สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายชื่อหน่วยงานที่เชิญอบรม
“แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
ที่

จังหวัด

เทศบาล

1

กระบี่

เทศบาลตาบลเกาะลันตาใหญ่

2

กระบี่

เทศบาลตาบลเขาพนม

3

กระบี่

เทศบาลตาบลกระบี่น้อย

4

กระบี่

เทศบาลตาบลเหนือคลอง

5

กระบี่

เทศบาลตาบลคลองท่อมใต้

6

กระบี่

เทศบาลตาบลคลองพน

7

กระบี่

เทศบาลตาบลทรายขาว

8

กระบี่

เทศบาลตาบลคลองพนพัฒนา

9

กระบี่

เทศบาลตาบลลาทับ

10

กระบี่

เทศบาลตาบลแหลมสัก

11

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลปากแพรก

12

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลลาดหญ้า

13

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองบัว

14

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลเลาขวัญ

15

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองฝ้าย

16

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลนาตกไทรโยคน้อย

17

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลวังโพธิ์

18

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลไทรโยค

19

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลด่านมะขามเตีย

20

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

21

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลสหกรณ์นิคม

22

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลท่าขนุน

23

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลลิ่นถิ่น

24

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

25

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลสารอง

26

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองขาว

27

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลวังศาลา

28

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลม่วงชุม

29

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว

30

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลท่าไม้

31

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลพระแท่น

32

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลลูกแก

33

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหวายเหนียว

34

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลดอนขมิน

35

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองลาน

36

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลบ่อพลอย

37

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองรี

38

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลพนมทวน

39

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลตลาดเขต

40

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองสาหร่าย

41

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลดอนเจดีย์

42

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลเอราวัณ

43

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลเขาโจด

44

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลวังกะ

45

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองปรือ

46

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลหนองปลาไหล

47

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลสมเด็จเจริญ

48

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

49

กาญจนบุรี

เทศบาลตาบลสระลงเรือ

50

กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

51

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลสระพังทอง

52

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกุดสิม

53

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลสงเปลือย

54

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกุดสิมคุ้มใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

55

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลลาคลอง

56

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนาจารย์

57

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองสอ

58

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลห้วยโพธิ์

59

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลภูดิน

60

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลบึงวิชัย

61

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลภูปอ

62

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลขมิน

63

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลโพนทอง

64

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลลาพาน

65

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหลุบ

66

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลเชียงเครือ

67

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกลางหมื่น

68

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลเหนือ

69

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลไผ่

70

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลดอนจาน

71

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลม่วงนา

72

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกมลาไสย

73

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลธัญญา

74

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลดงลิง

75

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองแปน

76

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหลักเมือง

77

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนาคู

78

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลภูแล่นช้าง

79

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกุดหว้า

80

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนาขาม

81

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลจุมจัง

82

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่

83

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลคาม่วง

84

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลโพน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

85

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนาทัน

86

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลฆ้องชัยพัฒนา

87

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลท่าคันโท

88

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนาตาล

89

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกุดจิก

90

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์

91

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลกุงเก่า

92

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนามน

93

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลสงเปลือย

94

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลโคกศรี

95

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลยางตลาด

96

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหัวนาคา

97

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลอิตือ

98

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลบัวบาน

99

กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลเขาพระนอน

100 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลอุ่มเม่า

101 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลสมเด็จ

102 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลลาห้วยหลัว

103 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลแซงบาดาล

104 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลผาเสวย

105 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลมหาไชย

106 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลโนนบุรี

107 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลโนนนาเกลียง

108 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนิคม

109 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลภูสิงห์

110 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลนามะเขือ

111 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลโนนศิลา

112 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองกุงศรี

113 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองหิน

114 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลคาก้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

115 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองบัว

116 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองสรวง

117 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลดงมูล

118 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองใหญ่

119 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลคาใหญ่

120 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลห้วยเม็ก

121 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลคาเหมือดแก้ว

122 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลท่าลาดดงยาง

123 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลห้วยผึง

124 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลคาบง

125 กาฬสินธุ์

เทศบาลตาบลหนองอีบุตร

126 กาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองบัวขาว

127 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

128 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย

129 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลนครชุม

130 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลปากดง

131 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลเทพนคร

132 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลไทรงาม

133 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลสลกบาตร

134 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลคลองขลุง

135 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลท่าพุทรา

136 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลท่ามะเขือ

137 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลวังยาง

138 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา

139 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลทุ่งทราย

140 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลระหาน

141 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลพรานกระต่าย

142 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลคลองพิไกร

143 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลบ้านพราน

144 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลเขาคีรสี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

