน ศพด.บานรังงาม(ดงรัง)
1261 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.หนองมะคาโมง ศพด.บานหนองอุโลก
1262 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.หวยขมิ้น ศพด.บานหนองยาว
1263 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.องคแพระ ศพด.วงัไผ
1264 สุพรรณบรีุ ดานชาง ทต.ดานชาง ศพด.เทศบาลตําบลดานชาง
1265 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.เดิมบาง ศพด.เดิมบาง
1266 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.บอกรุ ศพด.บอกรุ
1267 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.ปากน้ํา ศพด.วดัปากน้ํา
1268 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.ปาุสะแก ศพด.บานดงตาล-ดอนแค
1269 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุม ศพด.หนองบอ
1270 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.หวัเขา ศพด.น้ําพุ
1271 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.หวันา ศพด.ตําบลหวันา
1272 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.ยางนอน ศพด.บานยางนอน
1273 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.นางบวช ศพด.นางบวช
1274 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.เขาดิน ศพด.เทศบาลตําบลเขาดิน
1275 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาพระ
1276 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.ตนคราม ศพด.ดรุณรักษแ
1277 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.กฤษณา ศพด.กฤษณา
1278 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.ตะคา ศพด.เจาขาว
1279 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.จรเขใหญ ศพด.บานจรเขใหญ
1280 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.บางปลามา ศพด.วดับานหมี่
1281 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.ไผกองดิน ศพด.เทศบาลตําบลไผกองดิน
1282 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.มะขามลม ศพด.มะขามลม
1283 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.วงัน้ําเย็น ศพด.วงัน้ําเย็น
1284 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.วดัโบสถแ ศพด.ไผเด่ียว
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1285 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.สาลี ศพด.วดัสาลี
1286 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.โคกคราม ศพด.เทศบาลตําบลโคกคราม
1287 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนกํายาน ศพด.ดอนกุมทพิยแ
1288 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนมะสังขแ ศพด.ลาดตาล
1289 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ
1290 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.ทาระหดั ศพด.วดัมเหยงคณแ
1291 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.บางกุง ศพด.สุวรรณประภสัสร
1292 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.บานโพธิ์ ศพด.ตําบลบานโพธิ์
1293 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ไผขวาง ศพด.รางกระทุม
1294 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ร้ัวใหญ ศพด.บานหวัเวยีง
1295 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ศาลาขาว ศพด.บานดอนสนวน
1296 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามชัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสนามชัย
1297 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามคลี ศพด.บานหนองขาม
1298 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.โพธิพ์ระยา ศพด.เทศบาลตําบลโพธิพ์ระยา
1299 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.หวยวงัทอง ศพด.โรงเรียนวดัวงักุม
1300 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.สวนแตง ศพด.เทศบาลตําบลสวนแตง
1301 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สวนแตง ศพด.สังฆจายเถร
1302 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.ทาเสด็จ ศพด.ศูนยแบานทาเสด็จ
1303 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ทบัตีเหล็ก ศพด.ทบัตีเหล็ก
1304 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทม.สุพรรณบรีุ ศพด.วดัไทรยแ
1305 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.วงัยาง ศพด.สัปรสเทศ
1306 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.ศรีประจันตแ ศพด.อนุบาลศรีประจันตแ
1307 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ อบต.ศรีประจันตแ ศพด.วดัมวงเจริญผล
1308 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บอสุพรรณ ศพด.วดับอสุพรรณ
1309 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ทุงคอก ศพด.วดัทุงเข็น
1310 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ดอนมะนาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนมะนาว
1311 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.หนองบอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบอ
1312 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ศรีสําราญ ศพด.บานหนองโพธิ์
1313 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง ทต.ทุงคอก ศพด.ตําบลทุงคอก
1314 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางตะเคียน ศพด.วดับางสาม
1315 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.หวัโพธิ์ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัโพธิ์
1316 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.เนินพระปรางคแ ศพด.บานดอนกลาง
1317 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางเลน ศพด.โรงเรียนวดัทองประดิษฐแ
1318 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางพลับ ศพด.บางพลับ
1319 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง ทม.สองพี่นอง ศพด.เทศบาลเมืองสองพี่นอง
1320 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางตาเถร ศพด.โรงเรียนวดัไผโรงววั
1321 สุพรรณบรีุ สามชุก ทต.สามชุก ศพด.วดับางขวาก
1322 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.กระเสียว ศพด.วดัหนองบวัทอง
1323 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.บานสระ ศพด.บานสระ
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1324 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.ยานยาว ศพด.บานหนองแขม
1325 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.วงัลึก ศพด.ทุงแฝก
1326 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.หนองสะเดา ศพด.หนองสะเดา
1327 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.แจงงาม ศพด.แจงงาม
1328 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.ทพัหลวง ศพด.บานหนองกระถิน
1329 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองขาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองขาม
1330 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองโพธิ์ ศพด.สามัคคีธรรม
1331 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองหญาไซ ศพด.ดอนสําโรง
1332 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ ศพด.หนองหญาไซ
1333 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.จรเขสามพนั ศพด.บานจรเขสามพนั
1334 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.กระจัน ศพด.วดัยางยี่แส
1335 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.ดอนมะเกลือ ศพด.ดอนมะเกลือ
1336 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.บานดอน ศพด.บานดอน
1337 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.ยุงทะลาย ศพด.วดัใหมสิทธาวาส
1338 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.หนองโอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองโองหมู10
1339 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.ทาวอูทอง ศพด.นาลาว
1340 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.ดอนคา ศพด.บานสระกราง
1341 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.พลับพลาไชย ศพด.ตําบลพลับพลาไชย
1342 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.สระยายโสม ศพด.สระยายโสม
1343 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.สระพงัลาน ศพด.บานสระพงัลาน
1344 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.บานโขง ศพด.เทศบาลตําบลบานโขง
1345 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.ขุนพดัเพง็ ศพด.ขุนพดัเพง็
1346 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.ทุงคลี รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทุงคลี
1347 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง ทม.สองพี่นอง รร.เทศบาล2อํานวยวทิยแ
1348 สุพรรณบรีุ สามชุก ทต.สามชุก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสามชุก
1349 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองหญาไซ
1350 อางทอง ไชโย ทต.ไชโย ศพด.บานชะไว
1351 อางทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ ศพด.วดัชัยสิทธาราม
1352 อางทอง ไชโย อบต.ราชสถิตยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลราชสถิตยแ
1353 อางทอง ปาุโมก อบต.โผงเผง ศพด.บานเลน
1354 อางทอง ปาุโมก อบต.โรงชาง ศพด.วหิารแดง
1355 อางทอง ปาุโมก อบต.สายทอง ศพด.พายทอง
1356 อางทอง ปาุโมก อบต.นรสิงหแ ศพด.ชุมชนวดัปราสาท
1357 อางทอง โพธิท์อง อบต.คําหยาด ศพด.วดัคําหยาด
1358 อางทอง โพธิท์อง อบต.บางเจาฉา ศพด.วดัยางทอง
1359 อางทอง โพธิท์อง อบต.บางพลับ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางพลับ
1360 อางทอง โพธิท์อง ทต.ทางพระ ศพด.เทศบาลตําบลทางพระ
1361 อางทอง โพธิท์อง อบต.อินทประมูล ศพด.โรงเรียนวดัน้ําอาบ
1362 อางทอง โพธิท์อง อบต.ยางชาย ศพด.ยางชาย
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1363 อางทอง โพธิท์อง ทต.โพธิท์อง ศพด.โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม
1364 อางทอง โพธิท์อง ทต.มวงคัน ศพด.วดัมวงคัน
1365 อางทอง โพธิท์อง ทต.รํามะสัก ศพด.เทศบาลตําบลรํามะสัก
1366 อางทอง โพธิท์อง อบต.อางแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอางแกว
1367 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.ทาชาง ศพด.เทศบาลตําบลทาชาง
1368 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก ศพด.วดันางชํา
1369 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.ไผดําพฒันา ศพด.ไผดําพฒันา
1370 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ไผวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไผวง
1371 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.วเิศษไชยชาญ ศพด.เทศบาลตําบลวเิศษไชยชาญ
1372 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ศาลเจาโรงทอง ศพด.วดัมะนาวหวาน
1373 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.บางจัก ศพด.เทศบาลตําบลบางจัก
1374 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ตลาดใหม ศพด.วดัตลาดใหม
1375 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ยี่ลน ศพด.วดัอบทม
1376 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.มวงเต้ีย ศพด.เทศบาลตําบลมวงเต้ีย
1377 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.หวัตะพาน ศพด.วดัหวัตะพาน
1378 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.หลักแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหลักแกว
1379 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.หวยคันแหลน ศพด.วดัหวยโรง
1380 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.สาวรองไห ศพด.วดัสิทธาราม
1381 อางทอง เมืองอางทอง อบต.บานอิฐ ศพด.บานน้ําผ้ึง
1382 อางทอง เมืองอางทอง ทม.อางทอง ศพด.เทศบาลเมืองอางทอง
1383 อางทอง เมืองอางทอง อบต.คลองววั ศพด.โรงเรียนวดัโคสุภราช
1384 อางทอง เมืองอางทอง อบต.หวัไผ ศพด.โรงเรียนวดัเชิงหวาย
1385 อางทอง เมืองอางทอง ทต.ศาลาแดง ศพด.เทศบาลตําบลศาลาแดง
1386 อางทอง สามโก ทต.สามโก ศพด.วดัมงคลธรร.มนิมิต
1387 อางทอง แสวงหา อบต.วงัน้ําเย็น ศพด.วงัน้ําเย็น
1388 อางทอง แสวงหา อบต.สีบวัทอง ศพด.โรงเรียนวดัแกวกระจาง
1389 อางทอง แสวงหา ทต.แสวงหา ศพด.เทศบาลตําบลแสวงหา
1390 อางทอง แสวงหา อบต.ศรีพราน ศพด.โรงเรียน.วดับานแก
1391 อางทอง แสวงหา อบต.จําลอง ศพด.โรงเรียนวดัรัตนาราม
1392 อางทอง แสวงหา อบต.บานพราน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานพราน
1393 อางทอง แสวงหา ทต.เพชรเมืองทอง ศพด.เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
1394 อางทอง แสวงหา อบต.หวยไผ ศพด.ตําบลหวยไผ
1395 อางทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลชัยฤทธิ์
1396 อางทอง โพธิท์อง อบต.บางเจาฉา รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา
1397 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.หนองกระทุม ศพด.คอดยาง
1398 อุทยัธานี ทพัทนั ทต.ทพัทนั ศพด.เทศบาลตําบลทพัทนั
1399 อุทยัธานี ทพัทนั ทต.ตลุกดู ศพด.เทศบาลตําบลตลุกดู
1400 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.หนองกลางดง ศพด.บานตลุกหมู
1401 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.โคกหมอ ศพด.โรงเรียนวดัเขานอย
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1402 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.หนองยายดา ศพด.ศรีวสัิย
1403 อุทยัธานี บานไร ทต.เมืองการุง ศพด.เมืองการุง
1404 อุทยัธานี บานไร อบต.เจาวดั ศพด.เจาวดั
1405 อุทยัธานี บานไร อบต.ทพัหลวง ศพด.โรงเรียนทพัหมัน
1406 อุทยัธานี บานไร อบต.หนองจอก ศพด.หนองจอก
1407 อุทยัธานี บานไร อบต.หนองบมกลวย ศพด.กลวยหอม
1408 อุทยัธานี บานไร อบต.หวยแหง ศพด.หวยแหง
1409 อุทยัธานี บานไร อบต.คอกควาย ศพด.บานวดัทองหลาง
1410 อุทยัธานี บานไร อบต.บานบงึ ศพด.บานบงึ
1411 อุทยัธานี บานไร อบต.บานไร ศพด.บานไร
1412 อุทยัธานี บานไร อบต.บานใหมคลองเคียน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานใหมคลองเคียน
1413 อุทยัธานี บานไร อบต.เมืองการุง ศพด.โรงเรียนบานหนองอาสา
1414 อุทยัธานี บานไร อบต.วงัหนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัหนิ
1415 อุทยัธานี บานไร อบต.หชูาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหชูาง
1416 อุทยัธานี บานไร ทต.บานไร ศพด.เทศบาลตําบลบานไร
1417 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.หนองไผแบน ศพด.โนนเหล็ก
1418 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.น้ําซึม ศพด.โรงเรียนชุมชนวดัทาซุง
1419 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.หนองแก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแก
1420 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.เกาะเทโพ ศพด.บานเกาะเทโพ
1421 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.เนินแจง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเนินแจง
1422 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี ทม.อุทยัธานี ศพด.เทศบาลเมืองอุทยัธานี
1423 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี ทต.หาดทนง ศพด.เทศบาลตําบลหาดทนง
1424 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.ทาซุง ศพด.บานดงยางใต
1425 อุทยัธานี ลานสัก อบต.น้ํารอบ ศพด.เขาผาแรต
1426 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ประดูยืน ศพด.โรงเรียนบานทพัยายปอน
1427 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ระบํา ศพด.บานหวยเปลา
1428 อุทยัธานี ลานสัก ทต.ลานสัก ศพด.เทศบาลตําบลลานสัก
1429 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ทุงนางาม ศพด.โรงเรียนทุงนางาม
1430 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ปาุออ ศพด.โรงเรียนบานเขาวง
1431 อุทยัธานี สวางอารมณแ อบต.ไผเขียว ศพด.ทุงสงบ
1432 อุทยัธานี สวางอารมณแ ทต.พลวงสองนาง ศพด.โรงเรียนบานหนองกี่
1433 อุทยัธานี สวางอารมณแ อบต.หนองหลวง ศพด.บานหนองแวน
1434 อุทยัธานี สวางอารมณแ ทต.สวางแจงสบายใจ ศพด.ดอนใหญ
1435 อุทยัธานี สวางอารมณแ ทต.สวางอารมณแ ศพด.เทศบาลตําบลสวางอารมณแ
1436 อุทยัธานี สวางอารมณแ อบต.บอยาง ศพด.บานบอยาง
1437 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.ดงขวาง ศพด.ทุงปาจาน
1438 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.หนองขาหยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง
1439 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.ทาโพ ศพด.บานทาโพ
1440 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.หลุมเขา ศพด.หลุมเขา
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1441 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.ทาชะอม
1442 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.ทุงโพ ศพด.โรงเรียนชุมชนบานหนองงาแซง
1443 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองนางนวล ศพด.ตําบลหนองนางนวล
1444 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองยาง ศพด.วดัหนองบวั
1445 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.อุทยัเกา ศพด.อุทยัเกา
1446 อุทยัธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก ศพด.เขาบางแกรก
1447 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองฉาง ศพด.บานเนินสาธารณแ
1448 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองสรวง ศพด.หนองสรวง
1449 อุทยัธานี หวยคต อบต.ทองหลาง ศพด.โปงุขอย
1450 อุทยัธานี หวยคต อบต.หวยคต ศพด.โรงเรียนอนุบาลหวยคต
1451 อุทยัธานี หวยคต อบต.สุขฤทยั ศพด.สุขฤทยั
1452 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี ทม.อุทยัธานี รร.เทศบาลบานปากกะบาด
1453 กําแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บานโนนสมบรูณแ
1454 กําแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต.ลานดอกไมตก ศพด.องคแการบริหารตําบลลานดอกไมตก
1455 กําแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต.เพชรชมภู ศพด.โรงเรียนบานวงัชมภู
1456 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทต.ขาณุวรลักษบรีุ ศพด.เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบรีุ
1457 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.ดอนแตง ศพด.ตําบลดอนแตง
1458 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.บอถ้ํา ศพด.องคแการบริหารตําบลบอถ้ํา
1459 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทม.ปางมะคา ศพด.ปางมะคา
1460 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.วงัชะพลู ศพด.องคแการบริหารตําบลวงัชะพลู
1461 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.เกาะตาล ศพด.บานเกาะตาล
1462 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.โคงไผ ศพด.องคแการบริหารตําบลโคงไผ
1463 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.ยางสูง ศพด.องคแการบริหารตําบลยางสูง
1464 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทต.สลกบาตร ศพด.เทศบาลตําบลสลกบาตร
1465 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.วงัหามแห ศพด.องคแการบริหารตําบลวงัหามแห
1466 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.องคแการบริหารตําบลคลองขลุง
1467 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทาพทุรา ศพด.องคแการบริหารตําบลทาพทุรา
1468 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทามะเขือ ศพด.บานหนองจอก
1469 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทามะเขือ ศพด.เทศบาลตําบลทามะเขือ
1470 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัไทร ศพด.บานไรวงัไทร
1471 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงับวั ศพด.บานวงับวั
1472 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัแขม ศพด.องคแการบริหารตําบลวงัแขม
1473 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.หวัถนน ศพด.ตําบลหวัถนน
1474 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองน้ําไหล ศพด.บานชัยมงคล
1475 กําแพงเพชร คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา ศพด.บานคลองลาน
1476 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.โปงุน้ํารอน ศพด.บานใหมชุมนุมไทร(ปาุคา)
1477 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม ศพด.บานเพชรนิยมหมูที2่
1478 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา อบต.ถาวรวฒันา ศพด.บานบงึสําราญ
1479 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา อบต.ทุงทอง ศพด.ตําบลทุงทอง
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1480 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา ทต.ทุงทราย ศพด.เทศบาลตําบลทุงทราย
1481 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.พานทอง ศพด.บานแกวสระ
1482 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองคลา ศพด.บานวงัโขน
1483 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองแมแตง ศพด.บานหนองแมแตง
1484 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองไมกอง ศพด.บานแมยื้อ
1485 กําแพงเพชร ไทรงาม ทต.ไทรงาม ศพด.วดัเทพนิมิตรมงคล
1486 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย ศพด.องคแการบริหารตําบลมหาชัย
1487 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองทอง ศพด.บานโนนใหญ
1488 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.ไทรงาม ศพด.องคแการบริหารตําบลไทรงาม
1489 กําแพงเพชร บงึสามัคคี อบต.บงึสามัคคี ศพด.บานบงึบาน(เสารแหา)
1490 กําแพงเพชร บงึสามัคคี ทต.ระหาน ศพด.บานพงษแทองคํา
1491 กําแพงเพชร บงึสามัคคี อบต.วงัชะโอน ศพด.บานชัยมงคล
1492 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ศพด.บานเพชรเจริญ
1493 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิท์อง ศพด.องคแการบริหารตําบลโพธิท์อง
1494 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หนิดาต ศพด.องคแการบริหารตําบลหนิดาต
1495 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.เขาคีรีส ศพด.คุยปาุยาง
1496 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.ทาไม ศพด.บานทาไม
1497 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.วงัควง ศพด.บานลานทอง
1498 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หวยยั้ง ศพด.บานคลองหวยยั้ง
1499 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย ศพด.เทศบาลตําบลพรานกระตาย
1500 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.ถ้ํากระตายทอง ศพด.องคแการบริหารตําบลถ้ํากระตายทอง
1501 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.คุยบานโอง ศพด.ตําบลคุยบานโอง
1502 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.คลองพไิกร ศพด.เทศบาลตําบลคลองพไิกร
1503 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หนองหวัววั ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองหวัววั(บานบางลาด)
1504 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทาขุนราม ศพด.บานใหมสุวรรณภมูิ
1505 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.เทพนคร ศพด.เทศบาลตําบลเทพนคร(บานเทพนคร)
1506 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุงโพธิท์ะเล ศพด.บานวงัเพชรพฒันา
1507 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.วงัทอง ศพด.บานคลองใหญ
1508 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.อางทอง ศพด.บานวงัตะเคียน
1509 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม.หนองปลิง ศพด.วดับอสามแสน
1510 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นครชุม ศพด.เทศบาลตําบลนครชุม
1511 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.นครชุม ศพด.โรงเรียนบานทุงสวน
1512 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ธาํมรงคแ ศพด.บานธาํมรงคแ
1513 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทรงธรรม ศพด.บานทรงธรรม
1514 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คณฑี ศพด.บานปลองทองพฒันา
1515 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.นาบอคํา ศพด.หนองกอง
1516 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คลองแมลาย ศพด.บานยางเลียง
1517 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.คลองแมลาย ศพด.เทศบาลตําบลคลองแมลาย
1518 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ลานดอกไม ศพด.บานลานหนิ
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1519 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.สระแกว ศพด.องคแการบริหารตําบลสระแกว
1520 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.ชองลม ศพด.เทศบาลชองลม
1521 กําแพงเพชร ลานกระบอื ทต.ลานกระบอื ศพด.เทศบาลตําบลลานกระบอื
1522 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.หนองหลวง ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองหลวง
1523 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.ลานกระบอื ศพด.องคแการบริหารตําบลลานกระบอื
1524 กําแพงเพชร ลานกระบอื ทต.ประชาสุขสันตแ ศพด.บานประชาสุขสันตแ
1525 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.จันทมิา ศพด.บานจันทมิา
1526 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.โนนพลวง ศพด.ตําบลโนนพลวง
1527 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทต.ขาณุวรลักษบรีุ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบรีุ
1528 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทามะเขือ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทามะเขือ
1529 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัแขม รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลวงัแขม
1530 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลพรานกระตาย
1531 เชียงราย ขุนตาล อบต.ตา ศพด.หวยโปงุ
1532 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา ศพด.เทศบาลตําบลบานตา
1533 เชียงราย ขุนตาล ทต.ยางฮอม ศพด.พญาพภิกัด์ิ
1534 เชียงราย ขุนตาล ทต.ปาุตาล ศพด.หวยหอมหมู13
1535 เชียงราย เชียงของ ทต.สถาน ศพด.เทศบาลตําบลสถาน
1536 เชียงราย เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.กิ่วกาญจนแ
1537 เชียงราย เชียงของ ทต.เวยีง ศพด.ทุงนานอย
1538 เชียงราย เชียงของ ทต.คร่ึง ศพด.มวงชุม
1539 เชียงราย เชียงของ ทต.หวยซอ ศพด.เทศบาลตําบลหวยซอ
1540 เชียงราย เชียงของ ทต.เวยีงเชียงของ ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงเชียงของ
1541 เชียงราย เชียงของ ทต.บญุเรือง ศพด.บานตนปลอง
1542 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.บานศรีชัยมงคล
1543 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวยีงเชียงแสน ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงเชียงแสน
1544 เชียงราย เชียงแสน ทต.แมเงิน ศพด.แมเงิน
1545 เชียงราย เชียงแสน ทต.โยนก ศพด.บานดอยจัน
1546 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ศพด.บานศรีดอนมูล
1547 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวยีง ศพด.บานหวยเกี๋ยง
1548 เชียงราย เชียงแสน ทต.บานแซว ศพด.หวยเด่ือ
1549 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาุสัก ศพด.บานปาุสักนอยหมู13
1550 เชียงราย ดอยหลวง อบต.ปงนอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปงนอย
1551 เชียงราย ดอยหลวง อบต.หนองปาุกอ ศพด.ตําบลหนองปาุกอ
1552 เชียงราย ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.ขุนแมบงหมู9
1553 เชียงราย เทงิ ทต.ง้ิว ศพด.เทศบาลตําบลง้ิวหมูที8่
1554 เชียงราย เทงิ อบต.ตับเตา ศพด.ราษฎรแภกัดี
1555 เชียงราย เทงิ ทต.สันทรายงาม ศพด.สันทรายงาม
1556 เชียงราย เทงิ อบต.แมลอย ศพด.แมลอย
1557 เชียงราย เทงิ อบต.ศรีดอนไชย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย
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1558 เชียงราย เทงิ ทต.หงาว ศพด.เทศบาลตําบลหงาว
1559 เชียงราย เทงิ อบต.หนองแรด ศพด.ตําบลหนองแรด
1560 เชียงราย เทงิ อบต.ปลอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปลอง
1561 เชียงราย เทงิ อบต.เวยีง(อ.เทงิ) ศพด.หวยไคร
1562 เชียงราย เทงิ ทต.เวยีงเทงิ ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงเทงิ
1563 เชียงราย เทงิ ทต.เชียงเค่ียน ศพด.เทศบาลตําบลเชียงเค่ียน
1564 เชียงราย เทงิ ทต.บานปลอง ศพด.เทศบาลตําบลบานปลอง
1565 เชียงราย ปาุแดด ทต.ปาุแดด ศพด.เทศบาลตําบลปาุแดด
1566 เชียงราย ปาุแดด ทต.ปาุแงะ ศพด.เทศบาลตําบลปาุแงะ
1567 เชียงราย ปาุแดด ทต.โรงชาง ศพด.โปงุ
1568 เชียงราย ปาุแดด ทต.สันมะคา ศพด.เทศบาลตําบลสันมะคา
1569 เชียงราย ปาุแดด ทต.ศรีโพธิเ์งิน ศพด.เทศบาลตําบลศรีโพธิเ์งิน
1570 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย ศพด.เทศบาลตําบลพญาเม็งราย
1571 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมเปา ศพด.ขุนหวยแมเปา
1572 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.ตาดควนั ศพด.บานเยาแมตํ๋า
1573 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.เม็งราย ศพด.เทศบาลตําบลเม็งราย
1574 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมตํ๋า ศพด.บอแสง
1575 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.ไมยา ศพด.บานหวยกางปลูาน
1576 เชียงราย พาน อบต.หวังม ศพด.ตําบลหวังม
1577 เชียงราย พาน อบต.แมออ ศพด.ตนกลา
1578 เชียงราย พาน อบต.ธารทอง ศพด.ตําบลธารทอง
1579 เชียงราย พาน อบต.เจริญเมือง ศพด.ตําบลเจริญเมือง
1580 เชียงราย พาน ทต.สันมะเค็ด ศพด.เทศบาลตําบลสันมะเค็ด(บานสันมะเค็ด)
1581 เชียงราย พาน อบต.ทานตะวนั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทานตะวนั
1582 เชียงราย พาน อบต.แมเย็น ศพด.ตําบลแมเย็น
1583 เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม ศพด.ตําบลดอยงาม
1584 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว ศพด.บานรองธาร
1585 เชียงราย พาน อบต.มวงคํา ศพด.มวงคํา
1586 เชียงราย พาน อบต.สันกลาง ศพด.ปาุขา
1587 เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน ศพด.ตําบลเมืองพาน
1588 เชียงราย พาน อบต.เวยีงหาว ศพด.เวยีงหาว
1589 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน ศพด.บานปาุกวเาว
1590 เชียงราย พาน อบต.ปาุหุง ศพด.ตําบลปาุหุง
1591 เชียงราย พาน อบต.สันติสุข ศพด.ตําบลสันติสุขหมู6
1592 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.หวยสัก ศพด.เทศบาลตําบลหวยสัก
1593 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยลาน ศพด.เทศบาลตําบลดอยลาน
1594 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทาสาย ศพด.เทศบาลตําบลทาสาย
1595 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.แมยาว ศพด.เทศบาลตําบลแมยาว
1596 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.นางแล ศพด.เทศบาลตําบลนางแล



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
1597 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย ศพด.บานใหม
1598 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.หวยชมภู ศพด.แมมอญ
1599 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมขาวตม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
1600 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทาสุด ศพด.เทศบาลตําบลทาสุด
1601 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ศพด.ยางคํานุ
1602 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บานดู ศพด.ไอทเีฉลิมพระเกียรติฯบานปาุซาง
1603 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมกรณแ ศพด.ตําบลแมกรณแ
1604 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.รอบเวยีง ศพด.บานปาุยางมน
1605 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ปาุออดอนชัย ศพด.เทศบาลตําบลปาุออดอนชัย
1606 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.สันทราย ศพด.ใหมทรายทอง
1607 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ริมกก ศพด.ฟารแมสัมพนัธแกิจ
1608 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน ศพด.เทศบาลตําบลแมจัน
1609 เชียงราย แมจัน ทต.สายน้ําคํา ศพด.เทศบาลตําบลสายน้ําคํา
1610 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา ศพด.เทศบาลตําบลจันจวา
1611 เชียงราย แมจัน อบต.ปาุตึง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุตึง
1612 เชียงราย แมจัน อบต.จอมสวรรคแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจอมสวรรคแ
1613 เชียงราย แมจัน อบต.ศรีคํ้า ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า
1614 เชียงราย แมจัน ทต.ปาุซาง ศพด.แมสลอง
1615 เชียงราย แมจัน ทต.แมไร ศพด.ปาุกวเาว
1616 เชียงราย แมจัน อบต.สันทราย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสันทราย
1617 เชียงราย แมจัน อบต.แมจัน ศพด.วดัหนองแวน
1618 เชียงราย แมจัน ทต.ทาขาวเปลือก ศพด.ผานศึก
1619 เชียงราย แมจัน ทต.แมคํา ศพด.บานแมคําสบเปนิ
1620 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.เทอดไทย ศพด.แมหมอ
1621 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.เทอดไทย ศพด.เทอดไทย
1622 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมสลองใน ศพด.บานหวยผ้ึง
1623 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมสลองใน ศพด.บานหนิแตก
1624 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมฟาูหลวง ศพด.บานหวยน้ําขุน
1625 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมสลองนอก ศพด.บานพนาสวรรคแ
1626 เชียงราย แมลาว อบต.โปงุแพร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโปงุแพร
1627 เชียงราย แมลาว อบต.ปาุกอดํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุกอดํา
1628 เชียงราย แมลาว อบต.บวัสลี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัสลี
1629 เชียงราย แมลาว ทต.ปาุกอดํา ศพด.ปาุกอดํา
1630 เชียงราย แมลาว อบต.จอมหมอกแกว ศพด.ตําบลจอมหมอกแกว
1631 เชียงราย แมลาว ทต.ดงมะดะ ศพด.หวยสานยาว
1632 เชียงราย แมลาว ทต.แมลาว ศพด.อนุบาลแมลาว
1633 เชียงราย แมสรวย อบต.ทาก฿อ ศพด.บานพนาเสรี
1634 เชียงราย แมสรวย อบต.วาวี ศพด.ดอยชางหมู3
1635 เชียงราย แมสรวย อบต.ปาุแดด ศพด.บานหวยหญาไซ
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1636 เชียงราย แมสรวย อบต.เจดียแหลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเจดียแหลวง
1637 เชียงราย แมสรวย ทต.แมสรวย ศพด.เทศบาลตําบลแมสรวย
1638 เชียงราย แมสรวย อบต.แมพริก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมพริก1(อติาเลียนไทยอปุถัมภแ)

1639 เชียงราย แมสรวย อบต.ศรีถอย ศพด.ตนแบบ(ศรีปใญญา)
1640 เชียงราย แมสรวย ทต.เจดียแหลวง ศพด.เทศบาลตําบลเจดียแหลวง
1641 เชียงราย แมสรวย ทต.เวยีงสรวย ศพด.บานแมสรวยหลวง
1642 เชียงราย แมสาย ทต.แมสายมิตรภาพ ศพด.เทศบาลตําบลแมสายมิตรภาพ
1643 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย ศพด.วดัพรหมวหิาร
1644 เชียงราย แมสาย อบต.โปงุผา ศพด.น้ําจํา
1645 เชียงราย แมสาย อบต.โปงุผา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโปงุผา
1646 เชียงราย แมสาย อบต.เกาะชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะชาง
1647 เชียงราย แมสาย อบต.เกาะชาง ศพด.ปาุแดงหลวง
1648 เชียงราย แมสาย อบต.โปงุงาม ศพด.ดง
1649 เชียงราย แมสาย อบต.ศรีเมืองชุม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม
1650 เชียงราย แมสาย อบต.หวยไคร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยไคร
1651 เชียงราย แมสาย ทต.หวยไคร ศพด.เทศบาลตําบลหวยไคร
1652 เชียงราย แมสาย ทต.เวยีงพางคํา ศพด.ปาุเหมือดหมู9
1653 เชียงราย แมสาย อบต.บานดาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานดาย
1654 เชียงราย เวยีงแกน อบต.ปอ ศพด.บานหวยหาน
1655 เชียงราย เวยีงแกน อบต.ปอ ศพด.บานหวยคุ
1656 เชียงราย เวยีงแกน ทต.หลายงาว ศพด.ตําบลหลายงาว
1657 เชียงราย เวยีงแกน ทต.ทาขาม ศพด.บานหวยแลง
1658 เชียงราย เวยีงแกน ทต.มวงยาย ศพด.ไทยสามัคคี
1659 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เมืองชุม ศพด.ตําบลเมืองชุม
1660 เชียงราย เวยีงชัย ทต.ดอนศิลา ศพด.จอเจริญ
1661 เชียงราย เวยีงชัย อบต.ผางาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลผางาม2
1662 เชียงราย เวยีงชัย ทต.สิริเวยีงชัย ศพด.เทศบาลตําบลสิริเวยีงชัย
1663 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เวยีงเหนือ ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงเหนือ
1664 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เวยีงชัย ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงชัย
1665 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ปาุซาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุซาง
1666 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ดงมหาวนั ศพด.บานสันไทรงาม
1667 เชียงราย เวยีงเชียงรุง ทต.บานเหลา ศพด.เทศบาลตําบลบานเหลา
1668 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ทุงกอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงกอ
1669 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.เวยีงกาหลง ศพด.ตําบลเวยีงกาหลง
1670 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.แมเจดียแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมเจดียแ
1671 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.บานโปงุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานโปงุ
1672 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.แมเจดียแใหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมเจดียแใหม
1673 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.แมขะจาน ศพด.เทศบาลตําบลแมขะจาน
1674 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.เวยีง ศพด.แมปนูหลวง
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1675 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.ปาุง้ิว ศพด.ฮางตํ่าเหนือ
1676 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.สันสลี ศพด.แมตะละ
1677 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.เวยีงปาุเปาู ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงปาุเปาู
1678 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บานดู รร.เทศบาล1(เฉลิมพระเกียรติฯบานปาุซาง)
1679 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ทาสุด รร.อนุบาลตําบลทาสุด
1680 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมกรณแ รร.องคแการบริหารสวนตําบลแมกรณแ
1681 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมขาวตม รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
1682 เชียงราย เชียงของ ทต.เวยีงเชียงของ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเวยีงเชียงของ
1683 เชียงราย เทงิ ทต.บานปลอง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
1684 เชียงราย เทงิ ทต.เวยีงเทงิ รร.เทศบาลตําบลเวยีงเทงิ
1685 เชียงราย เทงิ ทต.หงาว รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหงาว
1686 เชียงราย ปาุแดด ทต.ปาุแงะ รร.เทศบาล1(สันติสุข)
1687 เชียงราย พาน อบต.ปาุหุง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลปาุหุง
1688 เชียงราย พาน อบต.สันติสุข รร.องคแการบริหารสวนตําบลสันติสุข
1689 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา รร.เทศบาล1ตนยาง
1690 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย รร.เทศบาล2วดัปาุยาง
1691 เชียงราย แมสาย ทต.เวยีงพางคํา รร.เทศบาลเวยีงพางคํา
1692 เชียงราย แมสาย ทต.หวยไคร รร.เทศบาลตําบลหวยไคร
1693 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เวยีงชัย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเวยีงชัย
1694 เชียงราย เวยีงเชียงรุง ทต.บานเหลา รร.เทศบาล๑(แมเผ่ือ)
1695 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ปาุซาง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลปาุซาง
1696 เชียงใหม ดอยหลอ อบต.ดอยหลอ ศพด.กรป.กลาง
1697 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.สองแคว ศพด.หวัขวง
1698 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.สันติสุข ศพด.ใหมหนองหอย
1699 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.ยางคราม ศพด.เทศบาลตําบลยางคราม
1700 เชียงใหม แมออน อบต.ทาเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาเหนือ
1701 เชียงใหม แมออน อบต.บานสหกรณแ ศพด.สิรินธร3
1702 เชียงใหม แมออน อบต.แมทา ศพด.หวยทราย
1703 เชียงใหม แมออน อบต.หวยแกว ศพด.ตําบลหวยแกว
1704 เชียงใหม แมออน อบต.ออนกลาง ศพด.ตําบลออนกลาง
1705 เชียงใหม แมออน อบต.ออนเหนือ ศพด.ออนหลวย
1706 เชียงใหม จอมทอง อบต.ขวงเปา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขวงเปา
1707 เชียงใหม จอมทอง ทต.ดอยแกว ศพด.หวยสมปอุย
1708 เชียงใหม จอมทอง ทต.บานแปะ ศพด.หวยทราย
1709 เชียงใหม จอมทอง ทต.บานหลวง ศพด.บานขุนกลาง
1710 เชียงใหม จอมทอง ทต.แมสอย ศพด.บานปาุกลวย
1711 เชียงใหม จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ ศพด.บานดงหาดนาค
1712 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง ศพด.เทศบาลตําบลจอมทอง
1713 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เชียงดาว ศพด.เทศบาลตําบลเชียงดาว(บานทุงดินแดง)
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1714 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองงาย ศพด.เทศบาลตําบลเมืองงาย
1715 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.มวงฆอง
1716 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ทุงขาวพวง ศพด.ทุงขาวพวง
1717 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ปงิโคง ศพด.เทศบาลตําบลปงิโคง
1718 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เมืองคอง ศพด.อนุบาลปฐมวยัองคแการบริหารสวนตําบลเมืองคอง
1719 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองนะ ศพด.อรุโณทยั
1720 เชียงใหม เชียงดาว ทต.แมนะ ศพด.ศรีอุนเมือง
1721 เชียงใหม เชียงดาว ทต.พระธาตุปูุก่ํา ศพด.บานขุนขอน
1722 เชียงใหม ดอยเตา ทต.ทาเด่ือ-มืดกา ศพด.เทศบาลตําบลทาเด่ือ-มืดกา
1723 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ดอยเตา ศพด.เดนคา
1724 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บงตัน ศพด.บงตัน
1725 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บานแอน ศพด.พงิคาราม
1726 เชียงใหม ดอยเตา อบต.โปงทุง ศพด.บานโปง
1727 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย ศพด.ปทมุสราราม
1728 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ปาุปอูง ศพด.ปาุไมแดง
1729 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ปาุเมี่ยง ศพด.โปงุกุม
1730 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมคือ ศพด.เทศบาลตําบลแมคือ
1731 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมโปงุ ศพด.สิรินธร
1732 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมฮอยเงิน ศพด.เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน
1733 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ลวงเหนือ ศพด.ไทยเทอดไทองคแราชันตแ84พรรษา
1734 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สันปเูลย ศพด.ปาุขุย
1735 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด ศพด.เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด
1736 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.เทพเสด็จ ศพด.ตําบลเทพเสด็จ
1737 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สงาบาน ศพด.ดอกแดง
1738 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สําราญราษฎรแ ศพด.ปาุเหมือด
1739 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดขวญั ศพด.เทศบาลตําบลตลาดขวญั
1740 เชียงใหม พราว อบต.เขื่อนผาก ศพด.ตําบลเขื่อนผาก
1741 เชียงใหม พราว ทต.เวยีงพราว ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงพราว
1742 เชียงใหม พราว ทต.น้ําแพร ศพด.ตําบลน้ําแพร
1743 เชียงใหม พราว ทต.บานโปงุ ศพด.บานโปงุ
1744 เชียงใหม พราว ทต.แมปใ้ง ศพด.เทศบาลตําบลแมปใ้ง
1745 เชียงใหม พราว อบต.แมแวน ศพด.ตําบลแมแวน
1746 เชียงใหม พราว อบต.สันทราย(อ.พราว) ศพด.บานสันปง
1747 เชียงใหม พราว อบต.โหลงขอด ศพด.ตําบลโหลงขอด
1748 เชียงใหม พราว ทต.ปาุไหน ศพด.ตําบลปาุไหน
1749 เชียงใหม พราว ทต.ปาุตุม ศพด.เทศบาลตําบลปาุตุม
1750 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ฟาูฮาม ศพด.บานไร
1751 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองหอย ศพด.เทศบาลตําบลหนองหอย
1752 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ชางเผือก ศพด.เทศบาลตําบลชางเผือก



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
1753 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทน.เชียงใหม ศพด.หนองหอย
1754 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทม.แมเหยีะ ศพด.เทศบาลเมืองแมเหยีะ
1755 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองปาุคร่ัง ศพด.บวกครกนอย
1756 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.สุเทพ ศพด.เทศบาลตําบลสุเทพ
1757 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ปาุแดด ศพด.เทศบาลตําบลปาุแดด
1758 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.สันผีเส้ือ ศพด.โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย
1759 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบต.ชางเผือก ศพด.บานขุนชางเค่ียน
1760 เชียงใหม แมแจม ทต.แมแจม ศพด.เทศบาลตําบลแมแจม
1761 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก ศพด.บานหวัดอย
1762 เชียงใหม แมแจม อบต.ชางเค่ิง ศพด.พราวหนุม
1763 เชียงใหม แมแจม ทต.ทาผา ศพด.บานปาุแดด
1764 เชียงใหม แมแจม อบต.บานทบั ศพด.บานแมกิ่วสะแวก
1765 เชียงใหม แมแจม อบต.ปางหนิฝน ศพด.บานพยุ
1766 เชียงใหม แมแจม อบต.แมนาจร ศพด.บานแมแจ฿ะ
1767 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก ศพด.บานปางอุเง
1768 เชียงใหม กัลยาณิวฒันา อบต.แจมหลวง ศพด.บานหวยเขียดแหง
1769 เชียงใหม กัลยาณิวฒันา อบต.บานจันทรแ ศพด.หนองเจ็ดหนวย
1770 เชียงใหม กัลยาณิวฒันา อบต.แมแดด ศพด.แมตะละมง
1771 เชียงใหม แมแตง ทต.สันมหาพน ศพด.เทศบาลตําบลสันมหาพน
1772 เชียงใหม แมแตง อบต.กื้ดชาง ศพด.เมืองกื้ด
1773 เชียงใหม แมแตง ทต.จอมแจง ศพด.เทศบาลตําบลจอมแจง
1774 เชียงใหม แมแตง อบต.บานเปาู ศพด.บานเปาู
1775 เชียงใหม แมแตง อบต.ปาุแป ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุแป
1776 เชียงใหม แมแตง ทต.แมแตง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมแตง
1777 เชียงใหม แมแตง ทต.แมหอพระ ศพด.ตําบลแมหอพระ
1778 เชียงใหม แมแตง อบต.สบเปงิ ศพด.ปางฮาง
1779 เชียงใหม แมแตง อบต.สันปาุยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสันปาุยาง
1780 เชียงใหม แมแตง ทต.อินทขิล ศพด.บานหวยตาด
1781 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพฒันา ศพด.ปฐมวยัทปีใงกรการุณยมิตร
1782 เชียงใหม แมแตง อบต.บานชาง ศพด.บานชาง
1783 เชียงใหม แมแตง อบต.เมืองกเาย ศพด.บานมอนเงาะ
1784 เชียงใหม แมริม ทต.ขี้เหล็ก ศพด.ขี้เหล็กหลวง
1785 เชียงใหม แมริม อบต.โปงุแยง ศพด.โปงุแยง
1786 เชียงใหม แมริม ทต.แมแรม ศพด.หนองหอยใหม
1787 เชียงใหม แมริม อบต.แมสา ศพด.ตําบลแมสา
1788 เชียงใหม แมริม ทต.ริมเหนือ ศพด.เหมืองผา
1789 เชียงใหม แมริม อบต.สะลวง ศพด.บานกาดอาว
1790 เชียงใหม แมริม อบต.หวยทราย(อ.แมริม) ศพด.ตําบลหวยทราย
1791 เชียงใหม แมริม อบต.เหมืองแกว ศพด.ตนผ้ึง
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1792 เชียงใหม แมริม ทต.สันโปงุ ศพด.สระฉันทนัตแ
1793 เชียงใหม แมริม ทต.แมริม ศพด.เทศบาลตําบลแมริม
1794 เชียงใหม แมริม อบต.ดอนแกว ศพด.ตําบลดอนแกว
1795 เชียงใหม แมวาง ทต.แมวาง ศพด.วดัจําลอง
1796 เชียงใหม แมวาง อบต.ดอนเปา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนเปา
1797 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงปี็ ศพด.ตําบลทุงปี่
1798 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงรวงทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง
1799 เชียงใหม แมวาง อบต.บานกาด ศพด.ใหมปางเติม
1800 เชียงใหม แมวาง อบต.แมวนิ ศพด.บานมอนยะ
1801 เชียงใหม เวยีงแหง อบต.เปยีงหลวง ศพด.วดัฟาูเวยีงอินทรแ
1802 เชียงใหม เวยีงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.แมแตะ
1803 เชียงใหม เวยีงแหง ทต.แสนไห ศพด.มวงปอฺก
1804 เชียงใหม สะเมิง อบต.บอแกว ศพด.ปาุเกี๊ยะใน
1805 เชียงใหม สะเมิง อบต.ยั้งเมิน ศพด.ยั้งเมิน
1806 เชียงใหม สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.ปอูก
1807 เชียงใหม สะเมิง ทต.สะเมิงใต ศพด.หวยคอก(สะเมิง)
1808 เชียงใหม สันกําแพง อบต.แชชาง ศพด.ปาุเปา
1809 เชียงใหม สันกําแพง ทต.บวกคาง ศพด.รองกองขาว
1810 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง ศพด.วดัสันโคง
1811 เชียงใหม สันกําแพง อบต.รองววัแดง ศพด.น้ําจํา
1812 เชียงใหม สันกําแพง ทต.หวยทราย ศพด.ลานตอง
1813 เชียงใหม สันกําแพง ทต.ออนใต ศพด.เทศบาลตําบลออนใต
1814 เชียงใหม สันกําแพง ทต.แมปคูา ศพด.ปาุสักนอย
1815 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสันกําแพง
1816 เชียงใหม สันทราย ทต.ปาุไผ ศพด.โปง
1817 เชียงใหม สันทราย ทต.เมืองเล็น ศพด.เมืองวะ
1818 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก ศพด.เทศบาลตําบลแมแฝก
1819 เชียงใหม สันทราย ทต.เจดียแแมครัว ศพด.เทศบาลตําบลเจดียแแมครัว
1820 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองแหยง ศพด.เทศบาลตําบลหนองแหยง
1821 เชียงใหม สันทราย ทม.แมโจ ศพด.เทศบาลเมืองแมโจ
1822 เชียงใหม สันทราย ทต.สันนาเม็ง ศพด.สันนาเม็งหมูที5่
1823 เชียงใหม สันทราย ทต.สันปาุเปา ศพด.ตําบลสันปาุเปา
1824 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองหาร ศพด.เทศบาลตําบลหนองหาร
1825 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.บานกลาง ศพด.พระเจาทองทพิยแ
1826 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.ทาวงัพราว ศพด.ทุงหลุก
1827 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ทุงสะโตก ศพด.เทศบาลตําบลทุงสะโตก
1828 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.น้ําบอหลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําบอหลวง
1829 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.บานกลาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานกลาง
1830 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.บานแม ศพด.บานเปยีง
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1831 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.มะขุนหวาน ศพด.ตําบลมะขุนหวาน
1832 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.มะขามหลวง ศพด.มะขามหลวง
1833 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.แมก฿า ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมก฿า
1834 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ยุหวา ศพด.เทศบาลตําบลยุหวา
1835 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.สันกลาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสันกลาง
1836 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ทุงตอม ศพด.เทศบาลตําบลทุงตอม
1837 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.สันปาุตอง ศพด.สันปาุตอง
1838 เชียงใหม สารภี ทต.ขัวมุง ศพด.ทามะโอ
1839 เชียงใหม สารภี ทต.ชมภู ศพด.เทศบาลตําบลชมพู
1840 เชียงใหม สารภี ทต.ดอนแกว ศพด.ดอนแกว
1841 เชียงใหม สารภี ทต.ทาวงัตาล ศพด.ปาุง้ิว
1842 เชียงใหม สารภี ทต.ปาุบง ศพด.ศรีคําชมภู
1843 เชียงใหม สารภี ทต.สันทรายมหาวงศแ ศพด.ตําบลสันทรายมหาวงศแ
1844 เชียงใหม สารภี ทต.หนองแฝก ศพด.หนองแฝก
1845 เชียงใหม สารภี ทต.ทากวาง ศพด.เทศบาลตําบลทากวาง
1846 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง ศพด.เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
1847 เชียงใหม สารภี ทต.หนองผ้ึง ศพด.เทศบาลตําบลหนองผ้ึง๒
1848 เชียงใหม สารภี ทต.ไชยสถาน ศพด.ตําบลไชยสถาน
1849 เชียงใหม หางดง อบต.ขุนคง ศพด.ตําบลขุนคง
1850 เชียงใหม หางดง ทต.บานปง ศพด.บานน้ําซุม
1851 เชียงใหม หางดง ทต.บานแหวน ศพด.ชางคําหลวง
1852 เชียงใหม หางดง ทต.หนองแกเว ศพด.เทศบาลตําบลหนองแกเว
1853 เชียงใหม หางดง ทต.หารแกว ศพด.เทศบาลตําบลหารแกว
1854 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพฒันา ศพด.เทศบาลตําบลหนองตองพฒันา
1855 เชียงใหม หางดง ทต.สันผักหวาน ศพด.วดัสัฏฐิวนาราม
1856 เชียงใหม หางดง ทต.น้ําแพรพฒันา ศพด.เทศบาลตําบลน้ําแพรพฒันา
1857 เชียงใหม หางดง ทต.หนองควาย ศพด.เทศบาลตําบลหนองควาย
1858 เชียงใหม หางดง ทต.หางดง ศพด.เทศบาลตําบลหางดง
1859 เชียงใหม หางดง อบต.สบแมขา ศพด.สบแมขา
1860 เชียงใหม หางดง ทต.แมทาชาง ศพด.เทศบาลตําบลแมทาชาง
1861 เชียงใหม อมกเอย ทต.อมกเอย ศพด.บานหลิม
1862 เชียงใหม อมกเอย อบต.มอนจอง ศพด.ตําบลมอนจอง
1863 เชียงใหม อมกเอย อบต.แมต่ืน ศพด.บานหลวง
1864 เชียงใหม อมกเอย อบต.ยางเปยีง ศพด.บานยางครก
1865 เชียงใหม อมกเอย อบต.อมกเอย ศพด.บานยางเปา
1866 เชียงใหม อมกเอย อบต.นาเกียน ศพด.บานนาเกียน
1867 เชียงใหม อมกเอย อบต.สบโขง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสบโขง(บานแมหลองหลวง)
1868 เชียงใหม ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.นาคอเรือ
1869 เชียงใหม ฮอด อบต.บอสลี ศพด.บานแมโถ-เลาลี
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1870 เชียงใหม ฮอด ทต.บอหลวง ศพด.บานแมลายใต
1871 เชียงใหม ฮอด ทต.บานตาล ศพด.ลัฎฐิวนั
1872 เชียงใหม ฮอด ทต.ทาขาม ศพด.เทศบาลตําบลทาขาม
1873 เชียงใหม ฮอด อบต.หางดง ศพด.ดอยคํา
1874 เชียงใหม ฮอด อบต.ฮอด ศพด.แพะดินแดง
1875 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ ศพด.สันตนเปา
1876 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.แมทะลบ ศพด.แมทะลบ
1877 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.ทรายขาว
1878 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.หนองบวั ศพด.บานใหมหนองบวัหมู.10
1879 เชียงใหม ฝาง อบต.โปงุน้ํารอน ศพด.ทาหดั
1880 เชียงใหม ฝาง อบต.มอนปิๆน ศพด.นอแล
1881 เชียงใหม ฝาง ทต.แมขา ศพด.หลายฝาง
1882 เชียงใหม ฝาง อบต.แมคะ ศพด.เหมืองแร
1883 เชียงใหม ฝาง อบต.แมงอน ศพด.แมงอนกลาง
1884 เชียงใหม ฝาง อบต.แมสูน ศพด.แมสุนหลวง
1885 เชียงใหม ฝาง อบต.เวยีง ศพด.ใหมเสาหนิ
1886 เชียงใหม ฝาง ทต.สันทราย ศพด.ใหมสันตนคู
1887 เชียงใหม ฝาง ทต.บานแมขา ศพด.บานแมขา
1888 เชียงใหม ฝาง ทต.เวยีงฝาง ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงฝาง
1889 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย ศพด.ดอยแกว
1890 เชียงใหม แมอาย อบต.ทาตอน ศพด.บานสุขฤทยั
1891 เชียงใหม แมอาย อบต.บานหลวง ศพด.ปาุแดง
1892 เชียงใหม แมอาย อบต.แมนาวาง ศพด.บานคาย
1893 เชียงใหม แมอาย อบต.แมสาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมสาว
1894 เชียงใหม แมอาย อบต.ดอยลาง ศพด.บานดอยแหลมหมู13
1895 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตนหมื้อ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสันตนหมื้อ
1896 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทม.แมเหยีะ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแมเหยีะ
1897 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองปาุคร่ัง รร.อนุบาลหนองปาุคร่ัง๒
1898 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ทุงขาวพวง รร.พฒันาตนน้ําขุนคอง
1899 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองนะ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเมืองนะ1
1900 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมคือ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ
1901 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สันปเูลย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสันปเูลย
1902 เชียงใหม ฝาง ทต.บานแมขา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานแมขา
1903 เชียงใหม ฝาง ทต.สันทราย รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย
1904 เชียงใหม พราว ทต.ปาุไหน รร.อนุบาลตําบลปาุไหน
1905 เชียงใหม พราว อบต.แมแวน รร.อนุบาลแมแวน
1906 เชียงใหม พราว อบต.สันทราย รร.อนุบาลสันทรายพฒันา
1907 เชียงใหม แมแตง ทต.จอมแจง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลจอมแจง
1908 เชียงใหม แมแตง ทต.แมแตง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง
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1909 เชียงใหม แมแตง อบต.กื้ดชาง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง2
1910 เชียงใหม แมริม ทต.แมริม รร.เทศบาลตําบลแมริม
1911 เชียงใหม แมริม ทต.สันโปงุ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสันโปงุ
1912 เชียงใหม แมออน อบต.หวยแกว รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลหวยแกว
1913 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย(บานเดน)
1914 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตนหมื้อ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลสันตนหมื้อ
1915 เชียงใหม สันกําแพง ทต.บวกคาง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบวกคาง
1916 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง
1917 เชียงใหม สันกําแพง ทต.ออนใต รร.อนุบาลเทศบาลตําบลออนใต
1918 เชียงใหม สันกําแพง อบต.รองววัแดง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลรองววัแดง
1919 เชียงใหม สันทราย ทต.เจดียแแมครัว รร.เทศบาลตําบลเจดียแแมครัว
1920 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมแฝก
1921 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองแหยง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองแหยง
1922 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ยุหวา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา
1923 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.ทุงสะโตก รร.อนุบาลตําบลทุงสะโตก
1924 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.น้ําบอหลวง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลน้ําบอหลวง
1925 เชียงใหม หางดง ทต.หนองควาย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองควาย
1926 ตาก วงัเจา อบต.เชียงทอง ศพด.บานผาผ้ึงหมู6
1927 ตาก วงัเจา อบต.เชียงทอง ศพด.เดนววั
1928 ตาก วงัเจา อบต.นาโบสถแ ศพด.บานวงัน้ําเย็น
1929 ตาก วงัเจา อบต.ประดาง ศพด.ตําบลประดาง
1930 ตาก วงัเจา ทต.วงัเจา ศพด.เทศบาลตําบลวงัเจา
1931 ตาก บานตาก ทต.ทุงกระเชาะ ศพด.เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ
1932 ตาก บานตาก อบต.แมสลิด ศพด.บานยางโองน้ํา
1933 ตาก บานตาก อบต.เกาะตะเภา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะตะเภา
1934 ตาก บานตาก อบต.ตากออก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตากออก
1935 ตาก บานตาก อบต.สมอโคน ศพด.ตําบลสมอโคน
1936 ตาก บานตาก อบต.ทองฟาู ศพด.บานแมวขุนหวยตาก
1937 ตาก เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุง ศพด.ตลุกกลางทุง
1938 ตาก เมืองตาก อบต.โปงุแดง ศพด.บานหนองนกปกีกา
1939 ตาก เมืองตาก อบต.แมทอ ศพด.บานมูเซอหมู6
1940 ตาก เมืองตาก ทต.ไมงาม ศพด.บานหนองกะโห
1941 ตาก เมืองตาก อบต.วงัประจบ ศพด.บานหนองเสือ
1942 ตาก เมืองตาก อบต.วงัหนิ ศพด.บานทาไมแดง
1943 ตาก เมืองตาก ทต.หนองบวัใต ศพด.คลองหวยทราย
1944 ตาก เมืองตาก อบต.หนองบวัเหนือ ศพด.เดนวทิยา
1945 ตาก เมืองตาก อบต.ปาุมะมวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุมะมวง
1946 ตาก เมืองตาก อบต.น้ํารึม ศพด.น้ํารึม
1947 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก ศพด.เทศบาล1กิตติขจร
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1948 ตาก สามเงา อบต.ยกกระบตัร ศพด.บานหนองเชียงคา
1949 ตาก สามเงา อบต.วงัหมัน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัหมัน
1950 ตาก สามเงา อบต.วงัจันทรแ ศพด.หมูบานตัวอยาง
1951 ตาก สามเงา อบต.ยานรี ศพด.โรงเรียนบานปาุยางตะวนัตก
1952 ตาก สามเงา ทต.สามเงา ศพด.เทศบาลตําบลสามเงา
1953 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ศพด.โรงเรียนบานสามเงา
1954 ตาก สามเงา อบต.บานนา ศพด.โรงเรียนบานหนิลาด-นาไฮ
1955 ตาก ทาสองยาง ทต.แมตาน ศพด.แมตาน
1956 ตาก ทาสองยาง อบต.ทาสองยาง ศพด.ทาสองยาง
1957 ตาก ทาสองยาง อบต.แมตาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมตานหมู2
1958 ตาก ทาสองยาง อบต.แมสอง ศพด.บานแมสอง
1959 ตาก ทาสองยาง อบต.แมสอง ศพด.บานแมนิลหมู6
1960 ตาก ทาสองยาง อบต.แมหละ ศพด.แมหละยาง
1961 ตาก ทาสองยาง อบต.แมอุสุ ศพด.บานตะละออกาหมู6
1962 ตาก พบพระ อบต.ชองแคบ ศพด.สมบรูณแทรัพยแ
1963 ตาก พบพระ อบต.พบพระ ศพด.บานหมื่นฤาชัย
1964 ตาก พบพระ อบต.วาเลยแ ศพด.บานทรัพยแเจริญ
1965 ตาก พบพระ อบต.วาเลยแ ศพด.บานแมออกฮู
1966 ตาก พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา ศพด.รวมไทยเสริมสุข
1967 ตาก พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา ศพด.รวมไทยเจริญหมู8
1968 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎรแ ศพด.คีรีราษฎรแ3
1969 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎรแ ศพด.คีรีราษฎรแ2
1970 ตาก พบพระ ทต.พบพระ ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ
1971 ตาก แมระมาด ทต.ทุงหลวง ศพด.บานหวยบง
1972 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา ศพด.เทศบาลตําบลแมจะเรา
1973 ตาก แมระมาด ทต.แมระมาด ศพด.เทศบาลตําบลแมระมาด
1974 ตาก แมระมาด อบต.ขะเนจื้อ ศพด.บานขะเนจื้อ
1975 ตาก แมระมาด อบต.พระธาตุ ศพด.บานปาุไรเหนือหมูเ3
1976 ตาก แมระมาด อบต.แมต่ืน ศพด.บานเลอตอ
1977 ตาก แมระมาด อบต.แมระมาด ศพด.บานสันแกลลอนหมู2
1978 ตาก แมระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.กลุมบานละเพใหมหมูที1่
1979 ตาก แมสอด ทต.ทาสายลวด ศพด.เทศบาลตําบลทาสายลวด
1980 ตาก แมสอด อบต.ทาสายลวด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาสายลวด
1981 ตาก แมสอด อบต.ดานแมละเมา ศพด.บานธงชัยหมู7
1982 ตาก แมสอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บานพะเด฿ะ
1983 ตาก แมสอด อบต.พะวอ ศพด.บานหวยระพิ้ง
1984 ตาก แมสอด อบต.มหาวนั ศพด.บานเจดียแโคะ
1985 ตาก แมสอด อบต.แมกาษา ศพด.บานแมกึ้ดหลวง
1986 ตาก แมสอด อบต.แมกุ ศพด.บานปเูตอรแ
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1987 ตาก แมสอด ทต.แมตาว ศพด.ตําบลแมตาว
1988 ตาก แมสอด อบต.แมปะ ศพด.หมู2บานแมปะกลาง
1989 ตาก แมสอด อบต.แมปะ ศพด.ตําบลแมปะ
1990 ตาก แมสอด ทน.แมสอด ศพด.มัสยิดนูรุลอิสลาม
1991 ตาก แมสอด ทน.แมสอด ศพด.โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ
1992 ตาก แมสอด ทต.แมกุ ศพด.บานแมกุนอย
1993 ตาก อุมผาง ทต.อุมผาง ศพด.อุมผาง
1994 ตาก อุมผาง ทต.แมจัน ศพด.บานเปิๆงเคล่ิงหมู9
1995 ตาก อุมผาง ทต.แมจัน ศพด.กลอทอ
1996 ตาก อุมผาง อบต.อุมผาง ศพด.บานกิ่วหาง
1997 ตาก อุมผาง อบต.อุมผาง ศพด.บานกิ่วหาง
1998 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร ศพด.แมกลองคี
1999 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร ศพด.บานแมกลองใหญ
2000 ตาก อุมผาง ทต.แมกลอง ศพด.วดัมหาวเิวก
2001 ตาก พบพระ อบต.วาเลยแ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลวาเลยแ
2002 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมจะเรา
2003 ตาก แมสอด อบต.แมกาษา รร.อนุบาลตําบลแมกาษา
2004 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบานแมกลองคี
2005 นครสวรรคแ เกาเล้ียว ทต.เกาเล้ียว ศพด.เทศบาลตําบลเกาเล้ียว
2006 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.หวัดง ศพด.บานหัวดง
2007 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.เขาดิน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาดิน
2008 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.มหาโพธิ ศพด.บานมหาโพธิ
2009 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.เนินศาลา ศพด.เนินศาลา
2010 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.นากลาง ศพด.ตําบลนากลาง
2011 นครสวรรคแ โกรกพระ ทต.บางประมุง ศพด.เทศบาลตําบลบางประมุง
2012 นครสวรรคแ โกรกพระ ทต.บางมะฝุอ ศพด.วัดบางมะฝุอ
2013 นครสวรรคแ โกรกพระ ทต.โกรกพระ ศพด.เทศบาลตําบลโกรกพระ
2014 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.ยางตาล ศพด.ตําบลยางตาล
2015 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.หาดสูง ศพด.ตําบลหาดสูง
2016 นครสวรรคแ ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง ศพด.บานชุมตาบง
2017 นครสวรรคแ ชุมตาบง อบต.ปางสวรรคแ ศพด.ถังต้ังหมู2
2018 นครสวรรคแ ชุมแสง ทม.ชุมแสง ศพด.เมืองชุมแสง
2019 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.เกยไชย ศพด.ตตําบลเกยไชย
2020 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.โคกหมอ ศพด.ทาปลายาง
2021 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ไผสิงหแ ศพด.ไผสิงหแ
2022 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ทบักฤช ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทับกฤช
2023 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ทาไม ศพด.บานทาเตียน
2024 นครสวรรคแ ชุมแสง ทต.ทบักฤช ศพด.เทศบาลตําบลทับกฤช
2025 นครสวรรคแ ตากฟาู ทต.อุดมธญัญา ศพด.บานดํารงรักษแ
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2026 นครสวรรคแ ตากฟาู ทต.ตากฟาู ศพด.เทศบาลตําบลตากฟูา
2027 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.ตากฟาู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตากฟูา
2028 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.สุขสําราญ ศพด.ตําบลสุขสําราญ
2029 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.หนองพกิุล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองพิกุล
2030 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.พนุกยูง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพุนกยูง
2031 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หนองโพ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองโพ(รร.วัดหนองโพ)
2032 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หวัหวาย ศพด.หัวหวาย
2033 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.ตาคลี ศพด.วัดตาคลี
2034 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.จันเสน ศพด.วัดจันเสน
2035 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.พรหมนิมิต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพรหมนิมิต
2036 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.สรอยทอง ศพด.บานโคกกราง
2037 นครสวรรคแ ตาคลี ทม.ตาคลี ศพด.เทศบาลเมืองตาคลี(บานโพนทอง)
2038 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.ลาดทพิรส ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลาดทิพรส
2039 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หวยหอม ศพด.บานโคกเจริญ
2040 นครสวรรคแ ทาตะโก ทต.ทาตะโก ศพด.เทศบาลตําบลทาตะโก
2041 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.หวัถนน ศพด.หัวถนนใต
2042 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.พนมรอก ศพด.พนมรอก
2043 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.ดอนคา ศพด.โรงเรียนบานดอนคา
2044 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.ทํานบ ศพด.เขาโคกเผน
2045 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.วงัมหากร ศพด.บานหัวพลวง
2046 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.สายลําโพง ศพด.สายลําโพง
2047 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.พนมเศษ ศพด.โรงเรียนบานคลองบอน
2048 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.ทาตะโก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาตะโก
2049 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.วงัใหญ ศพด.บานตะเฆคาย
2050 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.บงึปลาทู ศพด.บานราษฎรแรวมฯ
2051 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.เจริญผล ศพด.บานมาบมะขาม
2052 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด(อ.บรรพตพสัิย) ศพด.บานคลองเคียน
2053 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย ทต.บรรพตพสัิย ศพด.เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย(ฝใๆงเจริญผล)
2054 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู ศพด.หลวงปูพุิมพา
2055 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.ดานชาง ศพด.บานวงฆอง
2056 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.หกูวาง ศพด.บานหูกวาง
2057 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.อางทอง ศพด.บานคลอง
2058 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.บางตาหงาย ศพด.โรงเรียนบานบึงราษฎรแ
2059 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.เขาทอง ศพด.เขาทอง
2060 นครสวรรคแ พยุหะคีรี ทต.พยุหะ ศพด.เทศบาลตําบลพยุหะ
2061 นครสวรรคแ พยุหะคีรี ทต.ทาน้ําออยมวงหกั ศพด.เทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก
2062 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.พยุหะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพยุหะ
2063 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบอแกว ศพด.วัดสระประทุม
2064 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.น้ําทรง ศพด.วัดคลองบางเด่ือ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
2065 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเนินมะกอก
2066 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.บานทรัพยแผัดกาด
2067 นครสวรรคแ ไพศาลี ทต.ไพศาลี ศพด.เทศบาลตําบลไพศาลี
2068 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.ตะครอ ศพด.หนองผักแวน
2069 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.วงัขอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวังขอย
2070 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.นาขอม ศพด.นาขอม
2071 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.วงัน้ําลัด ศพด.บานโพธิศ์รี
2072 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.สําโรงชัย ศพด.สําโรงชัย
2073 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.โรงเรียนบานโพธิป์ระสาท
2074 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ ศพด.บานหวยตะโก
2075 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.หนองปลิง ศพด.หนองปลิง
2076 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ ทต.หนองเบน ศพด.เทศบาลตําบลหนองเบน
2077 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.พระนอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระนอน
2078 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.วดัไทรยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวัดไทรยแม.14
2079 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.หนองกรด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกรด
2080 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ ทน.นครสวรรคแ ศพด.โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
2081 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.เกรียงไกร ศพด.บานเกรียงไกร
2082 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.นครสวรรคแออก ศพด.คายจิรประวัติ
2083 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บานมะเกลือ ศพด.วัดทาพระเจริญพรต
2084 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บงึเสนาท ศพด.บึงเสนาท
2085 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บานแกง ศพด.วัดเกาะแกว
2086 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.กลางแดด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกลางแดด
2087 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บางมวง ศพด.บานนิเวศพัฒนา
2088 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.นครสวรรคแตก ศพด.บานทาทอง
2089 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บางพระหลวง ศพด.วัดทาดินแดง
2090 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.ตะเคียนเล่ือน ศพด.วัดเกาะหงษแ
2091 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.หนองกระโดน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกระโดน(บานหนองแมว)

2092 นครสวรรคแ แมเปนิ อบต.แมเปนิ ศพด.ลานหมาไน
2093 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.เขาชนกัน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาชนกัน
2094 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.แมเลยแ ศพด.บานคลองไทร
2095 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.แมวงกแ ศพด.บานไรไทรทองพระยาลับแล
2096 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.วงัซาน ศพด.บานตะกรุด
2097 นครสวรรคแ ลาดยาว ทต.ลาดยาว ศพด.เทศบาลตําบลลาดยาว
2098 นครสวรรคแ ลาดยาว ทต.ศาลเจาไกตอ ศพด.เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ
2099 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.หนองยาว ศพด.หนองยาว
2100 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.สระแกว ศพด.ตําบลสระแกว
2101 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.หวยน้ําหอม ศพด.หวยน้ําหอม
2102 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.วงัมา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวังมา
2103 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.ศาลเจาไกตอ ศพด.บานบุรีรัมยแ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
2104 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.สรอยละคร ศพด.ตําบลสรอยละคร
2105 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.วงัเมือง ศพด.ดอนพลอง
2106 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.บานไร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานไร2
2107 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.หนองนมววั ศพด.หนองกระดูกเนื้อ
2108 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.เนินขี้เหล็ก ศพด.โรงเรียนวัดสังฆวิถี
2109 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.ลาดยาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลาดยาว
2110 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หนองบวั ศพด.บานคลองลาน
2111 นครสวรรคแ หนองบวั ทต.หนองบวั ศพด.เนินน้ําเย็น
2112 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.วงับอ ศพด.บานเขานางตวม
2113 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หนองกลับ ศพด.เนินตาเกิด
2114 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.ธารทหาร ศพด.วัดธารทหาร
2115 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หวยรวม ศพด.วัดหวยรวม
2116 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หวยถั่วเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยถั่วเหนือ
2117 นครสวรรคแ ตากฟาู ทต.ตากฟาู รร.เทศบาลตําบลตากฟูา
2118 นาน เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ขุนนาน ศพด.บานน้ํารีพฒันา
2119 นาน เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง ศพด.สบกอน
2120 นาน เชียงกลาง ทต.พระพทุธบาทเชียงคาน ศพด.ตําบลพระพทุธบาท
2121 นาน เชียงกลาง อบต.เปอื ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเปอืหมู4(บานสันทนา)
2122 นาน เชียงกลาง อบต.พระธาตุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระธาตุ
2123 นาน ทาวงัผา อบต.จอมพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจอมพระ
2124 นาน ทาวงัผา อบต.ตาลชุม(อ.ทาวงัผา) ศพด.บานตาลชุม
2125 นาน ทาวงัผา ทต.ทาวงัผา ศพด.เทศบาลตําบลทาวงัผา
2126 นาน ทาวงัผา อบต.ปาุคา ศพด.ตําบลปาุคา
2127 นาน ทาวงัผา อบต.ผาตอ ศพด.บานสบเปๅด
2128 นาน ทาวงัผา อบต.ยม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยม
2129 นาน ทาวงัผา อบต.ริม ศพด.ตําบลริม
2130 นาน ทาวงัผา อบต.ศรีภมูิ ศพด.ดอยต้ิว
2131 นาน ทาวงัผา อบต.แสนทอง ศพด.ตําบลแสนทอง
2132 นาน ทุงชาง ทต.งอบ ศพด.มณีพฤกษแ
2133 นาน ทุงชาง อบต.และ ศพด.น้ําสอด
2134 นาน ทุงชาง ทต.ทุงชาง ศพด.เทศบาลตําบลทุงชาง2(บานเฟอืยลุง)
2135 นาน ทุงชาง อบต.ทุงชาง ศพด.ปางแก
2136 นาน นานอย ทต.นานอย ศพด.นานอย
2137 นาน นานอย อบต.นานอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนานอย
2138 นาน นานอย อบต.น้ําตก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําตก
2139 นาน นานอย อบต.บวัใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัใหญ
2140 นาน นานอย ทต.ศรีษะเกษ ศพด.เทศบาลตําบลศรีษะเกษ
2141 นาน นานอย อบต.สถาน(อ.นานอย) ศพด.บานสถาน
2142 นาน นานอย อบต.สันทะ ศพด.บานแสนสุข
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2143 นาน นาหมื่น อบต.นาทะนุง ศพด.ตําบลนาทะนุง
2144 นาน นาหมื่น ทต.บอแกว ศพด.ตําบลบอแกว
2145 นาน นาหมื่น อบต.ปงิหลวง ศพด.ตําบลปงิหลวง
2146 นาน นาหมื่น อบต.เมืองลี ศพด.ตําบลเมืองลี
2147 นาน บอเกลือ ทต.บอเกลือใต ศพด.เทศบาลตําบลบอเกลือใต
2148 นาน บานหลวง อบต.บานฟาู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานฟาู
2149 นาน บานหลวง อบต.ปาุคาหลวง ศพด.ตําบลปาุคาหลวง
2150 นาน บานหลวง อบต.สวด ศพด.ตําบลสวด
2151 นาน ปใว อบต.แงง ศพด.ตําบลแงง
2152 นาน ปใว อบต.เจดียแชัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเจดียแชัย
2153 นาน ปใว อบต.ไชยวฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไชยวฒันา
2154 นาน ปใว ทต.ปใว ศพด.เทศบาลตําบลปใว
2155 นาน ปใว อบต.ปาุกลาง ศพด.ตาหลวง
2156 นาน ปใว อบต.วรนคร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวรนคร
2157 นาน ปใว อบต.ศิลาเพชร ศพด.ตําบลศิลาเพชร
2158 นาน ปใว ทต.ศิลาแลง ศพด.เทศบาลตําบลศิลาแลง
2159 นาน ปใว อบต.สถาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสถาน
2160 นาน ปใว อบต.อวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอวน
2161 นาน ปใว อบต.ภคูา ศพด.บานเตเยกิ่วเหน็
2162 นาน ภเูพยีง อบต.ทานาว ศพด.ทานาว
2163 นาน ภเูพยีง อบต.นาปใง ศพด.มวงใหม
2164 นาน ภเูพยีง อบต.น้ําเกิ๋ยน ศพด.น้ําเกี๋ยนใต
2165 นาน ภเูพยีง อบต.น้ําแกน ศพด.ตําบลน้ําแกน
2166 นาน ภเูพยีง อบต.ฝายแกว ศพด.บานทุงนอย
2167 นาน ภเูพยีง อบต.เมืองจัง ศพด.บานเมืองจังเหนือ
2168 นาน เมืองนาน ทม.นาน ศพด.เทศบาลเมืองนาน
2169 นาน เมืองนาน อบต.ไชยสถาน ศพด.ม.พนั15
2170 นาน เมืองนาน อบต.ถืมตอง ศพด.ตําบลถืมตอง
2171 นาน เมืองนาน อบต.นาซาว ศพด.ตําบลนาซาว
2172 นาน เมืองนาน อบต.สะเนียน ศพด.ปางเปย
2173 นาน แมจริม ทต.หนองแดง ศพด.เทศบาลตําบลหนองแดง
2174 นาน แมจริม อบต.น้ําพาง ศพด.น้ําตวง
2175 นาน แมจริม อบต.แมจริม ศพด.บานฝาย
2176 นาน แมจริม อบต.หนองแดง ศพด.บานแควง
2177 นาน แมจริม อบต.หมอเมือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหมอเมือง
2178 นาน เวยีงสา ทต.กลางเวยีง ศพด.เทศบาลตําบลกลางเวยีง
2179 นาน เวยีงสา อบต.น้ํามวบ ศพด.ตําบลน้ํามวบ
2180 นาน เวยีงสา ทต.ขึ่ง ศพด.เทศบาลตําบลขึ่ง
2181 นาน เวยีงสา อบต.จอมจันทรแ ศพด.ตําบลจอมจันทรแ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
2182 นาน เวยีงสา อบต.ตาลชุม ศพด.ตาลชุม
2183 นาน เวยีงสา อบต.ทุงศรีทอง ศพด.ทุงเจริญ
2184 นาน เวยีงสา อบต.นาเหลือง ศพด.ต.นาเหลือง
2185 นาน เวยีงสา อบต.แมขะนิง ศพด.หวยไฟ
2186 นาน เวยีงสา อบต.แมสา ศพด.ตําบลแมสา
2187 นาน เวยีงสา อบต.แมสาคร ศพด.ตําบลแมสาคร
2188 นาน เวยีงสา อบต.ยาบหวันา ศพด.ตําบลยาบหวันา
2189 นาน เวยีงสา อบต.สาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสาน
2190 นาน เวยีงสา อบต.อายนาไลย ศพด.นาผา(ศูนยแตําบลอายนาไลย)
2191 นาน เวยีงสา ทต.เวยีงสา ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงสา
2192 นาน สองแคว อบต.ชนแดน ศพด.ศพด.ตําบลชนแดน
2193 นาน สองแคว อบต.นาไรหลวง ศพด.ถ้ําเวยีงแก
2194 นาน สันติสุข อบต.ดูพงษแ ศพด.ตําบลดูพงษแ
2195 นาน สันติสุข อบต.ปาุแลวหลวง ศพด.บานปาุแลว
2196 นาน สันติสุข อบต.พงษแ ศพด.ดอนไพรวลัยแ
2197 พะเยา ภกูามยาว ทต.ดงเจน ศพด.วดัเชียงหมั้น
2198 พะเยา ภซูาง ทต.สบบง ศพด.เทศบาลตําบลสบบง
2199 พะเยา ภซูาง อบต.ทุงกลวย ศพด.ตําบลทุงกลวย
2200 พะเยา ภซูาง อบต.ปาุสัก ศพด.ตําบลปาุสัก
2201 พะเยา ภซูาง อบต.ภซูาง ศพด.ตําบลภซูาง
2202 พะเยา จุน ทต.หวยขาวก่ํา ศพด.หมู1(หวยขาวก่ําใต)
2203 พะเยา จุน ทต.จุน ศพด.เทศบาลตําบลจุน
2204 พะเยา จุน ทต.ทุงรวงทอง ศพด.ประจําตําบลทุงรวงทอง
2205 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขิงแกง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง
2206 พะเยา จุน ทต.หงสแหนิ ศพด.เทศบาลตําบลหงสแหนิ
2207 พะเยา จุน อบต.หวยยางขาม ศพด.ตําบลหวยยางขาม
2208 พะเยา เชียงคํา อบต.เชียงบาน ศพด.แพด
2209 พะเยา เชียงคํา อบต.น้ําแวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําแวน
2210 พะเยา เชียงคํา ทต.ฝายกวาง ศพด.บานแวนโคง
2211 พะเยา เชียงคํา อบต.แมลาว ศพด.ตําบลแมลาว
2212 พะเยา เชียงคํา อบต.รมเย็น ศพด.ตําบลรมเย็น
2213 พะเยา เชียงคํา อบต.อางทอง ศพด.นาเจริญ
2214 พะเยา เชียงคํา ทต.เวยีง(บานทราย) ศพด.เทศบาลตําบลเวยีง
2215 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน ศพด.เทศบาลตําบลเชียงมวน3
2216 พะเยา ดอกคําใต ทต.บานถ้ํา ศพด.ถ้ํามงคล
2217 พะเยา ดอกคําใต อบต.คือเวยีง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคือเวยีง
2218 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดงสุวรรณ ศพด.บานดง
2219 พะเยา ดอกคําใต อบต.ปาุซาง ศพด.ตําบลปาุซาง
2220 พะเยา ดอกคําใต อบต.สันโคง ศพด.ใหมราษฎรแบํารุง
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2221 พะเยา ดอกคําใต ทต.หนองหลม ศพด.วดัไชยมงคล
2222 พะเยา ดอกคําใต ทต.หวยลาน ศพด.เทศบาลตําบลหวยลาน
2223 พะเยา ดอกคําใต อบต.บานปนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานปนิ
2224 พะเยา ปง ทต.งิม ศพด.ทปีใงกรการุณยมิตร
2225 พะเยา ปง อบต.ขุนควร ศพด.ขุนกําลัง
2226 พะเยา ปง อบต.ควร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลควร
2227 พะเยา ปง อบต.งิม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลงิม
2228 พะเยา ปง อบต.นาปรัง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาปรัง
2229 พะเยา ปง ทต.แมยม ศพด.เทศบาลตําบลแมยม
2230 พะเยา ปง อบต.ผาชางนอย ศพด.บานสิบสองพฒันา
2231 พะเยา ปง ทต.ปง ศพด.เทศบาลตําบลปง
2232 พะเยา ปง อบต.ออย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลออย
2233 พะเยา เมือง อบต.จําปาุหวาย ศพด.ตําบลจําปาุหวาย
2234 พะเยา เมือง ทต.ทาจําปี ศพด.ตําบลทาจําปี
2235 พะเยา เมือง ทต.บานตเอม ศพด.บานรองหา
2236 พะเยา เมือง ทต.บานตํ๊า ศพด.หมู11บานตํ๊าพระแล
2237 พะเยา เมือง อบต.บานตุน ศพด.บานตุน
2238 พะเยา เมือง ทต.บานสาง ศพด.เทศบาลตําบลบานสาง
2239 พะเยา เมือง ทต.บานใหม ศพด.เทศบาลตําบลบานใหม
2240 พะเยา เมือง ทต.แมกา ศพด.เทศบาลตําบลแมกา
2241 พะเยา เมือง อบต.แมนาเรือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ
2242 พะเยา เมือง ทต.แมปมื ศพด.เทศบาลตําบลแมปมื
2243 พะเยา เมือง อบต.แมใส ศพด.วดัสันปาุถอน
2244 พะเยา แมใจ ทต.บานเหลา ศพด.เทศบาลตําบลบานเหลา
2245 พะเยา แมใจ ทต.ปาุแฝก ศพด.เทศบาลตําบลปาุแฝก
2246 พะเยา แมใจ อบต.แมสุก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมสุก
2247 พะเยา แมใจ ทต.ศรีถอย ศพด.เทศบาลตําบลศรีถอย
2248 พะเยา แมใจ ทต.เจริญราษฎรแ ศพด.วดัศรีเกิด
2249 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ ศพด.เทศบาลตําบลแมใจ
2250 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมปมื รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมปมื
2251 พะเยา เชียงคํา ทต.เวยีง รร.เทศบาลตําบลเวยีง
2252 พะเยา ดอกคําใต ทต.บานถ้ํา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา
2253 พะเยา ปง ทต.ปง รร.เทศบาลตําบลปง
2254 พะเยา ปง ทต.แมยม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมยม
2255 พจิิตร ดงเจริญ อบต.หวยพกุ ศพด.วดัหวยพกุ
2256 พจิิตร ดงเจริญ อบต.วงัง้ิว ศพด.ตําบลวงัง้ิว
2257 พจิิตร บงึนาราง อบต.บางลาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางลาย
2258 พจิิตร บงึนาราง อบต.หวยแกว ศพด.หวยแกว
2259 พจิิตร บงึนาราง อบต.แหลมรัง ศพด.บงึทบัจั่น
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2260 พจิิตร  สากเหล็ก อบต.ทาเยี่ยม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม
2261 พจิิตร  สากเหล็ก อบต.หนองหญาไทร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร
2262 พจิิตร  สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก ศพด.เทศบาลตําบลสากเหล็ก
2263 พจิิตร  สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสากเหล็ก
2264 พจิิตร ทบัคลอ อบต.ทายทุง ศพด.ส่ีแยกเขาดิน
2265 พจิิตร ทบัคลอ ทต.ทบัคลอ ศพด.เทศบาลตําบลทบัคลอ
2266 พจิิตร ทบัคลอ อบต.ทบัคลอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทบัคลอ
2267 พจิิตร ทบัคลอ ทต.เขาทราย ศพด.เทศบาลตําบลเขาทราย
2268 พจิิตร ทบัคลอ อบต.เขาเจ็ดลูก ศพด.เขาเจ็ดลูก
2269 พจิิตร บางมูลนาก อบต.วงัสําโรง(อ.บางมูลนาก) ศพด.วงัสําโรง
2270 พจิิตร บางมูลนาก อบต.ลําประดา ศพด.โรงเรียนวดัลําประดาใต
2271 พจิิตร บางมูลนาก ทต.เนินมะกอก ศพด.เทศบาลตําบลเนินมะกอก
2272 พจิิตร บางมูลนาก ทต.หอไกร ศพด.เทศบาลตําบลหอไกร
2273 พจิิตร โพทะเล อบต.ทะนง ศพด.ทะนง
2274 พจิิตร โพทะเล อบต.ทาขมิ้น ศพด.ทาขมิ้น
2275 พจิิตร โพทะเล อบต.ทาบวั ศพด.วดัหลวง
2276 พจิิตร โพทะเล อบต.วดัขวาง ศพด.บานวดัพราว
2277 พจิิตร โพทะเล อบต.บานนอย ศพด.บานนอยปรึกอุทศิ
2278 พจิิตร โพทะเล อบต.ทาเสา ศพด.นครไชยบวร
2279 พจิิตร โพทะเล อบต.ทานั่ง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทานั่ง
2280 พจิิตร โพทะเล ทต.ทาเสา ศพด.เทศบาลตําบลทาเสา
2281 พจิิตร โพทะเล ทต.โพทะเล ศพด.เทศบาลตําบลโพทะเล
2282 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง ทต.ไผรอบ ศพด.บานหนองหวัปลวก
2283 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.โพธิป์ระทบัชาง ศพด.โพธิป์ระทบัชาง
2284 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.เนินสวาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเนินสวาง
2285 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.ดงเสือเหลือง ศพด.ตําบลดงเสือเหลือง
2286 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง ทต.โพธิป์ระทบัชาง ศพด.บานไผทาโพ
2287 พจิิตร เมือง ทต.วงักรด ศพด.เทศบาลตําบลวงักรด
2288 พจิิตร เมือง ทม.พจิิตร ศพด.โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง
2289 พจิิตร เมือง อบต.ดงกลาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดงกลาง
2290 พจิิตร เมือง ทต.ดงปาุคํา ศพด.เทศบาลตําบลดงปาุคํา
2291 พจิิตร เมือง ทต.ทาฬอ ศพด.เทศบาลตําบลทาฬอ
2292 พจิิตร เมือง อบต.ปาุมะคาบ ศพด.ปาุมะคาบ
2293 พจิิตร เมือง อบต.ฆะมัง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลฆะมัง
2294 พจิิตร เมือง อบต.คลองคะเชนทรแ ศพด.คลองคะเชนทรแ
2295 พจิิตร เมือง อบต.เมืองเกา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
2296 พจิิตร เมือง อบต.ยานยาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยานยาว
2297 พจิิตร เมือง ทต.หวัดง ศพด.บานหวัดง
2298 พจิิตร วชิรบารมี อบต.บงึบวั ศพด.โรงเรียนบานหนองขาว
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2299 พจิิตร วชิรบารมี อบต.บานนา ศพด.หนองสะเดา
2300 พจิิตร วงัทรายพนู อบต.วงัทรายพนู ศพด.หนองยาง
2301 พจิิตร วงัทรายพนู อบต.หนองพระ ศพด.วดัศรีสัทธาราม
2302 พจิิตร วงัทรายพนู อบต.หนองปลาไหล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล
2303 พจิิตร วงัทรายพนู ทต.หนองปลอง ศพด.เทศบาลตําบลหนองปลอง
2304 พจิิตร สามงาม ทต.กําแพงดิน ศพด.กําแพงดิน
2305 พจิิตร สามงาม อบต.กําแพงดิน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกําแพงดิน
2306 พจิิตร สามงาม ทต.เนินปอ ศพด.วดัสระยายชี
2307 พจิิตร สามงาม อบต.สามงาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสามงาม
2308 พจิิตร สามงาม ทต.สามงาม ศพด.เทศบาลตําบลสามงาม
2309 พจิิตร สามงาม อบต.หนองโสน ศพด.บานหนองโสน
2310 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.วงัสําโรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัสําโรง
2311 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.ง้ิวราย ศพด.โรงเรียนวดัตนชุมแสง
2312 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.คลองคูณ ศพด.บานคลองคูณ
2313 พจิิตร ตะพานหนิ ทม.ตะพานหนิ ศพด.แสงวทิยา
2314 พจิิตร บางมูลนาก ทต.บางไผ รร.เทศบาล1(บางไผ)
2315 พจิิตร วงัทรายพนู ทต.หนองปลอง รร.เทศบาลตําบลหนองปลอง
2316 พจิิตร สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสากเหล็ก
2317 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ ศพด.บานนาจาน
2318 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.บอภาค ศพด.บานน้ําจวง
2319 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.บานดง ศพด.นาตาจุม
2320 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง ศพด.เนินหนองบวั
2321 พษิณุโลก ชาติตระการ ทต.ปาุแดง ศพด.เทศบาลตําบลปาุแดง
2322 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.ปาุแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุแดง
2323 พษิณุโลก นครไทย อบต.นครชุม ศพด.นครชุม
2324 พษิณุโลก นครไทย อบต.นาบวั ศพด.นาคลาย
2325 พษิณุโลก นครไทย อบต.บอโพธิ์ ศพด.เนินสวรรคแ
2326 พษิณุโลก นครไทย อบต.ยางโกลน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยางโกลน
2327 พษิณุโลก นครไทย อบต.หนองกะทาว ศพด.หนองกะทาว
2328 พษิณุโลก นครไทย ทต.นครไทย ศพด.เทศบาลตําบลนครไทย
2329 พษิณุโลก นครไทย อบต.บานพราว ศพด.บานพราว
2330 พษิณุโลก นครไทย อบต.เนินเพิ่ม ศพด.บานหวยตีนต่ัง
2331 พษิณุโลก นครไทย ทต.บานแยง ศพด.เทศบาลตําบลบานแยง
2332 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.บานนอยซุมขี้เหล็ก ศพด.คลองไร
2333 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.วงัโพรง ศพด.วงัโพรง
2334 พษิณุโลก เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง ศพด.เทศบาลตําบลเนินมะปราง
2335 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.โคกสลุด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกสลุด
2336 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.นครปาุหมาก ศพด.สามเรือน
2337 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.บานไร ศพด.วดัสิริสุทธาวาส
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2338 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.บางกระทุม ศพด.เทศบาลตําบลบางกระทุม
2339 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.เนินกุม ศพด.เทศบาลตําบลเนินกุม
2340 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.หวยแกว ศพด.เทศบาลตําบลหวยแกว2
2341 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.ทาตาล ศพด.ตําบลทาตาล
2342 พษิณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคุยมวง
2343 พษิณุโลก บางระกํา อบต.ชุมแสงสงคราม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชุมแสงสงคราม
2344 พษิณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนิคมพฒันา
2345 พษิณุโลก บางระกํา อบต.บงึกอก ศพด.ตําบลบงึกอก
2346 พษิณุโลก บางระกํา ทต.บางระกํา ศพด.เทศบาลตําบลบางระกํา
2347 พษิณุโลก บางระกํา อบต.หนองกุลา ศพด.ตําบลหนองกุลา
2348 พษิณุโลก บางระกํา ทต.บางระกําเมืองใหม ศพด.เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม
2349 พษิณุโลก บางระกํา ทต.บงึระมาณ ศพด.เทศบาลตําบลบงึระมาณ
2350 พษิณุโลก บางระกํา อบต.วงัอิทก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัอิทก
2351 พษิณุโลก บางระกํา ทต.พนัเสา ศพด.เทศบาลตําบลพนัเสา
2352 พษิณุโลก บางระกํา ทต.ปลักแรด ศพด.เทศบาลตําบลปลักแรต
2353 พษิณุโลก บางระกํา อบต.ทานางงาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทานางงาม
2354 พษิณุโลก พรหมพริาม ทต.พรหมพริาม ศพด.เทศบาลตําบลพรหมพริาม
2355 พษิณุโลก พรหมพริาม ทต.วงฆอง ศพด.วดัสันติกาวาส
2356 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ดงประคํา ศพด.บานทุงตาเปร้ียว
2357 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ตลุกเทยีม ศพด.เชิงหวาย
2358 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ทบัยายเชียง ศพด.ศรีเจริญ
2359 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ทาชาง ศพด.นาขุม
2360 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม ศพด.กรับพวงเหนือ
2361 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.มะตอง ศพด.หางไหล
2362 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.วงฆอง ศพด.โรงเรียนวดัธรรมราม
2363 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.จอมทอง ศพด.จอมทอง
2364 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.ทาทอง ศพด.เทศบาลตําบลทาทอง
2365 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ทาโพธิ์ ศพด.คุงวารี
2366 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.บานกราง ศพด.บานกราง
2367 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.บงึพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบงึพระ
2368 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.พลายชุมพล ศพด.พลายชุมพล
2369 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.หวัรอ ศพด.เทศบาลตําบลหวัรอ
2370 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.บานใหม ศพด.เทศบาลตําบลบานใหม
2371 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสมอแข
2372 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.บานคลอง ศพด.วดัยาง
2373 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.วดัพริก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวดัพริก
2374 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.มะขามสูง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมะขามสูง
2375 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง ศพด.ชุมชนที1่4วดัดอนทอง
2376 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทน.พษิณุโลก ศพด.เทศบาลนครพษิณุโลก
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2377 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ปากโทก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปากโทก
2378 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ง้ิวงาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลง้ิวงาม
2379 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทม.อรัญญิก ศพด.เมืองอรัญญิก(2)
2380 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.วดัจันทรแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวดัจันทรแ
2381 พษิณุโลก วงัทอง อบต.แกงโสภา ศพด.เขานอย
2382 พษิณุโลก วงัทอง อบต.วงัทอง ศพด.เขาสมอแคลง
2383 พษิณุโลก วงัทอง อบต.วงัพกิุล ศพด.บานคลองเปๅด
2384 พษิณุโลก วงัทอง อบต.บานกลาง ศพด.น้ําริน
2385 พษิณุโลก วงัทอง ทต.วงัทอง ศพด.เทศบาลตําบลวงัทอง
2386 พษิณุโลก วงัทอง อบต.ชัยนาม ศพด.บานบงึพราว
2387 พษิณุโลก วงัทอง อบต.วงันกแอน ศพด.บานแสนสุขพฒันา
2388 พษิณุโลก วงัทอง อบต.ดินทอง ศพด.ชุมชน2บานกกไมแดง
2389 พษิณุโลก วงัทอง อบต.ทาหมื่นราม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาหมื่นราม
2390 พษิณุโลก วงัทอง อบต.พนัชาลี ศพด.วดัสุพรรณพนมทอง
2391 พษิณุโลก วงัทอง อบต.แมระกา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมระกา
2392 พษิณุโลก วงัทอง อบต.หนองพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองพระ
2393 พษิณุโลก วดัโบสถแ ทต.วดัโบสถแ ศพด.เทศบาลตําบลวดัโบสถแ
2394 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.บานยาง ศพด.โรงเรียนวดัน้ําคบ
2395 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.หนิลาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิลาด
2396 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทม.อรัญญิก รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกชาง)
2397 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.วดัจันทรแ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลวดัจันทรแ
2398 พษิณุโลก วดัโบสถแ ทต.วดัโบสถแ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลวดัโบสถแ
2399 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.ทอแท รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลทอแท
2400 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.เข็กนอย ศพด.บานเลาลือเกา
2401 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.เขาคอ ศพด.บานชื่นจิตร
2402 เพชรบรูณแ เขาคอ ทต.แคมปสน ศพด.บานหวยไผ
2403 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.ทุงสมอ ศพด.ทุงสมอ
2404 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.หนองแมนา ศพด.หนองแมนา
2405 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.น้ําหนาว ศพด.นาพอสอง
2406 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.วงักวาง ศพด.วงักวาง
2407 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.โคกมน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกมน
2408 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.กันจุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกันจุ
2409 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.บงึสามพนั ศพด.บานราหลุ
2410 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.ซับไมแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลซับไมแดง
2411 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.วงัพกิุล ศพด.ชุมชนบานวงัพกิุล
2412 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.ศรีมงคล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีมงคล
2413 เพชรบรูณแ บงึสามพนั ทต.ซับสมอทอด ศพด.ซับสมอทอด
2414 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.นาปาุ ศพด.บานปากน้ํา
2415 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.น้ํารอน ศพด.น้ํารอน
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2416 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ปาุเลา ศพด.ปาุแดง
2417 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ระวงิ ศพด.ตําบลระวงิ
2418 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.สะเดียง ศพด.ผาเมือง
2419 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.ทาพล ศพด.เทศบาลตําบลทาพล
2420 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.นาง่ัว ศพด.บานนาง่ัว
2421 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.วงัชมภู ศพด.บานยาว-ีหวยโปงุ
2422 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ทาพล ศพด.บานอมกง
2423 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.บานโคก ศพด.โนนสวางอารมณแ
2424 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ดงมูลเหล็ก ศพด.ดงมูลเหล็ก
2425 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.หวยสะแก ศพด.หวยสะแก
2426 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.หวยใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยใหญ
2427 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ตะเบาะ ศพด.บานตะเบาะ
2428 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ชอนไพร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชอนไพร
2429 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.นายม ศพด.โรงเรียนหวันา
2430 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.วงัชมภู ศพด.เทศบาลตําบลวงัชมภ(ูบานคลองหวยนา)
2431 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.ซับเปบิ ศพด.ซับเปบิ
2432 เพชรบรูณแ วงัโปงุ ทต.ทายดง ศพด.บานวงักระดาษเงิน
2433 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.ทายดง ศพด.ทายดง
2434 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.วงัโปงุ ศพด.วงัโปงุ
2435 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.วงัหนิ ศพด.น้ําออม-วงัใหญ
2436 เพชรบรูณแ วงัโปงุ ทต.วงัโปงุ ศพด.เทศบาลตําบลวงัโปงุ
2437 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.โคกปรง ศพด.โคกปรง
2438 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ซับนอย ศพด.บานคลองทราย
2439 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.บอรัง ศพด.โรงเรียนบานวงัไผ
2440 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.บงึกระจับ ศพด.บงึกระจับ
2441 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ภนู้ําหยด ศพด.บานรวมทรัพยแ
2442 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.วงัใหญ ศพด.วงัใหญ
2443 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ ทม.วเิชียรบรีุ ศพด.ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2444 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ซับสมบรูณแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลซับสมบรูณแ
2445 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ทาโรง ศพด.บานบมุะกรูด
2446 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.พขุาม ศพด.บานโคกสงา
2447 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.พเุตย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพเุตย
2448 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ ทต.พเุตย ศพด.เทศบาลตําบลพเุตย
2449 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ยางสาว ศพด.บานโคกกรวด
2450 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีเทพ
2451 เพชรบรูณแ ศรีเทพ ทต.โคกสะอาด ศพด.บานโคกสะอาด
2452 เพชรบรูณแ ศรีเทพ ทต.สวางวฒันา ศพด.เทศบาลสวางวฒันา
2453 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.นาสนุน ศพด.หนองบวั
2454 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง ศพด.โรงเรียนบานวงัขอน
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2455 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.หนองยางทอย ศพด.โรงเรียนบานหนองยางทอย
2456 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.ทาดวง ศพด.บานทาดวง
2457 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.ทาแดง ศพด.บานโคกสูง
2458 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.บอไทย ศพด.บานตีบใต
2459 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.วงัทาดี ศพด.บานกลาง
2460 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.ยางงาม ศพด.บานปากตก
2461 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.วงัโบสถแ ศพด.บานวงัโบสถแ
2462 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.บานโภชนแ ศพด.วดับานโภชนแ
2463 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.นาเฉลียง ศพด.เทศบาลตําบลนาเฉลียง
2464 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.บานเนิน ศพด.บานคอยน้ําเพยีงดิน
2465 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.หนิฮาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิฮาว
2466 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.นาซํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาซํา
2467 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.วงับาล ศพด.บานทบัเบกิ
2468 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.ศิลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศิลา
2469 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.หลมเกา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหลมเกา
2470 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.ตาดกลอย ศพด.ตาดกลอย
2471 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.บานกลวย ศพด.บานเขาชะโงก
2472 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ทาขาม ศพด.โรงเรียนบานทาขาม
2473 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บานซับสีทอง
2474 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ลาดแค ศพด.บานโคกยาว
2475 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ดงขุย ศพด.เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาดงขุย
2476 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ศพด.บานคลองปลาหมอ
2477 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ตะกุดไร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะกุดไร
2478 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ดงขุย ศพด.บานดงขุยใต
2479 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.หวยไร ศพด.บานวงัรอง
2480 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.น้ํากอ ศพด.น้ํากอโปรง
2481 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานกลาง ศพด.น้ําพุ
2482 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานต้ิว ศพด.บานต้ิว
2483 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บุงน้ําเตา ศพด.ธารทพิยแ
2484 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ปากชอง ศพด.น้ําดุกหนาศูนยแฯ
2485 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บุงคลา ศพด.ตําบลบุงคลา
2486 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ชางตะลูด ศพด.บานชางตะลูด
2487 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ทาอิบญุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาอิบญุ
2488 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.สักหลง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสักหลง
2489 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานหวาย ศพด.โรงเรียนบานหวาย
2490 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานไร ศพด.บานไร
2491 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ลานบา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลานบา
2492 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทม.เพชรบรูณแ รร.เทศบาล2(วดัภเูขาดิน)
2493 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.นาง่ัว รร.เทศบาลตําบลนาง่ัว
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2494 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ดงขุย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลดงขุย
2495 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ ทม.วเิชียรบรีุ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวเิชียรบรีุ
2496 เพชรบรูณแ หลมสัก ทม.หลมสัก รร.อนุบาลบานศรีมงคล
2497 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.สักหลง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลสักหลง
2498 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย ศพด.บานเดนชุมพล
2499 แพร เดนชัย ทต.แมจั๊วะ ศพด.เทศบาลตําบลแมจั๊วะ
2500 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย ศพด.คายพระยาไชยบรูณแ
2501 แพร เดนชัย อบต.ไทรยอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไทรยอย
2502 แพร เดนชัย อบต.หวยไร ศพด.บานหวยไร
2503 แพร เมืองแพร ทต.แมหลาย ศพด.ตําบลแมหลาย
2504 แพร เมืองแพร ทต.ชอแฮ ศพด.เทศบาลตําบลชอแฮ
2505 แพร เมืองแพร อบต.รองฟอง ศพด.วดัรองฟอง
2506 แพร เมืองแพร ทต.บานถิ่น ศพด.บานถิ่น
2507 แพร เมืองแพร อบต.ปาุแดง ศพด.บานหนองแขม
2508 แพร เมืองแพร ทต.ปาุแมต ศพด.เทศบาลตําบลปาุแมต
2509 แพร เมืองแพร ทต.แมคํามี ศพด.ชางทอง
2510 แพร เมืองแพร ทต.วงัหงสแ ศพด.วงัหงสแ
2511 แพร เมืองแพร อบต.หวยมา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยมา
2512 แพร เมืองแพร อบต.เหมืองหมอ ศพด.วดักาซอง
2513 แพร เมืองแพร ทต.ทุงโฮง ศพด.วดัทุงโฮงเหนือ
2514 แพร เมืองแพร ทม.แพร ศพด.โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง
2515 แพร รองกวาง อบต.น้ําเลา ศพด.หวยทรายขาว
2516 แพร รองกวาง ทต.บานเวยีง ศพด.บานหวยฮอม
2517 แพร รองกวาง อบต.ไผโทน ศพด.วงัปิ็ง
2518 แพร รองกวาง อบต.แมทราย ศพด.แมทราย
2519 แพร รองกวาง อบต.แมยางตาล ศพด.ตําบลแมยางตาล
2520 แพร รองกวาง อบต.แมยางรอง ศพด.บญุภาค
2521 แพร รองกวาง อบต.หวยโรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยโรง
2522 แพร ลอง อบต.ตาผามอก ศพด.ปง
2523 แพร ลอง อบต.ทุงแลง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงแลง
2524 แพร ลอง อบต.บอเหล็กลอง ศพด.นาตุม
2525 แพร ลอง อบต.บานปนิ ศพด.วดัดงลาน
2526 แพร ลอง ทต.แมปาน ศพด.แมปาน
2527 แพร ลอง ทต.หวยออ ศพด.เทศบาลตําบลหวยออ
2528 แพร วงัชิ้น ทต.วงัชิ้น ศพด.เทศบาลตําบลวงัชิ้น
2529 แพร วงัชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บานพนูพฒันา
2530 แพร วงัชิ้น อบต.ปาุสัก ศพด.บานปาุสัก
2531 แพร วงัชิ้น อบต.แมเกิ๋ง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมเกิ๋ง
2532 แพร วงัชิ้น อบต.แมปาูก ศพด.บานแมปาูก
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2533 แพร วงัชิ้น อบต.แมพงุ ศพด.ตําบลแมพงุ
2534 แพร วงัชิ้น อบต.วงัชิ้น ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัชิ้น
2535 แพร วงัชิ้น อบต.สรอย ศพด.บานแมหละ
2536 แพร สอง ทต.สอง ศพด.หมู5
2537 แพร สอง อบต.แดนชุมพล ศพด.แดนชุมพล
2538 แพร สอง อบต.เตาปนู ศพด.แมแรม
2539 แพร สอง อบต.บานหนุน ศพด.หนุนใต
2540 แพร สอง ทต.หวยหมาย ศพด.หวยขอน
2541 แพร สอง อบต.หวัเมือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัเมือง
2542 แพร สูงเมน อบต.น้ําชํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําชํา
2543 แพร สูงเมน อบต.บานปง ศพด.บานปงทาขาม
2544 แพร สูงเมน อบต.เวยีงทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเวยีงทอง
2545 แพร สูงเมน อบต.สบสาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสบสาย
2546 แพร สูงเมน อบต.สูงเมน ศพด.โตนใต
2547 แพร สูงเมน อบต.หวัฝาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัฝาย
2548 แพร สูงเมน ทต.สูงเมน ศพด.เทศบาลตําบลสูงเมน
2549 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข ศพด.เทศบาลตําบลหนองมวงไข
2550 แพร เมืองแพร ทต.ชอแฮ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลชอแฮ
2551 แพร เมืองแพร ทต.ทุงโฮง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทุงโฮง(เขมะราษฎรแรังสฤษฎแ)
2552 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย
2553 แพร เดนชัย อบต.ไทรยอย รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลไทรยอย
2554 แพร ลอง ทต.เวยีงตา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเวยีงตา
2555 แพร สอง อบต.เตาปนู รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลเตาปนู
2556 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองมวงไข
2557 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.ขุนยวม ศพด.ขุนยวม
2558 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.เมืองปอน ศพด.เมืองปอน
2559 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมเงา ศพด.บานหวยนา
2560 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมอูคอ ศพด.ปางตอง
2561 แมฮองสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม ศพด.เทศบาลตําบลขุนยวม
2562 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมยวมนอย ศพด.บานหวยมะบวบ
2563 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมกิ๊ ศพด.บานเปยีงหลวงหมู5
2564 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ถ้ําลอด ศพด.บานถ้ําลอด
2565 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ปางมะผา ศพด.ปางคาม
2566 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอุง ศพด.บานหนองผาจ้ํา
2567 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอุง ศพด.บานสบปอุง
2568 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.นาปูุปอูม ศพด.บานนาปูุปอูม
2569 แมฮองสอน ปาย ทต.ปาย ศพด.เทศบาลตําบลปาย
2570 แมฮองสอน ปาย อบต.ทุงยาว ศพด.ทุงยาว
2571 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง ศพด.วดัมวงสรอย
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2572 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง ศพด.นาจลอง
2573 แมฮองสอน ปาย อบต.โปงุสา ศพด.ขุนสาใน
2574 แมฮองสอน ปาย อบต.โปงุสา ศพด.เหมืองหลวง
2575 แมฮองสอน ปาย อบต.เมืองแปง ศพด.เมืองแปง
2576 แมฮองสอน ปาย อบต.เมืองแปง ศพด.แกงหอมมง
2577 แมฮองสอน ปาย อบต.แมฮ้ี ศพด.บานแมฮ้ี
2578 แมฮองสอน ปาย อบต.เวยีงเหนือ ศพด.เวยีงเหนือ
2579 แมฮองสอน ปาย อบต.เวยีงเหนือ ศพด.เมืองนอย
2580 แมฮองสอน ปาย อบต.เวยีงใต ศพด.บานน้ําฮู
2581 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.ปางหมู ศพด.บานทุงกองหมูหมู3
2582 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.ผาบอง ศพด.หวยเสือเฒา
2583 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หมอกจําแปุ ศพด.บานรักไทย
2584 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หมอกจําแปุ ศพด.นาปาุแปก
2585 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยปลิูง ศพด.หวยตอง
2586 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยโปงุ ศพด.ปาุลาน
2587 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยผา ศพด.น้ํากัด
2588 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน ทม.แมฮองสอน ศพด.เทศบาลเมืองแมฮองสอน
2589 แมฮองสอน แมลานอย ทต.แมลานอย ศพด.วดัแมลานอย
2590 แมฮองสอน แมลานอย อบต.ขุนแมลานอย ศพด.ขุนแมลานอย
2591 แมฮองสอน แมลานอย อบต.ทาผาปุูม ศพด.บานหวยหมากหนุน
2592 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมโถ ศพด.บานหวยผ้ึงใหม
2593 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลานอย ศพด.วดัทุงรวงทอง
2594 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลาหลวง ศพด.หวยกองเปาฺะ
2595 แมฮองสอน แมลานอย อบต.สันติคีรี ศพด.วดัแมปาง
2596 แมฮองสอน แมลานอย อบต.หวยหอม ศพด.หวยหอม
2597 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมนาจาง ศพด.บานแมนาจางใต
2598 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.บานกาศ ศพด.ทาขามเหนือ
2599 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.ปาุแป ศพด.บานอมพาย
2600 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมคง ศพด.ทุงแลง
2601 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมยวม ศพด.แมกองแป
2602 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมยวม ศพด.หวยโผ
2603 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.เมืองยวมใต ศพด.ศพด.ประจําตําบลแมสะเรียง
2604 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.เสาหนิ ศพด.บานแมโป
2605 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมเหาะ ศพด.บานแมริดปาุแก
2606 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมคะตวน ศพด.ผาผา
2607 แมฮองสอน สบเมย อบต.กองกเอย ศพด.แมแพหลวง
2608 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสวด ศพด.แมสวด
2609 แมฮองสอน สบเมย อบต.สบเมย ศพด.แมทะลุ
2610 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสามแลบ ศพด.บานปูุคํา