145 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลประชาสุขสันต์

146 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลช่องลม

147 กาแพงเพชร

เทศบาลตาบลลานกระบือ

148 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลเขาสวนกวาง

149 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลเปือยน้อย

150 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

151 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองตูม

152 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนท่อน

153 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลสาราญ

154 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านเป็ด

155 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลสาวะถี

156 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านค้อ

157 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลพระลับ

158 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบึงเนียม

159 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลแวงน้อย

160 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลก้านเหลือง

161 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย

162 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านโคก

163 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลนาแพง

164 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลภูผาแดง

165 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลสระแก้ว

166 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนศิลา

167 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองโน

168 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลห้วยยาง

169 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลนาอ้อม

170 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์

171 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลชนบท

172 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลชลบถวิบลู ย์

173 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์

174 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

175 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองเสาเล้า

176 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองไผ่

177 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลนาเพียง

178 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

179 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลซาสูง

180 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลนาพอง

181 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลลานาพอง

182 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลกุดนาใส

183 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลสะอาด

184 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลม่วงหวาน

185 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านแฮด

186 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโคกสาราญ

187 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลวังสวรรค์

188 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านฝาง

189 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลป่ามะนาว

190 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโคกงาม

191 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลแก่นฝาง

192 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านโต้น

193 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลพระยืน

194 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลพระบุ

195 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลพระยืนมิ่งมงคล

196 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนคอม

197 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลมัญจาคีรี

198 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลนาข่า

199 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลสีชมพู

200 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลวังเพิ่ม

201 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลนาจาน

202 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลดอนโมง

203 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองแก

204 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

205 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนทอง

206 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลกุดกว้าง

207 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

208 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลยางคา

209 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลบ้านผือ

210 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์

211 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลโคกสูง

212 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลในเมือง

213 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลขนวน

214 ขอนแก่น

เทศบาลตาบลหนองนาคา

215 จันทบุรี

เทศบาลตาบลตะเคียนทอง

216 จันทบุรี

เทศบาลตาบลชากไทย

217 จันทบุรี

เทศบาลตาบลพลวง

218 จันทบุรี

เทศบาลตาบลจันทเขลม

219 จันทบุรี

เทศบาลตาบลคลองพลู

220 จันทบุรี

เทศบาลตาบลเกาะขวาง

221 จันทบุรี

เทศบาลตาบลบางกะจะ

222 จันทบุรี

เทศบาลตาบลแสลง

223 จันทบุรี

เทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์

224 จันทบุรี

เทศบาลตาบลหนองบัว

225 จันทบุรี

เทศบาลตาบลพลับพลา

226 จันทบุรี

เทศบาลตาบลค่ายเนินวง

227 จันทบุรี

เทศบาลตาบลพวา

228 จันทบุรี

เทศบาลตาบลปากนาแหลมสิงห์

229 จันทบุรี

เทศบาลตาบลพลิว

230 จันทบุรี

เทศบาลตาบลโป่งนาร้อน

231 จันทบุรี

เทศบาลตาบลหนองตาคง

232 จันทบุรี

เทศบาลตาบลคลองใหญ่

233 จันทบุรี

เทศบาลตาบลทับไทร

234 จันทบุรี

เทศบาลตาบลบ่อเวฬุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

235 จันทบุรี

เทศบาลตาบลเกวียนหัก

236 จันทบุรี

เทศบาลตาบลตกพรม

237 จันทบุรี

เทศบาลตาบลบ่อ

238 จันทบุรี

เทศบาลตาบลวันยาว

239 จันทบุรี

เทศบาลตาบลซึง

240 จันทบุรี

เทศบาลตาบลนายายอาม

241 จันทบุรี

เทศบาลตาบลช้างข้าม

242 จันทบุรี

เทศบาลตาบลสนามไชย

243 จันทบุรี

เทศบาลตาบลเนินสูง

244 จันทบุรี

เทศบาลตาบลหนองคล้า

245 จันทบุรี

เทศบาลตาบลเขาบายศรี

246 จันทบุรี

เทศบาลตาบลเขาวัว-พลอยแหวน

247 จันทบุรี

เทศบาลตาบลสองพี่น้อง

248 จันทบุรี

เทศบาลตาบลมะขาม

249 จันทบุรี

เทศบาลตาบลอ่างคีรี

250 จันทบุรี

เทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่

251 จันทบุรี

เทศบาลตาบลฉมัน

252 จันทบุรี

เทศบาลตาบลวังแซ้ม

253 จันทบุรี

เทศบาลตาบลท่าหลวง

254 จันทบุรี

เทศบาลตาบลปัถวี

255 จันทบุรี

เทศบาลตาบลทรายขาว

256 จันทบุรี

เทศบาลตาบลทับช้าง

257 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

258 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลทุ่งสะเดา

259 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลหัวสาโรง

260 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลปากนา

261 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลดอนฉิมพลี

262 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางขนาก

263 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางนาเปรียว

264 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลศาลาแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