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
2611 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสามแลบ ศพด.บานสบเมย
2612 แมฮองสอน สบเมย อบต.ปาุโปง ศพด.ประจําตําบลปาุโปง
2613 แมฮองสอน สบเมย อบต.ปาุโปง ศพด.บานหวยหมู
2614 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน ทม.แมฮองสอน รร.เทศบาล2เฉลิมพระเกียรติ
2615 แมฮองสอน แมลานอย ทต.แมลานอย รร.อนุบาลเทศบาลแมลานอย
2616 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.บานกาศ รร.อนุบาลตําบลบานกาศ
2617 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคาแมยาว ศพด.ศิลา
2618 ลําปาง เกาะคา ทต.ทาผา ศพด.เทศบาลตําบลทาผา
2619 ลําปาง เกาะคา ทต.นาแกว ศพด.เทศบาลตําบลนาแกว
2620 ลําปาง เกาะคา อบต.นาแสง ศพด.ตําบลนาแสง
2621 ลําปาง เกาะคา ทต.ลําปางหลวง ศพด.เทศบาลตําบลลําปางหลวง
2622 ลําปาง เกาะคา ทต.วงัพราว ศพด.เทศบาลตําบลวงัพราว
2623 ลําปาง เกาะคา ทต.ไหลหนิ ศพด.เทศบาลตําบลไหลหนิ
2624 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคา ศพด.เทศบาลตําบลเกาะคา
2625 ลําปาง งาว อบต.บานโปงุ ศพด.ตําบลบานโปงุ
2626 ลําปาง งาว อบต.บานรอง ศพด.บานรอง
2627 ลําปาง งาว อบต.บานออน ศพด.ออนใต
2628 ลําปาง งาว อบต.ปงเตา ศพด.ตําบลปงเตา
2629 ลําปาง งาว ทต.หลวงใต ศพด.เทศบาลตําบลหลวงใต
2630 ลําปาง งาว อบต.บานหวด ศพด.บานหวยทาก
2631 ลําปาง งาว ทต.หลวงเหนือ ศพด.เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
2632 ลําปาง แจหม อบต.แจหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแจหม
2633 ลําปาง แจหม ทต.ทุงผ้ึง ศพด.หวยวาด
2634 ลําปาง แจหม ทต.บานสา ศพด.ตําบลบานสา
2635 ลําปาง แจหม อบต.ปงดอน ศพด.บานแมตา
2636 ลําปาง แจหม อบต.แมสุก ศพด.ตําบลแมสุก
2637 ลําปาง แจหม อบต.วเิชตนคร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวเิชตนคร
2638 ลําปาง เถิน ทม.ลอมแรด ศพด.บานอุมลอง
2639 ลําปาง เถิน ทต.เถินบรีุ ศพด.วงัหนิ
2640 ลําปาง เถิน อบต.นาโปงุ ศพด.ตําบลนาโปงุ
2641 ลําปาง เถิน อบต.แมถอด ศพด.แมถอด
2642 ลําปาง เถิน ทต.แมมอก ศพด.กุมเนิ้งใต
2643 ลําปาง เถิน อบต.แมวะ ศพด.ตําบลแมวะ
2644 ลําปาง เถิน ทต.เวยีงมอก ศพด.เสลียมหวาน
2645 ลําปาง เมืองปาน อบต.แจซอน ศพด.ใหมพฒันา
2646 ลําปาง เมืองปาน อบต.บานขอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานขอ
2647 ลําปาง เมืองปาน ทต.เมืองปาน ศพด.เทศบาลตําบลเมืองปาน
2648 ลําปาง เมืองปาน อบต.หวัเมือง ศพด.ไร
2649 ลําปาง เมืองลําปาง ทม.เขลางคแนคร ศพด.วดักลวยหลวง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
2650 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.บอแฮว ศพด.เทศบาลตําบลบอแฮว
2651 ลําปาง เมืองลําปาง ทน.ลําปาง ศพด.ดงมอนกระทงิ
2652 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.ตนธงชัย ศพด.ตนธงชัย
2653 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.ทุงฝาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงฝาย
2654 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.นิคมพฒันา ศพด.ตําบลนิคมพฒันา
2655 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานคา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานคา
2656 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเปาู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเปาู
2657 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานแลง ศพด.ตําบลบานแลง
2658 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเสด็จ ศพด.ทรายมูล
2659 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเอื้อม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเอื้อม
2660 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บญุนาคพฒันา ศพด.ตําบลบญุนาคพฒันา
2661 ลําปาง แมทะ ทต.ปาุตันนาครัว ศพด.เทศบาลตําบลปาุตันนาครัว
2662 ลําปาง แมทะ อบต.ดอนไฟ ศพด.ตําบลดอนไฟ
2663 ลําปาง แมทะ ทต.นาครัว ศพด.เทศบาลตําบลนาครัว
2664 ลําปาง แมทะ ทต.น้ําโจ ศพด.เทศบาลตําบลน้ําโจ
2665 ลําปาง แมทะ อบต.บานบอม ศพด.บอม
2666 ลําปาง แมทะ ทต.แมทะ ศพด.เทศบาลตําบลแมทะ
2667 ลําปาง แมทะ ทต.สิริราช ศพด.เทศบาลตําบลสิริราช
2668 ลําปาง แมทะ อบต.หวัเสือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัเสือ
2669 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ ศพด.เทศบาลตําบลแมปุ
2670 ลําปาง แมเมาะ อบต.นาสัก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาสัก
2671 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานดง
2672 ลําปาง แมเมาะ ทต.แมเมาะ ศพด.เทศบาลตําบลแมเมาะ
2673 ลําปาง วงัเหนือ อบต.ทุงฮ้ัว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงฮ้ัว
2674 ลําปาง วงัเหนือ อบต.รองเคาะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลรองเคาะ
2675 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัแกว
2676 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัซาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัซาย
2677 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัใต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัใต
2678 ลําปาง วงัเหนือ ทต.วงัเหนือ ศพด.เทศบาลตําบลวงัเหนือ
2679 ลําปาง วงัเหนือ ทต.บานใหม ศพด.เทศบาลตําบลบานใหม
2680 ลําปาง สบปราบ อบต.นายาง ศพด.ตําบลนายาง
2681 ลําปาง สบปราบ อบต.แมกัวะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
2682 ลําปาง สบปราบ อบต.สบปราบ ศพด.ทุงพฒันา
2683 ลําปาง สบปราบ อบต.สมัย ศพด.เดน
2684 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ ศพด.เทศบาลตําบลสบปราบ
2685 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม ศพด.เทศบาลตําบลเสริมงาม
2686 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตร ศพด.เทศบาลตําบลหางฉัตร
2687 ลําปาง หางฉัตร ทต.ปงยางคก ศพด.เทศบาลตําบลปงยางคก
2688 ลําปาง หางฉัตร ทต.เมืองยาว ศพด.นาบวั



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
2689 ลําปาง หางฉัตร อบต.แมสัน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแมสัน
2690 ลําปาง หางฉัตร อบต.วอแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวอแกว
2691 ลําปาง หางฉัตร อบต.เวยีงตาล ศพด.บานสันทราย
2692 ลําปาง หางฉัตร อบต.หนองหลม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหลม
2693 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.บอแฮว รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบอแฮว
2694 ลําปาง งาว อบต.บานรอง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลบานรอง
2695 ลําปาง เมืองปาน อบต.บานขอ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลบานขอ
2696 ลําปาง แมทะ ทต.นาครัว รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนาครัว
2697 ลําปาง แมทะ ทต.สิริราช รร.เทศบาลสิริราช
2698 ลําปาง แมเมาะ ทต.แมเมาะ รร.เทศบาลแมเมาะ
2699 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตร รร.เทศบาลหางฉัตร
2700 ลําพนู ทุงหวัชาง อบต.ทุงหวัชาง ศพด.โปงุแดง
2701 ลําพนู ทุงหวัชาง อบต.ตะเคียนปม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม
2702 ลําพนู บานธิ ทต.บานธิ ศพด.ปาุตาล
2703 ลําพนู บานธิ อบต.หวยยาบ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
2704 ลําพนู บานโฮง ทต.บานโฮง ศพด.เทศบาลตําบลบานโฮงหลวง
2705 ลําพนู บานโฮง ทต.ศรีเต้ีย ศพด.ศรีเต้ีย
2706 ลําพนู บานโฮง อบต.เหลายาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว
2707 ลําพนู ปาุซาง ทต.มวงนอย ศพด.เทศบาลตําบลมวงนอย
2708 ลําพนู ปาุซาง อบต.ทาตุม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาตุม
2709 ลําพนู ปาุซาง อบต.นครเจดียแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนครเจดียแ
2710 ลําพนู ปาุซาง อบต.น้ําดิบ ศพด.ตําบลน้ําดิบ
2711 ลําพนู ปาุซาง ทต.แมแรง ศพด.วดัแมแรง
2712 ลําพนู ปาุซาง ทต.ปาุซาง ศพด.เทศบาลตําบลปาุซาง
2713 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ปาุสัก ศพด.ตําบลปาุสัก
2714 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.มะเขือแจ ศพด.เทศบาลตําบลมะเขือแจ
2715 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ศรีบวับาน ศพด.เทศบาลตําบลศรีบวับาน
2716 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.เหมืองงา ศพด.เทศบาลตําบลเหมืองงา
2717 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.เหมืองจี้ ศพด.ฝใๆงหมิ่น
2718 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ริมปงิ ศพด.เทศบาลตําบลริมปงิ
2719 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.อุโมงคแ ศพด.เทศบาลตําบลอุโมงคแ
2720 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.บานกลาง ศพด.บานกลาง
2721 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ตนธง ศพด.เทศบาลตําบลตนธง
2722 ลําพนู เมืองลําพนู ทม.ลําพนู ศพด.เทศบาลเมืองลําพนู
2723 ลําพนู แมทา ทต.ทากาศ ศพด.เทศบาลตําบลทากาศ
2724 ลําพนู แมทา ทต.ทาสบเสา ศพด.เทศบาลตําบลทาสบเสา(บานทาศาลา)
2725 ลําพนู แมทา ทต.ทากาศเหนือ ศพด.แมขนาด
2726 ลําพนู แมทา ทต.ทาปลาดุก ศพด.ทาปลาดุก
2727 ลําพนู ล้ี ทต.กอ ศพด.กอจัดสรร.เทศบาลตําบลกออําเภอล้ีจังหวดัลําพนู
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2728 ลําพนู ล้ี อบต.นาทราย ศพด.หวยตม
2729 ลําพนู ล้ี ทต.ปาุไผ ศพด.บานน้ําดิบชมภู
2730 ลําพนู ล้ี ทต.ศรีวชิัย ศพด.วดับานปาง
2731 ลําพนู ล้ี ทต.แมตืน ศพด.วดัแมตืน
2732 ลําพนู เวยีงหนองลอง ทต.วงัผาง ศพด.เทศบาลตําบลวงัผาง
2733 ลําพนู เวยีงหนองลอง ทต.หนองยวง ศพด.เทศบาลตําบลหนองยวง
2734 ลําพนู เวยีงหนองลอง ทต.หนองลอง ศพด.เทศบาลตําบลหนองลอง
2735 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.บานแปนู รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานแปนู
2736 ลําพนู บานธิ อบต.หวยยาบ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
2737 ลําพนู แมทา ทต.ทากาศ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทากาศ
2738 ลําพนู ล้ี ทต.ปาุไผ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปาุไผ
2739 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย ศพด.วดัดงเดือย
2740 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ทาฉนวน ศพด.วดัทาฉนวน
2741 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.บานใหมสุขเกษม ศพด.บานใหมสุขเกษม
2742 สุโขทยั กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ศพด.เทศบาลกงไกรลาศ
2743 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ปาุแฝก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุแฝก
2744 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.กกแรต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกกแรต
2745 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไกรนอก
2746 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรใน ศพด.บานหนองบวั
2747 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง ศพด.บานกลาง
2748 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.หนองตูม ศพด.วดัหนองตูม
2749 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.โตนด ศพด.วดัธรรมปใญญาราม
2750 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.ทุงยางเมือง ศพด.วงักราง
2751 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.บานน้ําพุ ศพด.บานใหมโพธิท์อง
2752 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกระด่ิง
2753 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.หนองจิก ศพด.ตําบลหนองจิก(บานนิคมพฒันา)
2754 สุโขทยั คีรีมาศ ทต.ทุงหลวง ศพด.วดัดุสิดาราม
2755 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.บานปอูม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานปอูม
2756 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.บานปอูม ศพด.วดันาสระลอย
2757 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี ศพด.บานนาเชิงคีรี
2758 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ ศพด.วดัศรีคีรีสุวรรณราราม
2759 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.สามพวง ศพด.บานตะเขขาน
2760 สุโขทยั ทุงเสล่ียม ทต.เขาแกวศรีสมบรูณแ ศพด.บานใหมชัยมงคล
2761 สุโขทยั ทุงเสล่ียม อบต.ทุงเสล่ียม ศพด.โซกมวง
2762 สุโขทยั ทุงเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก ศพด.แมทเุลา
2763 สุโขทยั ทุงเสล่ียม ทต.ทุงเสล่ียม ศพด.วดัเหมืองนา
2764 สุโขทยั ทุงเสล่ียม ทต.กลางดง ศพด.บงึบอน
2765 สุโขทยั ทุงเสล่ียม อบต.บานใหมไชยมงคล ศพด.โรงเรียนบานลานตาเมือง
2766 สุโขทยั บานดานลานหอย ทต.ตล่ิงชัน ศพด.หนองเตาปนู
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2767 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.ลานหอย ศพด.โรงเรียนเชิงคีรี
2768 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.วงัตะครอ ศพด.บานปากคลองรวม
2769 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.วงัน้ําขาว ศพด.ภทูอง
2770 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.หนองหญาปลอง ศพด.วดัวงัตะครอ
2771 สุโขทยั บานดานลานหอย ทต.ลานหอย ศพด.เทศบาลตําบลลานหอย
2772 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.บานดาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานดาน
2773 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.วงัลึก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัลึก
2774 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.บานหลุม ศพด.บานหลุม
2775 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทม.สุโขทยัธานี ศพด.เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี
2776 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ปากพระ ศพด.วดัคงคามาลัย
2777 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.บานสวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานสวน(วดัคลองตะเคียน)
2778 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ปากแคว ศพด.โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั
2779 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ยางซาย ศพด.โรงเรียนบานหรรษา
2780 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.บานสวน ศพด.เทศบาลตําบลบานสวน
2781 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.วงัทองแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัทองแดง
2782 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.บานกลวย ศพด.โรงเรียนบานสนามบนิ
2783 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.เมืองเกา ศพด.เทศบาลตําบลเมืองเกา
2784 สุโขทยั ศรีนคร อบต.นครเดิฐ ศพด.ฟากคลอง
2785 สุโขทยั ศรีนคร อบต.น้ําขุม ศพด.คลองตาง
2786 สุโขทยั ศรีนคร อบต.หนองบวั ศพด.หนองบวั
2787 สุโขทยั ศรีนคร ทต.ศรีนคร ศพด.เทศบาลตําบลศรีนคร
2788 สุโขทยั ศรีนคร อบต.ศรีนคร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีนคร
2789 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู ศพด.ดงคู
2790 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.บานแกง ศพด.ปากคะยาง
2791 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.บานตึก ศพด.ภนูก
2792 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.ปาุง้ิว ศพด.พฒันาชุมชน
2793 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.แมสํา ศพด.วดัตอสัก
2794 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.แมสิน ศพด.ผาเวยีง
2795 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ ศพด.หนองออบําเพญ็
2796 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร ศพด.บานสารจิตร
2797 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย ศพด.หนองชาง
2798 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย ทต.หาดเส้ียว ศพด.เทศบาลตําบลหาดเส้ียว
2799 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.นาขุนไกร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร
2800 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.สามเรือน ศพด.บานกรุ
2801 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.บานไร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานไร
2802 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.วงัทอง ศพด.โรงเรียนบานวงัทอง
2803 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.ทบัผ้ึง ศพด.มิตรสัมพนัธแ
2804 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.บานซาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานซาน
2805 สุโขทยั ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง ศพด.เทศบาลตําบลศรีสําโรง
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2806 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.วงัลึก(อ.ศรีสําโรง) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัลึก
2807 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.คลองกระจง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองกระจง
2808 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.คลองยาง ศพด.วงัแร
2809 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.ปาุกุมเกาะ ศพด.ปาุกุมเกาะ
2810 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.หนองกลับ ศพด.หนองกลับ
2811 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.ในเมือง ศพด.ตําบลในเมือง
2812 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ปากน้ํา ศพด.วดัปากน้ํา
2813 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.เมืองบางขลัง ศพด.เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง
2814 สุโขทยั สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
2815 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ปาุแฝก รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลปาุแฝก
2816 สุโขทยั บานดานลานหอย ทต.ลานหอย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลานหอย
2817 สุโขทยั ศรีนคร อบต.หนองบวั รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลหนองบวั
2818 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.แมสิน รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลแมสิน
2819 อุตรดิตถแ ตรอน ทต.ตรอน ศพด.ตรอน
2820 อุตรดิตถแ ตรอน ทต.บานแกง ศพด.เทศบาลตําบลบานแกง
2821 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.ขอยสูง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขอยสูง
2822 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.น้ําอาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําอาง
2823 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.บานแกง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานแกง
2824 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.วงัแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัแดง
2825 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.หาดสองแคว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
2826 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน ทต.ทองแสนขัน ศพด.บานแสนขัน
2827 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.ผักขวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลผักขวง
2828 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.ปาุคาย ศพด.นาปาุคาย
2829 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.บอทอง ศพด.บานแพะ
2830 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.น้ําพี้ ศพด.ปาุไมเนินสะอาด
2831 อุตรดิตถแ ทาปลา ทต.จริม ศพด.บานดงงาม
2832 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.นางพญา ศพด.บานน้ําพรา
2833 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.น้ําหมัน ศพด.น้ําหมัน
2834 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.ผาเลือด ศพด.ผาเลือด
2835 อุตรดิตถแ ทาปลา ทต.รวมจิต ศพด.ชุมชนรวมจิต
2836 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.ทาปลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาปลา
2837 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.น้ําไคร ศพด.บานนากลํ่า
2838 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.น้ําไผ ศพด.น้ําไผ
2839 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.แสนตอ ศพด.บานปากปาดหมู1
2840 อุตรดิตถแ น้ําปาด ทต.น้ําปาด ศพด.ชุมชนไกรลาศวทิยาคม
2841 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.เดนเหล็ก ศพด.บานเดนเหล็ก
2842 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.หวยมุน ศพด.หวยมุน
2843 อุตรดิตถแ บานโคก ทต.บานโคก ศพด.วดับานโคกเหนือ
2844 อุตรดิตถแ บานโคก อบต.บอเบี้ย ศพด.ปางคอม
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2845 อุตรดิตถแ บานโคก อบต.มวงเจ็ดตน ศพด.บานมวงเจ็ดตน
2846 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.คอรุม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคอรุม
2847 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ทามะเฟอืง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทามะเฟอืง
2848 อุตรดิตถแ พชิัย ทต.ทาสัก ศพด.ทาสัก
2849 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.นายาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนายาง
2850 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.นาอิน ศพด.นาอิน
2851 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ในเมือง ศพด.คลองละวาน
2852 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.บานดารา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานดารา
2853 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.บานหมอ ศพด.บานดอนโพ
2854 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.พญาแมน ศพด.บานพญาแมน
2855 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ไรออย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไรออย
2856 อุตรดิตถแ พชิัย ทต.ในเมือง ศพด.บานในเมือง
2857 อุตรดิตถแ ฟากทา อบต.บานเส้ียว ศพด.บานหวยลึก
2858 อุตรดิตถแ ฟากทา อบต.สองหอง ศพด.ต.สองหอง
2859 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.บานดานนาขาม ศพด.เทศบาลตําบลดานนาขาม
2860 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทม.อุตรดิตถแ ศพด.อรุณรุง
2861 อุตรดิตถแ เมืองฯ อบต.ขุนฝาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขุนฝาง
2862 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.คุงตะเภา ศพด.เทศบาลตําบลคุงตะเภา1(ปาุขนุนราษฎรแอุปถัมภแ)
2863 อุตรดิตถแ เมืองฯ อบต.ถ้ําฉลอง ศพด.วงัถ้ํา
2864 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.ทาเสา ศพด.คายพชิัยดาบหกั
2865 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.น้ําริด ศพด.เทศบาลตําบลน้ําริด
2866 อุตรดิตถแ เมืองฯ อบต.บานดาน ศพด.บานดาน
2867 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.ปาุเซา ศพด.บานบงึหลัก
2868 อุตรดิตถแ เมืองฯ อบต.แสนตอ(อ.เมืองฯ) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแสนตอ
2869 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.หาดกรวด ศพด.บานวงัหมู
2870 อุตรดิตถแ เมืองฯ อบต.หาดง้ิว ศพด.หาดง้ิวหมู3
2871 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.วงักะพี้ ศพด.วดัวงักะพี้
2872 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.บานเกาะ ศพด.เทศบาลตําบลบานเกาะ
2873 อุตรดิตถแ เมืองฯ ทต.ง้ิวงาม ศพด.ง้ิวงาม
2874 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.ทุงยั้ง ศพด.เทศบาลตําบลทุงยั้ง
2875 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.หวัดง ศพด.เทศบาลตําบลหวัดง
2876 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ชัยจุมพล ศพด.วดัน้ําใส
2877 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ดานแมคํามัน ศพด.ดานแมคํามัน
2878 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.พระเสด็จ ศพด.ตล่ิงตํ่า
2879 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.นานกกก ศพด.นานกกก
2880 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ฝายหลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
2881 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ ศพด.เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
2882 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทม.อุตรดิตถแ รร.เทศบาลวดัเกษมจิตตาราม
2883 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.ผาจุก รร.อนุบาลเมืองอุตรดิตถแ
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2884 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.หนองแปน ศพด.วดับานหนองแปน
2885 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วดัสีถาน
2886 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.กมลาไสย ศพด.วดัปฐมเกษาราม
2887 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.ธญัญา ศพด.เทศบาลตําบลธญัญา
2888 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.โคกสมบรูณแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกสมบรูณแ
2889 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.เจาทา ศพด.วดัปทมุเกษร
2890 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.กมลาไสย ศพด.วดัศิลาลักษณแดอนยูง
2891 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.โพนงาม
2892 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.หลักเมือง ศพด.วดัโพธิช์ัยหวัขวา
2893 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.ธญัญา ศพด.วดับานสะอาดสมศรี
2894 กาฬสินธุแ ฆองชัย ทต.ฆองชัยพฒันา ศพด.วดัโพธิศ์รีทาแห
2895 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.เหลากลาง ศพด.หวัหนอง
2896 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.ลําชี ศพด.วดับวรดิตถารามทาเยี่ยม
2897 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.โนนศิลาเลิง ศพด.วดับานโนนศิลาเลิง
2898 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.โคกสะอาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด
2899 กาฬสินธุแ ดอนจาน ทต.ดอนจาน ศพด.หนองแคน
2900 กาฬสินธุแ ดอนจาน ทต.มวงนา ศพด.บานมวงกลาง
2901 กาฬสินธุแ ดอนจาน อบต.นาจําปา ศพด.นาจําปา
2902 กาฬสินธุแ ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี ศพด.วดัสะอาดไชยศรี
2903 กาฬสินธุแ ดอนจาน อบต.ดงพยุง ศพด.วดัสุวรรณคีรีวงษแ
2904 กาฬสินธุแ นาคู อบต.นาคู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาคู
2905 กาฬสินธุแ นาคู อบต.บอแกว ศพด.วดับานมวงกุล
2906 กาฬสินธุแ นาคู ทต.ภแูลนชาง ศพด.ภแูลนชาง
2907 กาฬสินธุแ นาคู อบต.โนนนาจาน ศพด.มวงนาดีม.5
2908 กาฬสินธุแ นาคู อบต.สายนาวงั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสายนาวงั
2909 กาฬสินธุแ นาคู ทต.นาคู ศพด.เทศบาลตําบลนาคู
2910 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.คําสรางเที่ยง ศพด.วดัคําแคน
2911 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.สําราญใต ศพด.วดัอโศกธรรมมาราม
2912 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.หนองชาง ศพด.วดัหวยยาง
2913 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.สําราญ ศพด.วดัหนองกุงใหญ
2914 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.กุดหวา ศพด.วดักกตอง
2915 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.กุดหวา ศพด.กุดหวา
2916 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.จุมจัง ศพด.วดับรูพาภริมยแ
2917 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.นาขาม ศพด.บอนเขียว
2918 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.เหลาใหญ ศพด.แสงสองหลาหมู9
2919 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทม.บวัขาว ศพด.เทศบาลเมืองบวัขาว
2920 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.กุดคาว ศพด.กุดคาว
2921 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.กุดหวา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกุดหวา
2922 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.แจนแลน ศพด.หนองฟาูเล่ือนหมู5
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2923 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.นาโก ศพด.วดัสิมนาโก
2924 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.สมสะอาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสมสะอาด
2925 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.สามขา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสามขา2
2926 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.หนองหาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหาง
2927 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.เหลาไฮงาม ศพด.โนนยาง
2928 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.บวัขาว ศพด.วดัอัมพวนับานดอน
2929 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.กุดสิม ศพด.เทศบาลตําบลกุดสิม
2930 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.สระพงัทอง ศพด.เทศบาลตําบลสระพงัทอง
2931 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.กุดสิมคุมใหม ศพด.โพนสวรรคแ
2932 กาฬสินธุแ เขาวง อบต.คุมเกา ศพด.ดงหมู
2933 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.สงเปลือย(อ.เขาวง) ศพด.ดอนจราบ
2934 กาฬสินธุแ เขาวง อบต.หนองผือ ศพด.หนองผือ
2935 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.นาทนั ศพด.โนนคอ
2936 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.โพน ศพด.วดัโพธิช์ัยบานโพน
2937 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.คํามวง ศพด.วดัอุทยัทพิพาวาส
2938 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.คํามวง ศพด.วดับรูพาสีหราช
2939 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.ดินจี่ ศพด.วดัสวางโพธิช์ัยโพนแพง
2940 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.ทุงคลอง ศพด.วดัสวางโพธิศ์รีทอง
2941 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.นาบอน ศพด.วดัโพธิช์ัยศรีสวางนาบอน
2942 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.เนินยาง ศพด.วดัโพธิพ์ฒันารามสูงเนิน
2943 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.โพน ศพด.วดัโพธชิัยหนองซองแมว
2944 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.ทาคันโท ศพด.เทศบาลตําบลทาคันโท
2945 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.กุงเกา ศพด.เทศบาลตําบลกุงเกา
2946 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.ดงสมบรูณแ ศพด.ดงกลาง
2947 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.นาตาล ศพด.วดับตุรอินทรารามม.7
2948 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.กุดจิก ศพด.บานกุดจิก
2949 กาฬสินธุแ ทาคันโท อบต.ยางอูม ศพด.วดักุลาสายนบานยางอูมม.4
2950 กาฬสินธุแ นามน ทต.นามน ศพด.บานโนนเที่ยง
2951 กาฬสินธุแ นามน ทต.สงเปลือย ศพด.สงเปลือย
2952 กาฬสินธุแ นามน อบต.นามน ศพด.นาสมบรูณแ
2953 กาฬสินธุแ นามน อบต.ยอดแกง ศพด.วดัอโศการาม
2954 กาฬสินธุแ นามน อบต.หนองบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบวั
2955 กาฬสินธุแ นามน อบต.หลักเหล่ียม ศพด.ตําบลหลักเหล่ียมหมูที4่
2956 กาฬสินธุแ นามน อบต.หลักเหล่ียม ศพด.อุทยัวนั
2957 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.นาจารยแ ศพด.เทศบาลตําบลนาจารยแหมูที4่
2958 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.กลางหมื่น ศพด.บานกลางหมื่น
2959 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.บงึวชิัย ศพด.เทศบาลตําบลบงึวชิัย
2960 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ไผ ศพด.หนองโพน
2961 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ภดิูน ศพด.เหลาหลวงใต
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2962 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ภปูอ ศพด.วดัทามวง-บานหวยแสง
2963 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ลําคลอง ศพด.ปลาเคานอย
2964 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ลําพาน ศพด.วดับานโนนแพงธรรมาราม
2965 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.หลุบ ศพด.เทศบาลตําบลหลุบ
2966 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.เหนือ ศพด.วดัสวางโพธิช์ัย
2967 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.หนองสอ ศพด.เทศบาลตําบลหนองสอ
2968 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ขมิ้น ศพด.โรงเรียนคําปลาฝา-โนนชัย
2969 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.หวยโพธิ์ ศพด.เทศบาลตําบลหวยโพธิ์
2970 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.โพนทอง ศพด.วดัสุวรรณาราม
2971 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.เชียงเครือ ศพด.วดัโพธิศ์รีสะอาด
2972 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ อบต.หนองกุง ศพด.วดัหนองกุงเหนือ
2973 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทม.กาฬสินธุแ ศพด.เทศบาลเมืองกาฬสินธุแ
2974 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.บวับาน ศพด.โคกคํา(โคกใหญ)
2975 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.เขาพระนอน ศพด.หนองกุง
2976 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.โนนสูง ศพด.โรงเรียนโนนสูงวทิยา
2977 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.อิต้ือ ศพด.วดัโพธิศ์รีบานแก
2978 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.หวันาคํา ศพด.วดับานสระบวัโพนสิม
2979 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.ยางตลาด ศพด.วดักลางโคกคอ
2980 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.โคกศรี ศพด.วดัโพธิโ์คกศรี
2981 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.อุมเมา ศพด.วดัสวางอารมยแ
2982 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณแ ศพด.วดับานดอนยางนาง
2983 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.หนองอิเฒา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา
2984 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.นาเชือก ศพด.นาเชือก
2985 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.นาดี ศพด.วดัสวางชัยศรี
2986 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.วดัสวางอุทยัดอนยูง
2987 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.วดัสระบวับานสา
2988 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.เวอ ศพด.วดัศรีวริิยะสัมมาราม
2989 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.หวังัว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวังัว
2990 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.หนองตอกแปนู ศพด.ตําบลหนองตอกแปนู
2991 กาฬสินธุแ รองคํา อบต.สามัคคี ศพด.นาเรียง
2992 กาฬสินธุแ รองคํา อบต.เหลาออย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหลาออย
2993 กาฬสินธุแ รองคํา ทต.รองคํา ศพด.เทศบาลตําบลรองคํา2
2994 กาฬสินธุแ รองคํา ทต.รองคํา ศพด.เทศบาลตําบลรองคํา
2995 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.สมเด็จ ศพด.เทศบาลตําบลสมเด็จ
2996 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.หนองแสง
2997 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.สมเด็จ ศพด.หนองกุง
2998 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บวัสามัคคี
2999 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.ผาเสวย ศพด.บานขมิ้น
3000 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.มหาไชย ศพด.วดัโพธิศ์รีมหาไชย



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
3001 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.ลําหวยหลัว ศพด.วดัศรีสวางสรางแสน
3002 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง
3003 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.หมูมน ศพด.บานหมูมน
3004 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.นามะเขือ ศพด.นามะเขือ
3005 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.นิคม ศพด.เสริมชัยศรี
3006 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนน้ําเกล้ียง ศพด.บานโนนน้ําเกล้ียง
3007 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนศิลา ศพด.มวงกุญชร
3008 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนบรีุ ศพด.วดัเจริญธรรม
3009 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.ภสิูงหแ ศพด.บานดงนอย
3010 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ อบต.โนนแหลมทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนแหลมทอง
3011 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ อบต.สหสัขันธแ ศพด.วดันาสีนวล
3012 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี ศพด.วดัโพธิท์อง
3013 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองหนิ ศพด.เทศบาลตําบลหนองหนิ1
3014 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองหนิ ศพด.เทศบาลตําบลหนองหนิ2
3015 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.คํากาว ศพด.บานคําไฮ
3016 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองบวั ศพด.หนองบวั
3017 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองสรวง ศพด.วดัหนองสรวง
3018 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ ศพด.หนองกบ
3019 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.ดงมูล ศพด.โคกกลาง
3020 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี อบต.เสาเลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเสาเลา
3021 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองใหญ ศพด.เทศบาลตําบลหนองใหญ1
3022 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองใหญ ศพด.เทศบาลตําบลหนองใหญ2
3023 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี อบต.หนองหนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหนิ
3024 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง ทต.หวยผ้ึง ศพด.เทศบาลตําบลหวยผ้ึง
3025 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง ทต.คําบง ศพด.คําบง
3026 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง ทต.หนองอีบตุร ศพด.วดัหนองอีบตุร
3027 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง อบต.ไคนุน ศพด.ไคนุนม.12
3028 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง อบต.นิคมหวยผ้ึง ศพด.บานโนนสําราญ
3029 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.หวยเม็ก ศพด.วดักลางหวยเม็ก
3030 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.คําใหญ(อ.หวยเม็ก) ศพด.เทศบาลตําบลคําใหญ
3031 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.คําเหมือดแกว ศพด.คํามะโฮม.7
3032 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.ทาลาดดงยาง ศพด.วดัสวางพชิัยกุดทาลือ
3033 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.กุดโดน ศพด.วดัอภสิิทธิห์นองแวงมวง
3034 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.ทรายทอง ศพด.ทรายทอง
3035 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.พมิูล ศพด.หาดทรายมูล
3036 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.หวัหนิ ศพด.วดัศรีสะอาดหวยมะทอ
3037 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.บงึนาเรียง ศพด.วดัมุจจรินทาราม
3038 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.คําใหญ ศพด.วดับรูพาหวยยาง
3039 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.โนนสะอาด ศพด.วดัสวางชัยศรีโนนขี้ควง
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3040 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทม.กาฬสินธุแ ศพด.โรงเรียนเทศบาล3วดัเหนือ
3041 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.ธญัญา ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลธญัญา
3042 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทม.บวัขาว ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบวัขาว
3043 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนศิลา ศพด.โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา
3044 ขอนแกน กระนวน อบต.ดูนสาด ศพด.นามูล
3045 ขอนแกน กระนวน อบต.บานฝาง ศพด.บานฝาง
3046 ขอนแกน กระนวน ทต.หนองโน ศพด.หนองโน
3047 ขอนแกน กระนวน ทต.หวยยาง ศพด.โคกกลาง
3048 ขอนแกน กระนวน อบต.หวันาคํา ศพด.คําตานา
3049 ขอนแกน กระนวน อบต.หนองกุงใหญ ศพด.บานหนองกุงใหญ
3050 ขอนแกน กระนวน อบต.หวยโจด ศพด.วดัโนนสัง
3051 ขอนแกน กระนวน อบต.หนองโก ศพด.คําไฮผักแวน
3052 ขอนแกน กระนวน ทม.กระนวน ศพด.เทศบาลเมืองกระนวน
3053 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย ทต.นาแพง ศพด.เทศบาลตําบลนาแพง
3054 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย อบต.ซับสมบรูณแ ศพด.องคแการบริหารตําบลซับสมบรูณแ
3055 ขอนแกน ซําสูง ทต.ซําสูง ศพด.เทศบาลตําบลซําสูง
3056 ขอนแกน หนองนาคํา ทต.ขนวน ศพด.ตําบลขนวน
3057 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม ศพด.ตําบลดงเมืองแอม
3058 ขอนแกน เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบรูณแ ศพด.โนนสมบรูณแ
3059 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.นาง้ิว ศพด.วดัโพธิสํ์าราญ
3060 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.คํามวง ศพด.องคแการบริหารตําบลคํามวง
3061 ขอนแกน เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง ศพด.เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง
3062 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โคกสูงสัมพนัธแ ศพด.สัมพนัธแ
3063 ขอนแกน ชุมแพ ทต.นาเพยีง ศพด.บานเหมือดแอ
3064 ขอนแกน ชุมแพ อบต.นาหนองทุม ศพด.วดัอิสานราษฎรแบํารุง
3065 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนสะอาด ศพด.โนนสะอาด
3066 ขอนแกน ชุมแพ อบต.วงัหนิลาด ศพด.บานฝายหนิ
3067 ขอนแกน ชุมแพ ทต.หนองเสาเลา ศพด.เทศบาลตําบลหนองเสาเลา
3068 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนหนั ศพด.เทศบาลตําบลโนนหนั
3069 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ขัวเรียง ศพด.องคแการบริหารตําบลขัวเรียง
3070 ขอนแกน ชุมแพ ทม.ชุมแพ ศพด.เทศบาลเมืองชุมแพ
3071 ขอนแกน น้ําพอง อบต.ทรายมูล ศพด.ตําบลทรายมูล
3072 ขอนแกน น้ําพอง ทต.ลําน้ําพอง ศพด.บานโคกสูง
3073 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บวัใหญ ศพด.องคแการบริหารตําบลบวัใหญ
3074 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บานขาม ศพด.ขาม
3075 ขอนแกน น้ําพอง อบต.วงัชัย ศพด.ตําบลวงัชัย
3076 ขอนแกน น้ําพอง ทต.สะอาด ศพด.วดัสระทรงศิลา
3077 ขอนแกน น้ําพอง ทต.กุดน้ําใส ศพด.วดัศรีมงคล
3078 ขอนแกน น้ําพอง ทต.มวงหวาน ศพด.เทศบาล(บานสระกุด)
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3079 ขอนแกน น้ําพอง อบต.หนองกุง ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองกุง
3080 ขอนแกน น้ําพอง อบต.พงัทยุ ศพด.องคแการบริหารตําบลพงัทยุ
3081 ขอนแกน น้ําพอง ทต.วงัชัย ศพด.เทศบาลตําบลวงัชัย
3082 ขอนแกน บานฝาง อบต.ปาุหวายนั่ง ศพด.องคแการบริหารตําบลปาุหวายนั่ง
3083 ขอนแกน บานฝาง ทต.บานฝาง ศพด.เทศบาลตําบลบานฝาง
3084 ขอนแกน บานฝาง ทต.หนองบวั ศพด.ตําบลหนองบวั
3085 ขอนแกน บานฝาง ทต.โคกงาม ศพด.ตําบลโคกงาม
3086 ขอนแกน บานฝาง ทต.โนนฆอง ศพด.เทศบาลตําบลโนนฆอง
3087 ขอนแกน พระยืน อบต.ขามปอูม ศพด.ขามปอูม
3088 ขอนแกน พระยืน ทต.พระบุ ศพด.หนั
3089 ขอนแกน พระยืน อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง
3090 ขอนแกน ภผูามาน อบต.นาฝาย ศพด.นาฝายเหนือ
3091 ขอนแกน ภผูามาน อบต.หวยมวง ศพด.ซําภทูองเหนือ
3092 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.สงเปอืย ศพด.องคแการบริหารตําบลสงเปอืย
3093 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.กุดขอนแกน ศพด.วดัสามัคคี
3094 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.หนองกุงธนสาร ศพด.ตําบลหนองกุงธนสาร
3095 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.ทุงชมพู ศพด.วดัอาคเนยแ
3096 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.นาหวา ศพด.บานโนนอุดม-โนนสวาง
3097 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.หวาทอง ศพด.วดัศิลา
3098 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.คําแคน ศพด.องคแการบริหารตําบลคําแคน
3099 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.โพนเพก็ ศพด.หนองหญาปลอง
3100 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี ศพด.เทศบาลตําบลมัญจาคีรี
3101 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.หนองแปน ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองแปน
3102 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.สวนหมอน ศพด.องคแการบริหารตําบลสวนหมอน
3103 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.ดอนชาง ศพด.องคแการบริหารตําบลดอนชาง
3104 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทม.บานทุม ศพด.มวง
3105 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.บานหวา ศพด.ไอทเีฉลิมพระเกียรติ
3106 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.พระลับ ศพด.บานผือ
3107 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทม.ศิลา ศพด.เทศบาลเมืองศิลา
3108 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.สาวะถี ศพด.บานลาดนาเพยีง
3109 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.สําราญ ศพด.เทศบาลตําบลสําราญ
3110 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.หนองตูม ศพด.ตําบลหนองตูม
3111 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.บานเปๅด ศพด.โรงเรียนโคกฟในโปง
3112 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.โนนทอน ศพด.วดัโพธิศ์รี
3113 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทน.ขอนแกน ศพด.โนนชัย
3114 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.บงึเนียม ศพด.บงึเนียม
3115 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.โคกสี ศพด.ตําบลโคกสี
3116 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.บานคอ ศพด.เทศบาลตําบลบานคอ
3117 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.แดงใหญ ศพด.องคแการบริหารตําบลแดงใหญ
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3118 ขอนแกน สีชมพู ทต.นาจาน ศพด.เทศบาลตําบลนาจาน
3119 ขอนแกน สีชมพู อบต.บริบรูณแ ศพด.ตําบลบริบรูณแ
3120 ขอนแกน สีชมพู อบต.ศรีสุข ศพด.องคแการบริหารตําบลศรีสุข
3121 ขอนแกน สีชมพู อบต.หนองแดง ศพด.ตําบลหนองแดง
3122 ขอนแกน สีชมพู อบต.ภหูาน ศพด.องคแการบริหารตําบลภหูาน
3123 ขอนแกน สีชมพู ทต.สีชมพู ศพด.เทศบาลตําบลสีชมพู
3124 ขอนแกน สีชมพู อบต.ซํายาง ศพด.องคแการบริหารตําบลซํายาง
3125 ขอนแกน หนองเรือ ทต.โนนทอง ศพด.เทศบาลตําบลโนนทอง
3126 ขอนแกน หนองเรือ ทต.โนนสะอาด(อ.หนองเรือ) ศพด.โนนสวรรคแ
3127 ขอนแกน หนองเรือ ทต.ยางคํา ศพด.ดอนคอม
3128 ขอนแกน หนองเรือ อบต.โนนทนั ศพด.วดัศรีชมชื่น
3129 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองเรือ ศพด.เทศบาลตําบลหนองเรือ1
3130 ขอนแกน อุบลรัตนแ อบต.บานดง ศพด.ตําบลบานดง
3131 ขอนแกน อุบลรัตนแ อบต.ศรีสุขสําราญ ศพด.สําราญ
3132 ขอนแกน อุบลรัตนแ ทต.เขื่อนอุบลรัตนแ ศพด.เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตนแ
3133 ขอนแกน อุบลรัตนแ ทต.โคกสูง ศพด.วดัโพธิศ์รี
3134 ขอนแกน อุบลรัตนแ ทต.นาคํา ศพด.เทศบาลตําบลนาคํา
3135 ขอนแกน โนนศิลา อบต.บานหนั ศพด.องคแการบริหารตําบลบานหนั
3136 ขอนแกน โนนศิลา ทต.โนนศิลา ศพด.เทศบาลตําบลโนนศิลา
3137 ขอนแกน บานแฮด ทต.โคกสําราญ ศพด.เทศบาลตําบลโคกสําราญ
3138 ขอนแกน บานแฮด อบต.โนนสมบรูณแ ศพด.นิคมโนนสมบรูณแ
3139 ขอนแกน บานแฮด ทต.บานแฮด ศพด.เทศบาลตําบลบานแฮด
3140 ขอนแกน บานแฮด อบต.หนองแซง ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองแซง
3141 ขอนแกน ชนบท อบต.บานแทน ศพด.องคแการบริหารตําบลบานแทน
3142 ขอนแกน ชนบท อบต.หวยแก ศพด.องคแการบริหารตําบลหวยแก
3143 ขอนแกน ชนบท ทต.ชนบท ศพด.เทศบาลตําบลชนบท
3144 ขอนแกน บานไผ อบต.แคนเหนือ ศพด.องคแการบริหารตําบลแคนเหนือ
3145 ขอนแกน บานไผ ทต.ในเมือง ศพด.หนองแวงไร
3146 ขอนแกน บานไผ อบต.บานไผ ศพด.องคแการบริหารตําบลบานไผ
3147 ขอนแกน บานไผ อบต.บานลาน ศพด.บานลาน
3148 ขอนแกน บานไผ อบต.ภเูหล็ก ศพด.วดัอรัญญาวาส
3149 ขอนแกน บานไผ ทม.บานไผ ศพด.แหงที่2(เทศบาลเมืองบานไผ
3150 ขอนแกน บานไผ อบต.ปาุปอ ศพด.องคแการบริหารตําบลปาุปอ
3151 ขอนแกน บานไผ อบต.หนองน้ําใส ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองน้ําใส
3152 ขอนแกน บานไผ อบต.หวัหนอง ศพด.องคแการบริหารตําบลหวัหนอง
3153 ขอนแกน เปอืยนอย อบต.วงัมวง ศพด.บานโสกนาค
3154 ขอนแกน พล อบต.เมืองพล ศพด.องคแการบริหารตําบลเมืองพล
3155 ขอนแกน พล อบต.ลอมคอม ศพด.ลอมคอม
3156 ขอนแกน พล อบต.หนองแวงนางเบา ศพด.หนองแวงนางเบา
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3157 ขอนแกน พล อบต.หนองแวงโสกพระ ศพด.หนองแวงโสกพระ
3158 ขอนแกน พล อบต.โจดหนองแก ศพด.บานโจดหนองแกหนองสิม
3159 ขอนแกน พล อบต.โคกสงา ศพด.องคแการบริหารตําบลโคกสงา
3160 ขอนแกน พล อบต.เพก็ใหญ ศพด.องคแการบริหารตําบลเพก็ใหญ
3161 ขอนแกน พล ทม.เมืองพล ศพด.เทศบาลเมืองเมืองพล
3162 ขอนแกน แวงนอย ทต.กานเหลือง ศพด.กานเหลือง
3163 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทางขวาง ศพด.ทางขวาง
3164 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทานางแนว ศพด.ทานางแนว
3165 ขอนแกน แวงนอย อบต.แวงนอย ศพด.นาจาน
3166 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทาวดั ศพด.องคแการบริหารตําบลทาวดั
3167 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนทอง ศพด.ตําบลโนนทอง
3168 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนสะอาด ศพด.กุดหมากเหบ็
3169 ขอนแกน แวงใหญ อบต.ใหมนาเพยีง ศพด.องคแการบริหารตําบลใหมนาเพยีง
3170 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนดู ศพด.บานหนองแวงยาว
3171 ขอนแกน หนองสองหอง ทต.หนองสองหอง ศพด.เทศบาลตําบลหนองสองหอง
3172 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.สําโรง ศพด.องคแการบริหารตําบลสําโรง
3173 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.คึมชาด ศพด.องคแการบริหารตําบลคึมชาด
3174 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองเม็ก ศพด.โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
3175 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดงเค็ง ศพด.วดัชัยศรี
3176 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ตะกั่วปาุ ศพด.องคแการบริหารตําบลตะกั่วปาุ
3177 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองไผลอม ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองไผลอม
3178 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองสองหอง ศพด.องคแการบริหารตําบลหนองสองหอง
3179 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.โนนธาตุ ศพด.องคแการบริหารตําบลโนนธาตุ
3180 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทม.บานทุม รร.เทศบาลบานทุม
3181 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.พระลับ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลพระลับ
3182 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.สําราญ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสําราญ
3183 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม รร.อนุบาลตําบลดงเมืองแอม
3184 ขอนแกน เปอืยนอย ทต.เปอืยนอย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเปอืยนอย(บานวงัหนิ)
3185 ขอนแกน พล อบต.โนนขา รร.องคแการบริหารสวนตําบลโนนขา
3186 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.โคกกุง ศพด.ตําบลโคกกุง
3187 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.บานแกง ศพด.แกงพฒันา
3188 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.หนองไผ ศพด.สระปทมุ
3189 ชัยภมูิ แกงครอ ทต.หนองสังขแ ศพด.เทศบาลตําบลหนองสังขแ
3190 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.เกายาดี ศพด.โรงเรียนบานเกาวทิยานุกูล
3191 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.หนองขาม ศพด.วดัศิริพฒันาราม
3192 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.ทามะไฟหวาน ศพด.ภเูขาทอง
3193 ชัยภมูิ แกงครอ ทต.นาหนองทุม ศพด.เทศบาลตําบลนาหนองทุม
3194 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.นาหนองทุม ศพด.วดัชัยมงคล
3195 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.หลุบคา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหลุบคา
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3196 ชัยภมูิ แกงครอ ทต.แกงครอ ศพด.เทศบาลตําบลแกงครอ
3197 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.ชองสามหมอ ศพด.บานแสงเจริญ
3198 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.คอนสวรรคแ ศพด.คอนสวรรคแ
3199 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.โคกมั่งงอย ศพด.บานสระแกว-หนองโน
3200 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.โนนสะอาด ศพด.โนนสะอาด
3201 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.บานโสก ศพด.โสก
3202 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.ศรีสําราญ ศพด.ตําบลศรีสําราญ
3203 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.หนองขาม ศพด.หนองขาม(บานฝาย)
3204 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.ยางหวาย ศพด.วดัศาลาลอย
3205 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.ชองสามหมอ ศพด.ตําบลชองสามหมอ
3206 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ ทต.คอนสวรรคแ ศพด.เทศบาลตําบลคอนสวรรคแ
3207 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.บานกอก ศพด.โนนทอง
3208 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.บานขาม ศพด.บานขาม
3209 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.ละหาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลละหาน
3210 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.สมปอุย ศพด.สมปอุย
3211 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.หนองโดน ศพด.วดัสะแก
3212 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.หนองบวัโคก ศพด.หนองลุมพกุ
3213 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.หนองบวับาน ศพด.หนองบวับาน
3214 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.หนองบวัใหญ ศพด.หนองบวัใหญ
3215 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.หนองบวัโคก ศพด.ตําบลหนองบวัโคก
3216 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.จัตุรัส ศพด.เทศบาลตําบลจัตุรัส
3217 ชัยภมูิ ซับใหญ อบต.ซับใหญ ศพด.ซับใหญ
3218 ชัยภมูิ ซับใหญ อบต.ทากูบ ศพด.ทากูบ
3219 ชัยภมูิ ซับใหญ อบต.ตะโกทอง ศพด.บานเขื่อนล่ัน
3220 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.วะตะแบก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวะตะแบก
3221 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.หวยยายจิ๋ว ศพด.บานหวยยายจิ๋ว
3222 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.บานไร ศพด.โรงเรียนบานไร
3223 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.โปงุนก ศพด.โรงเรียนโปงุนก
3224 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.นายางกลัก ศพด.ตําบลนายางกลัก
3225 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.รังงาม ศพด.รังงาม
3226 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.หนองฉิม ศพด.ตําบลหนองฉิม
3227 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.ตาเนิน ศพด.โรงเรียนตาเนิน
3228 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.ลุมลําชี ศพด.โนนนอย
3229 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.ทุงทอง ศพด.วดัสายตะคลอง
3230 ชัยภมูิ บานเขวา อบต.โนนแดง ศพด.วดัดอนไผ
3231 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.ตลาดแรง ศพด.วดัมหาคงคา
3232 ชัยภมูิ บานเขวา อบต.ชีบน ศพด.วดัหนองกระทุม
3233 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.บานเขวา ศพด.วดัมัชฌิมาวาส
3234 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ ทต.บานเพชร ศพด.บานเพชร
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3235 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ ทต.บําเหน็จณรงคแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานชวน
3236 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.บานเพชร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเพชร
3237 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.หวัทะเล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัทะเล
3238 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.บานตาล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานตาล
3239 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.เกาะมะนาว ศพด.วดัปาุศรีสุขอุดมศักด์ิ
3240 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.โคกเพชรพฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกเพชรพฒันา
3241 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.โคกเริงรมยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกเริงรมยแ
3242 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.เจาทอง ศพด.ลาดชุมพล
3243 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.บานเจียง ศพด.แจงตลาดคลองไทร
3244 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.วงัทอง ศพด.บานหวยหนิฝน
3245 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.แหลมทอง ศพด.แหลมทอง
3246 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.กุดตุม ศพด.หนองคู
3247 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.ซับสีทอง ศพด.บานลาดผักหนาม
3248 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.นาฝาย ศพด.นาฝาย
3249 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.นาเสียว ศพด.นาสีนวล
3250 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.บานเลา ศพด.บานเลา
3251 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.โพนทอง ศพด.โพนทอง
3252 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.รอบเมือง ศพด.ขี้เหล็กใหญ
3253 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หวยตอน ศพด.หวยตอน
3254 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หวยบง ศพด.หนองหนิ
3255 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.โคกสูง ศพด.บานโคกสูง
3256 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทม.ชัยภมูิ ศพด.เทศบาลเมืองชัยภมูิ
3257 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.บานคายหมื่นแผว ศพด.เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว
3258 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.ชีลอง ศพด.ตําบลชีลอง
3259 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.ทาหนิโงม ศพด.บานทาหนิโงม
3260 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.บานคาย ศพด.ตําบลบานคาย
3261 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หนองไผ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองไผ
3262 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.โนนสําราญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ
3263 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.ลาดใหญ ศพด.เทศบาลตําบลลาดใหญ
3264 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.บุงคลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบุงคลา
3265 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หนองนาแซง ศพด.บานหนองนาแซง
3266 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หนองนาแซง ศพด.บานกุดละลม
3267 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.คูเมือง ศพด.ใหมหวยกนทา
3268 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.คูเมือง ศพด.หนองแพง
3269 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.คูเมือง ศพด.โนนตาปูุ
3270 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.ถ้ําววัแดง ศพด.บานบอทอง
3271 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.ทาใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาใหญ
3272 ชัยภมูิ หนองบวัแดง ทต.หลวงศิริ ศพด.หนองนกออก
3273 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.หนองแวง ศพด.บานหนองสําราญ
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3274 ชัยภมูิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง ศพด.เทศบาลตําบลหนองบวัแดง
3275 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.กุดชุมแสง ศพด.วดัชัยภมูิพทิกัษแ(ผาเกิ้ง)
3276 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.วงัชมภู ศพด.วดัไทรงาม
3277 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.นางแดด ศพด.บานดอนเขาเขียว
3278 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ ศพด.บานวงักะทะ
3279 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว อบต.โสกปลาดุก ศพด.โสกปลาดุก
3280 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต.หนองบวัระเหว ศพด.วดัชัยมงคล
3281 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต.หวยแย ศพด.เทศบาลตําบลหวยแย
3282 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต.โคกสะอาด ศพด.เทศบาลตําบลโคกสะอาด
3283 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.กุดเลาะ ศพด.กุดเลาะ
3284 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.โนนกอก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนกอก
3285 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.โนนทอง ศพด.โนนทอง
3286 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานเปาู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเปาู
3287 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานยาง
3288 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานหนั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานหนั
3289 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.สระโพนทอง ศพด.ตําบลสระโพนทอง
3290 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.หนองโพนงาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองโพนงาม1
3291 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.หนองขา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองขา
3292 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ ทต.บานเปาู ศพด.เทศบาลตําบลบานเปาู
3293 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานบวั
3294 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ ทต.บานเด่ือ ศพด.วดัสระแกว
3295 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ ทต.เกษตรสมบรูณแ ศพด.เทศบาลตําบลเกษตรสมบรูณแ
3296 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.ทุงนาเลา ศพด.บานน้ําอุน(สาขาวดัโนนจําปาทอง)
3297 ชัยภมูิ คอนสาร ทต.ทุงลุยลาย ศพด.วดัทุงลุยลาย
3298 ชัยภมูิ คอนสาร ทต.หวยยาง ศพด.ทายทุง
3299 ชัยภมูิ คอนสาร ทต.คอนสาร ศพด.เทศบาลตําบลคอนสาร
3300 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.โนนคูณ ศพด.ตําบลโนนคูณ
3301 ชัยภมูิ บานแทน อบต.บานแทน ศพด.มอญ
3302 ชัยภมูิ บานแทน อบต.สามสวน ศพด.สามสวนกลาง
3303 ชัยภมูิ บานแทน อบต.หนองคู ศพด.หนองเรือ
3304 ชัยภมูิ บานแทน ทต.บานเตา ศพด.วดัชัยชุมพล
3305 ชัยภมูิ บานแทน อบต.สระพงั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสระพงั
3306 ชัยภมูิ บานแทน ทต.บานแทน ศพด.เทศบาลตําบลบานแทน
3307 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.กวางโจน ศพด.หนองกุง
3308 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.ธาตุทอง ศพด.ธาตุ
3309 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วดัพนมไพร
3310 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.หนองตูม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองตูม
3311 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.ผักปใง ศพด.วดัศรีชมพู
3312 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.กุดยม ศพด.วดัเทพากร
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3313 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.บานแกง ศพด.วดัแจง
3314 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.โคกสะอาด ศพด.วดัโพธิศ์รี
3315 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.บานดอน ศพด.บานดอน
3316 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.ภเูขียว ศพด.เทศบาลตําบลภเูขียว
3317 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.บานเพชรภเูขียว ศพด.เทศบาลตําบลบานเพชรภเูขียว
3318 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.บานเพชร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเพชร
3319 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.โพนทอง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลโพนทอง
3320 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.หนองบวัใหญ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองบวัใหญ๑
3321 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ ทต.บานเพชร รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชร
3322 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ ทต.บําเหน็จณรงคแ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงคแ
3323 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.โคกเริงรมยแ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลโคกเริงรมยแ
3324 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.ภเูขียว รร.อนุบาลเทศบาลตําบลภเูขียว
3325 นครพนม วงัยาง อบต.โคกสี ศพด.วดัมิตรภาพ
3326 นครพนม วงัยาง อบต.ยอดชาด ศพด.วดัโพธิศ์รี
3327 นครพนม วงัยาง อบต.วงัยาง ศพด.วดับานโพนสวาง
3328 นครพนม ทาอุเทน อบต.ไชยบรีุ ศพด.ไชยบรีุ
3329 นครพนม ทาอุเทน อบต.ไชยบรีุ ศพด.วดัโพธิไ์ทร
3330 นครพนม ทาอุเทน อบต.ทาจําปา ศพด.คําพอก
3331 นครพนม ทาอุเทน อบต.ทาจําปา ศพด.วดัแจงสวาง
3332 นครพนม ทาอุเทน อบต.โนนตาล ศพด.บานคําฮาก
3333 นครพนม ทาอุเทน อบต.พนอม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพนอม
3334 นครพนม ทาอุเทน อบต.พะทาย ศพด.บานพะทาย
3335 นครพนม ทาอุเทน อบต.พะทาย ศพด.บานนาขาทา
3336 นครพนม ทาอุเทน ทต.เวนิพระบาท ศพด.มวง-นาสีดา
3337 นครพนม ทาอุเทน ทต.เวนิพระบาท ศพด.เชียงยืน
3338 นครพนม ทาอุเทน อบต.หนองเทา ศพด.หนองเทา
3339 นครพนม ทาอุเทน อบต.หนองเทา ศพด.ทาหนามแกว
3340 นครพนม ทาอุเทน อบต.รามราช ศพด.บานรามราช
3341 นครพนม ทาอุเทน อบต.รามราช ศพด.บานหนิแฮ
3342 นครพนม ทาอุเทน ทต.ทาอุเทน ศพด.เทศบาลตําบลทาอุเทน
3343 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนมใต ศพด.โคกสวางพฒันา
3344 นครพนม ธาตุพนม อบต.กุดฉิม ศพด.สรางแห
3345 นครพนม ธาตุพนม อบต.กุดฉิม ศพด.กุดฉิม
3346 นครพนม ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงสแ ศพด.ตําบลดอนนางหงสแ
3347 นครพนม ธาตุพนม อบต.นาถอน ศพด.ดงยอ
3348 นครพนม ธาตุพนม ทต.นาหนาด ศพด.วดัขอนกอง
3349 นครพนม ธาตุพนม ทต.น้ําก่ํา ศพด.น้ําก่ําเหนือ
3350 นครพนม ธาตุพนม ทต.น้ําก่ํา ศพด.นาคํา
3351 นครพนม ธาตุพนม ทต.ฝใๆงแดง ศพด.ตอง
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3352 นครพนม ธาตุพนม ทต.ฝใๆงแดง ศพด.วดัจอมแจง
3353 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง ศพด.พระกลางทา
3354 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง ศพด.บานหนองกุดแคน
3355 นครพนม ธาตุพนม อบต.โพนแพง ศพด.โพนแพง
3356 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพนั ศพด.วดัศรีบญุเรือง
3357 นครพนม ธาตุพนม อบต.อุมเหมา ศพด.อุมเหมา
3358 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม ศพด.เทศบาลตําบลธาตุพนม
3359 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม ศพด.เทศบาลตําบลธาตุพนมแหงที่2(วัดราษฎรแสามคัคีอปุถัมภแ)