265 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลดอนเกาะกา

266 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลคลองแสนแสบ

267 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลพิมพา

268 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์

269 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลท่าสะอ้าน

270 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางปะกง

271 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางวัว

272 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลหอมศีล

273 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางผึง

274 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

275 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบางสมัคร

276 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลเทพราช

277 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

278 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลลาดขวาง

279 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลแสนภูดาษ

280 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลเกาะขนุน

281 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลเขาหินซ้อน

282 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลบ้านซ่อง

283 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลท่าถ่าน

284 ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบลสนามชัยเขต

285 ชลบุรี

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

286 ชลบุรี

เทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ

287 ชลบุรี

เทศบาลตาบลเสม็ด

288 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองไม้แดง

289 ชลบุรี

เทศบาลตาบลนาป่า

290 ชลบุรี

เทศบาลตาบลห้วยกะปิ

291 ชลบุรี

เทศบาลตาบลเหมือง

292 ชลบุรี

เทศบาลตาบลท่าบุญมี

293 ชลบุรี

เทศบาลตาบลบ่อทอง

294 ชลบุรี

เทศบาลตาบลโป่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

295 ชลบุรี

เทศบาลตาบลตะเคียนเตีย

296 ชลบุรี

เทศบาลตาบลบางละมุง

297 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองปลาไหล

298 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว

299 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองชาก

300 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองซาซาก

301 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหมอนนาง

302 ชลบุรี

เทศบาลตาบลกุฏโง้ง

303 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหัวถนน

304 ชลบุรี

เทศบาลตาบลพานทอง

305 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองตาลึง

306 ชลบุรี

เทศบาลตาบลบางพระ

307 ชลบุรี

เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

308 ชลบุรี

เทศบาลตาบลบางเสร่

309 ชลบุรี

เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว

310 ชลบุรี

เทศบาลตาบลหนองใหญ่

311 ชลบุรี

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

312 ชลบุรี

เทศบาลเมืองหนองปรือ

313 ชัยนาท

เทศบาลตาบลเนินขาม

314 ชัยนาท

เทศบาลตาบลนางลือ

315 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหาดท่าเสา

316 ชัยนาท

เทศบาลตาบลธรรมามูล

317 ชัยนาท

เทศบาลตาบลคุ้งสาเภา

318 ชัยนาท

เทศบาลตาบลศิลาดาน

319 ชัยนาท

เทศบาลตาบลวัดสิงห์

320 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหนองขุ่น

321 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหนองน้อย

322 ชัยนาท

เทศบาลตาบลแพรกศรีราชา

323 ชัยนาท

เทศบาลตาบลสรรคบุรี

324 ชัยนาท

เทศบาลตาบลดงคอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

325 ชัยนาท

เทศบาลตาบลบางขุด

326 ชัยนาท

เทศบาลตาบลห้วยกรด

327 ชัยนาท

เทศบาลตาบลโพงาม

328 ชัยนาท

เทศบาลตาบลดอนกา

329 ชัยนาท

เทศบาลตาบลห้วยกรดพัฒนา

330 ชัยนาท

เทศบาลตาบลบางหลวง

331 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหาดอาษา

332 ชัยนาท

เทศบาลตาบลตลุก

333 ชัยนาท

เทศบาลตาบลโพนางดาออก

334 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหนองมะโมง

335 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหนองแซง

336 ชัยนาท

เทศบาลตาบลสามง่ามท่าโบสถ์

337 ชัยนาท

เทศบาลตาบลหันคา

338 ชัยนาท

เทศบาลตาบลห้วยงู

339 ชัยนาท

เทศบาลตาบลบ้านเชี่ยน

340 ชัยนาท

เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา

341 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านเป้า

342 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านเดื่อ

343 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลเทพสถิต

344 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

345 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลลาดใหญ่

346 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลโคกสูง

347 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลชีลอง

348 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลแก้งคร้อ

349 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลหนองสังข์

350 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลคอนสวรรค์

351 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลคอนสาร

352 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลห้วยยาง

353 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลทุ่งลุยลาย

354 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลจัตุรสั

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

355 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลหนองบัวโคก

356 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลหนองบัวใหญ่

357 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านเขว้า

358 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลตลาดแร้ง

359 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลลุ่มลาชี

360 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านแท่น

361 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านเต่า

362 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านเพชรภูเขียว

363 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลภูเขียว

364 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลบ้านแก้ง

365 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลธาตุทอง

366 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลหนองบัวแดง

367 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลหลวงศิริ

368 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

369 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลโคกสะอาด

370 ชัยภูมิ

เทศบาลตาบลห้วยแย้

371 ชุมพร

เทศบาลตาบลบางลึก

372 ชุมพร

เทศบาลตาบลวังใหม่

373 ชุมพร

เทศบาลตาบลท่ายาง

374 ชุมพร

เทศบาลตาบลปากนาชุมพร

375 ชุมพร

เทศบาลตาบลวังไผ่

376 ชุมพร

เทศบาลตาบลหาดทรายรี

377 ชุมพร

เทศบาลตาบลบางหมาก

378 ชุมพร

เทศบาลตาบลขุนกระทิง

379 ชุมพร

เทศบาลตาบลปากตะโก

380 ชุมพร

เทศบาลตาบลทุ่งตะไคร

381 ชุมพร

เทศบาลตาบลท่าแซะ

382 ชุมพร

เทศบาลตาบลเนินสันติ

383 ชุมพร

เทศบาลตาบลปะทิว

384 ชุมพร

เทศบาลตาบลสะพลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

385 ชุมพร

เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์

386 ชุมพร

เทศบาลตาบลชุมโค

387 ชุมพร

เทศบาลตาบลบางสน

388 ชุมพร

เทศบาลตาบลพะโต๊ะ

389 ชุมพร

เทศบาลตาบลละแม

390 ชุมพร

เทศบาลตาบลนาโพธิ์

391 ชุมพร

เทศบาลตาบลนาโพธิ์พัฒนา

392 ชุมพร

เทศบาลตาบลปากนาหลังสวน

393 ชุมพร

เทศบาลตาบลวังตะกอ

394 ชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

395 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน

396 เชียงราย

เทศบาลตาบลโยนก

397 เชียงราย

เทศบาลตาบลบ้านแซว

398 เชียงราย

เทศบาลตาบลบุญเรือง

399 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงเชียงของ

400 เชียงราย

เทศบาลตาบลครึ่ง

401 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียง

402 เชียงราย

เทศบาลตาบลห้วยซ้อ

403 เชียงราย

เทศบาลตาบลศรีดอนชัย

404 เชียงราย

เทศบาลตาบลสถาน

405 เชียงราย

เทศบาลตาบลหล่ายงาว

406 เชียงราย

เทศบาลตาบลท่าข้าม

407 เชียงราย

เทศบาลตาบลบ้านปล้อง

408 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงเทิง

409 เชียงราย

เทศบาลตาบลงิว

410 เชียงราย

เทศบาลตาบลสันทรายงาม

411 เชียงราย

เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

412 เชียงราย

เทศบาลตาบลหงาว

413 เชียงราย

เทศบาลตาบลบ้านดู่

414 เชียงราย

เทศบาลตาบลสันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

415 เชียงราย

เทศบาลตาบลท่าสุด

416 เชียงราย

เทศบาลตาบลท่าสาย

417 เชียงราย

เทศบาลตาบลดอยฮาง

418 เชียงราย

เทศบาลตาบลดงมะดะ

419 เชียงราย

เทศบาลตาบลบ้านเหล่า

420 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงชัย

421 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงเหนือ

422 เชียงราย

เทศบาลตาบลดอนศิลา

423 เชียงราย

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

424 เชียงราย

เทศบาลตาบลแม่ขะจาน

425 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงป่าเป้า

426 เชียงราย

เทศบาลตาบลป่างิว

427 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงกาหลง

428 เชียงราย

เทศบาลตาบลสันมะค่า

429 เชียงราย

เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

430 เชียงราย

เทศบาลตาบลจันจว้า

431 เชียงราย

เทศบาลตาบลแม่คา

432 เชียงราย

เทศบาลตาบลแม่จัน

433 เชียงราย

เทศบาลตาบลสันทราย

434 เชียงราย

เทศบาลตาบลป่าซาง

435 เชียงราย

เทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก

436 เชียงราย

เทศบาลตาบลสายนาคา

437 เชียงราย

เทศบาลตาบลแม่ลาว

438 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงสรวย

439 เชียงราย

เทศบาลตาบลแม่สาย

440 เชียงราย

เทศบาลตาบลห้วยไคร้

441 เชียงราย

เทศบาลตาบลเวียงพางคา

442 เชียงราย

เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ

443 เชียงราย

เทศบาลตาบลบ้านต้า

444 เชียงราย

เทศบาลตาบลป่าตาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

445 เชียงราย

เทศบาลตาบลยางฮอม

446 เชียงราย

เทศบาลตาบลป่าแงะ

447 เชียงราย

เทศบาลตาบลป่าแดด

448 เชียงราย

เทศบาลตาบลโรงช้าง

449 เชียงราย

เทศบาลตาบลพญาเม็งราย

450 เชียงราย

เทศบาลตาบลไม้ยา

451 เชียงราย

เทศบาลตาบลเม็งราย

452 เชียงราย

เทศบาลตาบลเมืองพาน

453 เชียงราย

เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

454 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลเมืองนะ

455 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลพระธาตุปู่ก่า

456 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง

457 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลปิงโค้ง

458 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่นะ

459 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลช้างเผือก

460 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองหอย

461 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม

462 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าแดด

463 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันผีเสือ

464 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่แจ่ม

465 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลท่าผา

466 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันมหาพน

467 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลอินทขิล

468 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่หอพระ

469 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลขีเหล็ก

470 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่แตง

471 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่ริม

472 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลขีเหล็ก

473 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลริมเหนือ

474 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่แรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

475 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลเหมืองแก้ว

476 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่วาง

477 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่อาย

478 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลไชยปราการ

479 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองบัว

480 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลจอมทอง

481 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่สอย

482 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลดอยแก้ว

483 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านแปะ

484 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านหลวง

485 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสบเตีย๊ ะ

486 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลยางคราม

487 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสองแคว

488 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันติสุข

489 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลท่าเดื่อ-มืดกา

490 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลดอยสะเก็ด

491 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสง่าบ้าน

492 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลเชิงดอย

493 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลลวงเหนือ

494 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันปูเลย

495 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่โป่ง

496 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าเมี่ยง

497 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน

498 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลตลาดใหญ่

499 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าป้อง

500 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสาราญราษฎร์

501 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลตลาดขวัญ

502 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแสนไห

503 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

504 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลเวียงฝาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

505 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันทราย

506 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่ข่า

507 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่ปั๋ง

508 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลนาแพร่

509 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านโป่ง

510 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าตุ้ม

511 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสะเมิงใต้

512 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่ปูคา

513 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลออนใต้

514 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันกลาง

515 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

516 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่แฝก

517 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

518 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าไผ่

519 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

520 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันพระเนตร

521 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลเมืองเล็น

522 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองหาร

523 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองแหย่ง

524 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

525 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันป่าตอง

526 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลทุ่งต้อม

527 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลยุหว่า

528 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก

529 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านแม

530 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลยางเนิง

531 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองผึง

532 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสารภี

533 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลไชยสถาน

534 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลขัวมุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