3360 นครพนม นาแก อบต.กานเหลือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกานเหลือง1
3361 นครพนม นาแก อบต.กานเหลือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกานเหลือง2
3362 นครพนม นาแก อบต.คําพี้ ศพด.นาผือ
3363 นครพนม นาแก อบต.นาแก ศพด.ตนแหน
3364 นครพนม นาแก อบต.นาคู ศพด.ตําบลนาคู
3365 นครพนม นาแก อบต.นาเลียง ศพด.นาเลียง
3366 นครพนม นาแก อบต.บานแกง ศพด.นาโสก
3367 นครพนม นาแก ทต.พระซอง ศพด.พระซองนอย
3368 นครพนม นาแก ทต.พระซอง ศพด.วดัเหนือทาจําปา
3369 นครพนม นาแก อบต.พมิาน ศพด.วดัเทพโพรวลัยแ
3370 นครพนม นาแก อบต.พุมแก ศพด.วดัทุงศรีมงคล
3371 นครพนม นาแก อบต.สีชมพู ศพด.สีชมพู
3372 นครพนม นาแก อบต.หนองบอ ศพด.หนองบอ
3373 นครพนม นาแก อบต.หนองบอ ศพด.ดงขวาง
3374 นครพนม นาแก อบต.หนองสังขแ ศพด.วดัสระพงัทอง
3375 นครพนม นาแก ทต.นาแก ศพด.เทศบาลตําบลนาแก
3376 นครพนม นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.วดัสวางอารมณแ
3377 นครพนม นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.วดัสิงหแทอง
3378 นครพนม นาทม อบต.นาทม ศพด.นาทม
3379 นครพนม นาทม อบต.นาทม ศพด.วดัยอดแกว
3380 นครพนม นาทม อบต.หนองซน ศพด.นาดี
3381 นครพนม นาทม อบต.หนองซน ศพด.วดัศรีบญุสงคแ
3382 นครพนม นาหวา ทต.ทาเรือ ศพด.วดัศรีโพธิช์ัย
3383 นครพนม นาหวา อบต.นาคูณใหญ ศพด.วดัจอมแจง
3384 นครพนม นาหวา อบต.นาคูณใหญ ศพด.วดัศรีสวาง
3385 นครพนม นาหวา อบต.นางัว(อ.นาหวา) ศพด.บานนาคอย
3386 นครพนม นาหวา อบต.นาหวา ศพด.ตาลนอย
3387 นครพนม นาหวา อบต.บานเสียว ศพด.เสียว
3388 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพฒันา ศพด.วดัศรีสมพร
3389 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพฒันา ศพด.เหลาพฒันา
3390 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา ศพด.วดัธาตุประสิทธิ์



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
3391 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา ศพด.วดัศรีหนาถธิ์
3392 นครพนม บานแพง อบต.นาเข ศพด.นาเข
3393 นครพนม บานแพง อบต.นางัว ศพด.นางัว
3394 นครพนม บานแพง อบต.ไผลอม ศพด.ไผลอม
3395 นครพนม บานแพง อบต.โพนทอง(อ.บานแพง) ศพด.โคกสวาท
3396 นครพนม บานแพง อบต.หนองแวง ศพด.คํานกกกเหนือ
3397 นครพนม บานแพง อบต.หนองแวง ศพด.ดอนกลาง
3398 นครพนม บานแพง ทต.บานแพง ศพด.วดักลาง
3399 นครพนม บานแพง ทต.บานแพง ศพด.วดัโพธิศ์รี
3400 นครพนม ปลาปาก ทต.ปลาปาก ศพด.เทศบาลตําบลปลาปาก
3401 นครพนม ปลาปาก อบต.กุตาไก ศพด.วดัประดูวรีะธรรม
3402 นครพนม ปลาปาก อบต.นามะเขือ ศพด.วดัศรีบวับาน
3403 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.หนองฮี
3404 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วดัโพธิช์ัย
3405 นครพนม ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วดัถาวร
3406 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วดัศรีลัดดาราม
3407 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วดัโพธิช์ัยศรี
3408 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวาง ศพด.วดัจอมแจง
3409 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ ศพด.วดัโนนศรีบวัทอง
3410 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาขมิ้น ศพด.วดัโพธิศ์รี
3411 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาใน ศพด.หนองดู
3412 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาหวับอ ศพด.บานหนองบวัแดง
3413 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาหวับอ ศพด.บานหนองผักตบ
3414 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.บานคอ ศพด.คอ
3415 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.โพนบก ศพด.วดัโพธิต์าก
3416 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.โพนสวรรคแ ศพด.เสาเสา
3417 นครพนม โพนสวรรคแ ทต.โพนสวรรคแ ศพด.วดัศรีทอง
3418 นครพนม โพนสวรรคแ ทต.โพนสวรรคแ ศพด.วดัโพนทราย
3419 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.โพนจาน ศพด.วดัศรีบญุเรือง
3420 นครพนม เมืองนครพนม อบต.กุรุคุ ศพด.กุรุคุม.3
3421 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ขามเฒา ศพด.วดับญุเวทอุทยาน
3422 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ขามเฒา ศพด.บานชะโงมม.5
3423 นครพนม เมืองนครพนม อบต.คําเตย ศพด.วดัไตรรัตนาราม
3424 นครพนม เมืองนครพนม อบต.คําเตย ศพด.คําเตย
3425 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง ศพด.ดงขวาง
3426 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดงขวาง
3427 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาทราย ศพด.นามูลฮ้ิน
3428 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย ศพด.นาราชควาย
3429 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บานผ้ึง ศพด.บานหนองปลาดุก
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3430 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บานผ้ึง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานผ้ึง
3431 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วงัตามัว ศพด.คําสวางม.๖
3432 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วงัตามัว ศพด.วงัตามัวม.๒
3433 นครพนม เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ ศพด.วดัศรีชมชื่น
3434 นครพนม เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ ศพด.หนองญาติ
3435 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บานกลาง ศพด.ตําบลบานกลาง
3436 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บานกลาง ศพด.บานดงต้ิว
3437 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ทาคอ ศพด.วดัศรีจันทราวาส
3438 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ทาคอ ศพด.บานทาคอ
3439 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม ศพด.ยงใจยุทธ
3440 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก ศพด.หนองคา-โคกกุง
3441 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก ศพด.โคกกอง
3442 นครพนม เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ
3443 นครพนม เรณูนคร อบต.โคกหนิแฮ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกหนิแฮ
3444 นครพนม เรณูนคร อบต.ทาลาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาลาด
3445 นครพนม เรณูนคร อบต.นาขาม ศพด.บานนาขาม
3446 นครพนม เรณูนคร อบต.นางาม ศพด.นายอ
3447 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโพนทอง
3448 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณู ศพด.ตําบลเรณู
3449 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณูใต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเรณูใต
3450 นครพนม เรณูนคร อบต.หนองยางชิ้น ศพด.วดัสระพงัทอง
3451 นครพนม เรณูนคร ทต.เรณูนคร ศพด.เทศบาลตําบลเรณูณคร
3452 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ทาบอสงคราม ศพด.ทาบอสงคราม
3453 นครพนม ศรีสงคราม ทต.นาคํา ศพด.วดัสุวรรณบรรพต
3454 นครพนม ศรีสงคราม ทต.นาคํา ศพด.วดัจอมแจง
3455 นครพนม ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วดัทรายศรี
3456 นครพนม ศรีสงคราม ทต.บานขา ศพด.ตําบลบานขา
3457 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บานเอื้อง ศพด.หนองผือ
3458 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บานเอื้อง ศพด.วดัศรีโนนสูง
3459 นครพนม ศรีสงคราม อบต.โพนสวาง ศพด.บานนาโพธิ์
3460 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม ศพด.วดัโพธิช์ัย
3461 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.สามผง
3462 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.วดับปุผาราม
3463 นครพนม ศรีสงคราม ทต.หาดแพง ศพด.วดัศรีสวาท
3464 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม ศพด.เทศบาลตําบลศรีสงคราม
3465 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม(ยงใจยุทธ)
3466 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม รร.อนุบาลศรีโคตบรู
3467 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนาหวา
3468 นครพนม นาหวา อบต.บานเสียว รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลบานเสียว
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3469 นครพนม ปลาปาก ทต.ปลาปาก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปลาปาก
3470 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.แกงสนามนาง ศพด.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
3471 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.โนนสําราญ ศพด.บานหนองจาน
3472 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.บงึพะไล ศพด.บานหนองเตา-หนองโพธิ์
3473 นครราชสีมา แกงสนามนาง ทต.บงึสําโรง ศพด.เทศบาลตําบลบงึสําโรง
3474 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ ศพด.เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
3475 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.พนัดุง ศพด.เทศบาลตําบลพนัดุง
3476 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง ศพด.บานหนองสรวง
3477 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.บงึออ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบงึออ(บานโนนตาล)
3478 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.โปงุแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโปงุแดง
3479 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหวัฟาน ศพด.เทศบาลตําบลหนองหวัฟาน
3480 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง ศพด.เทศบาลตําบลขามสะแกแสง
3481 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.พะงาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพะงาด
3482 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
3483 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.โนนเมือง ศพด.เทศบาลตําบลโนนเมือง
3484 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.ชีวกึ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชีวกึ
3485 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองนาท ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองนาท
3486 นครราชสีมา คง อบต.ตาจั่น ศพด.บานบสุนวนใน
3487 นครราชสีมา คง อบต.บานปรางคแ ศพด.บานปรางคแ
3488 นครราชสีมา คง อบต.ดอนใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
3489 นครราชสีมา คง อบต.เมืองคง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองคง
3490 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง ศพด.เมืองคง
3491 นครราชสีมา คง อบต.คูขาด ศพด.บานโนนตาแกว
3492 นครราชสีมา คง อบต.เทพาลัย ศพด.บานดอนเมือง
3493 นครราชสีมา คง อบต.โนนเต็ง ศพด.บานหนองบวักระจาย
3494 นครราชสีมา คง ทต.เทพาลัย ศพด.เทศบาลตําบลเทพาลัย
3495 นครราชสีมา คง อบต.หนองบวั ศพด.บานหนองหญาขาว
3496 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.ลําเพยีก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลําเพยีก
3497 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.เฉลียง ศพด.ตําบลเฉลียง
3498 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.ครบรีุใต ศพด.เทศบาลตําบลครบรีุใต
3499 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.แชะ ศพด.เทศบาลตําบลแชะ
3500 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.ครบรีุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลครบรีุ
3501 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.จระเขหนิ ศพด.ชุมชนจระเขหนิ
3502 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล ศพด.เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล
3503 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.โคกกระชาย ศพด.บานโคกกระชาย
3504 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.จระเขหนิ ศพด.บานตล่ิงชัน
3505 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.มาบตะโกเอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมาบตะโกเอน
3506 นครราชสีมา จักราช อบต.หนองพลวง(อ.จักราช) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองพลวง
3507 นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช ศพด.เทศบาลตําบลจักราช
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3508 นครราชสีมา จักราช อบต.สีสุก(อ.จักราช) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสีสุก
3509 นครราชสีมา จักราช อบต.ศรีละกอ ศพด.ละกอ
3510 นครราชสีมา จักราช อบต.จักราช ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจักราช
3511 นครราชสีมา จักราช อบต.หนิโคน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิโคน
3512 นครราชสีมา จักราช อบต.ทองหลาง ศพด.บานตูม
3513 นครราชสีมา จักราช อบต.หนองขาม ศพด.บานหนองปื็ด
3514 นครราชสีมา จักราช อบต.คลองเมือง ศพด.บานหนองขามนอย
3515 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองยาง ศพด.บานหนองยาง
3516 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองงูเหลือม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
3517 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทาชาง ศพด.เทศบาลตําบลทาชาง
3518 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.ชางทอง ศพด.บานหนองเต็ง
3519 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.พระพทุธ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระพทุธ
3520 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.ทาชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาชาง
3521 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนตูม ศพด.บานสองพี่นอง
3522 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ทาลาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาลาด
3523 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.สาหราย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสาหราย
3524 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง ศพด.หนองบวัรี
3525 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ประสุข ศพด.บานเขวา
3526 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ ศพด.บานประดู
3527 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ตลาดไทร(อ.ชุมพวง) ศพด.บานตาจง
3528 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนรัง ศพด.โรงเรียนบานดงบงั
3529 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาอาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาอาง
3530 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาจะหลุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง
3531 นครราชสีมา โชคชัย ทต.โชคชัย ศพด.เทศบาลตําบลโชคชัย
3532 นครราชสีมา โชคชัย อบต.โชคชัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโชคชัย
3533 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ทาเยี่ยม ศพด.เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
3534 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ละลมใหมพฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลละลมใหมพฒันา
3535 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาลาดขาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
3536 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวยีน ศพด.เทศบาลตําบลดานเกวยีน
3537 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทุงอรุณ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงอรุณ
3538 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ดานเกวยีน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดานเกวยีน
3539 นครราชสีมา โชคชัย อบต.กระโทก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกระโทก
3540 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานใน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดานใน
3541 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.ดานขุนทด ศพด.เทศบาลตําบลดานขุนทด
3542 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ตะเคียน ศพด.โรงเรียนบานตะเคียน
3543 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.หนองบวัตะเกียด ศพด.เทศบาลตําบลหนองบวัตะเกียด
3544 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.หนองกราด ศพด.เทศบาลตําบลหนองกราด
3545 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนิดาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิดาด
3546 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.พนัชนะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพนัชนะ
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3547 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.สระจรเข ศพด.หลุง
3548 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานเกา ศพด.วงัโปงุ
3549 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานแปรง ศพด.โรงเรียนบานแปรง
3550 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.โนนเมืองพฒันา ศพด.บานคลองแค
3551 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หวยบง ศพด.โรงเรียนบานนอยพฒันา
3552 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานขุนทด ศพด.โรงเรียนบานใหมเจริญสุข
3553 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.สํานักตะครอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสํานักตะครอ
3554 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.บงึปรือ ศพด.บานมะคางาม
3555 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.หนองแวง ศพด.บานหนองแวง
3556 นครราชสีมา โนนแดง อบต.สําพะเนียง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสําพะเนียง
3557 นครราชสีมา โนนแดง ทต.วงัหนิ ศพด.บานดอนยาวนอย
3558 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนตาเถร ศพด.บานโคกหนองแวง
3559 นครราชสีมา โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ ศพด.บานดอนยาว
3560 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โคกสวาย ศพด.บานโคกสวาย
3561 นครราชสีมา โนนไทย อบต.กําปใง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกําปใง
3562 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ดานจาก ศพด.บุ
3563 นครราชสีมา โนนไทย อบต.บานวงั ศพด.ตําบลบานวงั
3564 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ถนนโพธิ์ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์
3565 นครราชสีมา โนนไทย ทต.บลัลังกแ ศพด.เทศบาลตําบลบลัลังกแแหงที่1
3566 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ดอนชมพู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนชมพู(บานสระพรวน)
3567 นครราชสีมา โนนสูง อบต.จันอัด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจันอัด
3568 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะคา ศพด.ศพด.เทศบาลตําบลมะคา
3569 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดอนหวาย ศพด.วดัดอนหวาย
3570 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ใหม ศพด.เทศบาลตําบลใหม
3571 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดานคลา ศพด.บานหนองสะแก
3572 นครราชสีมา โนนสูง อบต.เมืองปราสาท ศพด.ดอนทาว
3573 นครราชสีมา โนนสูง อบต.หลุมขาว ศพด.บานซาด
3574 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง ศพด.เทศบาลตําบลโนนสูง(รัฐราษฎรแบํารุง)
3575 นครราชสีมา โนนสูง อบต.มะคา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมะคา
3576 นครราชสีมา โนนสูง อบต.พลสงคราม ศพด.บานมะรุมดอนแฝก
3577 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ลํามูล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลํามูล
3578 นครราชสีมา โนนสูง อบต.บงิ ศพด.บานบงิมิตรภาพ
3579 นครราชสีมา บวัลาย อบต.บวัลาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัลาย
3580 นครราชสีมา บวัลาย อบต.โนนจาน ศพด.บานหนองคอม
3581 นครราชสีมา บวัลาย อบต.หนองหวา ศพด.บานคึมมะอ-ุสวนหมอน
3582 นครราชสีมา บวัลาย ทต.หนองบวัลาย ศพด.เทศบาลตําบลหนองบวัลาย
3583 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.ดอนตะหนิน ศพด.บานทองหลางนอย
3584 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.ขุนทอง ศพด.บานหนองหวาเอน
3585 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.หนองแจงใหญ ศพด.บานบเุสมา-เสมาทอง
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3586 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.โนนทองหลาง ศพด.บานไร
3587 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.บวัใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัใหญ
3588 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.เสมาใหญ ศพด.สามดวงใจสายใยรัก
3589 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.หวยยาง ศพด.บานขามเต้ีย
3590 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.ดานชาง ศพด.โรงเรียนบานโคกสะอาด
3591 นครราชสีมา บวัใหญ ทต.หนองบวัสะอาด ศพด.บานสระพะเนียด
3592 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.กุดจอก ศพด.บานโคกเพด็
3593 นครราชสีมา บานเหล่ือม ทต.บานเหล่ือม ศพด.เทศบาลตําบลบานเหล่ือม
3594 นครราชสีมา บานเหล่ือม อบต.โคกกระเบื้อง ศพด.สระส่ีเหล่ียม
3595 นครราชสีมา บานเหล่ือม อบต.ชอระกา ศพด.บานโนนเพด็
3596 นครราชสีมา ประทาย อบต.โคกกลาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกกลาง
3597 นครราชสีมา ประทาย อบต.นางรํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนางรํา
3598 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน ศพด.ลูกประดู
3599 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองพลวง ศพด.หนองพลวง
3600 นครราชสีมา ประทาย อบต.กระทุมราย ศพด.โรงเรียนบานหนองแวง
3601 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองคาย ศพด.โคกเพด็ม.6
3602 นครราชสีมา ประทาย อบต.วงัไมแดง ศพด.บานโนนภบิาล
3603 นครราชสีมา ประทาย ทต.ปะทาย ศพด.เทศบาลตําบลปะทาย
3604 นครราชสีมา ประทาย อบต.โนนเพด็ ศพด.บานหนองบวันาค
3605 นครราชสีมา ประทาย อบต.ทุงสวาง ศพด.โรงเรียนวดับานทุงสวาง
3606 นครราชสีมา ประทาย อบต.ประทาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลประทาย
3607 นครราชสีมา ปใกธงชัย ทม.เมืองปใก ศพด.เทศบาลเมืองเมืองปใก
3608 นครราชสีมา ปใกธงชัย ทต.ลํานางแกว ศพด.บานลําประโคน
3609 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.ตูม ศพด.วดัพรหมราช
3610 นครราชสีมา ปใกธงชัย ทต.บอปลาทอง ศพด.เทศบาลตําบลบอปลาทอง
3611 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.ภหูลวง ศพด.โรงเรียนบานหนองนกเขียน
3612 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.สุขเกษม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสุขเกษม
3613 นครราชสีมา ปใกธงชัย ทต.ปใกธงชัย ศพด.เทศบาลตําบลปใกธงชัย
3614 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.เกษมทรัพยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยแ
3615 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.โคกไทย ศพด.โคกไทย
3616 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.ตะคุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะคุ
3617 นครราชสีมา ปใกธงชัย อบต.ง้ิว ศพด.โรงเรียนมวงแกววทิยาคาร
3618 นครราชสีมา ปากชอง ทต.หมูสี ศพด.เทศบาลตําบลหมูสี
3619 นครราชสีมา ปากชอง อบต.โปงุตาลอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโปงุตาลอง
3620 นครราชสีมา ปากชอง อบต.ปากชอง ศพด.หนองมะคา
3621 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองน้ําแดง ศพด.โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวนาราม
3622 นครราชสีมา ปากชอง ทต.กลางดง ศพด.เด็กปฐมวยัเทศบาลตําบลกลางดง
3623 นครราชสีมา ปากชอง อบต.คลองมวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองมวง
3624 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองสาหราย ศพด.บานหนองคู
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3625 นครราชสีมา ปากชอง อบต.จันทกึ ศพด.บานหนองไขน้ํา
3626 นครราชสีมา ปากชอง ทต.วงัไทร ศพด.บานหนิเพงิ
3627 นครราชสีมา ปากชอง อบต.วงักะทะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงักะทะ(บานหนองขวาง)
3628 นครราชสีมา ปากชอง อบต.พญาเย็น ศพด.บานหวัปาูง
3629 นครราชสีมา ปากชอง อบต.ขนงพระ ศพด.บานซับสวอง
3630 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.ทพัร้ัง ศพด.แหงที่1กุดตาดํา
3631 นครราชสีมา พระทองคํา ทต.พระทองคํา ศพด.เทศบาลตําบลพระทองคํา
3632 นครราชสีมา พระทองคํา ทต.สระพระ ศพด.ตําบลสระพระ
3633 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.หนองหอย ศพด.บานทํานบพฒันา
3634 นครราชสีมา พมิาย อบต.ในเมือง ศพด.ตําบลในเมือง
3635 นครราชสีมา พมิาย ทต.รังกาใหญ ศพด.ตะปใน-รังกา
3636 นครราชสีมา พมิาย อบต.โบสถแ ศพด.บานหนองจิก
3637 นครราชสีมา พมิาย อบต.นิคมสรางตนเอง ศพด.นิคมสรางตนเองพมิาย2
3638 นครราชสีมา พมิาย ทต.พมิาย ศพด.เทศบาลตําบลพมิาย
3639 นครราชสีมา พมิาย อบต.ดงใหญ ศพด.บานดงใหญ
3640 นครราชสีมา พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.บานซึม
3641 นครราชสีมา พมิาย อบต.หนองระเวยีง ศพด.หนองขาม
3642 นครราชสีมา พมิาย อบต.ทาหลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาหลวง
3643 นครราชสีมา พมิาย อบต.กระเบื้องใหญ ศพด.บานกระเบื้องใหญ
3644 นครราชสีมา พมิาย อบต.กระชอน ศพด.บานดงนอยพฒันา
3645 นครราชสีมา พมิาย อบต.ชีวาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชีวาน
3646 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โคกสูง ศพด.เทศบาลตําบลโคกสูง
3647 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บานโพธิ์ ศพด.พนมวนั
3648 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผลอม ศพด.หนองไผลอม
3649 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบวัศาลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบวัศาลา
3650 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ศพด.สวนหมอน
3651 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บานใหม(อ.เมืองฯ) ศพด.เทศบาลตําบลบานใหม
3652 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ตลาด ศพด.เทศบาลตําบลตลาด
3653 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.เมืองใหมโคกกรวด ศพด.เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด
3654 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม ศพด.ตําบลสีมุม
3655 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ไชยมงคล ศพด.เทศบาลตําบลไชยมงคล
3656 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.สุรนารี ศพด.เทศบาลตําบลสุรนารี
3657 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.จอหอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจอหอ
3658 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โคกกรวด ศพด.โรงเรียนตําบลโคกกรวด
3659 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองกระทุม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม
3660 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง ศพด.ตําบลพลกรัง
3661 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.จอหอ ศพด.เทศบาลตําบลจอหอ
3662 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หมื่นไวย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
3663 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.มะเริง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมะเริง
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3664 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไขน้ํา ศพด.เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา
3665 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โพธิก์ลาง ศพด.เทศบาลตําบลโพธิก์ลาง
3666 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.พดุซา ศพด.บานหนองยารักษแ-ลําโพง
3667 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.บานเกาะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเกาะ
3668 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองจะบก(บานตางตา)
3669 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ปรุใหญ ศพด.บานคนชุม
3670 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.กระเบื้องนอก ศพด.บานกระเบื้องนอก
3671 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.โนนอุดม ศพด.โรงเรียนบานโนนอุดมนภดลอุปถัมภแ
3672 นครราชสีมา เมืองยาง ทต.เมืองยาง ศพด.หนองไมตาย
3673 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.ชองแมว ศพด.หนองมะเขือ
3674 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.บานยาง ศพด.บานหนองมวง
3675 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.ขุย ศพด.เทศบาลตําบลขุย
3676 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.ไพล ศพด.บานหนองแวง
3677 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.หนองบวัวง ศพด.เทศบาลตําบลหนองบวัวง
3678 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.อุดมทรัพยแ ศพด.อุดมทรัพยแ
3679 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.ไทยสามัคคี ศพด.ตําบลไทยสามัคคี
3680 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.วงัหมี ศพด.บานบเุจาคุณ
3681 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.ระเริง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลระเริง
3682 นครราชสีมา สีค้ิว ทม.สีค้ิว ศพด.เทศบาลเมืองสีค้ิว
3683 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.วงัโรงใหญ ศพด.บานหนองไทร
3684 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองหญาขาว ศพด.ตําบลหนองหญาขาว
3685 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.ลาดบวัขาว ศพด.เทศบาลตําบลลาดบวัขาว
3686 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.หนองน้ําใส ศพด.เทศบาลตําบลหนองน้ําใส
3687 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.ดอนเมือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนเมือง
3688 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.คลองไผ ศพด.เทศบาลตําบลคลองไผ
3689 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.มิตรภาพ ศพด.บานหนองจอก
3690 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองบวันอย ศพด.ตําบลหนองบวันอย
3691 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.ลาดบวัขาว ศพด.วดัคลองตะแบก
3692 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.กฤษณา ศพด.ปางละกอ
3693 นครราชสีมา สีดา ทต.สีดา ศพด.เทศบาลตําบลสีดา
3694 นครราชสีมา สีดา อบต.สามเมือง ศพด.บานโนนกอก
3695 นครราชสีมา สีดา อบต.หนองตาดใหญ ศพด.บานหนองจะบก
3696 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก ศพด.เทศบาลตําบลกุดจิก
3697 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.หนองตะไก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองตะไก
3698 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.กุดจิก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกุดจิก
3699 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.สูงเนิน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสูงเนิน
3700 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.นากลาง ศพด.บานนากลาง
3701 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน ศพด.เทศบาลตําบลสูงเนิน
3702 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม ศพด.บานทุงสะแบง
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3703 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา ศพด.บานวงัราง
3704 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.เสมา ศพด.ทะเลหนิต้ัง
3705 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.เสิงสาง ศพด.เทศบาลตําบลเสิงสาง
3706 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.กุดโบสถแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกุดโบสถแ
3707 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.โนนสมบรูณแ ศพด.โนนสําราญ
3708 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สุขไพบลูยแ ศพด.บานสุขไพบลูยแ
3709 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.โนนสมบรูณแ ศพด.เทศบาลตําบลโนนสมบรูณแ
3710 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.บานราษฎรแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานราษฎรแ
3711 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สระตะเคียน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน-บานใหม
3712 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.เสิงสาง ศพด.บานสระประทปี
3713 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.หนองตะไก(อ.หนองบญุมาก) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองตะไก
3714 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.หนองไมไผ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ
3715 นครราชสีมา หนองบญุมาก ทต.หนองหวัแรต ศพด.บานหนองหวาย
3716 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.บานใหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานใหม
3717 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.ลุงเขวา ศพด.จิตรประสงคแ
3718 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.สารภี ศพด.บานพระ
3719 นครราชสีมา หนองบญุมาก ทต.แหลมทอง ศพด.วดัหนองหวัแรต
3720 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.หนองบนุนาก ศพด.ยุบใหญหมู9
3721 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.ไทยเจริญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ
3722 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.เมืองพลับพลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองพลับพลา
3723 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ง้ิว(อ.หวยแถลง) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลง้ิว
3724 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หวยแถลง ศพด.เทศบาลตําบลหวยแถลง
3725 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.กงรถ ศพด.กงรถ
3726 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ตะโก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะโก
3727 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแถลง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยแถลง
3728 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หลุงประดู ศพด.บานหนองปรือ
3729 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ทบัสวาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทบัสวาย
3730 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแคน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยแคน
3731 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หลุงตะเคียน ศพด.บานหนองนกเขา
3732 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หนิดาด(อ.หวยแถลง) ศพด.บานหวัสะพาน
3733 นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช รร.เทศบาลตําบลจักราช
3734 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวยีน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลดานเกวยีน
3735 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง
3736 นครราชสีมา บวัลาย ทต.หนองบวัลาย รร.อนุบาลเทศบาลหนองบวัลาย
3737 บงึกาฬ เซกา ทต.ซาง ศพด.ซอมกอก
3738 บงึกาฬ เซกา อบต.เซกา ศพด.สายปใญญา
3739 บงึกาฬ เซกา อบต.เซกา ศพด.วดัเดชาประชาราษฎรแบํารุง
3740 บงึกาฬ เซกา อบต.บานตอง ศพด.ดอนเสียด
3741 บงึกาฬ เซกา อบต.ทากกแดง ศพด.หนองหิ้ง
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3742 บงึกาฬ เซกา อบต.น้ําจั้น ศพด.คําบอน
3743 บงึกาฬ เซกา อบต.ปงุไฮ ศพด.วดัธรรรมาธปิไตย
3744 บงึกาฬ เซกา อบต.ปงุไฮ ศพด.หนองแกงทราย
3745 บงึกาฬ เซกา อบต.โสกกาม ศพด.โนนสําราญ
3746 บงึกาฬ เซกา ทต.ทาสะอาด ศพด.เทศบาลตําบลทาสะอาด
3747 บงึกาฬ เซกา อบต.ทาสะอาด ศพด.วดัสุธรรมรังษคีีรีวนาวาส(ตาลเด่ียว)
3748 บงึกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา ศพด.วดัวเิวกธรรมาราม
3749 บงึกาฬ เซกา อบต.หนองทุม ศพด.วดัจอมมณีธร
3750 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.คําแกว ศพด.บานคําเตาะเลาะ
3751 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.คําแกว ศพด.วดัทุงสวางวนาราม
3752 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.โซ ศพด.วดัเขาภดิูน
3753 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.บวัตูม ศพด.บานตูม
3754 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.บวัตูม ศพด.นาเหวอ
3755 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.ศรีชมภู ศพด.วดัศรีชมภวูนาราม
3756 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.ศรีชมภู ศพด.บานคําไผ-ถ้ําเจริญ
3757 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.วดัโนนโพธิ์
3758 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.เหลาทอง ศพด.วดัสุวรรณาราม
3759 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.ถ้ําเจริญ ศพด.บานโคกงาม
3760 บงึกาฬ โซพสัิย ทต.โซพสัิย ศพด.เทศบาลตําบลโซพสัิย
3761 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.โนนสวาง ศพด.บานนาดี
3762 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.นาสวรรคแ ศพด.นาสวรรคแ
3763 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.นาสวรรคแ ศพด.วดัสมถธรรมคุณ
3764 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.วดัศรีสวางอารมณแ
3765 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.โนนสมบรูณแ ศพด.ตําบลโนนสมบรูณแ
3766 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.โนนสมบรูณแ ศพด.วดัศรีเมืองธรรมคุณ
3767 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.หนองเลิง ศพด.วดัศรีสุพลวนาราม
3768 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.โปงุเปอืย ศพด.วดัสมัยสําราญ
3769 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.บงึกาฬ ศพด.วดัศรีแกววนาราม
3770 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.วศิิษฐแ ศพด.เทศบาลตําบลวศิิษฐแ
3771 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.หอคํา ศพด.วดัสวางอารมณแ(หอคํา)
3772 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.ไคสี ศพด.วดัสวางคงคาราม
3773 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.โคกกอง ศพด.วดัโพนแกว
3774 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.คํานาดี ศพด.วดัสุวรรณบรรพต
3775 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.บงึกาฬ ศพด.เทศบาลตําบลบงึกาฬ
3776 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึโขงหลง ศพด.วดัสวางวารี
3777 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.ดงบงั ศพด.ตําบลดงบงั
3778 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.ทาดอกคํา ศพด.ตําบลทาดอกคํา
3779 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึงาม ศพด.โนนสวนปอ
3780 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.โพธิห์มากแขง ศพด.บวัโคก
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3781 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.โพธิห์มากแขง ศพด.นาอาง
3782 บงึกาฬ บุงคลา อบต.โคกกวาง ศพด.โคกกวาง
3783 บงึกาฬ บุงคลา อบต.บุงคลา ศพด.บานบุงคลา
3784 บงึกาฬ บุงคลา อบต.หนองเด่ิน ศพด.หนองเด่ินทุง
3785 บงึกาฬ ปากคาด อบต.นากั้ง ศพด.นากั้งพฒันา
3786 บงึกาฬ ปากคาด อบต.สมสนุก ศพด.สมสนุก
3787 บงึกาฬ ปากคาด อบต.สมสนุก ศพด.วดัรุงอรุณศิริสวาง
3788 บงึกาฬ ปากคาด อบต.หนองยอง ศพด.ชุมชนบะยาว
3789 บงึกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด ศพด.วดัสวางอุทศิ
3790 บงึกาฬ ปากคาด อบต.ปากคาด ศพด.วดัสามัคคีธรรม
3791 บงึกาฬ ปากคาด อบต.ปากคาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปากคาด
3792 บงึกาฬ ปากคาด อบต.นาดง ศพด.นาดง
3793 บงึกาฬ พรเจริญ ทต.ดอนหญานาง ศพด.วดัสันติสุขธรรมคุณ
3794 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.ปาุแฝก ศพด.ใหมศรีชมภู
3795 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.หนองหวัชาง ศพด.วดัศรีธรรมารมยแ
3796 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.วงัชมภู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัชมภู
3797 บงึกาฬ พรเจริญ ทต.พรเจริญ ศพด.เทศบาลตําบลพรเจริญ
3798 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.ศรีชมภู(อ.พรเจริญ) ศพด.ปฐมวยัตําบลศรีชมภู:ศรีชมภโูมเดล
3799 บงึกาฬ พรเจริญ ทต.ศรีสําราญ ศพด.เทศบาลตําบลศรีสําราญ
3800 บงึกาฬ ศรีวไิล ทต.ศรีวไิล ศพด.ศรีวไิล
3801 บงึกาฬ ศรีวไิล ทต.ศรีวไิล ศพด.วดัอรัญญวเิวก
3802 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.ชุมภพูร ศพด.วดัสวางสามัคคี
3803 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.ชุมภพูร ศพด.หวยลึกอินทรนิมิตร
3804 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาสะแบง ศพด.วดัโพนสวาง
3805 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาสิงหแ ศพด.วดัสอนเจริญราษฎรแ
3806 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาสิงหแ ศพด.นาทรายเจริญสุข
3807 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาแสง ศพด.วดัเจติยาคีรีวหิาร
3808 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาแสง ศพด.วดัมงคลสามัคคีธรรม
3809 บงึกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา รร.เทศบาลตําบลศรีพนา
3810 บงึกาฬ เซกา อบต.ปงุไฮ รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลปงุไฮ
3811 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึโขงหลง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบงึโขงหลง
3812 บงึกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด รร.เทศบาลปากคาด
3813 บงึกาฬ ศรีวไิล ทต.ศรีวไิล รร.เทศบาลศรีวไิล๑(บานหนองจันทรแ)
3814 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.บานปรือ ศพด.วดัอินทบรูพา
3815 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.เมืองไผ ศพด.วดักทลิวนาราม
3816 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.กระสัง ศพด.เทศบาลตําบลกระสัง
3817 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.สองชั้น ศพด.เทศบาลตําบลสองชั้น
3818 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.หวยสําราญ ศพด.วดัหวยสําราญ
3819 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.ชุมแสง(อ.กระสัง) ศพด.วดัชัยชุมแสง
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3820 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.อุดมธรรม ศพด.วดับานหนองแขม
3821 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.ลําดวน ศพด.วดัลําดวน
3822 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.หนองเต็ง ศพด.วดัคุรุราษฎรแบํารุง
3823 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.กันทรารมยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกันทรารมยแ
3824 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วดัปาุตะครองใต
3825 บรีุรัมยแ แคนดง อบต.แคนดง ศพด.โนนกลาง
3826 บรีุรัมยแ แคนดง อบต.สระบวั ศพด.วดัโพธิท์อง
3827 บรีุรัมยแ แคนดง ทต.แคนดง ศพด.วดัเทพทราวาส
3828 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.ตูมใหญ ศพด.หนองดุม
3829 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.พรสําราญ ศพด.วดัพรหมพริาม
3830 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.หนองขมาร ศพด.วดัปาุเลไลยแ
3831 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.บานแพ ศพด.วดัสวางสุทธยิาราม
3832 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.วดัปาุดงยอ
3833 บรีุรัมยแ คูเมือง ทต.คูเมือง ศพด.เทศบาลตําบลคูเมือง
3834 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ ทต.ถาวร ศพด.นอย
3835 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแยมวฒันา ศพด.วดัคีรีเขต
3836 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ อบต.อีสานเขต ศพด.วดัสุรินทรารมณแ
3837 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ ทต.พนมรุง ศพด.เทศบาลตําบลพนมรุง
3838 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ อบต.เจริญสุข ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเจริญสุข
3839 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.ละลวด ศพด.หนองหวา
3840 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.โคกสนวน ศพด.โรงเรียนบานโคกสนวน
3841 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.ชอผกา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชอผกา(บานโคกเพชร)
3842 บรีุรัมยแ ชํานิ ทต.ชํานิ ศพด.เทศบาลตําบลชํานิ
3843 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.เมืองยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
3844 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ลําไทรโยง ศพด.โคกแร
3845 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.สะเดา(อ.นางรอง) ศพด.ปใญญาพฒันแ
3846 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองกง ศพด.วดัหนองกง
3847 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.นางรอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนางรอง
3848 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ถนนหกั ศพด.โรงเรียนบานหนองมวง
3849 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองยายพมิพแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองยายพมิพแ
3850 บรีุรัมยแ นางรอง ทม.นางรอง ศพด.วดัถนนหกั
3851 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองโบสถแ ศพด.บานหนองทองล่ิม
3852 บรีุรัมยแ นางรอง ทต.ทุงแสงทอง ศพด.เทศบาลตําบลทุงแสงทอง
3853 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.บานสิงหแ ศพด.โรงเรียนบานสิงหแ
3854 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองโสน ศพด.บานโคกตะโก
3855 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ชุมแสง(อ.นางรอง) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชุมแสง
3856 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ทรัพยแพระยา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทรัพยแพระยา
3857 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองไทร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองไทร
3858 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์ ศพด.เทศบาลตําบลนาโพธิ์
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3859 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.บานคู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานคู
3860 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.ศรีสวาง ศพด.ตําบลศรีสวาง
3861 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
3862 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก ศพด.วดัอุทยาวาส
3863 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.บานดู ศพด.วดัเทพกุญชร
3864 บรีุรัมยแ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง ศพด.บานโนนดินแดง
3865 บรีุรัมยแ โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง ศพด.ซับคะนิง
3866 บรีุรัมยแ โนนดินแดง อบต.ลํานางรอง ศพด.วดัปาุไมสหกรณแ
3867 บรีุรัมยแ โนนดินแดง อบต.สมปอุย ศพด.หนองกก
3868 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ ศพด.วดัขลุงไผโพธาราม
3869 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ ทต.โกรกแกว ศพด.วดับานโกรกแกว
3870 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ อบต.ทุงจังหนั ศพด.บานใหมนําเจริญ
3871 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดงอีจาน
3872 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ ทต.โนนสุวรรณ ศพด.เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ
3873 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท ศพด.ตลาดนิคม
3874 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.โนนเจริญ ศพด.เทศบาลตําบลโนนเจริญ
3875 บรีุรัมยแ บานกรวด อบต.สายตะกู ศพด.สายโท9
3876 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.หนองไมงาม ศพด.เทศบาลตําบลหนองไมงาม
3877 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.บานกรวดปใญญาวฒันแ ศพด.บานตาอี
3878 บรีุรัมยแ บานกรวด อบต.เขาดินเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาดินเหนือ
3879 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.จันทบเพชร ศพด.วดัสายโท6เหนือ
3880 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.บงึเจริญ ศพด.เทศบาลตําบลบงึเจริญ
3881 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.บานกรวด ศพด.เทศบาลตําบลบานกรวด
3882 บรีุรัมยแ บานกรวด อบต.หนิลาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิลาด
3883 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.ปราสาท(อ.บานกรวด) ศพด.บานนิคมพฒันาสายตรี2หมูที1่1
3884 บรีุรัมยแ บานดาน อบต.โนนขวาง ศพด.วดับานดงกระทงิ
3885 บรีุรัมยแ บานดาน ทต.ปราสาท ศพด.วดับานปราสาท
3886 บรีุรัมยแ บานดาน ทต.บานดาน ศพด.เทศบาลตําบลบานดาน
3887 บรีุรัมยแ บานดาน อบต.วงัเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัเหนือ
3888 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.หนองเยือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองเยือง
3889 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ ทต.บานใหมไชยพจนแ ศพด.โรงเรียนบานก.ม.ศูนยแ
3890 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.กูสวนแตง ศพด.บานหนองเรือ
3891 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.ทองหลาง ศพด.วดัสระปทมุ
3892 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.หนองแวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแวง
3893 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.เขาคอก ศพด.โคกกลอย
3894 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.จรเขมาก ศพด.โคกเมือง
3895 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ไพศาล ศพด.บานหนองยาง
3896 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.วดับานหวยเสลา
3897 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.แสลงโทน ศพด.วดัแสลงโทน
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3898 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ปใงกู ศพด.วดับานโคกใหญ
3899 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ตะโกตาพิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะโกตาพิ
3900 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ละเวีย้ ศพด.บานโคกประสาทพฒันา
3901 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.โคกมา ศพด.เทศบาลตําบลโคกมา
3902 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.โคกมะขาม ศพด.หนองไผ
3903 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.โคกตูม ศพด.ตําบลโคกตูม
3904 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.บานไทร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานไทร
3905 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ส่ีเหล่ียม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลส่ีเหล่ียม
3906 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.โคกมะมวง ศพด.บานโคกเขาพฒันา
3907 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.หนองบวั ศพด.หนองบวั
3908 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.หทูํานบ ศพด.วดัสุกิจธรรมาวาส
3909 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.ไทยเจริญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ
3910 บรีุรัมยแ ปะคํา ทต.ปะคํา ศพด.เทศบาลตําบลปะคํา
3911 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น
3912 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย ทต.พลับพลาชัย ศพด.บานสะเดา
3913 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.สําโรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสําโรง
3914 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.ปาุชัน ศพด.วดัปาุมะมัง
3915 บรีุรัมยแ พทุไธสง ทต.พทุไธสง ศพด.วดัหงสแ
3916 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานยาง(อ.พทุไธสง) ศพด.วดัจินดามณี
3917 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานแวง ศพด.วดัสระบวั
3918 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานจาน ศพด.วดัโพธิ์
3919 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.พทุไธสง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพทุไธสง
3920 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.หายโศก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหายโศกศูนยแ2
3921 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สะแกโพรง ศพด.โคกสะอาด
3922 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.บวัทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัทอง
3923 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.หลักเขต ศพด.เทศบาลตําบลหลักเขต
3924 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.เสม็ด ศพด.วดัปาุเรไร
3925 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สะแกซํา ศพด.วดับานสะแกซํา
3926 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.กระสัง(อ.เมืองบรีุรัมยแ) ศพด.โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย
3927 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.บานยาง(อ.เมืองบรีุรัมยแ) ศพด.วดัธรรมสมบรูณแ
3928 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.บานบวั ศพด.เทศบาลตําบลบานบวั
3929 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.เมืองฝาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองฝาง
3930 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.อิสาณ ศพด.เทศบาลตําบลอิสาณ1
3931 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สองหอง ศพด.วดับานตลาดชัย
3932 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.หนองตาด ศพด.วดับลัลังคแ
3933 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทม.ชุมเหด็ ศพด.วดับานหนองมวง
3934 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สวายจีก ศพด.วดัหนองปรือ
3935 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.ถลุงเหล็ก ศพด.วดัถลุงเหล็ก
3936 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.ลุมปฺุก ศพด.วดัลุมปฺุก(บานหนองลุมปฺุก)
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3937 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทม.บรีุรัมยแ ศพด.เทศบาลเมืองบรีุรัมยแ
3938 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.กลันทา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกลันทา
3939 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.พระครู ศพด.บานแกนเจริญ
3940 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.ตาจง ศพด.ตาจง
3941 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.สําโรงใหม ศพด.วดัโคกไมแดง
3942 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.หนองตะครอง ศพด.โคกสะอาด-สระแกว
3943 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.บานปากชอง
3944 บรีุรัมยแ ละหานทราย อบต.โคกวาน ศพด.บานหนองหมี
3945 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.ละหานทราย ศพด.เทศบาลตําบลละหานทราย2
3946 บรีุรัมยแ ละหานทราย อบต.ละหานทราย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลละหานทราย
3947 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.เมืองแฝก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองแฝก
3948 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองบวัโคก ศพด.หวยศาลา
3949 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ ทต.ลําปลายมาศ ศพด.เทศบาลตําบลลําปลายมาศ
3950 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ ทต.ทะเมนชัย ศพด.เทศบาลตําบลทะเมนชัย
3951 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนิโคน ศพด.บานหนองตาอยู
3952 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.ทะเมนชัย ศพด.วดัอัมพวนั(บานหนองมวง)
3953 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.ผไทรินทรแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไผทรินทรแ
3954 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.โคกกลาง ศพด.วดัโคกกลาง
3955 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.โคกลาม ศพด.วดัโนนสําราญ
3956 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองโดน ศพด.ตําบลหนองโดน
3957 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.แสลงพนั ศพด.วดัแสลงพนั
3958 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.บานยาง ศพด.บานยาง
3959 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.โคกสะอาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานโคกสะอาด1
3960 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.บโุพธิ์ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบโุพธิ์1
3961 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองคู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองคู
3962 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
3963 บรีุรัมยแ สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.บานชุมแสง
3964 บรีุรัมยแ สตึก ทต.ดอนมนตแ ศพด.ดอนมนตแ
3965 บรีุรัมยแ สตึก อบต.ทุงวงั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงวงั
3966 บรีุรัมยแ สตึก ทต.สะแก ศพด.วดัโนนสมบรูณแ
3967 บรีุรัมยแ สตึก ทต.สตึก ศพด.วดัสุจิตตแธมัมาราม
3968 บรีุรัมยแ สตึก ทต.ศรีสตึก ศพด.วดับานหนองเกาะ
3969 บรีุรัมยแ สตึก อบต.กระสัง ศพด.วดัศรีทํารวมจิต(หนองยาง)
3970 บรีุรัมยแ สตึก อบต.ทามวง ศพด.วดัขี้เหล็ก
3971 บรีุรัมยแ สตึก อบต.รอนทอง ศพด.วดัหนองน้ําขุน
3972 บรีุรัมยแ สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วดัศรีสุทธาราม
3973 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.เมืองไผ ศพด.บานสระขาม
3974 บรีุรัมยแ หนองกี่ ทต.หนองกี่ ศพด.วดัชัยมงคล
3975 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.ทุงกระเต็น ศพด.วดัสระขุด
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3976 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.โคกสูง ศพด.วดัโคกสูง(โคกสูงคูขาด)
3977 บรีุรัมยแ หนองกี่ ทต.ดอนอะราง ศพด.วดัดงเย็น
3978 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.บกุระสัง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบกุระสัง
3979 บรีุรัมยแ หนองกี่ ทต.ศาลเจาพอขุนศรี ศพด.เทศบาลตําบลศาลเจาพอขุนศรี
3980 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.เสาเดียว ศพด.วดัโนนศรีคูณ
3981 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.หนองชัยศรี ศพด.วดัโนนสูงนอย
3982 บรีุรัมยแ หนองหงสแ ทต.หวยหนิ ศพด.โนนง้ิว
3983 บรีุรัมยแ หนองหงสแ ทต.หนองหงสแ ศพด.วดัหนองหงสแ
3984 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.ไทยสามัคคี ศพด.บานหนองเสม็ด
3985 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.ตาเสา ศพด.บานหวา(ตาเสา)
3986 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.เมืองโพธิ์ ศพด.ศรีเจริญ
3987 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.สนวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสนวน
3988 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.หวยราช ศพด.เพชร(บานเพชร)
3989 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.โคกเหล็ก ศพด.วดับานโคกเหล็ก
3990 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.สามแวง ศพด.วดัปาุเลไลยแ
3991 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.บานตะโก ศพด.บานโสน
3992 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.หวยราช ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยราช
3993 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.อิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ๑
3994 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.กระสัง รร.เทศบาลกระสัง
3995 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.สามแวง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง
3996 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.ขามเฒาพฒันา ศพด.ขามเฒาพฒันา
3997 มหาสารคาม กันทรวชิัย ทต.ขามเรียง ศพด.มะกอก
3998 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.เขวาใหญ ศพด.บานขี
3999 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.โคกพระ ศพด.บานเหลา
4000 มหาสารคาม กันทรวชิัย ทต.ทาขอนยาง ศพด.เทศบาลตําบลทาขอนยาง
4001 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.นาสีนวน ศพด.นาสีนวน
4002 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.มะคา ศพด.มะคา
4003 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.ศรีสุข ศพด.บานลาด
4004 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.กุดใสจอ ศพด.บานมวง
4005 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.คันธารราษฎรแ ศพด.วดัสุวรรณมงคล
4006 มหาสารคาม กันทรวชิัย ทต.โคกพระ ศพด.เทศบาลตําบลโคกพระ
4007 มหาสารคาม กุดรัง อบต.กุดรัง ศพด.หนองคลอง
4008 มหาสารคาม กุดรัง อบต.นาโพธิ์ ศพด.นาโพธิ์
4009 มหาสารคาม กุดรัง อบต.เลิงแฝก ศพด.เลิงแฝก
4010 มหาสารคาม กุดรัง อบต.หวยเตย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยเตย
4011 มหาสารคาม กุดรัง อบต.หนองแวง ศพด.บานหนองแวง
4012 มหาสารคาม ชื่นชม ทต.กุดปลาดุก ศพด.หนองนาไรเดียว
4013 มหาสารคาม ชื่นชม อบต.ชื่นชม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชื่นชม
4014 มหาสารคาม ชื่นชม ทต.หนองกุง ศพด.บานหนองกุง
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4015 มหาสารคาม ชื่นชม อบต.เหลาดอกไม ศพด.เหลาดอกไม
4016 มหาสารคาม แกดํา อบต.หนองกุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกุง
4017 มหาสารคาม แกดํา ทต.แกดํา ศพด.วดัดาวดึงษแแกดํา
4018 มหาสารคาม แกดํา อบต.วงัแสง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัแสง
4019 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร ศพด.หนองสิม
4020 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เขื่อน ศพด.โนนตุน-โนนเนาวแ
4021 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.แพง ศพด.แพง
4022 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.โพนงาม ศพด.โพนงาม
4023 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.ยางนอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยางนอย
4024 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองกุงสวรรคแ ศพด.หนองกุงสวรรคแ
4025 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองบวั(อ.โกสุมพสัิย) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบวั
4026 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หวัขวาง ศพด.หนองยาง
4027 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เหลา ศพด.ยางสินไชย
4028 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.แหใต ศพด.บานแหใต
4029 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.แกงแก ศพด.ตําบลแกงแก
4030 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.วงัยาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวงัยาว
4031 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนกลาง
4032 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองบอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบอน
4033 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เลิงใต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเลิงใต
4034 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองเหล็ก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก
4035 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.กูทอง ศพด.ขามเปี็ย
4036 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เชียงยืน ศพด.วดัสวางสรางแกว
4037 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.ดอนเงิน ศพด.โนนสําราญ
4038 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.นาทอง ศพด.แบกสามัคคี
4039 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เสือเฒา ศพด.โนนสูง
4040 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.โพนทอง ศพด.วดัพทุธประดิษฐแ
4041 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.หนองซอน ศพด.หนองซอน
4042 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เหลาบวับาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหลาบวับาน
4043 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.เชียงยืน ศพด.เทศบาลตําบลเชียงยืน
4044 มหาสารคาม นาเชือก อบต.นาเชือก ศพด.หวยหนิ
4045 มหาสารคาม นาเชือก อบต.ปอพาน ศพด.ปอพาน
4046 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองโพธิ์ ศพด.หนองโพธิ์
4047 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.วดัเหลาอีหมัน
4048 มหาสารคาม นาเชือก อบต.เขวาไร(อ.นาเชือก) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขวาไร
4049 มหาสารคาม นาเชือก ทต.นาเชือก ศพด.เทศบาลตําบลนาเชือก
4050 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองแดง ศพด.วดับญุมาจันทรแประสิทธิ์
4051 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สันปาุตอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสันปาุตอง
4052 มหาสารคาม นาดูน อบต.กูสันตรัตนแ ศพด.กูโนนเมือง
4053 มหาสารคาม นาดูน อบต.หนองคู ศพด.หนองปาูน
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4054 มหาสารคาม นาดูน ทต.หนองไผ ศพด.หนองไผ
4055 มหาสารคาม นาดูน ทต.นาดูน ศพด.วดันาดูนพฒันาราม
4056 มหาสารคาม นาดูน อบต.พระธาตุ ศพด.วดัโพธารมณแ
4057 มหาสารคาม นาดูน ทต.หวัดง ศพด.เทศบาลตําบลหวัดง
4058 มหาสารคาม บรบอื อบต.กําพี้ ศพด.บานกําพี้
4059 มหาสารคาม บรบอื อบต.ดอนงัว ศพด.บานหนองขาม
4060 มหาสารคาม บรบอื อบต.บอใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบอใหญ
4061 มหาสารคาม บรบอื อบต.ยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยาง
4062 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองคูขาด ศพด.วดัโสกภารา
4063 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองจิก ศพด.หนองจิก
4064 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองมวง ศพด.น้ําผ้ึง
4065 มหาสารคาม บรบอื อบต.วงัไชย ศพด.บานหวัหนอง
4066 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองสิม ศพด.วดัสมสนุก
4067 มหาสารคาม บรบอื อบต.โนนราษี ศพด.วดับานฝาง
4068 มหาสารคาม บรบอื อบต.โนนแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4069 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองโก ศพด.วดัหนองโก
4070 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.นาสีนวล ศพด.ตําบลนาสีนวล(บานนาสีนวล)
4071 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.เมืองเตา
4072 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ราษฎรแเจริญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลราษฎรแเจริญ
4073 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เวยีงชัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเวยีงชัย
4074 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เม็กดํา ศพด.บานเหลา
4075 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เวยีงสะอาด ศพด.วดัขี้เหล็ก
4076 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย ทต.พยัคฆภมูิพสัิย ศพด.เทศบาลตําบลพยัคฆภมูิพสัิย
4077 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ปะหลาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปะหลาน
4078 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.หนองบวัแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบวัแกว
4079 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ลานสะแก ศพด.ตําบลลานสะแก
4080 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ภารแอน ศพด.วดัอุทยัทศิ
4081 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.กามปู ศพด.วดัรัตนมานิตยแ
4082 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.หนองบวั ศพด.บานโคกลามหมู12
4083 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.แกงเลิงจาน ศพด.บานกลางเมนใหญหวัชาง
4084 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ ศพด.หนองแสง
4085 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหวาน ศพด.บานดอนหวาน
4086 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ทาตูม ศพด.ทาตูม
4087 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.บวัคอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัคอ
4088 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
4089 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หวยแอง ศพด.บานโด
4090 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองโน
4091 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ทาสองคอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาสองคอน
4092 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทต.แวงนาง ศพด.เทศบาลตําบลแวงนาง
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4093 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ้ง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกิ้ง
4094 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.แวงนาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแวงนาง
4095 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขวา
4096 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลาดพฒันา
4097 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง ศพด.ปาุขาม
4098 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช ศพด.ตําบลยางสีสุราช
4099 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.แวงดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแวงดง
4100 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.บานกู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานกู
4101 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน ศพด.วดับานหนองบวันอย
4102 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.หนองบวัสันตุ ศพด.ตําบลหนองบวัสันตุ
4103 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.แคน ศพด.ตําบลแคน
4104 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.งัวบา ศพด.บานงัวบา
4105 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.นาขา ศพด.วดัอัมพวนัจันทราวาส
4106 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.เสือโกก ศพด.สนาม
4107 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองทุม ศพด.บานหนองเสือ
4108 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองแสง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแสง
4109 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองไฮ ศพด.นาเลา
4110 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หวัเรือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัเรือ
4111 มหาสารคาม วาปปีทมุ ทต.วาปปีทมุ ศพด.เทศบาลตําบลวาปปีทมุ
4112 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองแสน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแสน
4113 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.ดงใหญ ศพด.วดับานดงใหญ
4114 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.โคกสีทองหลาง ศพด.วดับานทองหลาง
4115 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.บานหวาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานหวาย
4116 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ทาสองคอน รร.อนุบาลสาธติองคแการบริหารสวนตําบลทาสองคอน
4117 มหาสารคาม แกดํา อบต.วงัแสง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลวงัแสง
4118 มหาสารคาม นาดูน ทต.นาดูน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนาดูน
4119 มหาสารคาม บรบอื อบต.บรบอื รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลบรบอื
4120 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําชะอี ศพด.คําชะอี
4121 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําชะอี ศพด.บานหวยทราย
4122 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บานคอ ศพด.โนนสมบรูณแ
4123 มุกดาหาร คําชะอี อบต.หนองเอี่ยน ศพด.วดัศรีษะตะพาน
4124 มุกดาหาร คําชะอี อบต.เหลาสรางถอ ศพด.วดัศรีสะอาด
4125 มุกดาหาร คําชะอี ทต.คําชะอี ศพด.วดัพทุธนคราภบิาล
4126 มุกดาหาร คําชะอี อบต.น้ําเที่ยง ศพด.วดัโพธิศ์รีวทิยาลัย
4127 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บานซง ศพด.วดัศรีโพธิไ์ทร
4128 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บานเหลา ศพด.วดัอินทสวาสด์ิ
4129 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําบก ศพด.วดัศรีออมแกว
4130 มุกดาหาร คําชะอี อบต.โพนงาม ศพด.ตําบลโพนงาม
4131 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.กกตูม ศพด.แกงนาง
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4132 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.กกตูม ศพด.คําผักกูด
4133 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดนอย ศพด.หนองยางนอย
4134 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดนอย ศพด.ชะโนด
4135 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.ดงหลวง ศพด.วดับานใหม
4136 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.ดงหลวง ศพด.ดงหลวง
4137 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.บานพงัแดง
4138 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.หนองแคน ศพด.กานเหลืองดง
4139 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.หนองแคน ศพด.หนองแคน
4140 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.หนองบวั ศพด.หนองบวั
4141 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเม็ง ศพด.นาสะเม็ง
4142 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเม็ง ศพด.นาหวา
4143 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.บานแกง ศพด.วดัศิลาวเิวก
4144 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.บานบาก ศพด.บาก
4145 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร ศพด.บานนาโพธิ์
4146 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.เหลาหมี ศพด.นาซิง
4147 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.เหลาหมี ศพด.เหลาหมี
4148 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.ปาุไร ศพด.บานนาทาม
4149 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.ปาุไร ศพด.บานโนนสวาท
4150 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาล ศพด.เทศบาลตําบลดอนตาล
4151 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุก ศพด.บานโพนสวาง
4152 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.กกแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกกแดง
4153 มุกดาหาร นิคมคําสรอย ทต.นิคมคําสรอย ศพด.เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย
4154 มุกดาหาร นิคมคําสรอย ทต.รมเกลา ศพด.คํานางโอก
4155 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.หนองแวง ศพด.ตําบลหนองแวง
4156 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นาอุดม ศพด.วดันาอุดมวนาราม
4157 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นาอุดม ศพด.วดัทรายไหลแลง
4158 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.โชคชัย ศพด.ตําบลโชคชัย
4159 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นากอก ศพด.บานโนนสวรรคแ
4160 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นากอก ศพด.ตําบลนากอก
4161 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นิคมคําสรอย ศพด.บานภแูผงมาม.10
4162 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําปาุหลาย ศพด.สามขาใต
4163 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําปาุหลาย ศพด.นาตะแบง
4164 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําอาฮวน ศพด.โคงสําราญ
4165 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงมอน ศพด.วดัราษฎรแบํารุง
4166 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน ศพด.นาสีนวน
4167 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน ศพด.ทาไคร
4168 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.นาโสก
4169 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.โคกปงุเปอืย
4170 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ ศพด.บางทรายใหญ
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4171 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ ศพด.หนองหอย
4172 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.บานโคก ศพด.บานปาุกลวย
4173 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.บานโคก ศพด.วดัโสมนัสวหิาร
4174 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด ศพด.วดัเฉลิมชัย
4175 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย ศพด.คําฮี
4176 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย ศพด.หนองหญาไซยแ
4177 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.มุก ศพด.วดัดานฆองมุกดาวาส
4178 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร ศพด.วดัคําสายทอง
4179 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร ศพด.ชุมชนนาโปโคกสุวรรณ2548
4180 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.กุดแข ศพด.วดัเดชอุดม
4181 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเย็น ศพด.บานดงเย็น
4182 มุกดาหาร หนองสูง ทต.บานเปาู ศพด.ตําบลบานเปาู
4183 มุกดาหาร หนองสูง ทต.ภวูง ศพด.นาตะแบง
4184 มุกดาหาร หนองสูง ทต.หนองสูงเหนือ ศพด.หนองสูง
4185 มุกดาหาร หนองสูง อบต.หนองสูงใต ศพด.วดัโสมมนัสสถาน
4186 มุกดาหาร หนองสูง อบต.โนนยาง ศพด.วดัพจิิตรสังฆาราม
4187 มุกดาหาร หนองสูง อบต.โนนยาง ศพด.วดัฉิมพลีวนั
4188 มุกดาหาร หวานใหญ อบต.บางทรายนอย ศพด.ขามปอูม
4189 มุกดาหาร หวานใหญ อบต.ปงุขามดงหมู ศพด.วดันิคมเกษตราราม
4190 มุกดาหาร หวานใหญ ทต.หวานใหญ ศพด.หวานใหญ
4191 มุกดาหาร หวานใหญ ทต.ชะโนด รร.บานชะโนด
4192 มุกดาหาร นิคมคําสรอย ทต.นิคมคําสรอย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย
4193 ยโสธร กุดชุม อบต.กําแมด ศพด.บานโนนยาง
4194 ยโสธร กุดชุม อบต.กําแมด ศพด.วดัสุริโยกําแมด
4195 ยโสธร กุดชุม อบต.กุดชุม ศพด.โรงเรียนบานหนองเมืองกลาง
4196 ยโสธร กุดชุม อบต.โพนงาม ศพด.บานแดง
4197 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองแหน ศพด.วดัโนนประทาย
4198 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองแหน ศพด.บานหนองแหน
4199 ยโสธร กุดชุม อบต.โนนเปอืย ศพด.บานสุขเกษม
4200 ยโสธร กุดชุม อบต.หวยแกง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยแกง
4201 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองหมี ศพด.บานหนองหมี
4202 ยโสธร กุดชุม อบต.คําน้ําสราง ศพด.บานคําน้ําสราง
4203 ยโสธร กุดชุม อบต.นาโส ศพด.ตําบลนาโส
4204 ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพฒันา ศพด.เทศบาลตําบลกุดชุมพฒันา
4205 ยโสธร คอวงั ทต.คอวงั ศพด.บานดงมะหร่ี
4206 ยโสธร คอวงั อบต.คอวงั ศพด.บานเหลานอย
4207 ยโสธร คอวงั อบต.น้ําออม ศพด.บานศิริพฒันา
4208 ยโสธร คอวงั อบต.ฟาูหวน ศพด.วดัพลเมือง
4209 ยโสธร คอวงั อบต.กุดน้ําใส ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
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4210 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.กุดกุง ศพด.บานกุดกุง
4211 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.กูจาน ศพด.บานหนองกบ
4212 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ดงเจริญ ศพด.ดงเจริญ
4213 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.แคนนอย ศพด.ตําบลแคนนอย
4214 ยโสธร คําเขื่อนแกว ทต.ดงแคนใหญ ศพด.ดงแคนใหญ
4215 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ทุงมน ศพด.วดับานทุงมน
4216 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.นาคํา ศพด.นาหอม
4217 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.โพนทนั ศพด.บานโพนทนั
4218 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ลุมพกุ ศพด.เหลาฝูาย
4219 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.สงเปอืย ศพด.บานสงเปอืย
4220 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.เหลาไฮ ศพด.เหลาไฮ
4221 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ยอ ศพด.วดัยางตลาด
4222 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.นาแก ศพด.บานนาหลู
4223 ยโสธร คําเขื่อนแกว ทต.คําเขื่อนแกว ศพด.เทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว
4224 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ศพด.คําครตา
4225 ยโสธร ทรายมูล ทต.นาเวยีง ศพด.บานนาเวยีง
4226 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดูลาด ศพด.วดับานดูลาด
4227 ยโสธร ทรายมูล อบต.ทรายมูล ศพด.บานโคกยาว
4228 ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล ศพด.เทศบาลตําบลทรายมูล
4229 ยโสธร ไทยเจริญ ทต.คําเตย ศพด.บานหนองซงแย
4230 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.คําไผ ศพด.ตําบลคําไผ
4231 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ศพด.บานไทยเจริญ
4232 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.น้ําคํา ศพด.โรงเรียนบานน้ําคําสรางชาง
4233 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.สมผอ ศพด.สมผอ
4234 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.กระจาย ศพด.กระจาย
4235 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.เชียงเพง็ ศพด.บานเซซง
4236 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.โพธิไ์ทร ศพด.วดับานปาุตอง
4237 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.ศรีฐาน ศพด.ศรีฐาน
4238 ยโสธร ปาุต้ิว ทต.ปาุต้ิว ศพด.โรงเรียนอนุบาลปาุต้ิว
4239 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.โคกนาโก ศพด.วดัโพธสัิตวแ
4240 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.บานสําโรง
4241 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.โนนทราย ศพด.บานราชมุนี
4242 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บากเรือ ศพด.ปอแดง
4243 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บงึแก ศพด.บานบงึแก
4244 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.พระเสารแ ศพด.บานพระเสารแ
4245 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.มวง ศพด.บานบวัขาว
4246 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.สงยาง ศพด.บานสรางแปนู
4247 ยโสธร มหาชนะชัย ทต.ฟาูหยาด ศพด.วดัฟาูหยาด
4248 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.ฟาูหยาด ศพด.วดัมัคคสัญอาราม
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4249 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.หวัเมือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัเมือง
4250 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.ผือฮี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลผือฮี
4251 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ขั้นไดใหญ ศพด.บานขั้นไดใหญ
4252 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ขุมเงิน ศพด.บานสะแนน
4253 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.คอเหนือ ศพด.บานคําน้ําสราง
4254 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ตาดทอง ศพด.บานตาดทอง
4255 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ทุงแต ศพด.บานทุงแต
4256 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ทุงนางโอก ศพด.วดัทุงนางโอก
4257 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.นาสะไมยแ ศพด.วดัสิงหแทอง
4258 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.น้ําคําใหญ ศพด.เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ
4259 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.สําราญ ศพด.วดับานเชียงหวาง
4260 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.สิงหแ ศพด.วดัหนองแสง
4261 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองคู ศพด.บานดงบงั
4262 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองเปๅด ศพด.วดับานหนองเปๅด
4263 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ ศพด.วดัสวางโพธาราม
4264 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองหนิ ศพด.บานหนองหนิ
4265 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.เขื่องคํา ศพด.โรงเรียนอนุบาลยโสธร
4266 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ดูทุง ศพด.วดับานดูทุง
4267 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.เดิด ศพด.เทศบาลตําบลเดิด
4268 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร ศพด.เทศบาลเมืองยโสธร
4269 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดเชียงหมี ศพด.วดัศรีบญุเรือง
4270 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดแห ศพด.บานกุดแห
4271 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดแห ศพด.วดัลิขิตตาราม
4272 ยโสธร เลิงนกทา อบต.โคกสําราญ ศพด.กุดคอถาน
4273 ยโสธร เลิงนกทา อบต.โคกสําราญ ศพด.วดัเขมิยาราม
4274 ยโสธร เลิงนกทา ทต.บุงคา ศพด.นากอก
4275 ยโสธร เลิงนกทา ทต.บุงคา ศพด.หนองแคนนอย
4276 ยโสธร เลิงนกทา ทต.ศรีแกว ศพด.บานศรีแกว
4277 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สรางมิ่ง ศพด.สรางมิ่ง
4278 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สวาท ศพด.ดอนฮี
4279 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สวาท ศพด.บานมวงกาซัง
4280 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามัคคี ศพด.หวาย
4281 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามัคคี ศพด.วดับานโคกสูงอางสําราญ
4282 ยโสธร เลิงนกทา ทต.หองแซง ศพด.หองแซง
4283 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา ศพด.วดัพรหมวหิาร
4284 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก ศพด.วดัสุมังคลาราม
4285 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก ศพด.วดัเกาะแกว
4286 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก ศพด.วดัพทิกัษแวนาราม
4287 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร รร.เทศบาล3หาธนัวาคม