535 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลดอนแก้ว

536 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลท่ากว้าง

537 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลท่าวังตาล

538 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลสันทรายมหาวงศ์

539 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองแฝก

540 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าบง

541 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองแก๋ว

542 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านปง

543 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง

544 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา

545 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหางดง

546 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านแหวน

547 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหารแก้ว

548 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลหนองควาย

549 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลอมก๋อย

550 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ่อหลวง

551 เชียงใหม่

เทศบาลตาบลบ้านตาล

552 เชียงใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

553 เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้

554 เชียงใหม่

เทศบาลเมืองต้นเปา

555 เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ

556 ตรัง

เทศบาลตาบลคลองเต็ง

557 ตรัง

เทศบาลตาบลโคกหล่อ

558 ตรัง

เทศบาลตาบลนาตาล่วง

559 ตรัง

เทศบาลตาบลนาโยงเหนือ

560 ตรัง

เทศบาลตาบลท่าข้าม

561 ตรัง

เทศบาลตาบลทุ่งยาว

562 ตรัง

เทศบาลตาบลท่าพญา

563 ตรัง

เทศบาลตาบลย่านตาขาว

564 ตรัง

เทศบาลตาบลทุ่งกระบือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

565 ตรัง

เทศบาลตาบลควนโพธิ์

566 ตรัง

เทศบาลตาบลคลองปาง

567 ตรัง

เทศบาลตาบลควนกุน

568 ตรัง

เทศบาลตาบลสิเกา

569 ตรัง

เทศบาลตาบลนาวง

570 ตรัง

เทศบาลตาบลห้วยนาง

571 ตรัง

เทศบาลตาบลลาภูรา

572 ตรัง

เทศบาลตาบลท่างิว

573 ตราด

เทศบาลตาบลเกาะช้าง

574 ตราด

เทศบาลตาบลเขาสมิง

575 ตราด

เทศบาลตาบลแสนตุ้ง

576 ตราด

เทศบาลตาบลตะกาง

577 ตราด

เทศบาลตาบลชาราก

578 ตราด

เทศบาลตาบลท่าพริกเนินทราย

579 ตราด

เทศบาลตาบลหนองเสม็ด

580 ตราด

เทศบาลตาบลนาเชี่ยว

581 ตราด

เทศบาลตาบลคลองใหญ่

582 ตราด

เทศบาลตาบลหาดเล็ก

583 ตราด

เทศบาลตาบลหนองบอน

584 ตาก

เทศบาลตาบลไม้งาม

585 ตาก

เทศบาลตาบลหนองบัวใต้

586 ตาก

เทศบาลตาบลแม่จะเรา

587 ตาก

เทศบาลตาบลแม่ระมาด

588 ตาก

เทศบาลตาบลท่าสายลวด

589 ตาก

เทศบาลตาบลแม่กุ

590 ตาก

เทศบาลตาบลแม่ตาว

591 ตาก

เทศบาลตาบลแม่ต้าน

592 ตาก

เทศบาลตาบลทุ่งกระเชาะ

593 ตาก

เทศบาลตาบลบ้านตาก

594 ตาก

เทศบาลตาบลพบพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

595 ตาก

เทศบาลตาบลวังเจ้า

596 ตาก

เทศบาลตาบลสามเงา

597 ตาก

เทศบาลตาบลอุ้มผาง

598 ตาก

เทศบาลตาบลแม่จัน

599 ตาก

เทศบาลตาบลแม่กลอง

600 ตาก

เทศบาลนครแม่สอด

601 ตาก

เทศบาลเมืองตาก

602 นครนายก

เทศบาลตาบลท่าช้าง

603 นครนายก

เทศบาลตาบลบ้านนา

604 นครนายก

เทศบาลตาบลพิกลุ ออก

605 นครนายก

เทศบาลตาบลเกาะหวาย

606 นครนายก

เทศบาลตาบลองครักษ์

607 นครนายก

เทศบาลเมืองนครนายก

608 นครปฐม

เทศบาลตาบลดอนยายหอม

609 นครปฐม

เทศบาลตาบลธรรมศาลา

610 นครปฐม

เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ

611 นครปฐม

เทศบาลตาบลกาแพงแสน

612 นครปฐม

เทศบาลตาบลนครชัยศรี

613 นครปฐม

เทศบาลตาบลห้วยพลู

614 นครปฐม

เทศบาลตาบลขุนแก้ว

615 นครปฐม

เทศบาลตาบลบางเลน

616 นครปฐม

เทศบาลตาบลบางหลวง

617 นครปฐม

เทศบาลตาบลรางกระทุ่ม

618 นครปฐม

เทศบาลตาบลศาลายา

619 นครปฐม

เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่

620 นครปฐม

เทศบาลตาบลบางกระทึก

621 นครพนม

เทศบาลตาบลหนองญาติ

622 นครพนม

เทศบาลตาบลโพนสวรรค์

623 นครพนม

เทศบาลตาบลท่าอุเทน

624 นครพนม

เทศบาลตาบลเวินพระบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

625 นครพนม

เทศบาลตาบลธาตุพนม

626 นครพนม

เทศบาลตาบลนาก่า

627 นครพนม

เทศบาลตาบลฝั่งแดง

628 นครพนม

เทศบาลตาบลธาตุพนม

629 นครพนม

เทศบาลตาบลนาหนาด

630 นครพนม

เทศบาลตาบลนาแก

631 นครพนม

เทศบาลตาบลพระซอง

632 นครพนม

เทศบาลตาบลนาหว้า

633 นครพนม

เทศบาลตาบลท่าเรือ

634 นครพนม

เทศบาลตาบลบ้านแพง

635 นครพนม

เทศบาลตาบลปลาปาก

636 นครพนม

เทศบาลตาบลศรีสงคราม

637 นครพนม

เทศบาลตาบลนาคา

638 นครพนม

เทศบาลตาบลสามผง

639 นครพนม

เทศบาลตาบลหาดแพง

640 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลท่าช้าง

641 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองไข่นา

642 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลปรุใหญ่

643 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลจอหอ

644 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม

645 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหัวทะเล

646 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

647 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโคกสูง

648 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลไชยมงคล

649 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลบ้านใหม่

650 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลพุดซา

651 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลตลาด

652 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์

653 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลเสิงสาง

654 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโชคชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

655 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลด่านเกวียน

656 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลท่าเยี่ยม

657 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโนนแดง

658 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโคกสวาย

659 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโนนไทย

660 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลบัลลังก์

661 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลตลาดแค

662 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโนนสูง

663 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลมะค่า

664 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลดอนหวาย

665 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลใหม่

666 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลด่านคล้า

667 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลขามทะเลสอ

668 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลพันดุง

669 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลขามสะแกแสง

670 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองหัวฟาน

671 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลโนนเมือง

672 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลเทพาลัย

673 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลเมืองคง

674 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลจระเข้หิน

675 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลแชะ

676 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลไทรโยง-ไชยวาล

677 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลอรพิมพ์

678 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลครบุรีใต้

679 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลชุมพวง

680 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลด่านขุนทด

681 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองกราด

682 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

683 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

684 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

685 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม

686 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลบึงสาโรง

687 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลประทาย

688 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลตะขบ

689 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลลานางแก้ว

690 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลบ่อปลาทอง

691 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลนกออก

692 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลปักธงชัย

693 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลกลางดง

694 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหมูสี

695 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลสีมามงคล

696 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลวังไทร

697 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลรังกาใหญ่

698 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองบัววง

699 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลขุย

700 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลไพล

701 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลบ้านยาง

702 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลช่องแมว

703 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อ

704 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลคลองไผ่

705 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลลาดบัวขาว

706 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองนาใส

707 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลสีดา

708 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลกุดจิก

709 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลสูงเนิน

710 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหนองหัวแรต

711 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลแหลมทอง

712 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลห้วยแถลง

713 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลหินดาด

714 นครราชสีมา

เทศบาลตาบลกงรถ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

715 นครราชสีมา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

716 นครราชสีมา

เทศบาลเมืองปากช่อง

717 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลทางพูน

718 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลดอนตรอ

719 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลเชียรใหญ่

720 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลการะเกด

721 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลท่าแพ

722 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลบางจาก

723 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลปากนคร

724 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลท่างิว

725 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลโพธิ์เสด็จ

726 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลขนอม

727 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลท้องเนียน

728 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลจันดี

729 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลฉวาง

730 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลปากนาฉวาง

731 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลหลักช้าง

732 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลสวนขัน

733 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลชะอวด

734 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลท่าประจะ

735 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลท่าศาลา

736 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลทุ่งสัง

737 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลถาใหญ่

738 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลกะปาง

739 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลนาเหรง

740 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลเกาะทวด

741 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลบางพระ

742 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลชะเมา

743 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลทอนหงส์

744 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

745 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลนาสาร

746 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลพิปูน

747 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลเขาพระ

748 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลควนกลาง

749 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลกะทูน

750 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลเขาชุมทอง

751 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์

752 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลลานสกา

753 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลขุนทะเล

754 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลทุ่งใส

755 นครศรีธรรมราช

เทศบาลตาบลหน้าสตน

756 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลหนองเบน

757 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลบางประมุง

758 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลบางมะฝ่อ

759 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลไพศาลี

760 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลทับกฤช

761 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลตากฟ้า

762 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลอุดมธัญญา

763 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลช่องแค

764 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลบรรพตพิสัย

765 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลท่านาอ้อยม่วงหัก

766 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลพยุหะ

767 นครสวรรค์

เทศบาลตาบลลาดยาว

768 นครสวรรค์

เทศบาลเมืองชุมแสง

769 นนทบุรี

เทศบาลตาบลไทรม้า

770 นนทบุรี

เทศบาลตาบลบางม่วง

771 นนทบุรี

เทศบาลตาบลบางใหญ่

772 นนทบุรี

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

773 นนทบุรี

เทศบาลตาบลบางเลน

774 นนทบุรี

เทศบาลตาบลบ้านบางม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

775 นนทบุรี

เทศบาลตาบลปลายบาง

776 นนทบุรี

เทศบาลตาบลบางสีทอง

777 นนทบุรี

เทศบาลตาบลบางพลับ

778 นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

779 นราธิวาส

เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา

780 นราธิวาส

เทศบาลตาบลแว้ง

781 นราธิวาส

เทศบาลตาบลกะลุวอเหนือ

782 นราธิวาส

เทศบาลตาบลต้นไทร

783 นราธิวาส

เทศบาลตาบลยี่งอ

784 นราธิวาส

เทศบาลตาบลตันหยงมัส

785 นราธิวาส

เทศบาลตาบลมะรือโบตก

786 นราธิวาส

เทศบาลตาบลรือเสาะ

787 นราธิวาส

เทศบาลตาบลปะลุรู

788 นราธิวาส

เทศบาลตาบลปาเสมัส

789 นราธิวาส

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

790 นราธิวาส

เทศบาลเมืองตากใบ

791 น่าน

เทศบาลตาบลเชียงกลาง

792 น่าน

เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน

793 น่าน

เทศบาลตาบลท่าวังผา

794 น่าน

เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

795 น่าน

เทศบาลตาบลงอบ

796 น่าน

เทศบาลตาบลนาน้อย

797 น่าน

เทศบาลตาบลบ่อแก้ว

798 น่าน

เทศบาลตาบลปัว

799 น่าน

เทศบาลตาบลศิลาแลง

800 น่าน

เทศบาลตาบลยอด

801 น่าน

เทศบาลตาบลดู่ใต้

802 น่าน

เทศบาลตาบลกองควาย

803 น่าน

เทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้

804 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลโซ่พิสัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

805 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลท่าสะอาด

806 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลศรีพนา

807 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลซาง

808 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

809 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลบึงงาม

810 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลบึงกาฬ

811 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลโนนสว่าง

812 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลหอคา

813 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลโคกก่อง

814 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลไคสี

815 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลหนองเลิง

816 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลปากคาด

817 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลดอนหญ้านาง

818 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลพรเจริญ

819 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลศรีสาราญ

820 บึงกาฬ

เทศบาลตาบลศรีวิไล

821 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลพนมรุ้ง

822 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลยายแย้มวัฒนา

823 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลถาวร

824 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลอิสาณ

825 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหลักเขต

826 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบ้านบัว

827 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองตาด

828 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลแคนดง

829 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลโนนดินแดง

830 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลโนนสุวรรณ

831 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

832 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลกระสัง

833 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลสองชัน

834 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองเต็ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