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
4288 รอยเอ็ด เชียงขวญั ทต.เชียงขวญั ศพด.แมด
4289 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.บานเขือง ศพด.บานศรีจันทรแ
4290 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.พระเจา ศพด.ดงพกิุล
4291 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.พระธาตุ ศพด.ดอนวเิวก
4292 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.พลับพลา ศพด.บานโพธิศ์รี
4293 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.หมูมน ศพด.ไผ
4294 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.กําแพง ศพด.วดัสระหงษแ
4295 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังนอย ศพด.ดงคร่ังนอย
4296 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังใหญ ศพด.โรงเรียนวดัแจมอารมณแ
4297 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.น้ําออม ศพด.บานน้ําออม
4298 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.โนนสวาง ศพด.วดัหนองแคน
4299 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.บานฝาง ศพด.ฝาง
4300 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.เมืองบวั ศพด.เมืองบวั
4301 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.หนองแวง ศพด.บานเหนือ
4302 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.เหลาหลวง ศพด.บานอุมเมา
4303 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.ทุงทอง ศพด.วดัเจริญศิลป
4304 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.กูกาสิงหแ ศพด.วดัสวางอารมณแ(กู)
4305 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.กูกาสิงหแ ศพด.วดัไตรตรึง'ษแ
4306 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.เกษตรวสัิย ศพด.วดักลาง
4307 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.เกษตรวสัิย ศพด.บานโพนงอยหมู11
4308 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.สิงหแโคก ศพด.บานขี้เหล็กซายดอนแดง
4309 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.โคกลาม ศพด.โคกลาม
4310 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดงกลาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดงกลาง
4311 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.ดงแดง ศพด.บานดงแดง
4312 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดูนอย ศพด.ดงยาง
4313 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.น้ําใส ศพด.น้ําใส
4314 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ปาุสังขแ ศพด.บานรองคํา
4315 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.เมืองหงสแ ศพด.บานไมลาว
4316 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.ล้ินฟาู ศพด.ล้ินฟาู
4317 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร ศพด.วดัสระเกษรัตนาราม
4318 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.หนองผือ ศพด.ขาใหญ
4319 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.หวัชาง ศพด.บานอน
4320 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.อีงอง ศพด.สวนมอญ
4321 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.จตุรพกัตรพมิาน ศพด.เทศบาลตําบลจตุรพกัตรพมิาน
4322 รอยเอ็ด จังหาร ทต.จังหาร ศพด.บานแคน
4323 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ดงสิงหแ ศพด.บานหนองตอ
4324 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ดินดํา ศพด.หนองบวัรอง
4325 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ปาฝา ศพด.มวงน้ํา
4326 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ผักแวน ศพด.วดัเทวาพทิกัษแบานคางฮุง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
4327 รอยเอ็ด จังหาร อบต.มวงลาด ศพด.บานแจง
4328 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ยางใหญ ศพด.หวันายาง
4329 รอยเอ็ด จังหาร อบต.แสนชาติ ศพด.โรงเรียนบานแซงแหลมดินแดนฯ
4330 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.ทุงเขาหลวง ศพด.จานใต
4331 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.มะบา ศพด.ธารสวรรคแ
4332 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.เทอดไทย ศพด.ต.เทอดไทย
4333 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.เหลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหลา
4334 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.บงึงาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบงึงาม
4335 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.ธงธานี ศพด.บานธวชับรีุ
4336 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.ธวชับรีุ ศพด.บานแต
4337 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.บงึนคร ศพด.บานอี่เต้ีย
4338 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.ไพศาล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไพศาล
4339 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.เมืองนอย ศพด.โรงเรียนบานเมืองนอย
4340 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.หนองพอก ศพด.ตําบลหนองพอก
4341 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.บานนิเวศนแ ศพด.เทศบาลตําบลบานนิเวศนแ
4342 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.นิเวศนแ ศพด.โรงเรียนบานประตูชัย
4343 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.มะอึ ศพด.โรงเรียนบานมะอึ
4344 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.อุมเมา ศพด.เทศบาลตําบลอุมเมา
4345 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.เขวาทุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขวาทุง
4346 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.หนองไผ ศพด.ตําบลหนองไผ
4347 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.ราชธานี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลราชธานี
4348 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ ทต.ปทมุรัตตแ ศพด.บวัแดง(วดัสระปทมุ)
4349 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.ขี้เหล็ก ศพด.สมโฮงนอย
4350 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.ดอกลํ้า ศพด.มวง-หนองกุลา
4351 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.โนนสงา ศพด.โนนสงา
4352 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ ทต.โนนสวรรคแ ศพด.วดับานโนนสวรรคแ
4353 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.บวัแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบวัแดง
4354 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ ทต.โพนสูง ศพด.วดัโพธกิาราม
4355 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.สระบวั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสระบวั
4356 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.หนองแคน ศพด.บานสวนปอ
4357 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.กุดน้ําใส ศพด.กุดน้ําใส
4358 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.คําไฮ ศพด.คําไฮ
4359 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.ชานุวรรณ ศพด.ชานุวรรณ
4360 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ ศพด.บานหนองกุงนอยหนองกุงใหญ
4361 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.วารีสวสัด์ิ ศพด.วารีสวสัด์ิ
4362 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.สระแกว ศพด.บานสระแกว
4363 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.แสนสุข ศพด.ตําบลแสนสุขบานทาลาด
4364 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.หนองทพัไทย ศพด.บานหวันา
4365 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.คอใหญ ศพด.อนุบาล3ฃวบ
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4366 รอยเอ็ด พนมไพร ทต.โพธิช์ัย ศพด.ต.โพธิช์ัย
4367 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.นานวล ศพด.เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
4368 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.โคกสวาง ศพด.ตําบลโคกสวาง
4369 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.เชียงใหม ศพด.วดัศรีษะเกษ
4370 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.ขามเปี็ย ศพด.วดัสวางมาลัย
4371 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.คําพอุง ศพด.บานบงึบรูพา
4372 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.อัคคะคํา ศพด.เทศบาลตําบลอัคคะคํา
4373 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.สะอาด ศพด.โรงเรียนบานทาเสียว
4374 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.บวัคํา ศพด.บวัคํา
4375 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.ดอนโอง ศพด.ดอนโอง
4376 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.หนองตาไก ศพด.หนองตาไก
4377 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.โพธิศ์รี ศพด.โพธิศ์รี
4378 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.ชัยวารี ศพด.เทศบาลตําบลชัยวารี
4379 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.คํานาดี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคํานาดี
4380 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกกกมวง ศพด.ดงกลาง
4381 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกสูง ศพด.หนองดง
4382 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.นาอุดม ศพด.บานนาแพง
4383 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โนนชัยศรี ศพด.บานง้ิว
4384 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.พรมสวรรคแ ศพด.ตําบลพรมสวรรคแ
4385 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โพธิท์อง ศพด.วดัโพธิร์อยตน
4386 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสวาง ศพด.วดัโนนทองหลาง
4387 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.วงัสามัคคี ศพด.วงัมวยเหนือ
4388 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.สระนกแกว ศพด.บานกุดสระ
4389 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.สวาง ศพด.สวาง
4390 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ ศพด.ดอนชาด
4391 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.อุมเมา ศพด.จุมจัง
4392 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โพนทอง(แวง) ศพด.วดับานโนนสวรรคแ
4393 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ทาหาดยาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
4394 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ยางคํา ศพด.ยางคํา
4395 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ศรีสวาง ศพด.ดงหมากไฟ
4396 รอยเอ็ด โพนทราย ทต.สามขา ศพด.วดัชัยมงคล(สามขา)
4397 รอยเอ็ด โพนทราย ทต.โพนทราย ศพด.เทศบาลตําบลโพนทราย
4398 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.ชมสะอาด ศพด.สะอาดสามัคคี
4399 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.ชุมพร ศพด.หนองแวงหวยทราย
4400 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.บุงเลิศ ศพด.บานโปงุ
4401 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.เมยวดี ศพด.วดัคูเมือง
4402 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.แคนใหญ ศพด.แคนใหญ
4403 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.ดงลาน ศพด.เอื้ออาทร
4404 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.นาโพธิ์ ศพด.ตําแย
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4405 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทต.โนนตาล ศพด.เทศบาลตําบลโนนตาล
4406 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทต.ปอภาร ศพด.ปอภาร
4407 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.เมืองทอง ศพด.ตําบลเมืองทอง
4408 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.รอบเมือง ศพด.แกนทราย
4409 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.สะอาดสมบรูณแ ศพด.แมต
4410 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทต.สีแกว ศพด.บานคานหกัโนนใหญ
4411 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.หนองแวง(อ.เมืองฯ) ศพด.วดับานฝาง
4412 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.โนนรัง ศพด.โรงเรียนบานคอ
4413 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.ขอนแกน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขอนแกน
4414 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทม.รอยเอ็ด ศพด.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
4415 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.หนองแกว ศพด.ต.หนองแกว
4416 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.เหนือเมือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง
4417 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.คูเมือง ศพด.วดัใตสูงยาง
4418 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.หนองหนิ ศพด.หนองหนิ-ปาุแถม
4419 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง ศพด.บานผํา
4420 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.กกกุง ศพด.เทศบาลตําบลกกกุง
4421 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.บานบาก ศพด.บานบาก
4422 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.โพธิท์อง(อ.ศรีสมเด็จ) ศพด.หนองไหล
4423 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย ศพด.คายพลร.6
4424 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย ศพด.หมู7องคแการบริหารสวนตําบลเมืองเปลือย
4425 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.ศรีสมเด็จ ศพด.บานเหลาลอ
4426 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก ศพด.บานกลวย
4427 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง ศพด.บานโนนน้ําเงิน
4428 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ(อ.ศรีสมเด็จ) ศพด.บานหนองใหญ
4429 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ทุงกุลา ศพด.จาน-เตย
4430 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.ทุงศรีเมือง ศพด.บานผือโปดู
4431 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ทุงหลวง ศพด.บานสระโพนทอง
4432 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวัโทน ศพด.โรงเรียนหวัโทนมิตรภาพที่165
4433 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.สระคู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสระคู(รร.โสภาพพิทยาภรณแ)

4434 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.หนิกอง ศพด.โรงเรียนบานสองชั้น
4435 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.สุวรรณภมูิ ศพด.เทศบาลตําบลสุวรรณภมูิ(รร.ดอนแฮดวทิยา)
4436 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.เมืองทุง ศพด.วดับานยางเครือ
4437 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ดอกไม ศพด.วดับานดอกไม
4438 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.นาใหญ ศพด.วดัเจริญอัมพวนั
4439 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.ชางเผือก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชางเผือก
4440 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.น้ําคํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําคํา
4441 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวัชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวัชาง
4442 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.จําปาขัน ศพด.บานหนองมะเหยีะ
4443 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวยหนิลาด ศพด.เบญจคาม
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4444 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.บอพนัขัน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบอพนัขัน
4445 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เสลภมูิ ศพด.ทาไคร
4446 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เกาะแกว ศพด.บานเหลาไพรงาม
4447 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.ขวาว ศพด.บานสะทอน-โนนยาง
4448 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.ทามวง ศพด.บานนากระตึบ
4449 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.นาแซง ศพด.ใหมสามัคคี
4450 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.นาเมือง ศพด.นาเมือง
4451 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.นาเลิง ศพด.บานแห
4452 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.พรสวรรคแ ศพด.บานนาแพง
4453 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.โพธิท์อง(อ.เสลภมูิ) ศพด.โรงเรียนหนองผักแวน
4454 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ภเูงิน ศพด.หวาย
4455 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เมืองไพร ศพด.เมืองไพร
4456 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.วงัหลวง ศพด.บานกกทนั
4457 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.เหลานอย ศพด.หนองจอก
4458 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.นางาม ศพด.วดัมงคลชัยยาราม
4459 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.บงึเกลือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบงึเกลือ
4460 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ศรีวลัิย ศพด.บานหวยสามัคคี
4461 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.โคกสวาง(อ.หนองพอก) ศพด.โรงเรียนสามพานประชาสรรคแ
4462 รอยเอ็ด หนองพอก ทต.ทาสีดา ศพด.คําหวัคู
4463 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.บงึงาม(อ.หนองพอก) ศพด.หนองแขดง(องคแการบริหารสวนตําบลบงึงาม
4464 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.ผาน้ํายอย ศพด.โคกกลาง
4465 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.ภเูขาทอง ศพด.หนองคํา
4466 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองขุนใหญ ศพด.หนองขุน
4467 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.กกโพธิ์ ศพด.วดัสวางชัยศรี
4468 รอยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก ศพด.เทศบาลตําบลหนองพอก
4469 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.รอบเมือง(อ.หนองพอก) ศพด.วดัศิริแสงสวางเจริญธรรม
4470 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองพอก(อ.หนองพอก) ศพด.วดัทาแสงจันทรแ
4471 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง ศพด.วารี-สีสุข
4472 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.เดนราษฎรแ ศพด.บานเดนราษฎรแ
4473 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.สาวแห ศพด.สาวแห
4474 รอยเอ็ด หนองฮี ทต.หนองฮี ศพด.บานหนองฮี
4475 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.ขี้เหล็ก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก
4476 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานแจง ศพด.บานชีโหลน
4477 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานดู ศพด.บานล้ินฟาู
4478 รอยเอ็ด อาจสามารถ ทต.โพนเมือง ศพด.เทศบาลตําบลโพนเมือง1
4479 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.หนองฮาง
4480 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถาน ศพด.มะกอก
4481 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนอม ศพด.วดัโพธิช์ัย
4482 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.โหรา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโหรา
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4483 รอยเอ็ด อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ ศพด.วดัอุบลพรทพิยแ
4484 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองบวั ศพด.หนองบวั
4485 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ ศพด.บานอนามัยหมู8
4486 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.เกษตรวสัิย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเกษตรวสัิย
4487 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.ชัยวารี รร.อนุบาลเทศบาลตําบลชัยวารี
4488 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ทุงหลวง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทุงหลวง
4489 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.สุวรรณภมูิ รร.อนุบาลสุวรรณภมูิ (เทศบาลตําบลสุวรรณภมูิ)
4490 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เมืองไพร รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเมืองไพร
4491 เลย เอราวณั อบต.ทรัพยแไพวลัยแ ศพด.ซําบุน
4492 เลย เอราวณั อบต.ผาสามยอด ศพด.นาอุดม
4493 เลย เอราวณั อบต.ผาสามยอด ศพด.โนนสวรร.คแ
4494 เลย เอราวณั ทต.ผาอินทรแแปลง ศพด.วดัเอราวณัพฒันาราม
4495 เลย เอราวณั ทต.ผาอินทรแแปลง ศพด.เอราวณั
4496 เลย เอราวณั ทต.เอราวณั ศพด.เทศบาลตําบลเอราวณั1
4497 เลย เอราวณั ทต.เอราวณั ศพด.เทศบาลตําบลเอราวณั2
4498 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว ศพด.นาเบน
4499 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี ศพด.หนิต้ัง
4500 เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ(วดัพระธาตุ)
4501 เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ(บานสงเปอืย)
4502 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว ศพด.นาซาว
4503 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว ศพด.นาบอน
4504 เลย เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.นาจาน
4505 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน ศพด.วดัมหาธาตุ
4506 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน ศพด.วดัมัชฌิมาราม
4507 เลย เชียงคาน อบต.หาดทรายขาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
4508 เลย เชียงคาน อบต.เชียงคาน ศพด.วดัลุมพนิีวนาราม
4509 เลย เชียงคาน อบต.บฮุม ศพด.วดัศรีภมูิ
4510 เลย ดานซาย อบต.กกสะทอน ศพด.บานตูบคอ
4511 เลย ดานซาย อบต.โคกงาม ศพด.วดัสระแกวเจริญธรร.ม
4512 เลย ดานซาย ทต.ศรีสองรัก ศพด.หนามแทง
4513 เลย ดานซาย อบต.ปากหมัน ศพด.บานปากหมัน
4514 เลย ดานซาย อบต.โปงุ ศพด.บานทุงเทงิ
4515 เลย ดานซาย อบต.โพนสูง ศพด.หนองอุมลัว
4516 เลย ดานซาย ทต.ดานซาย ศพด.โรงเรียนชุมชนบานดานซาย
4517 เลย ดานซาย อบต.วงัยาว ศพด.วดัปาุผาซําแคน
4518 เลย ดานซาย อบต.นาดี ศพด.วดัจอมมณี
4519 เลย ดานซาย อบต.อิปุุม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอิปุุม
4520 เลย ดานซาย อบต.นาหอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาหอ
4521 เลย ทาล่ี อบต.โคกใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโคกใหญ
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4522 เลย ทาล่ี อบต.ทาล่ี ศพด.บานกกกานเหลือง
4523 เลย ทาล่ี ทต.ทาล่ี ศพด.เทศบาลตําบลทาล่ี
4524 เลย ทาล่ี อบต.น้ําแคม ศพด.น้ําแคม
4525 เลย ทาล่ี อบต.หนองผือ ศพด.ปากหวย
4526 เลย ทาล่ี อบต.อาฮี ศพด.อาฮี
4527 เลย นาดวง ทต.นาดวง ศพด.เทศบาลตําบลนาดวง1
4528 เลย นาดวง อบต.ทาสวรรคแ ศพด.ทาสวรร.คแ
4529 เลย นาดวง อบต.ทาสะอาด ศพด.ทาสะอาด
4530 เลย นาดวง อบต.นาดวง ศพด.บานหนองแคน
4531 เลย นาดวง ทต.นาดอกคํา ศพด.วดัวเิวกทปีาราม
4532 เลย นาแหว ทต.นาแหว ศพด.เหมืองแพร
4533 เลย นาแหว อบต.แสงภา ศพด.ปาุกอ
4534 เลย นาแหว อบต.นาพงึ ศพด.วดัโพธิช์ัย
4535 เลย นาแหว อบต.นามาลา ศพด.บานโคก
4536 เลย นาแหว อบต.เหลากอหก ศพด.เหลากอหก
4537 เลย ปากชม ทต.เชียงกลม ศพด.กลาง
4538 เลย ปากชม ทต.เชียงกลม ศพด.ปางคอม
4539 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ ศพด.ชมเจริญ
4540 เลย ปากชม ทต.คอนสา ศพด.คอนสา
4541 เลย ปากชม อบต.ปากชม ศพด.นาคอ
4542 เลย ปากชม อบต.หวยบอซืน ศพด.หวยบอซืน
4543 เลย ปากชม อบต.หวยพชิัย ศพด.วดัหงษาวดีวนาราม
4544 เลย ปากชม อบต.หวยพชิัย ศพด.วดัโพนสวาง
4545 เลย ปากชม อบต.หาดคัมภรีแ ศพด.หวยขอบ
4546 เลย ปากชม ทต.ปากชม ศพด.วดัโนนศรีสะอาด
4547 เลย ปากชม ทต.ปากชม ศพด.วดัศรีภธูร
4548 เลย ผาขาว ทต.ทาชางคลอง ศพด.วดัหวยไครศรัทธาธรร.ม
4549 เลย ผาขาว ทต.ทาชางคลอง ศพด.วดัสวางเกาะแกว
4550 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง ศพด.หวยไคร
4551 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง ศพด.วดัไชยศรียาราม
4552 เลย ผาขาว อบต.โนนปาุซาง ศพด.บานโนนปาุซาง
4553 เลย ผาขาว อบต.บานเพิ่ม ศพด.วดัอุทยับรร.พต
4554 เลย ผาขาว อบต.ผาขาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลผาขาว
4555 เลย ภกูระดึง ทต.ภกูระดึง ศพด.ศรีฐาน
4556 เลย ภกูระดึง อบต.ผานกเคา ศพด.ตําบลผานกเคา
4557 เลย ภกูระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วดัสายทอง
4558 เลย ภกูระดึง อบต.ภกูระดึง ศพด.หนองโสนพฒันาราม
4559 เลย ภกูระดึง อบต.หวยสม ศพด.วดัศิริมงคล
4560 เลย ภเูรือ อบต.ลาดคาง ศพด.วดัโพนงาม
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4561 เลย ภเูรือ อบต.หนองบวั ศพด.แกงไฮ
4562 เลย ภเูรือ ทต.รองจิก ศพด.วดัโพนสวาง
4563 เลย ภเูรือ อบต.ทาศาลา ศพด.โรงเรียนบานทาศาลา
4564 เลย ภเูรือ ทต.ภเูรือ ศพด.วดัโพนทอง
4565 เลย ภเูรือ อบต.ปลาบา ศพด.บานปลาบา
4566 เลย ภเูรือ อบต.ปลาบา ศพด.บานกลาง
4567 เลย ภเูรือ อบต.สานตม ศพด.บานถ้ํามูล
4568 เลย ภหูลวง อบต.แกงศรีภมูิ ศพด.สวนปอ
4569 เลย ภหูลวง อบต.แกงศรีภมูิ ศพด.วดัศรีภมูิพฒันา
4570 เลย ภหูลวง อบต.ภหูอ ศพด.ตําบลภหูอ
4571 เลย ภหูลวง อบต.เลยวงัไสยแ ศพด.เลยวงัไสยแ
4572 เลย ภหูลวง อบต.หนองคัน ศพด.หวันา
4573 เลย ภหูลวง อบต.หวยสีเสียด ศพด.วดัไพรสณฑแพฒันา
4574 เลย เมืองเลย ทต.นาออ ศพด.เทศบาลตําบลนาออ
4575 เลย เมืองเลย ทต.น้ําสวย ศพด.เทศบาลตําบลน้ําสวย
4576 เลย เมืองเลย อบต.กกดู ศพด.กกดู-หวยเหล็ก
4577 เลย เมืองเลย อบต.กกดู ศพด.บานโปงุปาุต้ิว
4578 เลย เมืองเลย อบต.กกทอง ศพด.กกทอง
4579 เลย เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษแ ศพด.กางปลา
4580 เลย เมืองเลย อบต.นาแขม ศพด.วดัจอมแจง
4581 เลย เมืองเลย ทต.นาดินดํา ศพด.หนองนาทราย
4582 เลย เมืองเลย ทต.นาดินดํา ศพด.บานหนองผํา
4583 เลย เมืองเลย ทต.นาโปงุ ศพด.หวันา
4584 เลย เมืองเลย ทต.นาอาน ศพด.บานติดตอหมู9
4585 เลย เมืองเลย อบต.น้ําสวย ศพด.วดัศรีสวางวารี
4586 เลย เมืองเลย อบต.เมือง ศพด.วดัวเิวกธรร.มคุณ
4587 เลย เมืองเลย อบต.เมือง ศพด.บานนอยสนามบนิ
4588 เลย เมืองเลย ทม.เลย ศพด.เทศบาล4บานภบูอบดิ
4589 เลย เมืองเลย อบต.เส้ียว ศพด.บานโพนปาุแดง
4590 เลย เมืองเลย อบต.ศรีสองรัก ศพด.วดัโพธิช์ุม
4591 เลย เมืองเลย อบต.น้ําหมาน ศพด.น้ําหมาน
4592 เลย วงัสะพงุ อบต.เขาหลวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาหลวง
4593 เลย วงัสะพงุ อบต.เขาหลวง ศพด.นาหลวง
4594 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองง้ิว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองง้ิว
4595 เลย วงัสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.หนิเกิ้ง
4596 เลย วงัสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.บานลาด
4597 เลย วงัสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.วดัโนนภฝูาง
4598 เลย วงัสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.ทรายขาว
4599 เลย วงัสะพงุ ทต.ปากปวน ศพด.วดัศรีสันตยาราม
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4600 เลย วงัสะพงุ อบต.ผานอย ศพด.เมตตา
4601 เลย วงัสะพงุ อบต.ผาบิ้ง ศพด.นาแก
4602 เลย วงัสะพงุ ทต.ศรีสงคราม ศพด.หวยทรายคํา
4603 เลย วงัสะพงุ ทต.ศรีสงคราม ศพด.โคกหนองแก
4604 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองหญาปลอง ศพด.วดัปาุเลไลยแ
4605 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองหญาปลอง ศพด.บานวงัทอง
4606 เลย วงัสะพงุ ทม.วงัสะพงุ ศพด.เทศบาลเมืองวงัสะพงุอําเภอ
4607 เลย วงัสะพงุ อบต.วงัสะพงุ ศพด.วดัพทัธสีมาราม
4608 เลย หนองหนิ อบต.หนองหนิ ศพด.บานหวยไผใต
4609 เลย หนองหนิ ทต.หนองหนิ ศพด.วดัศรีหนองหนิ
4610 เลย หนองหนิ อบต.ปวนพุ ศพด.ตําบลปวนพุ
4611 เลย หนองหนิ อบต.ตาดขา ศพด.วดัตาดขาพฒันาราม
4612 เลย เมืองเลย ทต.นาดินดํา รร.เทศบาลตําบลนาดินดํา
4613 เลย เมืองเลย ทต.นาโปงุ รร..อนุบาลเทศบาลนาโปงุ
4614 เลย ทาล่ี ทต.ทาล่ี รร.เทศบาลตําบลทาล่ี
4615 เลย ทาล่ี อบต.อาฮี รร..อนุบาลตําบลอาฮี
4616 เลย ภเูรือ ทต.ภเูรือ รร.อนุบาลเทศบาลภเูรือ
4617 เลย ภเูรือ อบต.สานตม รร..อนุบาลตําบลสานตม
4618 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.กระแชง ศพด.บานกระแซงเมืองใหม
4619 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.กระแชง ศพด.หมู18กระแชงใหญ
4620 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ชํา ศพด.บานแจงแมง
4621 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ทุงใหญ ศพด.หมู4ทุงใหญ
4622 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ทุงใหญ ศพด.หมู1โคก
4623 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.โนนสําราญ ศพด.บานโนนสําราญ
4624 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ภเูงิน ศพด.ศูนยแบานสันติสุข
4625 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ภเูงิน ศพด.หมู3นา
4626 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ภผูาหมอก ศพด.หมู4โศกขามปอูม
4627 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.รุง ศพด.หมู7คลองทราย
4628 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ละลาย ศพด.หมู12โคกพฒันา
4629 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.เสาธงชัย ศพด.หมู2ภมูิซรอล
4630 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.สังเม็ก ศพด.วดัโนนแสนสุข
4631 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทม.กันทรลักษแ ศพด.บานน้ําออม(84พรรษา)
4632 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทต.หนองหญาลาด ศพด.วดักระบี่
4633 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ตระกาจ ศพด.วดัตระกาศ
4634 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.เมือง ศพด.บานหนองเดียงนอยโนนใหญ
4635 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ขนุน ศพด.วดันาขนวน
4636 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.น้ําออม ศพด.วดัขนาวราราม
4637 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทต.สวนกลวย ศพด.วดัทุงศรีนวล
4638 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทต.สวนกลวย ศพด.เทศบาลตําบลสวนกลวย
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4639 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.จานใหญ ศพด.วดัจานคุณาราม
4640 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.เวยีงเหนือ ศพด.วดัจันทอง
4641 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.กุดเสลา ศพด.วดันารังการวราราม
4642 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.กุดเสลา ศพด.บานหนองรุง
4643 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.บงึมะลู ศพด.บานบงึมะลู
4644 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ ทต.กันทรารมยแ ศพด.โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ
4645 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ ทต.กันทรารมยแ ศพด.หมู5คําเมย
4646 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ผักแพว ศพด.หมู7บานหนองมวง
4647 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองบวั ศพด.วดับานหนองบวั
4648 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ทาม ศพด.วดับานสระสิม
4649 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ละทาย ศพด.วดับานละทาย
4650 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองหวัชาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหวัชาว
4651 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.จาน ศพด.โรงเรียนบานพะแนง
4652 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยาง
4653 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.บวันอย ศพด.โรงเรียนบานขาม
4654 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ดู ศพด.โรงเรียนบานคลอมิตรภาพ
4655 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ดูน ศพด.วดัศรีมังคลาราม
4656 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.คําเนียม ศพด.วดับานนางกวาง
4657 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.โนนสัง ศพด.วดัหนองบวัไชยวาน
4658 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.เมืองนอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองนอย
4659 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองแกว ศพด.วดัสงาวราราม
4660 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.อีปาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอีปาด
4661 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองแวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองแวง
4662 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.โดด ศพด.เทศบาลตําบลโดด
4663 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.ผือใหญ ศพด.หมู1ผือ
4664 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.เสียว ศพด.หมู1เสียว
4665 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.อีเซ ศพด.หมู5อีเซ
4666 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.หนองมา ศพด.บานจาน
4667 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.โคกเพชร ศพด.หมู6เสลา
4668 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ตาอุด ศพด.หมู4เด่ือทํานบ
4669 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.นิคมพฒันา ศพด.วดัคายนิคม
4670 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ปรือใหญ ศพด.หมู3ตาเบ฿าะ
4671 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ลมศักด์ิ ศพด.หมู8จันลม
4672 ศรีสะเกษ ขุขันธแ ทต.ศรีสะอาด ศพด.หมู6ศรีสะอาด
4673 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.โสน ศพด.วดับานอาวอย
4674 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หนองฉลอง ศพด.หมู6นิคมซอยกลาง
4675 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวัเสือ ศพด.บานคลองสุด
4676 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.กฤษณา ศพด.โรงเรียนบานกฤษณา
4677 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.กันทรารมยแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกันทรารมยแ
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4678 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.จะกง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจะกง
4679 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ใจดี ศพด.บานอังกุล
4680 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ตะเคียน ศพด.วดับานตะเคียน
4681 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.สําโรงตาเจ็น ศพด.บานโนนดูหมู3
4682 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ปราสาท(อ.ขุขันธแ) ศพด.วดัจันทราปราสาท
4683 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวยสําราญ ศพด.เสลานาก฿อก
4684 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ดองกําเม็ด ศพด.วดับานกระโพธิช์างหมอ
4685 ศรีสะเกษ ขุขันธแ ทต.เมืองขุขันธแ(หวยเหนือ) ศพด.วดัไทยเทพนิมิตร
4686 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.สะเดาใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสะเดาใหญ
4687 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ศรีตระกูล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีตระกูล
4688 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวยใต ศพด.บานปราสาท
4689 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวยเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยเหนือ
4690 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ ศพด.โรงเรียนบานศิริขุนหาญ
4691 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ ศพด.บานศาลา(บานสิ)
4692 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวนั ศพด.เทศบาล1กระเบาะตะหลุง
4693 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวนั ศพด.วดักันจด
4694 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กันทรอม ศพด.หมู8ตาเอกใหม
4695 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กันทรอม ศพด.วดักันทรอมอุดม
4696 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ขุนหาญ ศพด.หมู4บานแดง
4697 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.บกัดอง ศพด.วดับกัดอง
4698 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.พราน ศพด.วดัสุพรรณรัตนแ
4699 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.พราน ศพด.วดับานโนนแฝก
4700 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.โพธิว์งศแ ศพด.หมู2เขวา
4701 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.หวยจันทรแ ศพด.หมู5น้ําตกหวยจันทรแ
4702 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ไพร ศพด.วดับานไพร
4703 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โนนสูง ศพด.บานหนองบวั
4704 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โพธิก์ระสังขแ ศพด.ที1่หมู11บานแต
4705 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ภฝููาย ศพด.หมู3บานกุดนาแกว
4706 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ ศพด.เทศบาลตําบลสิ
4707 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ ศพด.หมู2หนองปลาเข็ง
4708 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหลากวาง ศพด.โรงเรียนบานหนองสนม
4709 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนคอ ศพด.วดัพทิกัษแษณิธรรมนิเวศนแ
4710 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.หนองกุง ศพด.วดัหนองหนิ
4711 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก ศพด.วดัหนองดินดํา
4712 ศรีสะเกษ บงึบรูพแ ทต.บงึบรูพแ ศพด.หมู8เปาฺะ(ศูนยแเทศบาลตําบลบงึบรูพแ)
4713 ศรีสะเกษ บงึบรูพแ อบต.เปาฺะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเปาฺะ
4714 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.หนองงูเหลือม ศพด.หมู11หนองงูเหลือม
4715 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.หนองฮาง ศพด.โรงเรียนบานสรางเม็ก
4716 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.เสียว(อ.เบญจลักษแ) ศพด.วดับานเสียว
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4717 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.หนองหวา ศพด.บานหนองบวัใหญหมู3
4718 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.ทาคลอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาคลอ
4719 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.ตูม ศพด.หมู11ตูม
4720 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.สําโรงปราสาท ศพด.หมู2สําโรงปราสาท
4721 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.หนองเชียงทนู ศพด.วดัศิริสวาง
4722 ศรีสะเกษ ปรางคแกู ทต.ปรางคแกู ศพด.เทศบาลตําบลปรางคแกู
4723 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.สมอ ศพด.วดักระตายดอน
4724 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.พมิาย ศพด.วดัสนาย
4725 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.สวาย ศพด.วดัสวาย
4726 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.ดู(อ.ปรางคแกู) ศพด.วดัโนนดู
4727 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.โพธิศ์รี ศพด.วดักอกหวาน
4728 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.พมิายเหนือ ศพด.บานแคน
4729 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.กู ศพด.วดับานกู
4730 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.กู ศพด.วดับานกะดึ
4731 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.พรหมสวสัด์ิ ศพด.หมู7รองสะอาด
4732 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.พยุหแ ศพด.หนองหวาทบัทยั
4733 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.ตําแย ศพด.วดัตําแย
4734 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.โนนเพก็ ศพด.วดัศรีกรุง
4735 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.หนองคา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองคา
4736 ศรีสะเกษ พยุหแ ทต.พยุหแ ศพด.เทศบาลตําบลพยุหแ
4737 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.ปราสาทเยอ ศพด.วดัปะอาง
4738 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.สุขสวสัด์ิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสุขสวสัด์ิ
4739 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.ดินแดง ศพด.วดัหนองอารี
4740 ศรีสะเกษ ไพรบงึ ทต.ไพรบงึ ศพด.วดัไพรบงึ
4741 ศรีสะเกษ ไพรบงึ ทต.ไพรบงึ ศพด.วดัสําโรงพลัน
4742 ศรีสะเกษ ไพรบงึ ทต.สําโรงพลัน ศพด.เทศบาลตําบลสําโรงพลัน
4743 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.โนนปนู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนปนู
4744 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.ไพรบงึ ศพด.เฉลิมพระเกียรติ
4745 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.โคกตาล ศพด.หมู1โคกตาล
4746 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.โคกตาล ศพด.โรงเรียนบานลุมพกุคลองแกว
4747 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ดงรัก ศพด.หมู1นาตราว
4748 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ตะเคียนราม ศพด.บานระเปาฺะ
4749 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ไพรพฒันา ศพด.วดัไพรพฒันา
4750 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ไพรพฒันา ศพด.วดันาสวรรคแ
4751 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ละลม ศพด.โรงเรียนบานละลม
4752 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.หวยต๊ึกชู ศพด.บานทุงหลวง
4753 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.หวยตามอญ ศพด.หวยตามอญ
4754 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.หวยตามอญ ศพด.วดับานทํานบ
4755 ศรีสะเกษ เมืองจันทรแ อบต.ตาโกน ศพด.หมู3วดั
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4756 ศรีสะเกษ เมืองจันทรแ ทต.เมืองจันทรแ ศพด.วดัหนองแคนใหญ
4757 ศรีสะเกษ เมืองจันทรแ ทต.หนองใหญ ศพด.วดัปลาซิว
4758 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด ศพด.หมู1คูซอด
4759 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน(อ.เมืองฯ) ศพด.บานหนองคูหมู4
4760 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ ศพด.หมู1,7ตะดอบ
4761 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุม ศพด.หมู6โนนแกด
4762 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต.น้ําคํา ศพด.วดัสวางอารมณแ
4763 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธิ(์อ.เมืองฯ) ศพด.หมู1โพธิ์
4764 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา ศพด.วดัโพนขา
4765 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หญาปลอง ศพด.บานหญาปลอง
4766 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว(อ.เมืองฯ) ศพด.หมู2,3หนองแกว
4767 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก ศพด.หมู1หนองครก
4768 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ(อ.เมืองฯ) ศพด.หมู2หนองไฮ
4769 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ ศพด.หมู6กานเหลือง
4770 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ ศพด.ศูนยแโนนสํานัก
4771 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนคอ ศพด.วดัโพนคอ
4772 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ ศพด.ตําบลหนองไผ
4773 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ซํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลซํา
4774 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา ศพด.บานกอก-โนนสังขแ
4775 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย ทต.ยางชุมนอย ศพด.หมู10ยางชุมนอย
4776 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย ทต.ยางชุมนอย ศพด.วดัยางชุมนอย
4777 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.คอนกาม ศพด.หมู7คอนกาม
4778 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.บงึบอน ศพด.หมู7โนนสูง
4779 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.ล้ินฟาู ศพด.โรงเรียนบานล้ินฟาู
4780 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.กุดเมืองฮาม ศพด.วดับานกุดเมืองฮาม
4781 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.ยางชุมใหญ ศพด.วดัยางชุมใหญ
4782 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.โนนคูณ ศพด.บานโนนคูณ
4783 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.ไผ ศพด.หมู5คูสระ
4784 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.เมืองคง ศพด.หมู12หนองหวัลิง
4785 ศรีสะเกษ ราษไีศล ทต.สมปอุย ศพด.หมู8บงึหมอกนอย
4786 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หนองแค ศพด.หมู14ผ้ึง
4787 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หนองหมี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองหมี
4788 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.ดู(อ.ราษไีศล) ศพด.บานดูคอ
4789 ศรีสะเกษ ราษไีศล ทต.บวัหุง ศพด.เทศบาลตําบลบวัหุง
4790 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หนองอึ่ง ศพด.โรงเรียนบานโตงโตน
4791 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.จิกสังขแทอง ศพด.โรงเรียนบานจิก
4792 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.ดาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดาน
4793 ศรีสะเกษ ราษไีศล ทต.เมืองคง ศพด.เทศบาลเมืองคง
4794 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.สรางปีๆ ศพด.วดัดานนอกดง
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4795 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.เมืองแคน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเมืองแคน
4796 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หวานคํา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวานคํา
4797 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ดวนใหญ ศพด.โรงเรียนบานโนนดู
4798 ศรีสะเกษ วงัหนิ ทต.บสูุง ศพด.วดับานกระเอิน
4799 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.โพนยาง ศพด.วดัราษฎรแทรงธรรม
4800 ศรีสะเกษ วงัหนิ ทต.วงัหนิ ศพด.วดับานทุง
4801 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.บอแกว ศพด.วดันิคม2
4802 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ธาตุ ศพด.บานหนองคู
4803 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ศรีสําราญ ศพด.วดับานหนองทุม
4804 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ทุงสวาง ศพด.บานเจาทุง
4805 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว ศพด.บานศรีแกว
4806 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย ศพด.โรงเรียนพงิพวย
4807 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม ศพด.บานโนนงาม
4808 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขาว ศพด.วดับานกระหวนั
4809 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ ศพด.วดัสะพงุ
4810 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ ศพด.บานสําโรงระวี
4811 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สระเยาวแ ศพด.บานหนองบวัทอง
4812 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ตูม(อ.ศรีรัตนะ) ศพด.บานหนองกันจง-บานไฮ
4813 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง ศพด.หมู2บานโพธิ์
4814 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.โจดมวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโจดมวง
4815 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบวัดง ศพด.โรงเรียนบานหนองบวัดง
4816 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.กุง ศพด.วดับานกุง
4817 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.กุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกุง(บานสงยาง)
4818 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.กลวยกวาง ศพด.วดักลวยกวาง
4819 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั ทต.จานแสนไชย ศพด.วดัพะวร
4820 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั ทต.จานแสนไชย ศพด.หมู10บานหนองแสนไชย
4821 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.เมืองหลวง ศพด.หมู7ออ
4822 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั ทต.หวยทบัทนั ศพด.วดัประชาสังสรรคแ
4823 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.ปราสาท ศพด.วดัปราสาท
4824 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.ผักไหม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลผักไหม
4825 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.หวยทบัทนั ศพด.บานสรางเรือ
4826 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.กานเหลือง ศพด.บานหนองจินดานอยหมู13
4827 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ขะยูง ศพด.ตําบลขะยูง
4828 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.แขม ศพด.วดัโพนทอง
4829 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.โคกจาน ศพด.เทศบาลตําบลโคกจาน
4830 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.โคกหลาม ศพด.หมู9โนนนอย
4831 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.แต ศพด.หมู1แต
4832 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ทุงไชย ศพด.หมู9ทุงไชย
4833 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย ศพด.หมู6บอนใหญ
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4834 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.รังแรง ศพด.วดัไตรมาศ
4835 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.สระกําแพงใหญ ศพด.หมู2กําแพง
4836 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.สําโรง ศพด.หมู9สวนฝูาย
4837 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.หนองหาง ศพด.หมู2หนองหาง
4838 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.หวัชาง ศพด.หมู1หวัชาง
4839 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ตาเกษ ศพด.โรงเรียนบานหนองเหล็ก
4840 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.หนองไฮ ศพด.บานกอหมู9
4841 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.อีหลํ่า ศพด.วดัโนนดู
4842 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.แข ศพด.บานอะลาง
4843 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ปะอาว ศพด.วดับานปะอาว
4844 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.กําแพง ศพด.เทศบาลตําบลกําแพง
4845 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.อุทมุพรพสัิย ศพด.เทศบาลตําบลอุทมุพรพสัิย
4846 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.น้ําเกล้ียง ศพด.วดัสวางวารีรัตนาราม
4847 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.น้ําเกล้ียง ศพด.วดัน้ําเกล้ียง
4848 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.เขิน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขิน1
4849 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.เขิน ศพด.วดับานเขิน
4850 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.รุงระวี ศพด.วดับานสนาย
4851 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.ตองปดิ ศพด.วดับวัระรมยแ
4852 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.คูบ ศพด.วดับานคูบ
4853 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.ละเอาะ ศพด.วดัละเอาะ
4854 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดแฮด ศพด.กุดแฮด
4855 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดไห ศพด.บานกลาง
4856 สกลนคร กุดบาก ทต.นามอง ศพด.หนองสะไน
4857 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดบาก ศพด.วดักุดบาก
4858 สกลนคร กุสุมาลยแ ทต.กุสุมาลยแ ศพด.วยัเตาะแตะ
4859 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.นาเพยีง ศพด.บานหนองปลาตอง
4860 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.นาโพธิ์ ศพด.บานมวง
4861 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.โพธไิพศาล ศพด.วดักลางวทิยา
4862 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.อุมจาน ศพด.แสนพนั
4863 สกลนคร คําตากลา อบต.นาแต ศพด.ชุมชนพอกใหญ
4864 สกลนคร คําตากลา ทต.แพด ศพด.แพด
4865 สกลนคร คําตากลา อบต.หนองบวัสิม ศพด.หนองบวัสิม
4866 สกลนคร คําตากลา อบต.หนองบวัสิม ศพด.บานปากโนด
4867 สกลนคร คําตากลา ทต.คําตากลา ศพด.เทศบาลตําบลคําตากลา
4868 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ อบต.ดานมวงคํา ศพด.มวงไข
4869 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ ทต.ตองโขบ ศพด.บานโคกศรีสุพรรณ
4870 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ อบต.แมดนาทม ศพด.หนองสระพงั
4871 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ อบต.เหลาโพนคอ ศพด.โพนคอ
4872 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ อบต.เหลาโพนคอ ศพด.หวยยางเหนือ
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4873 สกลนคร เจริญศิลป อบต.เจริญศิลป ศพด.ทุงคํา
4874 สกลนคร เจริญศิลป อบต.ทุงแก ศพด.โคกชัยวาน
4875 สกลนคร เจริญศิลป อบต.บานเหลา ศพด.บานเหลา
4876 สกลนคร เจริญศิลป ทต.เจริญศิลป ศพด.เทศบาลตําบลเจริญศิลป
4877 สกลนคร เจริญศิลป อบต.โคกศิลา ศพด.บานหนองทุม
4878 สกลนคร เจริญศิลป อบต.หนองแปน ศพด.บานนาสีนวลใต
4879 สกลนคร เจริญศิลป อบต.หนองแปน ศพด.บานหนองแปน
4880 สกลนคร เตางอย อบต.จันทรแเพญ็ ศพด.นาหลวง
4881 สกลนคร เตางอย อบต.เตางอย ศพด.เตางอย
4882 สกลนคร เตางอย อบต.เตางอย ศพด.นางอย
4883 สกลนคร เตางอย อบต.นาตาล ศพด.นาอาง
4884 สกลนคร เตางอย อบต.บงึทวาย ศพด.ดงหลวง
4885 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.นิคมน้ําอูน ศพด.บานนาคํา
4886 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.สุวรรณคาม ศพด.บานหนองปลิงนอย
4887 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.หนองปลิง ศพด.หนองปลิง
4888 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.หนองบวั ศพด.บานโคกสมบรูณแ
4889 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง ศพด.โพนไค
4890 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทอง ศพด.ดงหวยเปลือย
4891 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทอง ศพด.บานหนองลาด
4892 สกลนคร บานมวง อบต.ดงเหนือ ศพด.บานหนองเเอก
4893 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว ศพด.บอแกว
4894 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว ศพด.บานหวาน
4895 สกลนคร บานมวง อบต.มวง ศพด.บานดงยาง
4896 สกลนคร บานมวง อบต.มาย ศพด.บานมาย
4897 สกลนคร บานมวง อบต.หนองกวัง่ ศพด.บานคําลอดพื้น
4898 สกลนคร บานมวง อบต.หนองกวัง่ ศพด.หนองกวัง๋
4899 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทองใต ศพด.บานโคกสงา
4900 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทองใต ศพด.บานดงหมอทอง
4901 สกลนคร บานมวง ทต.หวยหลัว ศพด.บานหวยหลัว
4902 สกลนคร บานมวง ทต.หวยหลัว ศพด.บานเหลาผักใส
4903 สกลนคร บานมวง อบต.โนนสะอาด ศพด.พทุธรักษาไทยเสรี
4904 สกลนคร พรรณานิคม อบต.ชางมิ่ง ศพด.ตาลเลียน
4905 สกลนคร พรรณานิคม อบต.เชิงชุม ศพด.บานเชิงชุม
4906 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาใน ศพด.ผักคําภู
4907 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาหวับอ ศพด.วดัโพธิคํ์า
4908 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พอกนอย ศพด.บดมาด
4909 สกลนคร พรรณานิคม อบต.บะฮี ศพด.บะฮี
4910 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พรรณานคร ศพด.บะทอง-นาหวัชาง
4911 สกลนคร พรรณานิคม ทต.ไร ศพด.ไร
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4912 สกลนคร พรรณานิคม ทต.วงัยาง ศพด.บงึ
4913 สกลนคร พรรณานิคม ทต.วงัยาง ศพด.วงัยาง
4914 สกลนคร พรรณานิคม ทต.บวัสวาง ศพด.บานโนนทรายคํา
4915 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พรรณานิคม ศพด.เทศบาลตําบลพรรณานิคม
4916 สกลนคร พงัโคน อบต.ตนผ้ึง ศพด.ตนผ้ึง
4917 สกลนคร พงัโคน ทต.พงัโคนศรีจําปา ศพด.นาเหมือง
4918 สกลนคร พงัโคน อบต.มวงไข ศพด.ตําบลมวงไข
4919 สกลนคร พงัโคน ทต.แร ศพด.บานดานพฒันา
4920 สกลนคร พงัโคน ทต.แร ศพด.บานโคกสะอาด
4921 สกลนคร พงัโคน ทต.ไฮหยอง ศพด.ฝใๆงแดง
4922 สกลนคร พงัโคน ทต.ไฮหยอง ศพด.ภเูงิน
4923 สกลนคร พงัโคน ทต.พงัโคน ศพด.เทศบาลตําบลพงัโคน
4924 สกลนคร โพนนาแกว ทต.เชียงสือ ศพด.อุดมวฒันา
4925 สกลนคร โพนนาแกว อบต.นาตงวฒันา ศพด.โพนแคนอย
4926 สกลนคร โพนนาแกว อบต.นาตงวฒันา ศพด.บุง
4927 สกลนคร โพนนาแกว อบต.บานแปนู ศพด.บานทาศาลา
4928 สกลนคร โพนนาแกว ทต.บานโพน ศพด.เทศบาลตําบลบานโพน
4929 สกลนคร โพนนาแกว ทต.นาแกว ศพด.วดัยอดลําธาร
4930 สกลนคร ภพูาน อบต.กกปลาซิว ศพด.กกปลาซิว
4931 สกลนคร ภพูาน ทต.โคกภู ศพด.ยางโลน
4932 สกลนคร ภพูาน ทต.สรางคอ ศพด.ชมภพูานเหนือม.1
4933 สกลนคร ภพูาน อบต.หลุบเลา ศพด.ฮองสิม
4934 สกลนคร ภพูาน อบต.หลุบเลา ศพด.จัดระเบยีบ
4935 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ ศพด.ดงมะไฟ
4936 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ขมิ้น ศพด.โคกเลาะนอย
4937 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ขมิ้น ศพด.บานพาน
4938 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.โคกกอง ศพด.หนองใส
4939 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ง้ิวดอน ศพด.นายอ
4940 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เชียงเครือ ศพด.เชียงเครือ
4941 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ดงชน ศพด.แมด
4942 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ ศพด.ดงมะไฟ
4943 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เมืองทองทาแร ศพด.พะโค
4944 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ธาตุนาเวง ศพด.มะขามปอูม
4945 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม ศพด.โนนหอม
4946 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.พงัขวาง ศพด.บานพงัขวางกลาง
4947 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.พงัขวาง ศพด.บานพงัขวางเหนือ
4948 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.มวงลาย ศพด.หนองหาง
4949 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด ศพด.หนองลาด
4950 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.หวยยาง ศพด.ลาดสมบรูณแ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
4951 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เหลาปอแดง ศพด.บานหนองแคน
4952 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ฮางโฮง ศพด.ดอนกระเล็น
4953 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร ศพด.ชุมชนนาออยคําสะอาด
4954 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ทาแร ศพด.เทศบาลตําบลทาแร
4955 สกลนคร วานรนิวาส ทต.กุดเรือคํา ศพด.พฒันา
4956 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ขัวกาย ศพด.บานขัวกาย
4957 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ขัวกาย ศพด.บานขาม
4958 สกลนคร วานรนิวาส อบต.คอนสวรรคแ ศพด.โพธิท์อง
4959 สกลนคร วานรนิวาส อบต.คอนสวรรคแ ศพด.บานคอนสวรรคแ
4960 สกลนคร วานรนิวาส ทต.คูสะคาม ศพด.โคกแสง
4961 สกลนคร วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย ศพด.ปานเจริญ
4962 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.บานหวยไรม.13
4963 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.บานหนองตากวย
4964 สกลนคร วานรนิวาส ทต.หนองแวง ศพด.เทศบาลตําบลหนองแวง
4965 สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต ศพด.โนนเจริญศิลป
4966 สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต ศพด.บานหนองแวง
4967 สกลนคร วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.วดัโนนสวางภริมยแ
4968 สกลนคร วานรนิวาส อบต.นาคํา ศพด.บานหนองมวง
4969 สกลนคร วานรนิวาส ทต.นาซอ ศพด.เทศบาลตําบลนาซอ
4970 สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส ศพด.วดัโพธิช์ัยวทิยาราม
4971 สกลนคร วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.บานวงับงนอย
4972 สกลนคร วานรนิวาส อบต.อินทรแแปลง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลอินทรแแปลง
4973 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ศรีวชิัย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีวชิัย
4974 สกลนคร วาริชภมูิ อบต.คอเขียว ศพด.ปาุโจดดงบงั
4975 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.คําบอ ศพด.ตาดภวูง
4976 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.ปลาโหล ศพด.บานไฮ-ปลาโหล
4977 สกลนคร วาริชภมูิ อบต.วาริชภมูิ ศพด.วดัพระธาตุศรีมงคล
4978 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.หนองลาด(อ.วาริชภมูิ) ศพด.จําปา
4979 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.วาริชภมูิ ศพด.เทศบาลตําบลวาริชภมูิ
4980 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.คอใต ศพด.ชุมพลม.4
4981 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.คําสะอาด ศพด.วดัสุวรรณวสุิทธาราม
4982 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.คําสะอาด ศพด.วดัอัมพวนั
4983 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.โคกสี ศพด.โคกสี
4984 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลโกน ศพด.โคกพทุรา
4985 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง ศพด.ตาลเนิ้ง
4986 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ธาตุทอง ศพด.เด่ือ
4987 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.บงใต ศพด.กุดจิก
4988 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.บงใต ศพด.บอราง
4989 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.บงเหนือ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
4990 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พนันา ศพด.พนันา
4991 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.แวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแวง
4992 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.ดอนเขือง ศพด.บานสรางแปนู
4993 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน ศพด.โรงเรียนบานงอนหนองพะเนาวแ
4994 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานถอน ศพด.บานหนามแทงนอย
4995 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ทรายมูล ศพด.บานทรายมูล
4996 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.หนองหลวง ศพด.วดัสโมสรประชาสามัคคี
4997 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.บานตาย ศพด.บานตายใหมพฒันา
4998 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โพนสูง ศพด.บานโพนสวาง
4999 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน ศพด.เทศบาลตําบลสวางแดนดิน
5000 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว ศพด.หนองแซง
5001 สกลนคร สองดาว ทต.ทาศิลา ศพด.สีสุก
5002 สกลนคร สองดาว ทต.ปทมุวาปี ศพด.หนองมวง
5003 สกลนคร สองดาว ทต.วฒันา ศพด.บานดงแสนตอ
5004 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาวหนองแดง ศพด.บานทนัสมัย
5005 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.ทากอน ศพด.ทากอน
5006 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.ทากอน ศพด.ดอนแดง
5007 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี ศพด.วดัศรีบญุเรือง
5008 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี ศพด.วดัศรีบญุเรือง(โนนสวรรคแ)
5009 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.บะหวา ศพด.บะหวา
5010 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนงาม ศพด.โพนงาม
5011 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนงาม ศพด.บานดงสาร
5012 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.โพนแพง ศพด.กลาง-นาโน
5013 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.วาใหญ ศพด.บานหนองบวัแดง
5014 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.สามัคคีพฒันา ศพด.นาดอกไม
5015 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.อากาศ ศพด.เมนใหญ
5016 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย ศพด.เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
5017 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ รร.เทศบาลตําบลดงมะไฟ
5018 สกลนคร คําตากลา ทต.แพด รร.อนุบาลเทศบาลแพด
5019 สกลนคร เจริญศิลป ทต.เจริญศิลป รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเจริญศิลป
5020 สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
5021 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.วาริชภมูิ รร.เทศบาลวาริชภมูิ
5022 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว รร.เทศบาลสองดาว
5023 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.บะหวา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบะหวา
5024 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย รร.เทศบาลตําบลอากาศอํานวย(ชุมชนอุปถัมภแ)
5025 สุรินทรแ กาบเชิง ทต.กาบเชิง ศพด.ตาเกาวแใหม
5026 สุรินทรแ กาบเชิง ทต.กาบเชิง ศพด.ปราสาทเบง
5027 สุรินทรแ กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน ศพด.โคกตะเคียน
5028 สุรินทรแ กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน ศพด.บานสวาย