835 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลอุดมธรรม

836 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลคูเมือง

837 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหินเหล็กไฟ

838 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลชานิ

839 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองปล่อง

840 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลจันดุม

841 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลนาโพธิ์

842 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลทุ่งแสงทอง

843 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบ้านใหม่ไชยพจน์

844 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลตลาดนิคมปราสาท

845 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบ้านกรวด

846 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

847 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลจันทบเพชร

848 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองไม้งาม

849 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลโนนเจริญ

850 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลปราสาท

851 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบึงเจริญ

852 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบ้านด่าน

853 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลปราสาท

854 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลประโคนชัย

855 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลแสลงโทน

856 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลโคกม้า

857 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลเขาคอก

858 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลปะคา

859 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลพลับพลาชัย

860 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลพุทไธสง

861 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลตาจง

862 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองแวง

863 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลสาโรงใหม่

864 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลละหานทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

865 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองตะครอง

866 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลทะเมนชัย

867 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลลาปลายมาศ

868 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลสะแก

869 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลดอนมนต์

870 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลศรีสตึก

871 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี

872 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลดอนอะราง

873 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลหนองหงส์

874 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลห้วยหิน

875 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลห้วยราช

876 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลโคกเหล็ก

877 บุรีรัมย์

เทศบาลตาบลสามแวง

878 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลบางกะดี

879 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลบางหลวง

880 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลหลักหก

881 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

882 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลบางพูน

883 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลบางขะแยง

884 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลบ้านใหม่

885 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลธัญบุรี

886 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลระแหง

887 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลคลองพระอุดม

888 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลคูขวาง

889 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลลาไทร

890 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลลาลูกกา

891 ปทุมธานี

เทศบาลตาบลสามโคก

892 ปทุมธานี

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

893 ปทุมธานี

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

894 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลคลองวาฬ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

895 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลกุยบุรี

896 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลไร่ใหม่

897 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลทับสะแก

898 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ

899 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลบ้านกรูด

900 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย

901 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลปราณบุรี

902 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลปากนาปราณ

903 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลเขาน้อย

904 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลไร่เก่า

905 ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตาบลหนองพลับ

906 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลโคกมะกอก

907 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลบ้านนาปรือ

908 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลกบินทร์

909 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลสระบัว

910 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลนาดี

911 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลบ้านสร้าง

912 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลโพธิ์งาม

913 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลโคกปีบ

914 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์

915 ปราจีนบุรี

เทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ์

916 ปัตตานี

เทศบาลตาบลโคกโพธิ์

917 ปัตตานี

เทศบาลตาบลนาประดู่

918 ปัตตานี

เทศบาลตาบลมะกรูด

919 ปัตตานี

เทศบาลตาบลพ่อมิ่ง

920 ปัตตานี

เทศบาลตาบลมายอ

921 ปัตตานี

เทศบาลตาบลยะรัง

922 ปัตตานี

เทศบาลตาบลตันหยง

923 ปัตตานี

เทศบาลตาบลยะหริ่ง

924 ปัตตานี

เทศบาลตาบลตอหลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด
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925 ปัตตานี

เทศบาลตาบลเตราะบอน

926 ปัตตานี

เทศบาลตาบลบ่อทอง

927 ปัตตานี

เทศบาลตาบลหนองจิก

928 ปัตตานี

เทศบาลตาบลรูสะมิแล

929 ปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี

930 ปัตตานี

เทศบาลเมืองตะลุบัน

931 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลเจ้าเจ็ด
932 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบางนมโค
933 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลสามกอ
934 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลท่าเรือ
935 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลท่าหลวง
936 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลนครหลวง
937 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบางไทร
938 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลราชคราม
939 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบางซ้าย
940 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบางบาล
941 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
942 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบางปะหัน
943 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลคลองจิก
944 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลเชียงรากน้อย
945 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบ้านสร้าง
946 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลปราสาททอง
947 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลพระอินทราชา
948 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบางกระสัน
949 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลตลาดเกรียบ
950 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบ้านกรด
951 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลบ้านแพรก
952 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลลาดชะโด
953 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลภาชี
954 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลมหาราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

955 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลโรงช้าง
956 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง
957 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลสามเมือง
958 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตาบลอุทัย
959 พะเยา

เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา

960 พะเยา

เทศบาลตาบลฝายกวาง

961 พะเยา

เทศบาลตาบลหย่วน

962 พะเยา

เทศบาลตาบลแม่กา

963 พะเยา

เทศบาลตาบลบ้านต๊า

964 พะเยา

เทศบาลตาบลแม่ปืม

965 พะเยา

เทศบาลตาบลบ้านต๋อม

966 พะเยา

เทศบาลตาบลท่าจาปี

967 พะเยา

เทศบาลตาบลบ้านสาง

968 พะเยา

เทศบาลตาบลบ้านใหม่

969 พะเยา

เทศบาลตาบลสันป่าม่วง

970 พะเยา

เทศบาลตาบลท่าวังทอง

971 พะเยา

เทศบาลตาบลดงเจน

972 พะเยา

เทศบาลตาบลแม่ใจ

973 พะเยา

เทศบาลตาบลบ้านเหล่า

974 พะเยา

เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

975 พะเยา

เทศบาลตาบลป่าแฝก

976 พะเยา

เทศบาลตาบลเวียงลอ

977 พะเยา

เทศบาลตาบลจุน

978 พะเยา

เทศบาลตาบลหงส์หิน

979 พะเยา

เทศบาลตาบลทุ่งรวงทอง

980 พะเยา

เทศบาลตาบลบ้านถา

981 พะเยา

เทศบาลตาบลห้วยลาน

982 พะเยา

เทศบาลตาบลหนองหล่ม

983 พะเยา

เทศบาลตาบลงิม

984 พะเยา

เทศบาลตาบลแม่ยม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด
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985 พะเยา

เทศบาลตาบลสบบง

986 พะเยา

เทศบาลเมืองพะเยา

987 พะเยา

เทศบาลเมืองดอกคาใต้

988 พังงา

เทศบาลตาบลเกาะยาว

989 พังงา

เทศบาลตาบลพรุใน

990 พังงา

เทศบาลตาบลท่านา

991 พังงา

เทศบาลตาบลบางเตย

992 พังงา

เทศบาลตาบลคุระบุรี

993 พังงา

เทศบาลตาบลกระโสม

994 พังงา

เทศบาลตาบลโคกกลอย

995 พังงา

เทศบาลตาบลบางนายสี

996 พังงา

เทศบาลตาบลคึกคัก

997 พังงา

เทศบาลตาบลทับปุด

998 พังงา

เทศบาลตาบลท้ายเหมือง

999 พังงา

เทศบาลตาบลลาแก่น

1000 พังงา

เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่

1001 พัทลุง

เทศบาลตาบลเขาชัยสน

1002 พัทลุง

เทศบาลตาบลโคกม่วง

1003 พัทลุง

เทศบาลตาบลจองถนน

1004 พัทลุง

เทศบาลตาบลโคกชะงาย

1005 พัทลุง

เทศบาลตาบลพญาขัน

1006 พัทลุง

เทศบาลตาบลปรางหมู่

1007 พัทลุง

เทศบาลตาบลร่มเมือง

1008 พัทลุง

เทศบาลตาบลนาโหนด

1009 พัทลุง

เทศบาลตาบลท่าแค

1010 พัทลุง

เทศบาลตาบลชะรัด

1011 พัทลุง

เทศบาลตาบลกงหรา

1012 พัทลุง

เทศบาลตาบลคลองทรายขาว

1013 พัทลุง

เทศบาลตาบลสมหวัง

1014 พัทลุง

เทศบาลตาบลมะกอกเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1015 พัทลุง

เทศบาลตาบลบ้านสวน

1016 พัทลุง

เทศบาลตาบลพนางตุง

1017 พัทลุง

เทศบาลตาบลนาขยาด

1018 พัทลุง

เทศบาลตาบลควนขนุน

1019 พัทลุง

เทศบาลตาบลโตนดด้วน

1020 พัทลุง

เทศบาลตาบลดอนทราย

1021 พัทลุง

เทศบาลตาบลทะเลน้อย

1022 พัทลุง

เทศบาลตาบลแพรกหา

1023 พัทลุง

เทศบาลตาบลแหลมโตนด

1024 พัทลุง

เทศบาลตาบลแม่ขรี

1025 พัทลุง

เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

1026 พัทลุง

เทศบาลตาบลคลองใหญ่

1027 พัทลุง

เทศบาลตาบลท่ามะเดื่อ

1028 พัทลุง

เทศบาลตาบลบางแก้ว

1029 พัทลุง

เทศบาลตาบลอ่าวพะยูน

1030 พัทลุง

เทศบาลตาบลหารเทา

1031 พัทลุง

เทศบาลตาบลปากพะยูน

1032 พัทลุง

เทศบาลตาบลดอนทราย

1033 พัทลุง

เทศบาลตาบลเกาะนางคา

1034 พัทลุง

เทศบาลตาบลดอนประดู่

1035 พัทลุง

เทศบาลตาบลลานข่อย

1036 พัทลุง

เทศบาลตาบลบ้านพร้าว

1037 พัทลุง

เทศบาลตาบลบ้านนา

1038 พัทลุง

เทศบาลตาบลลาสินธุ์

1039 พัทลุง

เทศบาลตาบลอ่างทอง

1040 พิจิตร

เทศบาลตาบลดงป่าคา

1041 พิจิตร

เทศบาลตาบลท่าฬ่อ

1042 พิจิตร

เทศบาลตาบลหัวดง

1043 พิจิตร

เทศบาลตาบลท่าเสา

1044 พิจิตร

เทศบาลตาบลโพทะเล

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด
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1045 พิจิตร

เทศบาลตาบลโพธิ์ประทับช้าง

1046 พิจิตร

เทศบาลตาบลไผ่รอบ

1047 พิจิตร

เทศบาลตาบลหนองพยอม

1048 พิจิตร

เทศบาลตาบลเขาทราย

1049 พิจิตร

เทศบาลตาบลทับคล้อ

1050 พิจิตร

เทศบาลตาบลบางไผ่

1051 พิจิตร

เทศบาลตาบลวังตะกู

1052 พิจิตร

เทศบาลตาบลสานักขุนเณร

1053 พิจิตร

เทศบาลตาบลเนินมะกอก

1054 พิจิตร

เทศบาลตาบลหอไกร

1055 พิจิตร

เทศบาลตาบลวังทรายพูน

1056 พิจิตร

เทศบาลตาบลหนองปล้อง

1057 พิจิตร

เทศบาลตาบลกาแพงดิน

1058 พิจิตร

เทศบาลตาบลสามง่าม

1059 พิจิตร

เทศบาลตาบลเนินปอ

1060 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลเนินมะปราง

1061 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบ้านมุง

1062 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลหัวรอ

1063 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลท่าทอง

1064 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบ้านคลอง

1065 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลป่าแดง

1066 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลนครไทย

1067 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบ้านแยง

1068 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลเนินกุม่

1069 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบางกระทุ่ม

1070 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลสนามคลี

1071 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลห้วยแก้ว

1072 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบางระกา

1073 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลปลักแรด

1074 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลพันเสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่
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1075 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบึงระมาณ

1076 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลบางระกาเมืองใหม่

1077 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลพรหมพิราม

1078 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลวงฆ้อง

1079 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลวังทอง

1080 พิษณุโลก