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
5029 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.ดาน ศพด.ดาน
5030 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.ดาน ศพด.โพนทอง
5031 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.ตะเคียน ศพด.ตะเคียน
5032 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.แนงมุด ศพด.แนงมุด
5033 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.แนงมุด ศพด.บานวงัทอง
5034 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.คูตัน ศพด.บานคูตัน
5035 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ ทต.เขวาสินรินทรแ ศพด.โชค
5036 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.ตากูก ศพด.บานอําปลึสนวน
5037 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.บานแร ศพด.บานกันเตรียง
5038 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.ปราสาททอง ศพด.ตาปดุ
5039 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.บงึ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบงึ
5040 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.ระเวยีง ศพด.โนนนอย
5041 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.หนองเทพ ศพด.วดัเทพรัตนาราม
5042 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.หนองหลวง ศพด.บานหนองหลวง
5043 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.โนน ศพด.วดัสุวรรณวารี
5044 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.โนน ศพด.บานผักไหม
5045 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.คําผง ศพด.โรงเรียนบานอาพดื
5046 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ศพด.บานโนนคอทอง
5047 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.จีกแดก ศพด.บานจีกแดก
5048 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.ตาเมียง ศพด.บานตาเมียง
5049 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.ตาเมียง ศพด.บานหนองคันนา
5050 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.บกัได ศพด.บานอําปลึ
5051 สุรินทรแ จอมพระ อบต.ชุมแสง ศพด.อุดม
5052 สุรินทรแ จอมพระ อบต.บานผือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานผือ
5053 สุรินทรแ จอมพระ ทต.บแุกรง ศพด.ขาม
5054 สุรินทรแ จอมพระ อบต.เปๅนสุข ศพด.ขมิ้น-โพธิง์าม
5055 สุรินทรแ จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.บานกรูดหนองซํา
5056 สุรินทรแ จอมพระ อบต.ลุมระวี ศพด.บานตากวน
5057 สุรินทรแ จอมพระ อบต.หนองสนิท ศพด.หนองสนิท
5058 สุรินทรแ จอมพระ ทต.จอมพระ ศพด.โรงเรียนบานจอมพระ
5059 สุรินทรแ จอมพระ อบต.จอมพระ ศพด.อนุบาล3ขวบ
5060 สุรินทรแ จอมพระ ทต.กระหาด ศพด.บานกันโจรงหมู1
5061 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.ไพรขลา ศพด.ไพรขลา
5062 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.ยะวกึ ศพด.วดัโพธิง์ามยะวกึ
5063 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.ศรีณรงคแ ศพด.วดัศรัทธาวารินทรแ
5064 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.ศรีณรงคแ ศพด.วดัคลองสวางโพธิท์อง
5065 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.กระเบื้อง ศพด.วดัทุงสวางหวันาคํา
5066 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.เมืองบวั ศพด.วดัประชาสังคม
5067 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.สระขุด ศพด.ตําบลสระขุด
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5068 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.ชุมพลบรีุ ศพด.เทศบาลตําบลชุมพลบรีุ
5069 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.ทุงศรีชุมพล ศพด.วดัโนนสวรรคแ
5070 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.นาหนองไผ ศพด.บานกระเบื้อง
5071 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.หนองเรือ ศพด.หนองเรือ
5072 สุรินทรแ ทาตูม อบต.กระโพ ศพด.กระโพ
5073 สุรินทรแ ทาตูม อบต.ทุงกุลา ศพด.ตานบ
5074 สุรินทรแ ทาตูม อบต.บะ ศพด.บะ
5075 สุรินทรแ ทาตูม อบต.บวัโคก ศพด.ธรรมษา
5076 สุรินทรแ ทาตูม อบต.พรมเทพ ศพด.ตาโต
5077 สุรินทรแ ทาตูม ทต.เมืองแก ศพด.วดับานหนองยาง
5078 สุรินทรแ ทาตูม อบต.หนองบวั(อ.ทาตูม) ศพด.โรงเรียนหนองบวัมิตรภาพที่85
5079 สุรินทรแ ทาตูม อบต.ทาตูม ศพด.วดัจําปาราม
5080 สุรินทรแ ทาตูม อบต.ทาตูม ศพด.วดัปทมุทอง
5081 สุรินทรแ ทาตูม อบต.โพนครก ศพด.วดัโพธิส์วางโพนครก
5082 สุรินทรแ ทาตูม อบต.หนองเมธี ศพด.วดัศรีสวางทุงโก
5083 สุรินทรแ ทาตูม ทต.ทาตูม ศพด.เทศบาลตําบลทาตูม
5084 สุรินทรแ บวัเชด อบต.ตาวงั ศพด.บานแสนสําราญ
5085 สุรินทรแ บวัเชด อบต.สําเภาลูน ศพด.ไทยเจริญ
5086 สุรินทรแ บวัเชด อบต.อาโพน ศพด.รุน
5087 สุรินทรแ บวัเชด ทต.บวัเชด ศพด.เทศบาลตําบลบวัเชด1
5088 สุรินทรแ บวัเชด อบต.สะเดา ศพด.ตําบลสะเดา
5089 สุรินทรแ บวัเชด อบต.บวัเชด ศพด.บานปะเดียก
5090 สุรินทรแ ปราสาท อบต.กังแอน ศพด.ตาเสาะ
5091 สุรินทรแ ปราสาท ทต.กันตวจระมวล ศพด.บานสระ
5092 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โคกยาง ศพด.บานละลม
5093 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โคกยาง ศพด.กะดาด
5094 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.บานตาวร
5095 สุรินทรแ ปราสาท อบต.เชื้อเพลิง ศพด.รําเบอะ
5096 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ทมอ ศพด.บานโคกบุ
5097 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ทุงมน ศพด.หนองโบสถแ
5098 สุรินทรแ ปราสาท อบต.บานไทร ศพด.บานไทร
5099 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ปราสาททนง ศพด.บานทนง
5100 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ปรือ ศพด.ตาลอก
5101 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ปรือ ศพด.บกัดอก
5102 สุรินทรแ ปราสาท อบต.บานพลวง ศพด.ปใงเม็ง
5103 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ไพล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไพล
5104 สุรินทรแ ปราสาท อบต.สมุด ศพด.สมุด
5105 สุรินทรแ ปราสาท อบต.หนองใหญ ศพด.บานก็วล
5106 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ประทดับุ ศพด.ตําบลประทดับุ
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5107 สุรินทรแ ปราสาท ทต.กังแอน ศพด.วดัสุวรรณวจิิตร
5108 สุรินทรแ ปราสาท ทต.นิคมปราสาท ศพด.เทศบาลตําบลนิคมปราสาท
5109 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ตานี ศพด.วดันิคมเขตฯ
5110 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.โชคนาสาม
5111 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ตาเบา ศพด.บานหนองจอก
5112 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.กาเกาะ ศพด.กาเกาะ
5113 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.แกใหญ ศพด.โรงเรียนบานแกใหญ
5114 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.คอโค ศพด.คอโค
5115 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เฉนียง ศพด.วดับานเฉนียง
5116 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ตระแสง ศพด.ตระแสง
5117 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ต้ังใจ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลต้ังใจ
5118 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ตาอ็อง ศพด.บานยาง
5119 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ทาสวาง ศพด.บานทาสวาง
5120 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ทาสวาง ศพด.บานตาแบน
5121 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ทาสวาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาสวาง
5122 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เทนมียแ ศพด.ทํานบ
5123 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นาบวั ศพด.บานตังกอ(นาสาม)
5124 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เพี้ยราม ศพด.พญาราม
5125 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ราม ศพด.ราม
5126 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สวาย ศพด.สวาย
5127 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.แสลงพนัธแ ศพด.แสลงพนัธแ
5128 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นอกเมือง ศพด.โรงเรียนบานโคกมะเมียน
5129 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นอกเมือง ศพด.โรงเรียนบานตะตึงไถง
5130 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นาดี ศพด.บานกระทมพรง
5131 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นาดี ศพด.โรงเรียนบานประทดับอุาลอ
5132 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สลักได ศพด.บานตะบลั
5133 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ ทม.สุรินทรแ ศพด.วดัศาลาลอย
5134 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สําโรง ศพด.วดัทพักระบอื
5135 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สําโรง ศพด.วดัราษฎรแแจมจันทรแ
5136 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เมืองที ศพด.ตําบลเมืองที
5137 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.บฤุาษี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบฤุาษี
5138 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ ทต.เมืองที ศพด.เทศบาลตําบลเมืองที
5139 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.กุดขาคีม ศพด.ลําเพญิ
5140 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.แก ศพด.หนองบวันอย
5141 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ดอนแรด ศพด.บานหนองหนิ
5142 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ทบัใหญ ศพด.จาน
5143 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.น้ําเขียว ศพด.วดัอุทมุพรน้ําเขียว
5144 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.เบดิ ศพด.วดัชัยราษฏรแบํารุง
5145 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ยางสวาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยางสวาง
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5146 สุรินทรแ รัตนบรีุ ทต.รัตนบรีุ ศพด.เทศบาลตําบลรัตนบรีุ
5147 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ธาตุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลธาตุ
5148 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ไผ ศพด.วดัศรีลาวรรณ
5149 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.หนองบวับาน ศพด.บานกกขา
5150 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.หนองบวัทอง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบวัทอง
5151 สุรินทรแ ลําดวน อบต.โชกเหนือ ศพด.อําปลึ
5152 สุรินทรแ ลําดวน อบต.ตระเปยีงเตีย ศพด.โคกกระโดน
5153 สุรินทรแ ลําดวน อบต.ตรําดม ศพด.วดับานตรําดม
5154 สุรินทรแ ลําดวน อบต.ลําดวน ศพด.วดัเทพอัมรินทรแหมู8
5155 สุรินทรแ ลําดวน อบต.อูโลก ศพด.วดับานอูโลก
5156 สุรินทรแ ลําดวน ทต.ลําดวนสุรพนิทแ ศพด.เทศบาลตําบลลําดวนสุรพนิทแ
5157 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.แจนแวน ศพด.ตะโนน
5158 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ตรวจ ศพด.ฉลีก
5159 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ตรวจ ศพด.วดัโมฬีวงษา
5160 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ศรีสุข ศพด.ศรีสุข
5161 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง
5162 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ณรงคแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลณรงคแ
5163 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ณรงคแ ศพด.หลักเมืองศรีณรงคแ
5164 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.กุดหวาย ศพด.บานโคกสนวน
5165 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.จารพตั ศพด.บานพนัษี
5166 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ชางปีๆ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชางปีๆ
5167 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ตรมไพร ศพด.บานตรมไพร
5168 สุรินทรแ ศีขรภมูิ ทต.ผักไหม ศพด.ผักไหม
5169 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ยาง ศพด.ยาง-ศรีตะวนั
5170 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ระแงง ศพด.บานยางเต้ีย
5171 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.หนองขวาว ศพด.หนองไฮ
5172 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.หนองบวั ศพด.บานหนองขนาด
5173 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.บานโคกลําดวน
5174 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ตรึม ศพด.บานตรึม
5175 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.แตล ศพด.บานแตล
5176 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.แตล ศพด.บานสวาย
5177 สุรินทรแ ศีขรภมูิ ทต.ศีขรภมูิ ศพด.เทศบาลตําบลศีขรภมูิ
5178 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ขวาวใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขวาวใหญ
5179 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.นารุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนารุง
5180 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.คาละแมะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคาละแมะ
5181 สุรินทรแ สนม อบต.โพนโก ศพด.โพนโก
5182 สุรินทรแ สนม อบต.สนม ศพด.พลับ-คอ
5183 สุรินทรแ สนม อบต.หนองระฆัง ศพด.บานหนองระฆัง
5184 สุรินทรแ สนม อบต.หนองอียอ ศพด.หนองอียอ
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5185 สุรินทรแ สนม ทต.สนม ศพด.วดัธาตุ
5186 สุรินทรแ สนม อบต.หวังัว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวังัว
5187 สุรินทรแ สนม ทต.แคน ศพด.เทศบาลตําบลแคน
5188 สุรินทรแ สนม ทต.แคน ศพด.เทศบาลตําบลแคนแหงที2่
5189 สุรินทรแ สนม อบต.นานวน ศพด.บานนานวน
5190 สุรินทรแ สังขะ อบต.กระเทยีม ศพด.บานกระเทยีม
5191 สุรินทรแ สังขะ อบต.ดม ศพด.บานภมูิสวาย
5192 สุรินทรแ สังขะ อบต.ตาตุม ศพด.บานขนาดมอญ
5193 สุรินทรแ สังขะ อบต.ตาตุม ศพด.บานปวงตึก
5194 สุรินทรแ สังขะ อบต.ทบัทนั ศพด.วดัเลิศอรุณวราราม
5195 สุรินทรแ สังขะ อบต.ทบัทนั ศพด.วดัโนนเจริญสุขสามัคคี
5196 สุรินทรแ สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.ตาแตรว
5197 สุรินทรแ สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.บานชําเบง
5198 สุรินทรแ สังขะ อบต.บานจารยแ ศพด.บานจารยแ
5199 สุรินทรแ สังขะ อบต.พระแกว ศพด.โรงเรียนบานพระแกว
5200 สุรินทรแ สังขะ ทต.สังขะ ศพด.เทศบาลตําบลสังขะ
5201 สุรินทรแ สังขะ อบต.สังขะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสังขะ
5202 สุรินทรแ สังขะ อบต.สังขะ ศพด.บานขามนอย
5203 สุรินทรแ สังขะ อบต.ตาคง ศพด.บานกะปู
5204 สุรินทรแ สังขะ อบต.สะกาด ศพด.บานอําปลึ
5205 สุรินทรแ สังขะ อบต.บานชบ ศพด.บานโชคชัย
5206 สุรินทรแ สังขะ อบต.ขอนแตก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขอนแตก
5207 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.กระออม ศพด.หนองอีเลิง
5208 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.เกาะแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะแกว
5209 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.ประดู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลประดู
5210 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.ศรีสุข(อ.สําโรงทาบ) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลศรีสุข
5211 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.สะโน ศพด.ตําบลสะโน
5212 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.สําโรงทาบ ศพด.ตะเคียน
5213 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.เสม็จ ศพด.หนองมา
5214 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.หนองไผลอม ศพด.จังเกา
5215 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.หนองฮะ ศพด.ขอนแกน
5216 สุรินทรแ สําโรงทาบ ทต.หมื่นศรี ศพด.ศรีพฒันา-กะเลา
5217 สุรินทรแ สําโรงทาบ ทต.สําโรงทาบ ศพด.โรงเรียนบานโอวกวง
5218 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ ทม.สุรินทรแ รร.เทศบาล1สุรินทรแวทิยาคม
5219 สุรินทรแ ปราสาท ทต.กันตวจระมวล รร.อนุบาลเทศบาลตําบลกันตวจระมวล
5220 สุรินทรแ ศีขรภมูิ ทต.ผักไหม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลผักไหม
5221 หนองคาย เฝูาไร อบต.วงัหลวง ศพด.วงัหลวง
5222 หนองคาย เฝูาไร อบต.หนองหลวง ศพด.บานแบง
5223 หนองคาย เฝูาไร อบต.อุดมพร ศพด.เฉลิมพระเกียรติบานใหมพฒันา
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5224 หนองคาย เฝูาไร อบต.นาดี ศพด.วดัมีชัยวนาราม
5225 หนองคาย เฝูาไร ทต.เฝูาไร ศพด.วดัปาุธรรมคุณ
5226 หนองคาย โพธิต์าก อบต.ดานศรีสุข ศพด.ดานศรีสุข
5227 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก ศพด.โพธิต์าก
5228 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพนทอง ศพด.วดัอรัญญาสุนทราลัย
5229 หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทบัไฮ ศพด.ยางชุม
5230 หนองคาย รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงหแ ศพด.วดับานนายาง
5231 หนองคาย รัตนวาปี อบต.โพนแพง ศพด.เปงจาน
5232 หนองคาย รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.หนองแกว
5233 หนองคาย รัตนวาปี อบต.บานตอน ศพด.วดัสันติธรรมาราม
5234 หนองคาย สระใคร อบต.คอกชาง ศพด.บานคอกชาง
5235 หนองคาย สระใคร อบต.บานฝาง ศพด.ตําบลบานฝาง
5236 หนองคาย สระใคร อบต.สระใคร ศพด.วดัสมณานุเคราะหแ
5237 หนองคาย ทาบอ อบต.บานเด่ือ ศพด.โนนสวรรคแ
5238 หนองคาย ทาบอ ทต.บานถอน ศพด.เทศบาลตําบลบานถอน
5239 หนองคาย ทาบอ อบต.นาขา ศพด.บานนาขา
5240 หนองคาย ทาบอ อบต.น้ําโมง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ําโมง
5241 หนองคาย ทาบอ อบต.บานวาน ศพด.วาน
5242 หนองคาย ทาบอ อบต.หนองนาง ศพด.สุวรรณภมูิ
5243 หนองคาย ทาบอ อบต.โคกคอน ศพด.วดับานหนองผือ
5244 หนองคาย ทาบอ ทม.ทาบอ ศพด.เทศบาลเมืองทาบอ
5245 หนองคาย ทาบอ ทต.กองนาง ศพด.บานหงสแทอง
5246 หนองคาย ทาบอ อบต.โพนสา ศพด.ชุมชนโพนสา
5247 หนองคาย โพนพสัิย อบต.จุมพล ศพด.บานหนองปลาไหล
5248 หนองคาย โพนพสัิย อบต.ชุมชาง ศพด.วดัปทมุเทพวนาราม
5249 หนองคาย โพนพสัิย อบต.เซิม ศพด.เซิม
5250 หนองคาย โพนพสัิย อบต.ทุงหลวง ศพด.บานหนองอั้ว
5251 หนองคาย โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.นาหนัง
5252 หนองคาย โพนพสัิย อบต.บานผือ ศพด.บานผือ
5253 หนองคาย โพนพสัิย อบต.บานโพธิ์ ศพด.บานโพธิ์
5254 หนองคาย โพนพสัิย อบต.วดัหลวง ศพด.วดัโสภาพมิุข
5255 หนองคาย โพนพสัิย อบต.เหลาตางคํา ศพด.สุขสําราญ
5256 หนองคาย โพนพสัิย ทต.โพนพสัิย ศพด.วดัมณีโคตร
5257 หนองคาย โพนพสัิย อบต.กุดบง ศพด.บานกุดบง
5258 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.คายบกหวาน ศพด.บกหวาน
5259 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบงัพวน ศพด.เชือก
5260 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.โพธิช์ัย ศพด.หนองแดง
5261 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หาดคํา ศพด.หาดคํา
5262 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย ศพด.เทศบาลเมืองหนองคาย
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5263 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ
5264 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.กวนวนั ศพด.เทศบาลตําบลกวนวนั
5265 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.ปะโค ศพด.เทศบาลตําบลปะโค
5266 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.วดัธาตุ ศพด.วดัศรีบวับาง
5267 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.เวยีงคุก ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงคุก
5268 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.หนิโงม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนิโงม
5269 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.บานเด่ือ ศพด.บานพวก-หวัหาด
5270 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.โพนสวาง ศพด.โพนสวาง
5271 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หนองสองหอง ศพด.เทศบาลตําบลหนองสองหอง
5272 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พานพราว ศพด.หวยทราย
5273 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต.หนองปลาปาก ศพด.เทศบาลตําบลหนองปลาปาก
5274 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.บานหมอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานหมอ
5275 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต.ศรีเชียงใหม ศพด.เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม
5276 หนองคาย สังคม อบต.บานมวง ศพด.บานมวง
5277 หนองคาย สังคม อบต.สังคม ศพด.บานฟาูประทาน
5278 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย ศพด.โรงเรียนเทศบาล4ฉลองรัตนแ
5279 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.วดัธาตุ ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวดัธาตุ
5280 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.เวยีงคุก ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวยีงคุก
5281 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต.ศรีเชียงใหม ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม
5282 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต.หนองปลาปาก ศพด.โรงเรียนอนุบาลหนองปลาบาก
5283 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.ดงสวรรคแ ศพด.พนาวลัยแ
5284 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.โนนเมือง
5285 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.วดัสามัคคีธรรม
5286 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.ฝใๆงแดง ศพด.เทศบาลตําบลฝใๆงแดง
5287 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.อุทยัสวรรคแ ศพด.หนองกุงศรี
5288 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.นากลาง ศพด.วดับรูพาราม
5289 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.กุดดินจี่ ศพด.วดัศิริบญุธรรม
5290 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.กุดแห ศพด.วดัศิลาพฒันาราม
5291 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.นาหนองทุม ศพด.บานนาหนองทุม
5292 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.เกากลอย ศพด.บานยางชุม
5293 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.ดานชาง ศพด.กอนวยัเรียน
5294 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.นาแก ศพด.คอใหม
5295 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.นาแก ศพด.บานนาแก
5296 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.วงัปลาปอูม ศพด.หนองหวัชาง
5297 หนองบวัลําภู นาวงั ทต.นาเหลา ศพด.วดัมัชฌิเขตมงคล
5298 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.นาเหลา ศพด.บานนาสมนึก
5299 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.วงัทอง ศพด.วดัสุธญัญาวาส
5300 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.เทพคีรี ศพด.บานวงัมวง
5301 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โคกมวง ศพด.โคกมวง
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5302 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โคกใหญ ศพด.หนองสะแบง
5303 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โคกใหญ ศพด.วดัโพธพิงษแ
5304 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โนนเมือง ศพด.วดัศรีโนนเมือง
5305 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.บานคอ ศพด.วดัสุวรรณมงคล
5306 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.บานถิ่น ศพด.โนนสูง-หนองสวรรคแ
5307 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง ศพด.วดัทรงศิลา
5308 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง ศพด.วดัวฒิุสมานชัย
5309 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.กุดดู ศพด.วดัศรีสวาง
5310 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.กุดดู ศพด.วดัศรีแกว
5311 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.ปางกู ศพด.บานนิคมหนองจาน
5312 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.วดัสีลาอาสนแ
5313 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.วดัศรีสังวรเจริญธรรม
5314 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.กุดจิก ศพด.ทุงโปรง
5315 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.กุดจิก ศพด.บานยางหลวง
5316 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.นาคําไฮ ศพด.โนนสมบรูณแ
5317 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.โนนทนั ศพด.ถ้ํากลองเพล
5318 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.โนนทนั ศพด.บานหวยเด่ือ
5319 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.บานขาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานขาม
5320 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.บานพราว ศพด.โนนเรียง
5321 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.บานพราว ศพด.วดัสระธาตุ
5322 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.ปาุไมงาม ศพด.วดัสามัคคีธรรม
5323 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองบวั ศพด.วงัน้ําขาว
5324 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองภยัศูนยแ ศพด.หนองภยัศูนยแ
5325 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองสวรรคแ ศพด.วดัสระพงัทอง
5326 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองหวา ศพด.หนองหวานอย
5327 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทต.หวันา ศพด.หวันา
5328 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หวันา ศพด.ดินทรายออน
5329 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทม.หนองบวัลําภู ศพด.วดัศรีคูณเมือง
5330 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทม.หนองบวัลําภู ศพด.วดัสระแกว
5331 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทต.นามะเฟอืง ศพด.วดัศรีสระแกว
5332 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทต.นาคําไฮ ศพด.เทศบาลตําบลนาคําไฮ
5333 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.โนนขมิ้น ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนขมิ้น
5334 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.โนนขมิ้น ศพด.วดัศรีพฒันาราม
5335 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.นามะเฟอืง ศพด.บานหนองสองหองหมู10
5336 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.กุดสะเทยีน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกุดสะเทยีน
5337 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.ทรายมูล
5338 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.โนนมวง ศพด.วดัสุขาวนาราม
5339 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.โนนมวง ศพด.วดัพรหมวหิาร
5340 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.โนนสะอาด ศพด.โนนคูณ
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5341 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.โนนสะอาด ศพด.วดัสุเทพวนาราม
5342 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.ยางหลอ ศพด.เทศบาลตําบลยางหลอ2
5343 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.ยางหลอ ศพด.เทศบาลตําบลยางหลอ1
5344 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.หนองกุงแกว ศพด.วดักุงศรีสันติยาราม
5345 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.หนองแก ศพด.เทศบาลตําบลหนองแก
5346 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.หนองบวัใต ศพด.วดัสามัคคีชัย
5347 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.จอมทอง ศพด.วดัโนนรังก.
5348 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.จอมทอง ศพด.วดัศิริมงคล
5349 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.ศรีบญุเรือง ศพด.วดัสามัคคีธรรม
5350 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.หนันางาม ศพด.วดักุศลกิจพทิกัษแ
5351 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.นากอก ศพด.วดัทรงธรร.มเจริญ
5352 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.นากอก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนากอก
5353 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.โนนสูงเปลือย ศพด.เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
5354 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.เมืองใหม ศพด.บานหนองทุงมนทุงพฒันา
5355 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา ศพด.วดัสวางกุงทอง
5356 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.กุดผ้ึง ศพด.วดัศรีบญุเรือง
5357 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.วดัศิริธรรมพฒันา
5358 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.นาดาน ศพด.เทศบาลตําบลนาดาน
5359 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.นาดี ศพด.คายสวาง
5360 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.นาสี ศพด.ซําภทูอง
5361 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.บานโคก ศพด.วดัศรีจันดาประชาอุทศิ
5362 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.บานโคก ศพด.ดงบงั
5363 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.บญุทนั ศพด.วดัศิริทรงธรรม
5364 หนองบวัลําภู นาวงั ทต.นาเหลา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนาเหลา
5365 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.ชานุมาน ศพด.เทศบาลตําบลชานุมาน
5366 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.คําเขื่อนแกว ศพด.วดัจินดามณี
5367 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.คําเขื่อนแกว ศพด.บานนาเจริญ
5368 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.คําเขื่อนแกว ศพด.โคกจักจั่น
5369 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.โคกสาร ศพด.โคกเจริญ
5370 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ชานุมาน ศพด.นาสีดานอย
5371 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ชานุมาน ศพด.นิคมเกษตรกรรมฯหมู11
5372 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ปาุกอ ศพด.หวยฆอง
5373 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ปาุกอ ศพด.ปาุกอ
5374 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกกง ศพด.วดัโนนศิลา
5375 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกกง ศพด.บานพทุธรักษา
5376 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.ปทมุราชวงศา ศพด.เทศบาลตําบลปทมุราชวงศา
5377 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.คําโพน ศพด.สามแยก
5378 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วดัศรีสุข
5379 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.หวย ศพด.บานหวย
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5380 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.นาปาุแซง ศพด.บานวนิัยดีหมู4
5381 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.โนนงาม ศพด.วดัอัมพวนั
5382 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.นาหวา ศพด.วดัหนิกอง
5383 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.หนองขา ศพด.วดัอนงคาราม
5384 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.หนองขา ศพด.บานหนองขา-ปาุหวาย
5385 อํานาจเจริญ พนา ทต.พนา ศพด.เทศบาลตําบลพนา
5386 อํานาจเจริญ พนา ทต.พระเหลา ศพด.บานเสารีก
5387 อํานาจเจริญ พนา อบต.จานลาน ศพด.สรอย
5388 อํานาจเจริญ พนา อบต.พนา ศพด.บานดอนขวญั
5389 อํานาจเจริญ พนา อบต.ไมกลอน ศพด.วดัอัมพร
5390 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทม.อํานาจเจริญ ศพด.วดัเทพมงคล
5391 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทม.อํานาจเจริญ ศพด.เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ
5392 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.น้ําปลีก ศพด.น้ําปลีก
5393 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.นายม ศพด.นายม
5394 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก ศพด.กุดปลาดุก
5395 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.ไกคํา ศพด.ไกคํา
5396 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.คึมใหญ ศพด.บานภเูขาขาม
5397 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.ดอนเมย ศพด.วดับานดอนเมย
5398 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาแต ศพด.นาแต
5399 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.นาวงั ศพด.เทศบาลตําบลนาวงั
5400 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.นาหมอมา ศพด.บานแกงกฐิน
5401 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.น้ําปลีก ศพด.คําสรางบอ
5402 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ ศพด.โพธิศิ์ลา
5403 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.โนนหนามแทง ศพด.บานคํานอย
5404 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.ปลาคาว ศพด.ปลาคาว
5405 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.ปลาคาว ศพด.ตําบลปลาคาว
5406 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.สรางนกทา ศพด.วดัโนนดู
5407 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.หวยไร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยไร(บานหนองตาใกล)
5408 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.หนองมะแซว ศพด.วดัหนองมะแซว
5409 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.เหลาพรวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหลาพรวน
5410 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาจิก ศพด.ตําบลนาจิก(ศูนยแ2)(บานหนองทุงมนตแหมู2)
5411 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.บานนาเรือง
5412 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.บุง ศพด.บานอางใหญ
5413 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.อํานาจ ศพด.เทศบาลตําบลอํานาจ
5414 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.โคกกลาง ศพด.ตําบลโคกกลาง
5415 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ดงบงั ศพด.กุงชัย
5416 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.ดงมะยาง ศพด.บานดงมะยาง
5417 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ไรขี ศพด.ฟาูหวน
5418 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ไรขี ศพด.วดัไรขี
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5419 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.เปอืย ศพด.บานเปอืย
5420 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.เปอืย ศพด.บานน้ําทวม
5421 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.แมด ศพด.โรงเรียนประชาสามัคคี
5422 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.สามหนอง ศพด.วดัหนองหิ้ง
5423 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม ศพด.เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5424 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.นาเวยีง ศพด.โนนสูง
5425 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.โพนทอง ศพด.โพนทอง
5426 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.ไรสีสุก ศพด.ปาุหวายหมูที3่
5427 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางคแ ศพด.นาไรใหญ
5428 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี ศพด.หนองสามสี
5429 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ ศพด.หนองไฮ
5430 อํานาจเจริญ หวัตะพาน ทต.หวัตะพาน ศพด.เทศบาลตําบลหวัตะพาน
5431 อํานาจเจริญ หวัตะพาน ทต.เค็งใหญ ศพด.เค็งใหญ
5432 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.จิกดู ศพด.ดูใน
5433 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.โพนเมืองนอย ศพด.นอยนาเวนิ
5434 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.สรางถอนอย ศพด.บานโนนแคน
5435 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.หนองแกว ศพด.บานโคกเลาะ
5436 อํานาจเจริญ หวัตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ ศพด.โสกสวางทาวงัหนิ
5437 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.คําพระ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคําพระ
5438 อํานาจเจริญ พนา ทต.พนา รร.อนุบาลสาธติ(เทศบาล2)
5439 อุดรธานี ประจักษแฯ อบต.นามวง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนามวง
5440 อุดรธานี ประจักษแฯ อบต.นามวง ศพด.บานโนนสา
5441 อุดรธานี ประจักษแฯ อบต.หวยสามพาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยสามพาด
5442 อุดรธานี ประจักษแฯ อบต.อุมจาน ศพด.ตําบลอุมจาน
5443 อุดรธานี กูแกว อบต.โนนทองอินทรแ ศพด.โนนทองอินทรแ
5444 อุดรธานี กูแกว ทต.กูแกว ศพด.เทศบาลตําบลกูแกว
5445 อุดรธานี กูแกว ทต.คอนสาย ศพด.วดัธาตุโพนเสมา
5446 อุดรธานี กูแกว อบต.คอใหญ ศพด.เทดิไทองคแราชันยแ
5447 อุดรธานี กุดจับ อบต.ขอนยูง ศพด.วดัสังคมวทิยาราม
5448 อุดรธานี กุดจับ อบต.ตาลเลียน ศพด.ผัง5ใหม
5449 อุดรธานี กุดจับ อบต.สรางกอ ศพด.วดัศรีจันทราราม
5450 อุดรธานี กุดจับ อบต.สรางกอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสรางกอ
5451 อุดรธานี กุดจับ ทต.เมืองเพยี ศพด.วดัเรียบทายราม
5452 อุดรธานี กุดจับ ทต.เชียงเพง็ ศพด.วดัสระบวั
5453 อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน ศพด.วดัศิริชัยวราราม
5454 อุดรธานี กุดจับ ทต.ปะโค ศพด.วดัโพธิช์ัย
5455 อุดรธานี กุดจับ ทต.ยางชุม ศพด.วดัโพธิศ์รี
5456 อุดรธานี กุดจับ อบต.กุดจับ ศพด.วดัใหมโพนทอง
5457 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ ศพด.เทศบาลตําบลกุดจับ
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5458 อุดรธานี กุดจับ ทต.สรางกอ ศพด.วดัวสุิทธาวาส
5459 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.กุมภวาปี ศพด.โพธิส์งาหมู12
5460 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.เชียงแหว ศพด.บานเชียงแหว
5461 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.เชียงแหว ศพด.โรงเรียนบานสวนหมอน
5462 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.แชแล ศพด.บานเหลาใหญ
5463 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.แชแล ศพด.เทศบาลตําบลแชแล
5464 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ผาสุก ศพด.บานนาดีสรางบง
5465 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.กงพานพนัดอน ศพด.หนองผ้ึง
5466 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.สีออ ศพด.บานสีออ
5467 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.เสอเพลอ ศพด.วดัใหมสงเปลือย
5468 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.เสอเพลอ ศพด.บานทองอินทรแ
5469 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.หวยเกิ้ง ศพด.เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง
5470 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.เวยีงคํา ศพด.โรงเรียนหนิฮาวโนนงาม
5471 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.ปะโค(อ.กุมภวาป)ี ศพด.บานปะโค
5472 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ตูมใต ศพด.โรงเรียนบานหวยกองสี
5473 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.พนัดอน ศพด.เทดิไทองคแราชันยแ
5474 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.กุมภวาปี ศพด.เทศบาลตําบลกุมภวาปี
5475 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.หนองหวา ศพด.บานกุดจิก
5476 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ทาล่ี ศพด.บานเหลาหมากจันทรแ
5477 อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน ศพด.วดัทาบอวารีรินทรแ
5478 อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน ศพด.หนองเรือ-เพยีปูุ
5479 อุดรธานี ไชยวาน อบต.คําเลาะ ศพด.บานโนนมวงหวาน
5480 อุดรธานี ไชยวาน ทต.โพนสูง ศพด.ปาุกาว
5481 อุดรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.วดัศรีสุนันทา
5482 อุดรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.วดักุษาวดี
5483 อุดรธานี ไชยวาน ทต.หนองแวงแกมหอม ศพด.วดัสาเกตุ
5484 อุดรธานี ทุงฝน อบต.ทุงฝน ศพด.กุดคา
5485 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาชุมแสง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง
5486 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาทม ศพด.ชาง
5487 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาทม ศพด.วดัตระการพชืผล
5488 อุดรธานี ทุงฝน ทต.ทุงฝน ศพด.วดัโพธิศ์รีทุง
5489 อุดรธานี ทุงฝน ทต.ทุงฝน ศพด.วดัสุขสะอาด
5490 อุดรธานี ทุงฝน ทต.ทุงใหญ ศพด.วดัศรีสวาท
5491 อุดรธานี ทุงฝน ทต.ทุงใหญ ศพด.บานบญุมี
5492 อุดรธานี นายูง ทต.นายูง(อ.นายูง) ศพด.นายูง
5493 อุดรธานี นายูง ทต.โนนทอง ศพด.กุดเชือม
5494 อุดรธานี นายูง ทต.โนนทอง ศพด.วดัสัมมัฎฐมุขขาราม
5495 อุดรธานี นายูง อบต.บานกอง ศพด.วดัพทุธราษฎรแบํารุง
5496 อุดรธานี นายูง อบต.นาแค ศพด.วดัโนนศิลา
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5497 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม ศพด.วดัแสงนิมิตร
5498 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม ศพด.วดัเกาะแกวชัยมงคล
5499 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม ศพด.โนนสวรรคแ
5500 อุดรธานี น้ําโสม อบต.นางัว ศพด.ดงพฒันา
5501 อุดรธานี น้ําโสม อบต.น้ําโสม ศพด.เทพประทาน
5502 อุดรธานี น้ําโสม อบต.บานหยวก ศพด.บานหยวก
5503 อุดรธานี น้ําโสม อบต.สามัคคี ศพด.โชคอํานวย
5504 อุดรธานี น้ําโสม อบต.หนองแวง(อ.น้ําโสม) ศพด.นาเก็น
5505 อุดรธานี น้ําโสม อบต.หนองแวง(อ.น้ําโสม) ศพด.บานสาครพฒันา
5506 อุดรธานี น้ําโสม อบต.โสมเยี่ยม ศพด.วดัชัยมงคล
5507 อุดรธานี น้ําโสม อบต.ศรีสําราญ ศพด.บานโนนนาโพธิ์
5508 อุดรธานี น้ําโสม ทต.นางัว ศพด.นางัว
5509 อุดรธานี น้ําโสม ทต.นางัว ศพด.ศรีสําราญ
5510 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุงแกว ศพด.วดัลําดวน
5511 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุงแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบุงแกว
5512 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.หนองแวงโนนสะอาด ศพด.โรงเรียนบานหวัฝาย
5513 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม ศพด.บานทมปาุขา
5514 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม ศพด.วดับวัระพา
5515 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีสําราญ ศพด.โรงเรียนเสาเลาผักชีศรีสวสัด์ิ
5516 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.หนองกุงศรี ศพด.วดัจอมมะณียแ
5517 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด ศพด.เทศบาลตําบลโนนสะอาด
5518 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง(อ.โนนสะอาด) ศพด.วดัศิลาอาสนแ
5519 อุดรธานี บานดุง อบต.ถอนนาลับ ศพด.ถอนนาลับ(หนองแวง)
5520 อุดรธานี บานดุง อบต.นาไหม ศพด.โรงเรียนบานกุดดูอุดมวทิยแ
5521 อุดรธานี บานดุง อบต.บานจันทนแ ศพด.วดัโนนสิมมา
5522 อุดรธานี บานดุง อบต.บานจันทนแ ศพด.บานตูม
5523 อุดรธานี บานดุง อบต.บานชัย ศพด.วดัโนนสะอาด
5524 อุดรธานี บานดุง อบต.บานดุง ศพด.โรงเรียนบานหวยปลาโด
5525 อุดรธานี บานดุง อบต.บานดุง ศพด.วดัหนองสองหอง
5526 อุดรธานี บานดุง อบต.บานตาด(อ.บานดุง) ศพด.วดัศิริวนาราม
5527 อุดรธานี บานดุง อบต.โพนสูง ศพด.โรงเรียนบานฝาง
5528 อุดรธานี บานดุง อบต.วงัทอง ศพด.วดัโนนสวาง
5529 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา ศพด.บานดอนขี้เหล็ก
5530 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา ศพด.บานคําสงา-นาดี
5531 อุดรธานี บานดุง อบต.บานมวง ศพด.วดัศรีสุวรรณมงคล
5532 อุดรธานี บานดุง อบต.บานมวง ศพด.สวางอารมณแ
5533 อุดรธานี บานดุง ทม.บานดุง ศพด.เมืองบานดุง
5534 อุดรธานี บานดุง อบต.ดงเย็น ศพด.วดัผดุงธรรม
5535 อุดรธานี บานดุง อบต.ออมกอ ศพด.วดัสุคันธาวาส
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5536 อุดรธานี บานผือ อบต.คําดวง ศพด.คําดวง
5537 อุดรธานี บานผือ อบต.จําปาโมง ศพด.วดัศรีรัตนแดํารง
5538 อุดรธานี บานผือ อบต.โนนทอง(อ.บานผือ) ศพด.วดัเคารพ
5539 อุดรธานี บานผือ อบต.โนนทอง(อ.บานผือ) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนทอง1
5540 อุดรธานี บานผือ อบต.บานผือ ศพด.วดัสระแกว
5541 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ ศพด.บานถอน
5542 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ ศพด.วดัศรีสะอาด
5543 อุดรธานี บานผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วดัโพธิศ์รีวลัิย
5544 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองแวง ศพด.ชุมชนตําบลหนองแวง
5545 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองหวัคู ศพด.หนองหวัคู
5546 อุดรธานี บานผือ อบต.หายโศก ศพด.วดัปาุลําดวน
5547 อุดรธานี บานผือ อบต.หายโศก ศพด.วดัโพธิท์อง
5548 อุดรธานี บานผือ ทต.คําบง ศพด.บานคําบงเจริญสุข
5549 อุดรธานี บานผือ อบต.บานคอ ศพด.บานคอ
5550 อุดรธานี บานผือ ทต.กลางใหญ ศพด.วดัสังฆคณาราม
5551 อุดรธานี บานผือ ทต.กลางใหญ ศพด.วดัสวาง
5552 อุดรธานี บานผือ อบต.เขือน้ํา ศพด.วดัทุงสวาง
5553 อุดรธานี บานผือ อบต.เขือน้ํา ศพด.บานคอ
5554 อุดรธานี บานผือ อบต.ขาวสาร ศพด.วดัวเิศษสรรพคุณ
5555 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.ดอนกลอย ศพด.ดอนกลอยศรีวไิล
5556 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.นาทราย ศพด.นาทราย
5557 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.นาทราย ศพด.วดัมงคลสวสัด์ิ
5558 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.บานแดง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานแดง
5559 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.บานแดง ศพด.ไชยวาน
5560 อุดรธานี เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.บานนาออง
5561 อุดรธานี เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.วดัศรีดงเย็น
5562 อุดรธานี เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.จอมศรี
5563 อุดรธานี เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.เชียงหวาง-สรางลาน
5564 อุดรธานี เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.หนองสระใคร
5565 อุดรธานี เพญ็ ทต.บานธาตุ ศพด.นาคอม-นาดอกไม
5566 อุดรธานี เพญ็ ทต.บานธาตุ ศพด.วดับญุสวาท
5567 อุดรธานี เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.วดัมวงชุม
5568 อุดรธานี เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.โพนงาม
5569 อุดรธานี เพญ็ อบต.สุมเสา ศพด.วดัโพธิช์ุมพฒันาราม
5570 อุดรธานี เพญ็ อบต.สุมเสา ศพด.หนองนาไฮ
5571 อุดรธานี เพญ็ ทต.เพญ็ ศพด.เทศบาลตําบลเพญ็
5572 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาพู ศพด.วดัจําปา
5573 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาพู ศพด.วดัลําดวน
5574 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาบวั ศพด.วดัโพธิศ์รีสัตตนาค
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5575 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาบวั ศพด.วดัทุงสวาง
5576 อุดรธานี เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเตาไห
5577 อุดรธานี เพญ็ อบต.บานเหลา ศพด.บานเหลา
5578 อุดรธานี เพญ็ อบต.สรางแปนู ศพด.บานสรางแปนู
5579 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.กุดสระ ศพด.วดัธาตุสวางโนนยาง
5580 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.กุดสระ ศพด.บานดงเจริญ
5581 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพณิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเชียงพณิ
5582 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นากวาง ศพด.วดัศรีเมืองคุณ
5583 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาขา ศพด.นาคําหลวง
5584 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาขา ศพด.โนนตูม
5585 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาดี ศพด.กุดลิงงอ
5586 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.โนนสูง ศพด.ชัยพร
5587 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บานขาว ศพด.บานเมน
5588 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บานขาว ศพด.โนนงาม
5589 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บานจั่น ศพด.กล้ิงคํา
5590 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บานตาด ศพด.บานตาด
5591 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บานตาด ศพด.เทศบาลตําบลบานตาด
5592 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.สามพราว ศพด.สามพราว
5593 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.สามพราว ศพด.วดัสวางสามัคคี
5594 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองขอนกวาง ศพด.บานอีเลียน
5595 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาคํา ศพด.หนองนาคํา
5596 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาคํา ศพด.หนองไผ
5597 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองไผ(อ.เมืองฯ) ศพด.หนองตะไก
5598 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.หนองไฮ
5599 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.โคกลาด
5600 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หมูมน ศพด.บานทุงแร
5601 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี ศพด.วดัโพธวิราราม
5602 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี ศพด.ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี
5603 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบวั ศพด.ชุมชนดอนหนั(วดัศรีโพธิรั์ตนาราม)
5604 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบวั ศพด.เทศบาลตําบลหนองบวั
5605 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นิคมสงเคราะหแ ศพด.วดัสังคาว
5606 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นิคมสงเคราะหแ ศพด.เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะหแ
5607 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยืน ศพด.วดัธาตุมังคลาราม
5608 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยืน ศพด.บานหนองหลอด
5609 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองสําโรง ศพด.เทศบาลเมืองหนองสําโรง
5610 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.โคกสะอาด ศพด.วดัศรีจันทราราม
5611 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นาขา ศพด.วดัอัมพวนั
5612 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นาขา ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(ศพด.เทศบาลตําบลนาขา)
5613 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บานจั่น ศพด.เทศบาลตําบลบานจั่น
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5614 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.โนนสูง-น้ําคํา ศพด.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา
5615 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.คําโคกสูง ศพด.โคกใหญพฒันา
5616 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.โรงเรียน.บะยาวพฒันาศึกษา
5617 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.โรงเรียนบานนานกชุมนาชุมพร
5618 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.หนองหญาไซ
 ศพด.วดัสวางอัมพวนั
5619 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.หนองกุงทบัมา ศพด.โรงเรียนหนองกุงทบัมา
5620 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บานคํายาง(ศูนยแแยก)
5621 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บานคําไฮ
5622 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.วงัสามหมอ ศพด.เทศบาลตําบลวงัสามหมอ
5623 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ลําพนัชาด ศพด.เทศบาลตําบลลําพนัชาด
5624 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.จําปี ศพด.โรงเรียนบานโนนมวง
5625 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.จําปี ศพด.หนองแวง
5626 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.นายูง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนายูง
5627 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.บานโปรง ศพด.หวยผ้ึง
5628 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน ศพด.หนองนกเขียน
5629 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หวันาคํา ศพด.บานคําคอ-พรนิมิตร
5630 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง ศพด.ตําบลตาดทอง1
5631 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง ศพด.ตําบลตาดทอง2
5632 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ ศพด.เทศบาลตําบลศรีธาตุ
5633 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ ศพด.บานกอก
5634 อุดรธานี สรางคอม อบต.เชียงดา ศพด.เชียงดา
5635 อุดรธานี สรางคอม ทต.บานโคก ศพด.บานนาน้ําชุม
5636 อุดรธานี สรางคอม ทต.สรางคอม ศพด.สรางคอม
5637 อุดรธานี สรางคอม ทต.สรางคอม ศพด.วดัโพธิศ์รีสรางคอม
5638 อุดรธานี สรางคอม อบต.บานหนิโงม ศพด.บานหนิโงม
5639 อุดรธานี สรางคอม ทต.บานยวด ศพด.วดัธาตุศรีสําราญ
5640 อุดรธานี สรางคอม ทต.บานยวด ศพด.วดัโพธิศ์รีเจริญ
5641 อุดรธานี สรางคอม อบต.นาสะอาด ศพด.ตําบลนาสะอาด
5642 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.กุดหมากไฟ ศพด.วดัมงคลคําบํารุง
5643 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.กุดหมากไฟ ศพด.วดัอุดมศิลป
5644 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.น้ําพน ศพด.โรงเรียน.บานหนองแซงสรอย
5645 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.โนนหวาย ศพด.วดัศรีบญุเรือง
5646 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองบวับาน ศพด.หนองบวับาน
5647 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หนองออ ศพด.หนองแสง
5648 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.ภผูาแดง(หนองออ-โนนหวาย) ศพด.วดับานโนนหวาย
5649 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.ภผูาแดง(หนองออ-โนนหวาย) ศพด.วดัรัตนาราม
5650 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หมากหญา ศพด.วดัศรีหมากหญา
5651 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.อูบมุง ศพด.วดัอูบมุงเหนือ
5652 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.อูบมุง ศพด.วดัทุงสวาง
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5653 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองววัซอ ศพด.วดับญุญนุสิทธิ์
5654 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองววัซอ ศพด.วดัไรสวรรคแ
5655 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทบักุง ศพด.ทบักุง
5656 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทบักุง ศพด.โรงเรียน.อนุบาลหนองแสง
5657 อุดรธานี หนองแสง ทต.นาดี ศพด.วดัครองธรรมิการาม
5658 อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสวาง ศพด.ทายม
5659 อุดรธานี หนองแสง อบต.หนองแสง ศพด.โนนดินแดง
5660 อุดรธานี หนองแสง ทต.แสงสวาง ศพด.วดัแสงสวาง
5661 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานเชียง ศพด.โรงเรียน.บานคําออ
5662 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานยา ศพด.หมู4บานหนั
5663 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานยา ศพด.บานดอนหมู5
5664 อุดรธานี หนองหาน อบต.พงังู ศพด.พงัซอน
5665 อุดรธานี หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.โรงเรียน.บานโคกทุงยั้ง
5666 อุดรธานี หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโพนงาม
5667 อุดรธานี หนองหาน อบต.สะแบง ศพด.สะแบง
5668 อุดรธานี หนองหาน อบต.สะแบง ศพด.บานบอปใทมแ
5669 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองไผ ศพด.โรงเรียน.ดงบากโนนสวรรคแ
5670 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองไผ ศพด.หนองขาม
5671 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง ศพด.บานหนองนกทา
5672 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองสระปลา ศพด.หนองสระปลา
5673 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองเม็ก ศพด.บานหนองเม็ก
5674 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองเม็ก ศพด.โรงเรียนบานหนองลาด
5675 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองหาน ศพด.เทศบาลตําบลหนองหาน
5676 อุดรธานี หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.โรงเรียนบานกั้งโนนสะอาด
5677 อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ศพด.เทศบาลตําบลผักตบ
5678 อุดรธานี หนองหาน ทต.บานเชียง ศพด.วดัสระแกว
5679 อุดรธานี หนองหาน ทต.บานเชียง ศพด.วดัโพธิศ์รีใน
5680 อุดรธานี หนองหาน อบต.สรอยพราว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสรอยพราว
5681 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองหาน ศพด.บานมวง
5682 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองหาน ศพด.บานโสกหมู
5683 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล10อนุบาลหนูดี
5684 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองสําโรง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสําโรง
5685 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ รร.อนุบาลเทศบาลกุดจับ
5686 อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลตาลเลียน
5687 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาดี ศพด.วดัปาุดอนยู
5688 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาดี ศพด.บานดอนยู/มวงนอย
5689 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาจาน ศพด.นาจาน
5690 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเรือง ศพด.นาเรือง
5691 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเรือง ศพด.หนิลาด



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
5692 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเยีย ศพด.เทศบาลนาเยีย
5693 อุบลราชธานี นาตาล อบต.กองโพน ศพด.คอนอย
5694 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พะลาน ศพด.ตําบลพะลาน
5695 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พงัเคน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพงัเคน
5696 อุบลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วดัชัยมงคล
5697 อุบลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วดัศรีโพธิไ์ทร
5698 อุบลราชธานี น้ําขุน ทต.ขี้เหล็ก ศพด.วดับานขี้เหล็ก
5699 อุบลราชธานี น้ําขุน ทต.ขี้เหล็ก ศพด.วดับานตาโอง
5700 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.ไพบลูยแ ศพด.วดัโนนสวางฯ
5701 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.ไพบลูยแ ศพด.วดัหนองดุม
5702 อุบลราชธานี น้ําขุน ทต.ตาเกา ศพด.บานโนนงาม-น้ําขุน
5703 อุบลราชธานี น้ําขุน ทต.ตาเกา ศพด.วดัหมากแหนง
5704 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.โคกสะอาด ศพด.วดับานโนนยาง
5705 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.โคกสะอาด ศพด.วดัโคกสะอาด
5706 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ อบต.แกงโดม ศพด.แกงโดม
5707 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ อบต.แกงโดม ศพด.บานโคกสมบรูณแ
5708 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.บุงมะแลง ศพด.บุงมะแลงใต
5709 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.สวาง ศพด.สวาง
5710 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.สวาง ศพด.บานใหมเมืองงาม
5711 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.ทาชาง ศพด.ตําบลทาชาง
5712 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.แพงใหญ ศพด.แพงใหญ
5713 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.โพนเมือง ศพด.โพนเมือง
5714 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.โพนเมือง ศพด.ธรรมละ
5715 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.หนองบก ศพด.บานดูน
5716 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.หนองบก ศพด.วดับานแตใหม
5717 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก ทต.เหลาเสือโกก ศพด.วดัมงคลใน
5718 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก ทต.เหลาเสือโกก ศพด.วดับานเปาู
5719 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.ขาวปุูน ศพด.วดัคันธวารี
5720 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.โนนสวาง ศพด.วดัศรีสวาง
5721 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.โนนสวาง ศพด.วดัฉันทาราม
5722 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.หนองทนัน้ํา ศพด.วดัปฐมวนั
5723 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.แกงเค็ง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแกงเค็ง
5724 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.กาบนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกาบนิ
5725 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน ทต.กุดขาวปุูน ศพด.วดัธญัโุตตมาราม
5726 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามปอูม ศพด.เทศบาลตําบลขามปอูม
5727 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.วดัสนามชัย
5728 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองนกทา ศพด.วดัคีรีบรรพต
5729 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วดัอรุณสวสัด์ิ
5730 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วดัสระบวั
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5731 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เขมราฐ ศพด.เทศบาลตําบลเขมราฐ
5732 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หวันา ศพด.วดัโพธิศ์รีสวาง
5733 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หวันา ศพด.วดัสวางโพธิศ์รี
5734 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.วดัอรุณวนาราม
5735 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.เจียด ศพด.วดัสวางอรุณ
5736 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองสิม ศพด.วดันาหวา
5737 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แกงเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลแกงเหนือ
5738 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.กลางใหญ ศพด.กลางใหญ
5739 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.กอเอ ศพด.ดงยาง
5740 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.หวยเรือ ศพด.กุดกระเสียน
5741 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.คอทอง ศพด.หนองขุน
5742 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ชีทวน ศพด.บานหนองดูน
5743 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.แดงหมอ ศพด.บานทุง
5744 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ทาไห ศพด.ทาไห
5745 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ธาตุนอย ศพด.ทนั
5746 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ธาตุนอย ศพด.บานธาตุนอย
5747 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.นาคําใหญ ศพด.ปาุขา
5748 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ศพด.วดันาซาว
5749 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.บานกอก ศพด.บานนาแกว
5750 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.บานไทย ศพด.โพนทอง
5751 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.ผักแวน
5752 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ศรีสุข ศพด.เค็งนาดี
5753 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สรางถอ ศพด.กุดตากลา
5754 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สรางถอ ศพด.บานขามปอูม
5755 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สหธาตุ ศพด.วดัเหนือธาตุเทงิ
5756 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหลา ศพด.โพนเมือง
5757 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหลา ศพด.ปาุกอ
5758 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หวัดอน ศพด.ทาวารี
5759 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หวัดอน ศพด.แขม
5760 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หวัดอน ศพด.เสียม
5761 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.เขื่องใน ศพด.วดัเขื่องกลาง
5762 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.โขงเจียม ศพด.ตุงลุง
5763 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.นาโพธิก์ลาง ศพด.นาโพธิเ์หนือ
5764 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ ศพด.หนองแสงใหญ
5765 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หวยไผ ศพด.บานหวยไผ
5766 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หวยยาง ศพด.บานหนองฮี
5767 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หวยยาง ศพด.นาบวั
5768 อุบลราชธานี โขงเจียม ทต.บานดานโขงเจียม ศพด.ต.บานดาน
5769 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.คําไฮใหญ ศพด.วดัคําไฮใหญ
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5770 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.วดับานดงบงัเหนือ
5771 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ทาเมือง ศพด.วดับานยางกระเดา
5772 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.เหลาแดง ศพด.บานกระบนู
5773 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.บวังาม ศพด.บวังาม
5774 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.บวังาม ศพด.บานหนองสนม
5775 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง ศพด.กลาง
5776 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง ศพด.วดัโนนสวรรคแ
5777 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.กุดประทาย ศพด.คํานาแซง
5778 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.กุดประทาย ศพด.โนนขาม
5779 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.แกง ศพด.ยาง
5780 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.แกง ศพด.บานประหตู
5781 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู ศพด.โนนแคน
5782 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู ศพด.วดัเสาเลา
5783 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทาโพธิศ์รี ศพด.โพธิส์งา
5784 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทาโพธิศ์รี ศพด.วดัทาโพธิศ์รี
5785 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นากระแซง ศพด.หนองไฮ
5786 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นากระแซง ศพด.บานนากระแซง
5787 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นาเจริญ ศพด.บานโชคชัย
5788 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบรูณแ(อ.เดชอุดม) ศพด.นาแก
5789 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบรูณแ(อ.เดชอุดม) ศพด.บานสวนสวรรคแ
5790 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.บวังาม ศพด.บานโคกพฒันา
5791 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.โพนงาม ศพด.โพนงาม
5792 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.สมสะอาด ศพด.บานมวง
5793 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.สมสะอาด ศพด.บานใหมเจริญ
5794 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช ศพด.วดัแขมเจริญ
5795 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม ศพด.เทศบาลเมืองเดชอุดม
5796 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.นาสวง ศพด.เทศบาลตําบลนาสวง
5797 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.คําคร่ัง ศพด.บานคําคร่ัง
5798 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.คําคร่ัง ศพด.บานนาสมบรูณแ
5799 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นาสวง ศพด.บานโนนจิก
5800 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทุงเทงิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงเทงิ(บานทุงเทงิ)
5801 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ปาุโมง ศพด.บานปาุโมงใหญ
5802 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กระเดียน ศพด.วดัภาราวาส
5803 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.วดันิคมเกษม
5804 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ขามเปี็ย ศพด.วดัภมูิภาค
5805 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.คอนสาย
5806 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.วดับานแอมเจริญ
5807 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ตระการ ศพด.วดัสังฆนิวาส
5808 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาสะไม ศพด.น้ําคํา



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
5809 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาสะไม ศพด.บานหนองแดง
5810 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.บานแดง ศพด.แดง
5811 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.หนองเตา ศพด.ใหมศรีทอง
5812 อุบลราชธานี ตระการพชืผล ทต.ตระการพชืผล ศพด.วดัสิทธทินนชัย
5813 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.คําเจริญ ศพด.บานฮี
5814 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โนนกุง ศพด.วดัศรีลาลัย
5815 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ทาหลวง ศพด.วดัหนองบวั
5816 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ทาหลวง ศพด.วดับานเทวญั
5817 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กุดยาลวน ศพด.วดัศรีสวางอารมณแ
5818 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ไหลทุง ศพด.วดัสิทธวิราราม
5819 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ไหลทุง ศพด.วดัวฒิุวาส
5820 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.หวยฝูายพฒันา ศพด.วดันาดอกไม
5821 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เซเปๅด ศพด.วดัอันตรมัคคาราม
5822 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาพนิ ศพด.วดัพาราณสี
5823 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กุศกร ศพด.วดัราษฎรแสมดี
5824 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เปาู ศพด.วดัวนวาสี
5825 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ถ้ําแข ศพด.วดัปาุศิลาธรรม
5826 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.สะพอื ศพด.วดับรูพา
5827 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ตากแดด ศพด.วดัศรีตัสสาราม
5828 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.จิกเทงิ ศพด.วดับานจิกลุม
5829 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.จิกเทงิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจิกเทงิ
5830 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.นาคาย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาคาย
5831 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.สําโรง(อ.ตาลสุม) ศพด.หนองสะเดา
5832 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.หนองกุง ศพด.วดัสระปทมุมาลัย
5833 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.คําหวา ศพด.วดันาอุดม
5834 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.คําหวา ศพด.บานคําหวา
5835 อุบลราชธานี ตาลสุม ทต.ตาลสุม ศพด.บานนาหวยแคน
5836 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.ตาลสุม ศพด.วดัดอนพนัชาต
5837 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.กุดเรือ ศพด.วดักุดเรือ
5838 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.กุดเรือ ศพด.ทุงเกษตร
5839 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.โคกชําแระ ศพด.วดัหนองสนม
5840 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม ศพด.นาเกษม
5841 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม ศพด.บานศรีเมืองหมู11
5842 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาหอม ศพด.นาหอม
5843 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.หนองอม ศพด.หนองอม
5844 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.หนองอม ศพด.วดับานเบญจแ
5845 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย ศพด.หลักเมือง
5846 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบรูณแ ศพด.โนนสมบรูณแ
5847 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสวรรคแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโนนสวรรคแ
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5848 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.บานตูม ศพด.วดับานโคกนอย
5849 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.บานตูม ศพด.วดับานโนนแดง
5850 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.พรสวรรคแ ศพด.วดับานคุมแสนฯ
5851 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.วดับานทุงเพยีง
5852 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภจูองนายอย ศพด.เทศบาลตําบลภจูองนายอย
5853 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภจูองนายอย ศพด.เทศบาลตําบลภจูองนายอย3
5854 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.โดมประดิษฐแ ศพด.วดับานโนนสูง
5855 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.โดมประดิษฐแ ศพด.บานหนองครก
5856 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.บเุปอืย ศพด.น้ําซับ
5857 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.บเุปอืย ศพด.เกษตรสมบรูณแ
5858 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยาง
5859 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยาง ศพด.วดัปาุจันทรังษี
5860 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.โซง ศพด.บานคอ
5861 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.น้ํายืน ศพด.บานน้ํายืน
5862 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.น้ํายืน ศพด.เทศบาลตําบลน้ํายืน
5863 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.สีวเิชียร ศพด.วดัซําหวาย
5864 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.สีวเิชียร ศพด.วดับานโนนทอง
5865 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยางใหญ ศพด.บานคําสะอาด
5866 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม ศพด.วดับานเกาขาม
5867 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม ศพด.บานหนองทพั
5868 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.คอแลน ศพด.คอแลน
5869 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.คอแลน ศพด.บานโนนสําราญ
5870 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.นาโพธิ(์อ.บณุฑริก) ศพด.วดัศรีเจริญ
5871 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.นาโพธิ(์อ.บณุฑริก) ศพด.บานกลางหมูที5่
5872 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.โนนคอ ศพด.โนนสวาง
5873 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.บวังาม(อ.บณุฑริก) ศพด.โนนบาก
5874 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.บวังาม(อ.บณุฑริก) ศพด.หวัแขศรีสมุทร
5875 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.บานแมด ศพด.บานหาดทรายคูณ
5876 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.โพนงาม ศพด.หนองแสง
5877 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.โพนงาม ศพด.ปาุสนคําอุดม
5878 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.โพนงาม ศพด.บานปาุเต้ีย
5879 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.หนองสะโน
5880 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บานหนองมวง
5881 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.หวยขา ศพด.คําบาก
5882 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.หวยขา ศพด.บานบก
5883 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.บณุฑริก ศพด.เทศบาลตําบลบณุฑริก
5884 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.อางศิลา ศพด.อางหนิ
5885 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.กุดชมภู ศพด.ดอนสําราญ
5886 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.กุดชมภู ศพด.บานโนนมวง
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5887 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ดอนจิก ศพด.โรงเรียนชุมชนดอนจิก(จรรยาราษฎรแ)
5888 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ดอนจิก ศพด.บานสมบรูณแสามัคคี
5889 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ทรายมูล ศพด.หวัดอน
5890 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ทรายมูล ศพด.วดัสวางอัมพวนั
5891 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ ศพด.นาโพธิ์
5892 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ ศพด.บานเลิงบากศรีอุดม
5893 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกลาง ศพด.หนองไฮ
5894 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกลาง ศพด.บานนกเต็น
5895 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.โนนสุบนั
5896 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.บานแขม ศพด.บานหนองคูณ
5897 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.โพธิไ์ทร(อ.พบิลูฯ) ศพด.สรางแกว
5898 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ระเว ศพด.ระเว
5899 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ระเว ศพด.ดอนกลาง
5900 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ไรใต ศพด.ไรใต
5901 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.หนองบวัฮี ศพด.หนองบวัฮี
5902 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.หนองบวัฮี ศพด.บานดอนงัว
5903 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.อางศิลา ศพด.บานดอนกอ
5904 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทม.พบิลูมังสาหาร ศพด.เทศบาลเมืองพบิลูมังสาหาร
5905 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.โพธิศ์รี ศพด.บานหนองโพธิ์
5906 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร(อ.โพธิไ์ทร) ศพด.เกาะแกด
5907 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.มวงใหญ ศพด.มวงใหญ
5908 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สองคอน ศพด.สองคอน
5909 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสารภี
5910 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สําโรง(อ.โพธิไ์ทร) ศพด.นาขาม
5911 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สําโรง(อ.โพธิไ์ทร) ศพด.บานนาหวา
5912 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร ทต.โพธิไ์ทร ศพด.เทศบาลตําบลโพธิไ์ทร
5913 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.เหลางาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเหลางาม
5914 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.เหลางาม ศพด.บานดงตาหวงั
5915 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ดุมใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดุมใหญ
5916 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เตย ศพด.น้ําคําแดง
5917 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.นาเลิง ศพด.ทุงมณี
5918 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยางโยภาพ
5919 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองชางใหญ ศพด.หนองเม็ก
5920 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เหลาบก ศพด.วดัหนองหลัก
5921 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองไขนก ศพด.วดัหนองไขนก
5922 อุบลราชธานี มวงสามสิบ ทต.มวงสามสิบ ศพด.วดัมวงสามสิบ
5923 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเมือง ศพด.วดัสรางมิ่ง
5924 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเมือง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองเมือง
5925 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ไผใหญ ศพด.วดัแสงไผ
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5926 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุม ศพด.วดับานนาดี
5927 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุม ศพด.วดัหนองแฝก
5928 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.มวงสามสิบ ศพด.วดัเทพา
5929 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.โพนแพง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโพนแพง
5930 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองฮาง ศพด.รวมใจราษฎรแรัฐ
5931 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเหลา(อ.มวงสามสิบ) ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองเหลา
5932 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กุดลาด ศพด.ปากน้ํา
5933 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กุดลาด ศพด.วดับานกุดลาด
5934 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ ศพด.หนองหวา
5935 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ ศพด.ดามพรา
5936 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม.แจระแม ศพด.วดับานคูเด่ือ
5937 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม.แจระแม ศพด.ทาบอ
5938 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ไรนอย ศพด.วดับานไรนอย
5939 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ไรนอย ศพด.วดับานยางลุม-ยางเทงิ
5940 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ไรนอย ศพด.วดักิตติญาณโสภณ
5941 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน ศพด.หนองขอน
5942 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน ศพด.บานหนองไหล
5943 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หวัเรือ ศพด.ประจําตําบล
5944 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี ศพด.วดัมหาวนาราม
5945 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี ศพด.วดัใตพระเจาใหญองคแต้ือ
5946 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกระโสบ
5947 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบอ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนองบอ
5948 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ปะอาว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปะอาว
5949 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล ศพด.เทศบาลตําบลอุบล
5950 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ปทมุ ศพด.ตําบลปทมุ
5951 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ขี้เหล็ก ศพด.บานสวาง-หนองเสือ
5952 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.คําขวาง ศพด.เทศบาลตําบลคําขวาง
5953 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.ทาลาด ศพด.ถอน
5954 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.ทาลาด ศพด.ทาลาดออก
5955 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนผ้ึง ศพด.บานกลาง
5956 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนผ้ึง ศพด.ผ้ึงออก
5957 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนโหนน ศพด.บานหนองคู
5958 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.เมืองศรีไค ศพด.โนนงาม
5959 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.หวยขะยุง ศพด.หวยขะยุงตก
5960 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.แสนสุข ศพด.เทศบาลตําบลแสนสุข
5961 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.หนองกินเพล ศพด.เฉลิมพระเกียรติแหงที2่บานหนองกินเพลหมูเ3
5962 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.ธาตุ ศพด.เฉลิมพระเกียรติ
5963 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.คูเมือง ศพด.บานคูเมือง
5964 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.บุงหวาย ศพด.นํารององคแการบริหารสวนตําบลบุงหวาย
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5965 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.บุงหวาย ศพด.บานโนนบอน
5966 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โพธิใ์หญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโพธิใ์หญ
5967 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.สระสมิง ศพด.ประจําตําบลสระสมิง
5968 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.คําน้ําแซบ ศพด.เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ
5969 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.บุงไหม ศพด.เทศบาลตําบลบุงไหม(บานคํากลาง)
5970 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.แกงกอก ศพด.แกงกอก
5971 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.คําไหล ศพด.หวยหมาก
5972 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.คําไหล ศพด.คําไหล
5973 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ดอนใหญ ศพด.ดอนใหญ
5974 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ดอนใหญ ศพด.บานโนนหนองบวั
5975 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.นาคํา ศพด.ฟาูหวน
5976 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.นาเลิน ศพด.นาเลิน
5977 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ลาดควาย ศพด.บานปาุกุงใหญ
5978 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.วาริน ศพด.วดัมิ่งมงคล
5979 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.วาริน ศพด.วดัขวญัมงคล(บานจันทยั)
5980 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.หนามแทง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหนามแทง
5981 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ ศพด.วดัมงคลสวรรคแ
5982 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ทต.ศรีเมืองใหม ศพด.วดับานนาเวยีง
5983 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ทต.ศรีเมืองใหม ศพด.วดัศรีเมืองใหม
5984 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ตะบาย ศพด.วดับรูพา
5985 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.สงยาง ศพด.บานคําบง
5986 อุบลราชธานี สําโรง อบต.คอนอย ศพด.หนิแห
5987 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกกอง ศพด.บานโคกกองหมู1
5988 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกสวาง ศพด.อูบมุง
5989 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกสวาง ศพด.บานสระดอกคูณ
5990 อุบลราชธานี สําโรง ทต.สําโรง ศพด.บรูพา
5991 อุบลราชธานี สําโรง อบต.หนองไฮ ศพด.บานสรางโหงน
5992 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โนนกลาง(อ.สําโรง) ศพด.ตําบลโนนกลาง
5993 อุบลราชธานี สําโรง อบต.ขามปอูม ศพด.บานขามปอูม
5994 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โนนกาเล็น ศพด.บานเปอืย
5995 อุบลราชธานี สําโรง อบต.บอน ศพด.บานบอน
5996 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คันไร ศพด.โคกเที่ยง
5997 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คันไร ศพด.คันไร
5998 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คําเขื่อนแกว ศพด.คํานกหอ
5999 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.ชองเม็ก ศพด.บานเหลาอินทรแแปลง
6000 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองลําโดมนอย ศพด.สิรินธร
6001 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองลําโดมนอย ศพด.วดัศรีอุดม
6002 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.โนนกอ ศพด.บานโนนกอ
6003 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ฝางคํา ศพด.ฝางเทงิ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
6004 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ชองเม็ก ศพด.บานสวนปาุ-หวยน้ําใส
6005 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล4อนุบาลพระเจาใหญองคแต้ือ
6006 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล รร.อนุบาลศรีวนาไล
6007 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามปอูม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลขามปอูม
6008 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม
6009 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.บวังาม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบวังาม1
6010 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง รร.อนบุาลองคแการบริหารสวนตําบลกลาง๑(บานหมากมาย)

6011 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.บณุฑริก รร.เทศบาลบณุฑริก
6012 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ศพด.ราปู
6013 กระบี่ เกาะลันตา อบต.คลองยาง ศพด.ขุนรายา
6014 กระบี่ เกาะลันตา ทต.เกาะลันตาใหญ ศพด.ศรีรายา
6015 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ ศพด.คลองนิน
6016 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน ศพด.พระแอะ
6017 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม ศพด.วดัเขาพนม
6018 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปนุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสินปนุ
6019 กระบี่ เขาพนม อบต.หนาเขา ศพด.โรงเรียนบานเขาดิน
6020 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน ศพด.บานกอตง
6021 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาพนม ศพด.โรงเรียนบานเขาพนม
6022 กระบี่ เขาพนม อบต.พรุเตียว ศพด.บานทุงปรือ
6023 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพน ศพด.คลองพน
6024 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา ศพด.พรุดินนา
6025 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองทอมใต ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองทอมใต
6026 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองทอมใต ศพด.เทศบาลตําบลคลองทอมใต
6027 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพนพฒันา ศพด.บานคลองยี่เหร
6028 กระบี่ คลองทอม ทต.ทรายขาว ศพด.บอมะมวง
6029 กระบี่ คลองทอม อบต.เพหลา ศพด.พรุเตยเหนือ
6030 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองทอมเหนือ ศพด.บานบางคราม
6031 กระบี่ คลองทอม อบต.หวยน้ําขาว ศพด.หวยน้ําขาว
6032 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.ถ้ําธนาคาร
6033 กระบี่ ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา ศพด.ศรีพระยา
6034 กระบี่ ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา ศพด.ชุมชนบานหนาอําเภอ
6035 กระบี่ ปลายพระยา อบต.คีรีวง ศพด.บานสหกรณแ
6036 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาตอ ศพด.บางเทาแม
6037 กระบี่ เมืองกระบี่ ทต.กระบี่นอย ศพด.บานโพธิเ์รียง
6038 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล ศพด.บานในไร
6039 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง ศพด.อาวนาง
6040 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.ทบัปริก ศพด.บานทบัปริก
6041 กระบี่ เมืองกระบี่ ทม.กระบี่ ศพด.ปานุราช
6042 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม ศพด.บานทุง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
6043 กระบี่ ลําทบั ทต.ลําทบั ศพด.วดัลําทบั
6044 กระบี่ ลําทบั อบต.ดินแดง ศพด.บานเขาไวขาว
6045 กระบี่ ลําทบั อบต.ดินอุดม ศพด.บานปาุใหม
6046 กระบี่ ลําทบั อบต.ลําทบั ศพด.บานยานอุดม
6047 กระบี่ เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง ศพด.เทศบาลตําบลเหนือคลอง
6048 กระบี่ เหนือคลอง อบต.หวยยูง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลหวยยูง
6049 กระบี่ เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชัน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน
6050 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง ศพด.บานไรใหญ
6051 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ศพด.บานเกาะจํา
6052 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองเขมา ศพด.มัสยิดบานคลองเขมา
6053 กระบี่ เหนือคลอง อบต.โคกยาง ศพด.วดับางผ้ึง
6054 กระบี่ อาวลึก อบต.คลองหนิ ศพด.บานนบ
6055 กระบี่ อาวลึก อบต.นาเหนือ ศพด.ตําบลนาเหนือ
6056 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกเหนือ ศพด.บานหนองหวายพน
6057 กระบี่ อาวลึก อบต.บานกลาง ศพด.บานกลาง
6058 กระบี่ อาวลึก อบต.คลองยา ศพด.บานคลองยา
6059 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต ศพด.เทศบาลตําบลอาวลึกใต
6060 กระบี่ อาวลึก ทต.แหลมสัก ศพด.เทศบาลตําบลแหลมสัก
6061 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกนอย ศพด.มัสยิดอัลอิมรอน
6062 กระบี่ อาวลึก อบต.เขาใหญ ศพด.เขาลอม
6063 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง รร.อนุบาลอาวนาง
6064 กระบี่ ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปลายพระยา
6065 กระบี่ ลําทบั ทต.ลําทบั รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลําทบั
6066 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทาขาม ศพด.หนองเรือ
6067 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทาแซะ ศพด.น้ําพุ
6068 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ ศพด.สาวดอย
6069 ชุมพร ทาแซะ อบต.สลุย ศพด.เนินทอง
6070 ชุมพร ทาแซะ อบต.สองพี่นอง ศพด.บานทรายขาว
6071 ชุมพร ทาแซะ อบต.หงษแเจริญ ศพด.แหลม
6072 ชุมพร ทาแซะ อบต.หนิแกว ศพด.น้ําเย็น
6073 ชุมพร ทาแซะ ทต.เนินสันติ ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเนินสันติ
6074 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ชองไมแกว ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชองไมแกว
6075 ชุมพร ทุงตะโก ทต.ทุงตะไคร ศพด.เทศบาลตําบลทุงตะไคร
6076 ชุมพร ทุงตะโก ทต.ปากตะโก ศพด.เทศบาลตําบลปากตะโก
6077 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ตะโก ศพด.โรงเรียนบานสามแยกจําปา
6078 ชุมพร ปะทวิ ทต.ปะทวิ ศพด.บางสน
6079 ชุมพร ปะทวิ ทต.มาบอํามฤต ศพด.วดัมาบอํามฤต
6080 ชุมพร ปะทวิ ทต.ชุมโค ศพด.คลองวงัชาง
6081 ชุมพร ปะทวิ ทต.ทะเลทรัพยแ ศพด.วดัดอนแตง
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6082 ชุมพร ปะทวิ อบต.ปากคลอง ศพด.วดัหนาคาย
6083 ชุมพร ปะทวิ อบต.สะพลี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสะพลี
6084 ชุมพร ปะทวิ ทต.สะพลี ศพด.เทศบาลตําบลสะพลี
6085 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.ปใงหวาน ศพด.คลองอารแ
6086 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.ปากทรง ศพด.ทบัขอน
6087 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.พระรักษแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพระรักษแ
6088 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.พะโต฿ะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพะโต฿ะ
6089 ชุมพร พะโต฿ะ ทต.พะโต฿ะ ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาล1
6090 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ถ้ําสิงหแ ศพด.ถ้ําสิงหแ
6091 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.ทายาง ศพด.โรงเรียนวดัพชิัยยาราม
6092 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.นาชะอัง ศพด.สามเส่ียม
6093 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ปากน้ํา ศพด.หาดภาราดรภาพ
6094 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.วสัิยเหนือ ศพด.ชองบานมา
6095 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.บางลึก ศพด.วดับางลึก
6096 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.วงัใหม ศพด.โรงเรียนนอมถวาย
6097 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ตากแดด ศพด.วดัหาดทรายแกว
6098 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.วงัไผ ศพด.เทศบาลตําบลวงัไผ
6099 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.นาทุง ศพด.นาทุง
6100 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.หาดทรายรี ศพด.เทศบาลตําบลหาดทรายรี
6101 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.ปากน้ําชุมพร ศพด.เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร
6102 ชุมพร ละแม อบต.ทุงหลวง ศพด.วดัเขาหลาง
6103 ชุมพร ละแม อบต.ละแม ศพด.ทุงขี้หนอน
6104 ชุมพร ละแม ทต.ละแม ศพด.เทศบาลตําบลละแม
6105 ชุมพร ละแม อบต.ทุงคาวดั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงคาวดั
6106 ชุมพร ละแม อบต.สวนแตง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสวนแตง
6107 ชุมพร สวี อบต.เขาคาย ศพด.ถ้ําตาทอง
6108 ชุมพร สวี อบต.เขาทะลุ ศพด.ชองบอน
6109 ชุมพร สวี อบต.ครน ศพด.วดัชองรอ
6110 ชุมพร สวี อบต.ดานสวี ศพด.ดานสวี
6111 ชุมพร สวี ทต.นาโพธิพ์ฒันา ศพด.โรงเรียนชุมชนสวี
6112 ชุมพร สวี อบต.นาสัก ศพด.บานไทยพฒันา
6113 ชุมพร สวี อบต.วสัิยใต ศพด.แพรกแหง
6114 ชุมพร สวี ทต.นาโพธิ์ ศพด.เทศบาลตําบลนาโพธิ์
6115 ชุมพร หลังสวน อบต.บางมะพราว ศพด.ราษฏรแบํารุงพฒันา
6116 ชุมพร หลังสวน ทต.วงัตะกอ ศพด.บานนอกไส
6117 ชุมพร หลังสวน อบต.แหลมทราย ศพด.วดัวาลุการาม
6118 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน ศพด.วดัประสาทนิกร
6119 ชุมพร หลังสวน อบต.นาขา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาขา(บานหวยเหมือง)
6120 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ําหลังสวน ศพด.เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
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6121 ชุมพร หลังสวน อบต.บางน้ําจืด ศพด.ชลธนีิมิตร
6122 ชุมพร หลังสวน อบต.บานควน ศพด.บานคลองกก
6123 ตรัง หวยยอด ทต.หวยนาง ศพด.บานหวยนาง
6124 ตรัง หวยยอด อบต.บางดี ศพด.ตําบลบางดี
6125 ตรัง หวยยอด อบต.วงัคีรี ศพด.ตําบลวงัคีรี(บานวงัลํา)
6126 ตรัง หวยยอด อบต.บางกุง ศพด.ตําบลบางกุง
6127 ตรัง หวยยอด อบต.ในเตา ศพด.หนาวดั
6128 ตรัง หวยยอด ทต.ทาง้ิว ศพด.ตําบลทาง้ิว
6129 ตรัง หวยยอด ทต.นาวง ศพด.เทศบาลตําบลนาวง
6130 ตรัง หวยยอด อบต.ปากคม ศพด.บานควนไทร
6131 ตรัง หวยยอด อบต.ทุงตอ ศพด.ตําบลทุงตอ
6132 ตรัง หวยยอด อบต.ปากแจม ศพด.องคแการบริหารตําบลปากแจม
6133 ตรัง หวยยอด ทต.หวยยอด ศพด.เทศบาลตําบลหวยยอด
6134 ตรัง สิเกา ทต.ควนกุน ศพด.เทศบาลตําบลควนกุน
6135 ตรัง สิเกา อบต.ไมฝาด ศพด.หวยตอ
6136 ตรัง สิเกา ทต.สิเกา ศพด.เทศบาลตําบลสิเกา
6137 ตรัง วงัวเิศษ อบต.เขาวเิศษ ศพด.เขาวเิศษ
6138 ตรัง วงัวเิศษ อบต.อาวตง ศพด.วดัหนองชุมแสง
6139 ตรัง วงัวเิศษ ทต.วงัวเิศษ ศพด.เทศบาลตําบลวงัวเิศษ
6140 ตรัง วงัวเิศษ อบต.ทาสะบา ศพด.องคแการบริหารตําบลทาสะบา
6141 ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง ศพด.เทศบาลตําบลคลองปาง
6142 ตรัง ยานตาขาว อบต.นาชุมเหด็ ศพด.องคแการบริหารตําบลนาชุมเหด็
6143 ตรัง ยานตาขาว อบต.ในควน ศพด.องคแการบริหารตําบลในควน
6144 ตรัง ยานตาขาว อบต.โพรงจระเข ศพด.โคกทรายเหนือ
6145 ตรัง ยานตาขาว อบต.ทุงคาย ศพด.ตําบลทุงคาย
6146 ตรัง ยานตาขาว อบต.เกาะเปยีะ ศพด.องคแการบริหารตําบลเกาะเปยีะ
6147 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง ศพด.เทศบาลนครตรัง
6148 ตรัง เมืองตรัง อบต.น้ําผุด ศพด.องคแการบริหารตําบลน้ําผุด
6149 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาทามเหนือ ศพด.องคแการบริหารตําบลนาทามเหนือ
6150 ตรัง เมืองตรัง อบต.บานควน ศพด.บานเกาะมวง
6151 ตรัง เมืองตรัง ทต.โคกหลอ ศพด.เทศบาลตําบลโคกหลอ
6152 ตรัง เมืองตรัง อบต.หนองตรุด ศพด.บานสันตัง
6153 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาโต฿ะหมิง ศพด.นาโต฿ะหมิง
6154 ตรัง เมืองตรัง อบต.บานโพธิ์ ศพด.องคแการบริหารตําบลบานโพธิ์(รร.วดัขุนสิทธิ)์
6155 ตรัง เมืองตรัง อบต.ควนปริง ศพด.องคแการบริหารตําบลควนปริง
6156 ตรัง ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน ศพด.สิรินธร
6157 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทุงยาว ศพด.เทศบาลตําบลทุงยาว
6158 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ศพด.บานแหลมสอม
6159 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร ศพด.ตําบลเกาะสุกร
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6160 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางดวน ศพด.บานยวนโปะ
6161 ตรัง ปะเหลียน อบต.สุโสะ ศพด.ตําบลสุโสะ
6162 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาขาม ศพด.เทศบาลตําบลทาขาม
6163 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ศพด.เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ
6164 ตรัง นาโยง อบต.นาหมื่นศรี ศพด.องคแการบริหารตําบลนาหมื่นศรี
6165 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบา ศพด.องคแการบริหารตําบลโคกสะบา
6166 ตรัง นาโยง อบต.ชอง ศพด.ชอง
6167 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง ศพด.เทศบาลเมืองกันตังศูนยแ1
6168 ตรัง กันตัง อบต.บางเปาู ศพด.มัสยิดบานบางเปาู
6169 ตรัง กันตัง อบต.บอน้ํารอน ศพด.องคแการบริหารตําบลบอน้ํารอน
6170 ตรัง กันตัง อบต.โคกยาง ศพด.วดัโคกยาง
6171 ตรัง กันตัง อบต.เกาะลิบง ศพด.บานเกาะมุกดแ
6172 ตรัง  หาดสําราญ อบต.หาดสําราญ ศพด.องคแการบริหารตําบลหาดสําราญ
6173 ตรัง  หาดสําราญ อบต.ตะเสะ ศพด.ตะเสะ
6174 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.อาวขนอม ศพด.จงถนอม
6175 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ขนอม ศพด.เทศบาลตําบลขนอม
6176 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทองเนียน ศพด.ทามวง
6177 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.สามตําบล ศพด.วดัวงัฆอง
6178 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.นาหมอบญุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาหมอบญุ
6179 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.ควนหนองควา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลควนหนองควา
6180 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.ทุงโพธิ์ ศพด.อายเลา
6181 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.บานชะอวด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานชะอวด
6182 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.จันดี ศพด.เทศบาลตําบลจันดี
6183 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.หวยปริก ศพด.วดัสุวรรณาราม
6184 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.วดัมะปรางงาม
6185 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ไมเรียง ศพด.ทุงไหม
6186 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ไสหรา ศพด.วดัเพญ็มิตร
6187 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ปากน้ําฉวาง ศพด.วดัควนสูง
6188 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาเขลียง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาเขลียง
6189 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ไมเรียง ศพด.วดัหาดสูง
6190 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.กะเปยีด ศพด.วดักระเปยีด
6191 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาแว ศพด.วดัวงัสะพาน
6192 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ดอนตรอ ศพด.เทศบาลตําบลดอนตรอ
6193 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเชียรเขา
6194 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง ศพด.บานหนองหมอ
6195 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพนู ศพด.สระเพลง
6196 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ชะอวด ศพด.เทศบาลตําบลชะอวด
6197 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ทาเสม็ด ศพด.ตําบลทาเสม็ด
6198 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เกาะขันธแ ศพด.ลานนา
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6199 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.วงัอาง ศพด.บานทาไทร
6200 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนบานทุงไคร
6201 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ชะอวด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลชะอวด
6202 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.ทุงโซน
6203 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ทาประจะ ศพด.โรงเรียนบานควนสมบรูณแ
6204 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนางหลง
6205 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลขอนหาด
6206 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานตูล
6207 นครศรีธรรมราช ชางกลาง ทต.หลักชาง ศพด.เทศบาลตําบลหลักชาง
6208 นครศรีธรรมราช ชางกลาง ทต.สวนขัน ศพด.วดัสวนขัน
6209 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.แมเจาอยูหวั ศพด.วดับอลอ
6210 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เสือหงึ ศพด.ตําบลเสือหงึ
6211 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เชียรใหญ ศพด.วยัเตาะแตะ
6212 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เขาพระบาท ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเขาพระบาท
6213 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ดุสิต ศพด.โรงเรียนบานพรุวง
6214 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ถ้ําพรรณรา ศพด.ปลายรา
6215 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ทาศาลา ศพด.วดัทาสูง
6216 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.สระแกว ศพด.น้ําตก
6217 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ดอนตะโก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลดอนตะโก
6218 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.โมคลาน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลโมคลาน
6219 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.บานปากเจา
6220 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทต.ทาศาลา ศพด.เทศบาลตําบลทาศาลา
6221 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.โพธิท์อง ศพด.ประจําตําบลโพธิท์อง
6222 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ไทยบรีุ ศพด.ชุมชนสาธติวลัยลักษณแ
6223 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.กลาย ศพด.บานปากดวด
6224 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ทาขึ้น ศพด.วดัยางใหญ
6225 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาหลวงเสน ศพด.บานทาเลา
6226 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาขาว ศพด.สวนสมเด็จยา90
6227 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.ชะมาย ศพด.โรงเรียนบานหนองหวา
6228 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.ถ้ําใหญ ศพด.บานน้ําพุ
6229 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ควนกรด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลควนกรด
6230 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทม.ทุงสง ศพด.เขาปรีดี
6231 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาไมไผ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาไมไผ
6232 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.กะปาง ศพด.บานลานชาง
6233 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.ที่วงั ศพด.บานควนชม
6234 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาโร ศพด.ทุงควาย
6235 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.หนองหงสแ ศพด.บานควนไมแดง
6236 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาโพธิ์ ศพด.โรงเรียนบานบนควน
6237 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.น้ําตก ศพด.บานมะขาม
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6238 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ทายาง ศพด.จุฬาภรณแพฒันา1
6239 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.กรุงหยัน ศพด.กรุงหยัน
6240 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ปริก ศพด.หนองคลา
6241 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.กุแหระ ศพด.จุฬาภรณแพฒันา4
6242 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ทุงใหญ ศพด.บานวดัใหม
6243 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทต.ทายาง ศพด.เทศบาลตําบลทายาง
6244 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.บางรูป ศพด.บานทุงกรวด
6245 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทต.ทุงสัง ศพด.เทศบาลตําบลทุงสัง
6246 นครศรีธรรมราช นบพตํิา อบต.กรุงชิง ศพด.เปยีน
6247 นครศรีธรรมราช นบพตํิา อบต.กะหรอ ศพด.บานอูทอง
6248 นครศรีธรรมราช นบพตํิา อบต.นบพตํิา ศพด.วดัถ้ําเขาเหล็ก
6249 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.ทุงสง ศพด.วดัหนองดี
6250 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.แกวแสน ศพด.บานแกวแสน
6251 นครศรีธรรมราช นาบอน ทต.นาบอน ศพด.เทศบาลตําบลนาบอน
6252 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บานลํานาว ศพด.บานบางจันสี
6253 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บางขัน ศพด.ปากแพรก
6254 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.วดัหนองเจ
6255 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บานนิคม ศพด.บานนิคม
6256 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปาุระกํา ศพด.วดัอัฒฑศาสนาราม
6257 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง ศพด.เทศบาลเมืองปากพนัง
6258 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.คลองกระบอื ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองกระบอื
6259 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.บางพระ ศพด.บางกรูด
6260 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.เกาะทวด ศพด.วดัเกาะจาก
6261 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมโลก ศพด.วดัเขาปนู
6262 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงสแ ศพด.เทศบาลตําบลทอนหงสแ
6263 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.นาเรียง ศพด.โรงเรียนวดันากัน
6264 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.บานเกาะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบานเกาะ
6265 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.อินคีรี ศพด.หญาปลอง
6266 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาพรุ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาพรุ
6267 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ทายสําเภา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทายสําเภา(วดัเชิงแตระ)
6268 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ชางซาย ศพด.ทาชาง
6269 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.พปินู ศพด.เทศบาลตําบลพปินู
6270 นครศรีธรรมราช พปินู อบต.ยางคอม ศพด.วดัยางคอม
6271 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.กะทนู ศพด.วดัศรีมาราม
6272 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.เขาพระ ศพด.จุฬาภรณแพฒันา2
6273 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.ควนกลาง ศพด.บานปากเสียว
6274 นครศรีธรรมราช พปินู อบต.พปินู ศพด.หนูบ
6275 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ทาแพ ศพด.วดัทาแพ
6276 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ทาซัก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาซัก
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6277 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.นาเคียน ศพด.มัสยิดมุวะหแฮีดีน
6278 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.บางจาก ศพด.เทศบาลตําบลบางจาก
6279 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.นาทราย ศพด.นาทราย
6280 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.โพธิเ์สด็จ ศพด.โพธิเ์สด็จ
6281 นครศรีธรรมราช เมือง ทม.ปากพนู ศพด.คายวชิราวธุ
6282 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ปากนคร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปากนคร
6283 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.บางจาก ศพด.บางใหญ
6284 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.มะมวงสองตน ศพด.บานคลองลาว
6285 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ทาง้ิว ศพด.บานปาุยาง
6286 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.กําแพงเซา ศพด.หวยปราง
6287 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.ควนพงั ศพด.บานกลอง
6288 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.เสาธง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเสาธง
6289 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.หนิตก ศพด.ทาไทร
6290 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.รอนพบิลูยแ ศพด.บานรอนนา
6291 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ ทต.เขาชุมทอง ศพด.เทศบาลตําบลเขาชุมทอง
6292 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ ทต.รอนพบิลูยแ ศพด.เทศบาลตําบลรอนพบิลูยแ(วดัเทพนมเชือด)
6293 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.ควนชุม ศพด.วดัคันธมาลี
6294 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ ทต.หนิตก ศพด.เทศบาลตําบลหนิตก
6295 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.เขาแกว ศพด.วดัชายเขา
6296 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน ศพด.วดัโคกโพธิส์ถิตยแ
6297 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล ศพด.เทศบาลตําบลขุนทะเล
6298 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.ทุงใส ศพด.เขาฝูาย
6299 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เปล่ียน ศพด.ตําบลเปล่ียน
6300 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เขานอย ศพด.วดัเขานอย
6301 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงปรัง ศพด.ปลายทอน
6302 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เสาเภา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเสาเภา
6303 นครศรีธรรมราช หวัไทร ทต.หวัไทร ศพด.เทศบาลตําบลหวัไทร
6304 นครศรีธรรมราช หวัไทร ทต.เกาะเพชร ศพด.เทศบาลตําบลเกาะเพชร
6305 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.แหลม ศพด.บานนาโพธิ์
6306 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วดัปากเหมือง
6307 นครศรีธรรมราช หวัไทร ทต.หนาสตน ศพด.หนาศาล
6308 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.บางนบ ศพด.วดันพคุณ
6309 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.หวัไทร ศพด.โรงเรียนวดัหวัลําภู
6310 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.รามแกว ศพด.บานรามแกว
6311 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.บางจาก รร.เทศบาลตําบลบางจาก
6312 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลขอนหาด๑
6313 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลบานตูล
6314 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทม.ทุงสง รร.รีสอรแทอนุบาลเทศบาลเมอืงทุงสงอาํเภอทุงสงจงัหวดันครศรีธรรมราช

6315 นครศรีธรรมราช นาบอน ทต.นาบอน รร.เทศบาลนาบอน
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6316 นครศรีธรรมราช พระพรหม ทต.นาสาร รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร
6317 นราธวิาส จะแนะ อบต.จะแนะ ศพด.มัสยิดซอลาฮิตาตุลอิสลามียะหแ
6318 นราธวิาส จะแนะ อบต.ชางเผือก ศพด.ไอรแโซ
6319 นราธวิาส จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.โรงเรียนบานรือเปาะ
6320 นราธวิาส จะแนะ อบต.ผดุงมาตร ศพด.ลูโบ฿ะ
6321 นราธวิาส เจาะไอรอง อบต.จวบ ศพด.ยานิง
6322 นราธวิาส เจาะไอรอง อบต.บกูิต ศพด.มัสยิดยันนาตุสสลาม
6323 นราธวิาส เจาะไอรอง อบต.มะรือโบออก ศพด.มัสยิดมะรือโบออก
6324 นราธวิาส ตากใบ อบต.เกาะสะทอน ศพด.เกาะสะทอน
6325 นราธวิาส ตากใบ อบต.โฆษติ ศพด.มัสยิดตักวา
6326 นราธวิาส ตากใบ อบต.นานาค ศพด.กัวลอต฿ะ
6327 นราธวิาส ตากใบ อบต.พรอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพรอน
6328 นราธวิาส ตากใบ อบต.ไพรวนั ศพด.กูบู
6329 นราธวิาส ตากใบ อบต.ศาลาใหม ศพด.คลองตัน
6330 นราธวิาส ตากใบ อบต.บางขุนทอง ศพด.มัสยิดอัซซาอาดะหแ
6331 นราธวิาส ตากใบ ทม.ตากใบ ศพด.เทศบาลเมืองตากใบ
6332 นราธวิาส บาเจาะ ทต.บาเจาะ ศพด.มัสยิดยาดิด
6333 นราธวิาส บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี ศพด.มัสยิดกาเยาะมาตี
6334 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเระใต ศพด.บอืเระ
6335 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ ศพด.ยือลอ
6336 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ศพด.กาบุ฿
6337 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ ศพด.ตําบลลุโบะสาวอ
6338 นราธวิาส บาเจาะ ทต.ตนไทร ศพด.เทศบาลตําบลตนไทร
6339 นราธวิาส เมืองฯ ทม.นราธวิาส ศพด.มัสยิดยุมอียะหแ(กําปงปายง)
6340 นราธวิาส เมืองฯ อบต.กะลุวอ ศพด.มัสยิดรูแตบาตู(รอตันบาตู)
6341 นราธวิาส เมืองฯ ทต.กะลุวอเหนือ ศพด.เขาตันหยง
6342 นราธวิาส เมืองฯ อบต.โคกเคียน ศพด.ทอน
6343 นราธวิาส เมืองฯ อบต.บางปอ ศพด.มัสยิดนูรุลอิสซัน
6344 นราธวิาส เมืองฯ อบต.มะนังตายอ ศพด.จูดแดง
6345 นราธวิาส เมืองฯ อบต.ลําภู ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลําภู
6346 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ ศพด.บลูกา
6347 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ยี่งอ ศพด.บเูก฿ะปาลัส
6348 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ละหาร ศพด.สะบอืรัง
6349 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ ศพด.กูแบบาเดาะ
6350 นราธวิาส ยี่งอ อบต.จอเบาะ ศพด.มัสยิดอัลฮูดา
6351 นราธวิาส ระแงะ อบต.กาลิซา ศพด.กาหนั๊วะ
6352 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ ศพด.โรงเรียนบานลูโบ฿ะดีแย
6353 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตันหยงมัส ศพด.มัสยิดเราะหแมานียะหแ
6354 นราธวิาส ระแงะ อบต.บองอ ศพด.โรงเรียนบานบองอ
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6355 นราธวิาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ศพด.เทศบาลตําบลตันหยงมัส
6356 นราธวิาส ระแงะ อบต.มะรือโบตก ศพด.บเูก฿ะอาแว
6357 นราธวิาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก ศพด.เทศบาลตําบลมะรือโบตก
6358 นราธวิาส รือเสาะ อบต.บาตง ศพด.บลูกาฮูลู
6359 นราธวิาส รือเสาะ อบต.รือเสาะ ศพด.สะโลวแ
6360 นราธวิาส รือเสาะ อบต.เรียง ศพด.ซือเลาะ
6361 นราธวิาส รือเสาะ อบต.ลาโละ ศพด.บริจ฿ะ
6362 นราธวิาส รือเสาะ อบต.สุวารี ศพด.ตายา
6363 นราธวิาส รือเสาะ ทต.รือเสาะ ศพด.มัสยิดราวฏอตุลยันนะหแ
6364 นราธวิาส รือเสาะ อบต.สามัคคี ศพด.โรงเรียนบานมะนังปในยัง
6365 นราธวิาส แวง ทต.บเูก฿ะตา ศพด.บเูก฿ะตา
6366 นราธวิาส แวง ทต.แวง ศพด.แวง
6367 นราธวิาส แวง อบต.กายูคละ ศพด.ฮูแตมาแจ
6368 นราธวิาส แวง อบต.ฆอเลาะ ศพด.โรงเรียนบานตําเสา
6369 นราธวิาส แวง อบต.แวง ศพด.บาลูกา
6370 นราธวิาส แวง อบต.เอราวณั ศพด.แอแว
6371 นราธวิาส แวง อบต.แมดง ศพด.มัสยิดจะมาแกะ
6372 นราธวิาส แวง อบต.โละจูด ศพด.บานราษฎรแพฒันา
6373 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.กาหลง ศพด.สิรินธร5
6374 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ซากอ ศพด.อนุบาลชีวติสดใส
6375 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต ศพด.มัสยิดดารุลอามาน(ไอรแกือเนาะ)
6376 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร ศพด.ปาหนัน
6377 นราธวิาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร ศพด.มัสยิดอีบาดียะหแ
6378 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.เชิงคีรี ศพด.มัสยิดดาฮง
6379 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง ศพด.มัสยิดดารุลนายัต
6380 นราธวิาส สุคิริน อบต.เกียรแ ศพด.ไอยามู
6381 นราธวิาส สุคิริน อบต.มาโมง ศพด.ราษฎรแพฒันา
6382 นราธวิาส สุคิริน ทต.สุคิริน ศพด.เทศบาลตําบลสุคิริน
6383 นราธวิาส สุคิริน อบต.รมไทร ศพด.โรงเรียนบานบาลูกยาอิง
6384 นราธวิาส สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส ศพด.มัสยิดอิสละหแ
6385 นราธวิาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก ศพด.มัสยิดอัลอามีน
6386 นราธวิาส สุไหงโก-ลก อบต.ปโูยะ ศพด.มัสยิดวาตอนียะหแ
6387 นราธวิาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ ศพด.มัสยิดนูรุลยาบาล
6388 นราธวิาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู ศพด.มัสยิดอัลอาลี
6389 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.กาวะ ศพด.จาแบปะฺ
6390 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.โต฿ะเด็ง ศพด.โผลง
6391 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู ศพด.ลูโบ฿ะบาตู
6392 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.ริโกเ ศพด.ตะโล฿ะบเูก฿ะ
6393 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.สากอ ศพด.สากอ
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6394 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี ศพด.ควน
6395 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ รร.อนุบาลประจําตําบลลุโบะสาวอ
6396 ปใตตานี เมืองปใตตานี ทม.ปใตตานี ศพด.บานปากน้ํา
6397 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.กะมิยอ ศพด.บานกะมิยอหมู2
6398 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.บานา ศพด.บานแหลมนกหมู9
6399 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.บาราโหม ศพด.โรงเรียนบานปาเระหมู2
6400 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.ปะกาฮะรัง ศพด.บานยือโม฿ะ
6401 ปใตตานี เมืองปใตตานี ทต.รูสะมิแล ศพด.มัสยิดนูรุลลุตฟี
6402 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.ตันหยงลุโละ ศพด.บานตันหยงลุโละ
6403 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.ตะลุโบะ ศพด.ตําบลตะลุโบะ
6404 ปใตตานี เมืองปใตตานี อบต.ปยูุด ศพด.ตําบลปยูุด
6405 ปใตตานี กะพอ อบต.กะรุบี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกะรุบี
6406 ปใตตานี กะพอ อบต.ตะโละดือรามัน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลตะโละดือรามัน
6407 ปใตตานี กะพอ อบต.ปลองหอย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปลองหอยหมู3
6408 ปใตตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ ศพด.บานสามยอดหมู8
6409 ปใตตานี โคกโพธิ์ อบต.บางโกระ ศพด.ตําบลบางโกระ
6410 ปใตตานี โคกโพธิ์ ทต.มะกรูด ศพด.บานนาคอใตหมู4
6411 ปใตตานี โคกโพธิ์ อบต.ปาุบอน ศพด.มัสยิดดารุสลาม
6412 ปใตตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู ศพด.เทศบาลตําบลนาประดู
6413 ปใตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาประดู ศพด.ตําบลนาประดูหมู4
6414 ปใตตานี ทุงยางแดง อบต.ปากู ศพด.บานปาแดปาลัสหมู1
6415 ปใตตานี ทุงยางแดง อบต.พเิทน ศพด.บานปาุมะพราวหมู3
6416 ปใตตานี ทุงยางแดง อบต.น้ําดํา ศพด.ตําบลน้ําดําหมูที4่
6417 ปใตตานี ปะนาเระ อบต.บานนอก ศพด.บานเกาะหมู2
6418 ปใตตานี ปะนาเระ ทต.พอมิ่ง ศพด.มัสยิดอัลตักวา
6419 ปใตตานี ปะนาเระ อบต.บานน้ําบอ ศพด.บานน้ําบอหมู2
6420 ปใตตานี ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ ศพด.เทศบาลตําบลปะนาเระ
6421 ปใตตานี ปะนาเระ อบต.บานกลาง ศพด.บานบางมะรวดหมู1
6422 ปใตตานี มายอ อบต.เกาะจัน ศพด.บานลาเกาะหมู2
6423 ปใตตานี มายอ อบต.ปะโด ศพด.มัสยิดบดูง
6424 ปใตตานี มายอ อบต.ลุโบะยิไร ศพด.บานน้ําใสหมู5
6425 ปใตตานี มายอ อบต.สาคอบน ศพด.บานบาตะกูโบหมู1
6426 ปใตตานี มายอ ทต.มายอ ศพด.มัสยิดนูรยันนะหแ
6427 ปใตตานี มายอ อบต.สะกํา ศพด.มัสยิดสะกําหมู1
6428 ปใตตานี แมลาน อบต.ปาุไร ศพด.วงักวางหมู5
6429 ปใตตานี แมลาน อบต.มวงเต้ีย ศพด.บานกูแปปยูู
6430 ปใตตานี แมลาน อบต.แมลาน ศพด.ตําบลแมลานหมู2
6431 ปใตตานี ไมแกน อบต.ดอนทราย ศพด.บานละเวงหมู3
6432 ปใตตานี ไมแกน อบต.ไทรทอง ศพด.ตําบลไทรทอง
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6433 ปใตตานี สายบรีุ อบต.ละหาร ศพด.บานเขาหมู3
6434 ปใตตานี สายบรีุ อบต.ตะบิ้ง ศพด.ศพด.บานลานชางหมู5
6435 ปใตตานี สายบรีุ อบต.กะดุนง ศพด.มัสยิดดารนอิบาดะหแ(โตะบาลา)
6436 ปใตตานี สายบรีุ ทม.ตะลุบนั ศพด.บานปาตาตีมอ
6437 ปใตตานี ยะรัง อบต.กอลํา ศพด.บานกอลําหมู1
6438 ปใตตานี ยะรัง อบต.เขาตูม ศพด.บานจาเราะบองอหมู5
6439 ปใตตานี ยะรัง อบต.ประจัน ศพด.บานประจันหมู2
6440 ปใตตานี ยะรัง อบต.ปตูิมุดี ศพด.บานชามูหมู1
6441 ปใตตานี ยะรัง อบต.ยะรัง ศพด.บานตนทเุรียนหมู6
6442 ปใตตานี ยะรัง อบต.ระแวง ศพด.บานจาแบปะหมู4
6443 ปใตตานี ยะรัง อบต.สะดาวา ศพด.บานศาลาสองหมู4
6444 ปใตตานี ยะรัง อบต.สะนอ ศพด.บานสะนอหมู1
6445 ปใตตานี ยะรัง อบต.วดั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลวดั
6446 ปใตตานี ยะหร่ิง อบต.จะรัง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลจะรัง
6447 ปใตตานี ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธิ์ ศพด.มัสยิดกําปงบดีู
6448 ปใตตานี ยะหร่ิง อบต.ตาลีอายรแ ศพด.มัสยิดบานบากง
6449 ปใตตานี ยะหร่ิง อบต.บาโลย ศพด.มัสยิดเวาหะยี
6450 ปใตตานี ยะหร่ิง ทต.ยะหร่ิง ศพด.เทศบาลตําบลยะหร่ิง
6451 ปใตตานี ยะหร่ิง ทต.ตอหลัง ศพด.เทศบาลตําบลตอหลัง
6452 ปใตตานี ยะหร่ิง ทต.ตันหยง ศพด.เทศบาลตําบลตันหยง
6453 ปใตตานี หนองจิก อบต.คอลอตันหยง ศพด.บานโคกโตนดหมู3
6454 ปใตตานี หนองจิก อบต.ดาโต฿ะ ศพด.บานเปี่ยะหมู1
6455 ปใตตานี หนองจิก อบต.บางตาวา ศพด.สิรินธรหมู1
6456 ปใตตานี หนองจิก อบต.ปโุละปโุย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปโุละปโุยหมู4
6457 พงังา เกาะยาว อบต.เกาะยาวนอย ศพด.บานใหญ
6458 พงังา เกาะยาว ทต.เกาะยาวใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะยาวใหญ
6459 พงังา เกาะยาว ทต.พรุใน ศพด.เทศบาลตําบลพรุใน
6460 พงังา เกาะยาว ทต.เกาะยาว ศพด.เทศบาลตําบลเกาะยาว
6461 พงังา ตะกั่วทุง อบต.คลองเคียน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองเคียน
6462 พงังา ตะกั่วทุง อบต.หลอยูง ศพด.โรงเรียนบานทองหลาง
6463 พงังา ทบัปดุ อบต.บอแสน ศพด.มัสยิดบานนา
6464 พงังา ทบัปดุ อบต.บางเหรียง ศพด.ตําบลบางเหรียง
6465 พงังา ทายเหมือง อบต.ทายเหมือง ศพด.ปะเต
6466 พงังา ทายเหมือง อบต.ทุงมะพราว ศพด.ทุงมะพราว
6467 พงังา ทายเหมือง ทต.ลําแกน ศพด.ชุมชนบานน้ําใส
6468 พงังา ทายเหมือง อบต.นาเตย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลนาเตย
6469 พงังา ทายเหมือง อบต.บางทอง ศพด.โรงเรียนบานทุงดอน
6470 พงังา เมืองพงังา อบต.ทุงคาโงก ศพด.โรงเรียนวดัปใจจันตคาม
6471 พงังา เมืองพงังา ทต.บางเตย ศพด.บานใต
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6472 พงังา กะปง อบต.รมณียแ ศพด.บานรมณียแ
6473 พงังา กะปง อบต.ทานา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทานา
6474 พงังา คุระบรีุ อบต.บางวนั ศพด.บางเอียง
6475 พงังา คุระบรีุ ทต.คุระบรีุ ศพด.เทศบาลตําบลคุระบรีุ
6476 พงังา ตะกั่วปาุ อบต.โคกเคียน ศพด.บางกรักใน
6477 พงังา ตะกั่วปาุ อบต.บางมวง ศพด.โรงเรียนบานบางมวง
6478 พงังา ตะกั่วปาุ ทต.คึกคัก ศพด.เทศบาลตําบลคึกคัก
6479 พงังา เมืองพงังา ทม.พงังา รร.อนุบาลชาง
6480 พงังา ตะกั่วทุง อบต.กะไหล รร.อนุบาลกะไหล
6481 พงังา ทายเหมือง ทต.ลําแกน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลําแกน
6482 พงังา ทายเหมือง อบต.ทายเหมือง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลทายเหมือง
6483 พงังา ทายเหมือง อบต.ลําภี รร.อนุบาลลําภี
6484 พทัลุง กงหรา ทต.กงหรา ศพด.เทศบาลตําบลกงหรา
6485 พทัลุง กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บานปาุแกตก
6486 พทัลุง กงหรา ทต.คลองทรายขาว ศพด.คลองทรายขาว
6487 พทัลุง กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.มัสยิดบานทายาง
6488 พทัลุง กงหรา ทต.สมหวงั ศพด.พรุนาแด
6489 พทัลุง เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน ศพด.เขาชัยสน
6490 พทัลุง เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน ศพด.ลานชาง
6491 พทัลุง เขาชัยสน อบต.ควนขนุน ศพด.บานทาลาด
6492 พทัลุง เขาชัยสน ทต.โคกมวง ศพด.บานควนยวน
6493 พทัลุง เขาชัยสน ทต.จองถนน ศพด.เทศบาลตําบลจองถนน
6494 พทัลุง เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ ศพด.ไทยรัฐ
6495 พทัลุง ควนขนุน ทต.หนองพอ ศพด.ดอนนูด
6496 พทัลุง ควนขนุน อบต.ชะมวง ศพด.ชายคลอง
6497 พทัลุง ควนขนุน ทต.ดอนทราย(อ.ควนขนุน) ศพด.ควนดินแดง
6498 พทัลุง ควนขนุน ทต.โตนดดวน ศพด.โคกโดน
6499 พทัลุง ควนขนุน ทต.ทะเลนอย ศพด.ทะเลนอย
6500 พทัลุง ควนขนุน อบต.ปในแต ศพด.บานควนปในแต
6501 พทัลุง ควนขนุน อบต.พนมวงักแ ศพด.บานทุงขึงหนัง
6502 พทัลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง ศพด.บานในยาง
6503 พทัลุง ควนขนุน ทต.แพรกหา ศพด.บานมวงเต้ีย
6504 พทัลุง ควนขนุน ทต.บานสวน ศพด.บานสวน
6505 พทัลุง ควนขนุน ทต.มะกอกเหนือ ศพด.ปากคลอง
6506 พทัลุง ควนขนุน ทต.แหลมโตนด ศพด.กองเกวยีน
6507 พทัลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน ศพด.เทศบาลตําบลควนขนุน
6508 พทัลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด ศพด.ตะโหมด
6509 พทัลุง ตะโหมด ทต.แมขรี ศพด.แมขรี
6510 พทัลุง ตะโหมด ทต.คลองใหญ ศพด.บานคลองใหญ
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6511 พทัลุง ตะโหมด ทต.เขาหวัชาง ศพด.ควนอินนอโม
6512 พทัลุง ตะโหมด ทต.ควนเสาธง ศพด.บานมาบ
6513 พทัลุง บางแกว ทต.ทามะเด่ือ ศพด.เทศบาลตําบลทามะเด่ือ
6514 พทัลุง บางแกว อบต.โคกสัก ศพด.หวยเนียง
6515 พทัลุง บางแกว ทต.บางแกว ศพด.บานหแูร
6516 พทัลุง บางแกว อบต.นาปะขอ ศพด.สิรินธร
6517 พทัลุง ปากพะยูน ทต.เกาะนางคํา ศพด.เกาะนางคําเหนือ
6518 พทัลุง ปากพะยูน อบต.ฝาละมี ศพด.ควนพระ
6519 พทัลุง ปากพะยูน ทต.หารเทา ศพด.วดัหารเทา
6520 พทัลุง ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน ศพด.เทศบาลตําบลปากพะยูน
6521 พทัลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู ศพด.วดัหวัควน
6522 พทัลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะหมาก
6523 พทัลุง ปาุบอน ทต.ปาุบอน ศพด.เทศบาลตําบลปาุบอน
6524 พทัลุง ปาุบอน อบต.โคกทราย ศพด.วดัควนแสวง
6525 พทัลุง ปาุบอน อบต.ทุงนารี ศพด.ตนสาน
6526 พทัลุง ปาุบอน อบต.ปาุบอน ศพด.ปาุบอนตํ่า
6527 พทัลุง ปาุบอน อบต.วงัใหม ศพด.บานน้ําตก
6528 พทัลุง ปาุบอน อบต.หนองธง ศพด.บานหนองธง
6529 พทัลุง ปาุพะยอม อบต.เกาะเตา ศพด.คลองใหญ
6530 พทัลุง ปาุพะยอม ทต.บานพราว ศพด.บานบอทราย
6531 พทัลุง ปาุพะยอม อบต.ปาุพะยอม ศพด.บานปาุพะยอม
6532 พทัลุง ปาุพะยอม ทต.ลานขอย ศพด.เทศบาลตําบลลานขอย
6533 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ควนมะพราว ศพด.สวน
6534 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.โคกชะงาย ศพด.โคกชะงาย
6535 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ชัยบรีุ ศพด.ทาสําเภา
6536 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.ทาแค ศพด.ควนปอม
6537 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.นาทอม ศพด.หนองปราง
6538 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.นาโหนด ศพด.ตนไทร
6539 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.ปรางหมู ศพด.วดัปรางหมูนอก
6540 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ลําปไา ศพด.ทาน้ํา
6541 พทัลุง เมืองพทัลุง ทม.พทัลุง ศพด.วดัอินทราวาส
6542 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ตํานาน ศพด.วดัตํานาน
6543 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.เขาเจียก ศพด.บานเขาเจียก
6544 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.ชุมพล ศพด.โคกสูง
6545 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.บานนา ศพด.ลําใน
6546 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.ลําสินธุแ ศพด.ลําสินธแเหนือ
6547 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.อางทอง ศพด.อางทอง
6548 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.เขาปูุ ศพด.เขาปูุ
6549 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.เขายา ศพด.สํานักวา



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
6550 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.ตะแพน ศพด.บานตะแพน
6551 พทัลุง บางแกว ทต.ทามะเด่ือ รร.อนุบาลราชพฤกษแ
6552 ภเูก็ต กะทู อบต.กมลา ศพด.กมลา
6553 ภเูก็ต กะทู ทม.กะทู ศพด.บานเก็ตโฮ
6554 ภเูก็ต ถลาง ทต.ปาุคลอก ศพด.มุสลิมบานบางโรง
6555 ภเูก็ต ถลาง อบต.สาคู ศพด.ตําบลสาคู
6556 ภเูก็ต ถลาง ทต.เชิงทะเล ศพด.เทศบาลตําบลเชิงทะเล
6557 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทน.ภเูก็ต ศพด.ศพด.๑
6558 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.วชิิต ศพด.เทศบาลตําบลวชิิตศูนยแ1
6559 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.ราไวยแ ศพด.บานบางคณฑี
6560 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.รัษฎา ศพด.บานทาเรือใหม
6561 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.ฉลอง ศพด.บานโคกทรายสาขา1
6562 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต อบต.เกาะแกว ศพด.บานเกาะแกว
6563 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทน.ภเูก็ต รร.อนุบาลเทศบาลนครภเูก็ต
6564 ภเูก็ต กะทู ทม.กะทู รร.เทศบาล1เมืองกะทู
6565 ภเูก็ต กะทู ทม.ปาุตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองปาุตอง๑
6566 ยะลา กาบงั อบต.กาบงั ศพด.บนันังดามาหมู1
6567 ยะลา กาบงั อบต.บาละ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบาละ
6568 ยะลา กรงปนิัง อบต.กรงปนิัง ศพด.มัสยิดอัลดะวาตุลอิสลามียะหแ
6569 ยะลา กรงปนิัง อบต.สะเอะ ศพด.มัสยิดยาแมะสะเอะ
6570 ยะลา กรงปนิัง อบต.ปโุรง ศพด.วยัเตาะแตะ
6571 ยะลา ธารโต ทต.คอกชาง ศพด.คอกชาง
6572 ยะลา ธารโต อบต.ธารโต ศพด.บานนิคม
6573 ยะลา ธารโต อบต.บานแหร ศพด.บานแหร
6574 ยะลา ธารโต อบต.แมหวาด ศพด.บานเยาะ(สันติ2)
6575 ยะลา ธารโต อบต.คีรีเขต ศพด.ฉลองสิริราชครบ60ปี
6576 ยะลา บนันังสตา ทต.เขื่อนบางลาง ศพด.บานสนามบนิ
6577 ยะลา บนันังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ตะบงิติงงี
6578 ยะลา บนันังสตา อบต.ตาเนาะปเูต฿ะ ศพด.มัสยิดยาแมะตาเนาะปเูต฿ะ
6579 ยะลา บนันังสตา อบต.บนันังสตา ศพด.มัสยิดนอรูดิน
6580 ยะลา บนันังสตา อบต.บาเจาะ ศพด.บาเจาะ
6581 ยะลา บนันังสตา อบต.ถ้ําทะลุ ศพด.ถ้ําทะลุ
6582 ยะลา เมืองยะลา อบต.พรอน ศพด.บานตาสา
6583 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก ศพด.มัสยิดตักวา
6584 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา ศพด.ตลาดเกา
6585 ยะลา เมืองยะลา อบต.ยะลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลยะลา
6586 ยะลา เมืองยะลา อบต.บนันังสาเรง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบนันังสาเรง
6587 ยะลา เมืองยะลา อบต.ลําพะยา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลลําพะยา
6588 ยะลา เมืองยะลา อบต.ตาเซะ ศพด.ชีวติสดใสอิสลามศาสนแดารุสสลามฯ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
6589 ยะลา เมืองยะลา ทต.บดีุ ศพด.อัลฟาตอนะหแ
6590 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง ศพด.ปาแดรู
6591 ยะลา ยะหา อบต.บาโงยซิแน ศพด.ซีเยาะ
6592 ยะลา ยะหา ทต.ปะแต ศพด.ปะแต
6593 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา ศพด.บาโด
6594 ยะลา ยะหา อบต.บาโร฿ะ ศพด.มัสยิดกําปงตันหยง
6595 ยะลา รามัน อบต.กายูบอเกาะ ศพด.บาลาสมีแล
6596 ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันหแ ศพด.เทศบาลตําบลเมืองรามันหแ
6597 ยะลา รามัน อบต.ทาธง ศพด.จารังตาดง
6598 ยะลา รามัน อบต.บาโงย ศพด.มัสยิดนูรดินนูลอิสลาม
6599 ยะลา รามัน อบต.วงัพญา ศพด.มัสยิดดารุลฮูดา
6600 ยะลา รามัน อบต.เนินงาม ศพด.มัสยิดบานเกี๊ยะ
6601 ยะลา รามัน อบต.กอตอตือร฿ะ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกอตอตือร฿ะ
6602 ยะลา รามัน อบต.ยะต฿ะ ศพด.อูแบ
6603 ยะลา รามัน อบต.บอืมัง ศพด.ปแียะ
6604 ยะลา รามัน อบต.กาลูปใง ศพด.บานกาลูปใง
6605 ยะลา รามัน ทต.บาลอ ศพด.ตําบลบาลอ
6606 ยะลา เบตง อบต.อัยเยอรแเวง ศพด.อัยเยอรแเวงหมู1
6607 ยะลา เบตง ทม.เบตง ศพด.เทศบาลเมืองเบตง
6608 ยะลา เมืองยะลา ทต.ลําใหม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลําใหม
6609 ยะลา รามัน ทต.บาลอ รร.อนุบาลตําบลบาลอ
6610 ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันหแ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเมืองรามันหแ
6611 ระนอง กระบรีุ ทต.จ.ป.ร. ศพด.มารี
6612 ระนอง กระบรีุ อบต.ปากจั่น ศพด.วดัสุวรรณคีรี
6613 ระนอง กระบรีุ อบต.ลําเลียง ศพด.บานสองแพรก
6614 ระนอง กระบรีุ ทต.น้ําจืด ศพด.วดัจันทาราม
6615 ระนอง กะเปอรแ ทต.กะเปอรแ ศพด.ดาน
6616 ระนอง กะเปอรแ อบต.บานนา ศพด.บานเชี่ยวเหล่ียง
6617 ระนอง กะเปอรแ อบต.บางหนิ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางหนิ
6618 ระนอง กะเปอรแ อบต.กะเปอรแ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกะเปอรแ
6619 ระนอง สุขสําราญ ทต.กําพวน ศพด.มัสยิดอัตเตาพกีียะหแ
6620 ระนอง สุขสําราญ อบต.นาคา ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา67
6621 ระนอง เมือง ทต.หงาว ศพด.ทุงหงาว
6622 ระนอง เมือง ทม.บางร้ิน ศพด.บางกลาง
6623 ระนอง เมือง ทต.ราชกรูด ศพด.ราชกรูด
6624 ระนอง เมือง อบต.หาดสมแปนู ศพด.หาดสมแปนู
6625 ระนอง เมือง อบต.หงาว ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซีน
6626 ระนอง เมือง ทต.ปากน้ําทาเรือ ศพด.บานหนิชางหมู3
6627 ระนอง ละอุน อบต.บางแกว ศพด.เขาฝาชี



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
6628 ระนอง ละอุน ทต.ละอุน ศพด.เทศบาลตําบลละอุน
6629 ระนอง ละอุน อบต.ละอุนเหนือ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลละอุนเหนือ
6630 ระนอง ละอุน ทต.ละอุน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลละอุน
6631 สงขลา กระแสสินธุแ อบต.เกาะใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลเกาะใหญ
6632 สงขลา กระแสสินธุแ ทต.เชิงแส ศพด.เชิงแส
6633 สงขลา กระแสสินธุแ ทต.กระแสสินธุแ ศพด.โตนดดวน
6634 สงขลา คลองหอยโขง ทต.โคกมวง ศพด.เทศบาลตําบลโคกมวง
6635 สงขลา คลองหอยโขง อบต.คลองหลา ศพด.ตําบลคลองหลา
6636 สงขลา คลองหอยโขง ทต.ทุงลาน ศพด.ตําบลทุงลาน
6637 สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง ศพด.เทศบาลตําบลควนเนียง
6638 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง ศพด.บางเหรียง
6639 สงขลา ควนเนียง อบต.รัตภมูิ ศพด.วดัควนเนียง
6640 สงขลา จะนะ อบต.คลองเปยีะ ศพด.ควนมีด
6641 สงขลา จะนะ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.โรงเรียนบานปาุงาม
6642 สงขลา จะนะ ทต.นาทบั ศพด.นาทบั
6643 สงขลา จะนะ อบต.นาหวา ศพด.บานเกาะทาก
6644 สงขลา จะนะ ทต.บานนา ศพด.เทศบาลตําบลบานนา
6645 สงขลา จะนะ อบต.ปาุชิง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปาุชิง
6646 สงขลา จะนะ อบต.สะกอม(อ.จะนะ) ศพด.สะกอม
6647 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไมแกน ศพด.สะพานไมแกน
6648 สงขลา จะนะ อบต.น้ําขาว ศพด.วดัน้ําขาวนอก
6649 สงขลา จะนะ อบต.แค ศพด.มัสยิดบานคูแค
6650 สงขลา จะนะ อบต.ทาหมอไทร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาหมอไทร
6651 สงขลา จะนะ อบต.ขุนตัดหวาย ศพด.มัสยิดบานปาุระไม
6652 สงขลา จะนะ อบต.คู ศพด.มัสยิดเร฿าะหม฿ะ
6653 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง ศพด.โรงเรียนชุมชนจะโหนง
6654 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา ศพด.เกาะสะบา
6655 สงขลา เทพา อบต.ทามวง ศพด.บานนาจวก
6656 สงขลา เทพา อบต.เทพา ศพด.บานพระพทุธ
6657 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลปากบาง
6658 สงขลา เทพา ทต.ลําไพล ศพด.วดัลําไพล
6659 สงขลา เทพา อบต.สะกอม ศพด.พรุหลุมพี
6660 สงขลา เทพา ทต.เทพา ศพด.มัสยิดดารุสลาม
6661 สงขลา เทพา อบต.วงัใหญ ศพด.วดัคลองยอ
6662 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี ศพด.เทศบาลตําบลนาทว(ีศูนยแ1)
6663 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองกวาง
6664 สงขลา นาทวี อบต.ทบัชาง ศพด.วงัไทร
6665 สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู ศพด.ปลักหนู
6666 สงขลา นาทวี อบต.คลองทราย ศพด.วดัลําชิง
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6667 สงขลา นาทวี อบต.ฉาง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลฉาง
6668 สงขลา นาทวี ทต.นาทวนีอก ศพด.มัสยิดมิฟตาฮุดดีน
6669 สงขลา นาทวี อบต.ประกอบ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลประกอบ
6670 สงขลา นาทวี อบต.สะทอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลสะทอน
6671 สงขลา นาหมอม อบต.ทุงขมิ้น ศพด.ลานไทร
6672 สงขลา นาหมอม อบต.คลองหรัง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองหรัง
6673 สงขลา นาหมอม อบต.พจิิตร ศพด.วดัพรหมประดิษฐแ
6674 สงขลา บางกลํ่า ทต.ทาชาง ศพด.มัสยิดหวัสะพานทาไทร
6675 สงขลา บางกลํ่า อบต.บางกลํ่า ศพด.บางกลํ่า
6676 สงขลา เมือง ทม.เขารูปชาง ศพด.วดัเขาแกว
6677 สงขลา เมือง อบต.ทุงหวงั ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงหวงั
6678 สงขลา เมือง ทต.พะวง ศพด.น้ํากระจาย
6679 สงขลา เมือง ทน.สงขลา ศพด.ชุมชนบอนววัเกา
6680 สงขลา เมือง ทต.เกาะแตว ศพด.เทศบาลตําบลเกาะแตว
6681 สงขลา ระโนด ทต.บอตรุ ศพด.สามบอ
6682 สงขลา ระโนด อบต.ทาบอน ศพด.บานศาลาหลวงบน
6683 สงขลา ระโนด อบต.ระโนด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลระโนด(วดัจาก)
6684 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด ศพด.เทศบาลตําบลระโนด
6685 สงขลา ระโนด ทต.ปากแตระ ศพด.ตะพงัหมอ
6686 สงขลา รัตภมูิ ทม.กําแพงเพชร ศพด.เทศบาลเมืองกําแพงเพชร(วดัใหมทุงคา)
6687 สงขลา รัตภมูิ อบต.เขาพระ ศพด.วดัถ้ําเขาพระ
6688 สงขลา รัตภมูิ อบต.ควนรู ศพด.บานลูกรักหมู7
6689 สงขลา รัตภมูิ ทต.คูหาใต ศพด.ศรีวชิัย
6690 สงขลา รัตภมูิ อบต.ทาชะมวง ศพด.เนินนิมิต
6691 สงขลา รัตภมูิ ทต.กําแพงเพชร ศพด.เทศบาลตําบลกําแพงเพชร
6692 สงขลา รัตภมูิ ทต.นาสีทอง ศพด.เทศบาลตําบลนาสีทอง
6693 สงขลา สทงิพระ อบต.กระดังงา ศพด.กระดังงา
6694 สงขลา สทงิพระ อบต.ชุมพล ศพด.ชุมชนรวมใจบานนางหลา
6695 สงขลา สทงิพระ อบต.บอดาน ศพด.บอดาน
6696 สงขลา สทงิพระ อบต.สนามชัย ศพด.ปลายคลอง
6697 สงขลา สทงิพระ อบต.บอแดง ศพด.ปฐมวยัตําบลบอแดง
6698 สงขลา สทงิพระ อบต.วดัจันทรแ ศพด.ตําบลวดัจันทรแ
6699 สงขลา สทงิพระ อบต.คูขุด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคูขุด
6700 สงขลา สทงิพระ อบต.คลองรี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองรี
6701 สงขลา สะเดา อบต.ทาโพธิ์ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์
6702 สงขลา สะเดา อบต.ปริก ศพด.มัสยิดอัลซอรุลอิสลาม
6703 สงขลา สะเดา ทต.ปริก ศพด.เทศบาลตําบลปริก
6704 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซารแ ศพด.มัสยิดมูซาฟรีีน
6705 สงขลา สะเดา ทต.ปาดัง ศพด.บานตะโล฿ะ



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท ศพด./รร.
6706 สงขลา สะเดา อบต.สํานักแตว ศพด.มัสยิดบานน้ําลัด
6707 สงขลา สะเดา อบต.ทุงหมอ ศพด.ทุงหมอ
6708 สงขลา สะเดา ทต.คลองแงะ ศพด.ตําบลคลองแงะ
6709 สงขลา สะเดา อบต.เขามีเกียรติ ศพด.บานวงัปริง
6710 สงขลา สะเดา อบต.พงัลา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพงัลา
6711 สงขลา สะเดา ทต.สํานักขาม ศพด.บานไรตก
6712 สงขลา สะบายอย อบต.เขาแดง ศพด.บานถ้ําตลอด
6713 สงขลา สะบายอย อบต.คูหา ศพด.วดัคูหา
6714 สงขลา สะบายอย อบต.จะแหน ศพด.วงัโอ฿ะ
6715 สงขลา สะบายอย อบต.บานโหนด ศพด.มัสยิดบานหวยบอน
6716 สงขลา สะบายอย อบต.เปยีน ศพด.บานเปยีน
6717 สงขลา สะบายอย ทต.ทาพระยา ศพด.มัสยิดเพง็ยา
6718 สงขลา สะบายอย อบต.ธารคีรี ศพด.บานหาดทราย
6719 สงขลา สะบายอย อบต.ทุงพอ ศพด.มัสยิดมูฮาบาดาตีมะมุด
6720 สงขลา สะบายอย อบต.บาโหย ศพด.โรงเรียนบานบาโหย
6721 สงขลา สิงหนคร อบต.บางเขียด ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางเขียด
6722 สงขลา สิงหนคร อบต.ปากรอ ศพด.บอทรายเจริญธรรม
6723 สงขลา สิงหนคร ทม.มวงงาม ศพด.มัสยิดยามีอัลอิสลาม
6724 สงขลา สิงหนคร อบต.วดัขนุน ศพด.ตําบลวดัขนุน
6725 สงขลา สิงหนคร อบต.ชิงโค ศพด.วดับอสระ
6726 สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร ศพด.มัสยิดอีมาดลดีด
6727 สงขลา หาดใหญ ทม.บานพรุ ศพด.ศูนยแที1่
6728 สงขลา หาดใหญ ทม.บานพรุ ศพด.ศูนยแที2่
6729 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ ศพด.มัสยิดหมัดยาเม฿าะมุสลิม
6730 สงขลา หาดใหญ ทม.คลองแห ศพด.ทาไทร
6731 สงขลา หาดใหญ ทต.คูเตา ศพด.ชุมชนบานเหนือ
6732 สงขลา หาดใหญ อบต.ฉลุง ศพด.โคกขี้เหล็ก
6733 สงขลา หาดใหญ อบต.ทาขาม ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาขาม
6734 สงขลา หาดใหญ ทต.น้ํานอย ศพด.น้ํานอย
6735 สงขลา หาดใหญ ทม.ควนลัง ศพด.เทศบาลเมืองควนลัง1
6736 สงขลา หาดใหญ ทต.บานไร ศพด.เทศบาลตําบลบานไร
6737 สงขลา หาดใหญ ทม.ทุงตําเสา ศพด.ต.ทุงตําเสา
6738 สงขลา หาดใหญ ทม.คอหงสแ ศพด.คายเสนาณรงคแ
6739 สงขลา หาดใหญ ทต.พะตง ศพด.เทศบาลตําบลพะตง(วดัทุงสวน)
6740 สงขลา หาดใหญ อบต.ทุงใหญ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
6741 สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลควนเนียง
6742 สงขลา จะนะ ทต.จะนะ รร.อนุบาลเมืองจะนะ
6743 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา รร.อนุบาลเกาะสะบา
6744 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลคลองกวาง
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6745 สงขลา สทงิพระ ทต.สทงิพระ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสทงิพระ
6746 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซารแ รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซารแ
6747 สงขลา หาดใหญ ทม.ทุงตําเสา รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุงตําเสา
6748 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.ซอย7
6749 สตูล ควนกาหลง อบต.ทุงนุย ศพด.บานสวน
6750 สตูล ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ ศพด.โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต3
6751 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน ศพด.บานควนโดน
6752 สตูล ควนโดน อบต.วงัประจัน ศพด.ตําบลวงัประจัน
6753 สตูล ควนโดน อบต.ควนโดน ศพด.ควนโต฿ะเหลง
6754 สตูล ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยิดดารุลฮูดายแ
6755 สตูล ควนโดน อบต.ยานซ่ือ ศพด.มัสยิดการุศศอลิฮีน
6756 สตูล ทาแพ อบต.ทาแพ ศพด.ตําบลทาแพ
6757 สตูล ทาแพ อบต.สาคร ศพด.บานคลองบนั
6758 สตูล ทาแพ อบต.แป-ระ ศพด.มัสยิดบานเกาะไทร
6759 สตูล ทาแพ อบต.ทาเรือ ศพด.มัสยิดบานควนพฒันา
6760 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา ศพด.เทศบาลตําบลทุงหวา
6761 สตูล ทุงหวา อบต.ขอนคลาน ศพด.ขอนคลาน
6762 สตูล ทุงหวา อบต.ทุงบหุลัง ศพด.ตําบลทุงบหุลัง
6763 สตูล ทุงหวา อบต.นาทอน ศพด.วงัเจริญราษฎรแ
6764 สตูล ทุงหวา อบต.ปาุแกบอหนิ ศพด.เขาแดง
6765 สตูล มะนัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.ผัง18
6766 สตูล มะนัง อบต.ปาลแมพฒันา ศพด.โรงเรียนผังปาลแม1
6767 สตูล เมืองสตูล อบต.เกตรี ศพด.เกตรี
6768 สตูล เมืองสตูล อบต.ควนโพธิ์ ศพด.บานใหม
6769 สตูล เมืองสตูล อบต.เจ฿ะบลัิง ศพด.ม.1บานฉลุง
6770 สตูล เมืองสตูล อบต.ตันหยงโป ศพด.ตันหยงโป
6771 สตูล เมืองสตูล อบต.ตํามะลัง ศพด.ตํามะลังใต
6772 สตูล เมืองสตูล ทต.คลองขุด ศพด.เทศบาลตําบลคลองขุด
6773 สตูล เมืองสตูล ทต.ฉลุง ศพด.มัสยิดดารุลญันนะหแ
6774 สตูล เมืองสตูล อบต.บานควน ศพด.มัสยิดบานโคกทราย
6775 สตูล เมืองสตูล อบต.เกาะสาหราย ศพด.มัสยิดบานยะระโตดใหญ
6776 สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล ศพด.เทศบาลเมืองสตูล
6777 สตูล เมืองสตูล อบต.ปยูู ศพด.บานตันหยงกาโบย
6778 สตูล เมืองสตูล ทต.เจ฿ะบลัิง ศพด.เทศบาลตําบลเจ฿ะบลัิง
6779 สตูล เมืองสตูล อบต.ฉลุง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลฉลุง
6780 สตูล ละงู อบต.กําแพง ศพด.มัสยิดบานปากปงิ
6781 สตูล ละงู อบต.เขาขาว ศพด.มัสยิดบรุูลมูบนี
6782 สตูล ละงู อบต.น้ําผุด ศพด.หวัควน
6783 สตูล ละงู อบต.ปากน้ํา ศพด.ปากบารา
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6784 สตูล ละงู อบต.ละงู ศพด.คลองขุด
6785 สตูล ละงู อบต.แหลมสน ศพด.มัสยิดบานกาแบง
6786 สตูล ละงู ทต.กําแพง ศพด.เทศบาลตําบลกําแพง
6787 สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
6788 สตูล ทุงหวา อบต.ทุงบหุลัง รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลทุงบหุลัง
6789 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.กรูด ศพด.กรูด
6790 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ตะเคียนทอง ศพด.ดอนเสด็จ
6791 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทาทอง ศพด.ทาโพธิ์
6792 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทาทองใหม ศพด.ทาทองใหม
6793 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทาอุแท ศพด.บานศิลางาม
6794 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทุงกง ศพด.ทบัทอน
6795 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทุงรัง ศพด.ควนนิมิตร
6796 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ปาุรอน ศพด.มุสลิม
6797 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.ชางซาย ศพด.บานไสขุนอินทรแ
6798 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.ทาทองใหม ศพด.มัสยิดเยาฮารุนดีนียะฮแ
6799 สุราษฎรแธานี วภิาวดี อบต.ตะกุกเหนือ ศพด.เทพนิมิตร
6800 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลกะเปา
6801 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ทาขนอน ศพด.ยวนสาว
6802 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.บานทําเนียบ ศพด.บานน้ําราด
6803 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม ทต.ทาขนอน ศพด.โรงเรียนบานทาขนอน
6804 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ถ้ําสิงขร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลถ้ําสิงขร
6805 สุราษฎรแธานี เคียนซา ทต.บานเสด็จ ศพด.ทบัใหม
6806 สุราษฎรแธานี เคียนซา ทต.บานเสด็จ ศพด.พรุหวายน้ํา
6807 สุราษฎรแธานี เคียนซา ทต.เคียนซา ศพด.วดัเพง็ประดิษฐาราม
6808 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.คลองนอย(อ.ชัยบรีุ) ศพด.ควนฮาย
6809 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.ชัยบรีุ ศพด.วดันิคมคณาราม
6810 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.ไทรทอง ศพด.วดัสองแพรก
6811 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.สองแพรก ศพด.ชุมชนวดัสมัยสุวรรณ
6812 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ศพด.ตะกรบ
6813 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ทุง ศพด.หนองมน
6814 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.พรุยายชี
6815 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.เลม็ด ศพด.วดัแกว
6816 สุราษฎรแธานี ไชยา ทต.พมุเรียง ศพด.เทศบาลตําบลพมุเรียง
6817 สุราษฎรแธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา ศพด.เทศบาลตําบลตลาดไชยา
6818 สุราษฎรแธานี ไชยา ทต.เวยีง ศพด.บานสามสัก
6819 สุราษฎรแธานี ดอนสัก ทม.ดอนสัก ศพด.เทศบาลเมืองดอนสัก
6820 สุราษฎรแธานี ดอนสัก อบต.ปากแพรก ศพด.คลองกัด
6821 สุราษฎรแธานี ดอนสัก อบต.ไชยคราม ศพด.ไชยคราม
6822 สุราษฎรแธานี ทาฉาง ทต.ทาฉาง ศพด.เทศบาลตําบลทาฉาง
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6823 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.ทาเคย ศพด.ทาแซะ
6824 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.ทาฉาง ศพด.ทาฉาง
6825 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.ปากฉลุย ศพด.โรงเรียนวดับางคราม
6826 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.เสวยีด ศพด.เสวยีด
6827 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.คลองไทร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองไทร
6828 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.คลองพา ศพด.ขวญัพฒันแ
6829 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.คันธลีุ ศพด.บานทบัชัน
6830 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.ทาชนะ ศพด.หนองบญุแกว
6831 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.ประสงคแ ศพด.คลองโสด
6832 สุราษฎรแธานี ทาชนะ ทต.ทาชนะ ศพด.เทศบาลตําบลทาชนะ
6833 สุราษฎรแธานี บานตาขุน ทต.บานตาขุน ศพด.วดัตาขุน
6834 สุราษฎรแธานี บานตาขุน ทต.บานเชี่ยวหลาน ศพด.เทศบาลตําบลบานเชี่ยวหลาน
6835 สุราษฎรแธานี บานตาขุน อบต.พะแสง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพะแสง
6836 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม อบต.นาใต ศพด.หนองเรียน
6837 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม ทต.บานนา ศพด.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานนา
6838 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทต.ทาชี ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลทาชี
6839 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตาใหม ศพด.ไสดง
6840 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทม.นาสาร ศพด.ศรีเวยีง
6841 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทต.พรุพี ศพด.โรงเรียนบานชองชาง
6842 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.น้ําพุ ศพด.โรงเรียนวดัน้ําพุ
6843 สุราษฎรแธานี พนม ทต.คลองชะอุน ศพด.เทศบาลตําบลคลองชะอุน1
6844 สุราษฎรแธานี พนม อบต.คลองศก ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลคลองศก
6845 สุราษฎรแธานี พนม อบต.ตนยวน ศพด.บานเขานาใน
6846 สุราษฎรแธานี พนม อบต.พลูเถื่อน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลพลูเถื่อน
6847 สุราษฎรแธานี พนม ทต.พนม ศพด.เทศบาลตําบลพนม
6848 สุราษฎรแธานี พระแสง ทต.บางสวรรคแ ศพด.บางสวรรคแ
6849 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.ไทรขึง ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลไทรขึง
6850 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.ไทรโสภา ศพด.บานราษฏรแพฒันา
6851 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.บางสวรรคแ ศพด.หนาเขา
6852 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.สินปนุ ศพด.บานคลองน้ําเย็น
6853 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.อิปใน ศพด.ไสขรบ
6854 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.สินเจริญ ศพด.โรงเรียนบานบางใหญสินปนุ
6855 สุราษฎรแธานี พนุพนิ ทม.ทาขาม ศพด.บนควน
6856 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ ศพด.หวยมุด
6857 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.พนุพนิ ศพด.สระพงั
6858 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.มะลวน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมะลวน
6859 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.กรูด(อ.พนุพนิ) ศพด.โรงเรียนวดัประชาวงศาราม
6860 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.บางงอน ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางงอน
6861 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.น้ํารอบ ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ
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6862 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ทาขาม ศพด.บานไทรงามหมู7
6863 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ลีเล็ด ศพด.โรงเรียนบานบางพลา
6864 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.คลองนอย ศพด.บางแทงแรด
6865 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทน.สุราษฏรแธานี ศพด.โรงเรียนเทศบาล4(วดัโพธาวาส)
6866 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทต.วดัประดู ศพด.เทศบาลตําบลวดัประดู(สมหวงั)
6867 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.มะขามเต้ีย ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลมะขามเต้ีย
6868 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.บางไทร ศพด.องคแการบริหารสวนตําบลบางไทร
6869 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทต.ขุนทะเล ศพด.เทศบาลตําบลขุนทะเล
6870 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.เขานิพนัธแ ศพด.บานเขาปนู
6871 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ อบต.คลองฉนวน ศพด.ควนสูง
6872 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.ทุงหลวง ศพด.ควนใหม
6873 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.บานสอง ศพด.เทศบาลตําบลบานสอง
6874 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.เวยีงสระ ศพด.เทศบาลตําบลเวยีงสระ
6875 สุราษฎรแธานี เกาะพงัน ทต.เกาะพะงัน ศพด.ทองศาลา
6876 สุราษฎรแธานี เกาะพงัน ทต.เกาะเตา ศพด.แมหาด
6877 สุราษฎรแธานี เกาะพงัน ทต.บานใต ศพด.บานใต
6878 สุราษฎรแธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย ศพด.ประภาตธรรมคุณ(ท.4วดัสวางอารมณแ)
6879 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทต.ขุนทะเล รร.อนุบาลบานยูงทอง
6880 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทต.วดัประดู รร.อนุบาล1
6881 สุราษฎรแธานี ดอนสัก ทม.ดอนสัก รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก
6882 สุราษฎรแธานี บานตาขุน ทต.บานตาขุน รร.เทศบาลบานตาขุน
6883 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม ทต.บานนา รร.เทศบาลตําบลบานนา
6884 สุราษฎรแธานี พระแสง ทต.ยานดินแดง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลยานดินแดง
6885 สุราษฎรแธานี พนุพนิ ทม.ทาขาม รร.เทศบาลเมืองทาขาม4
6886 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ตะปาน รร.อนุบาลองคแการบริหารสวนตําบลตะปาน
6887 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.เมืองเวยีง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเมืองเวยีง


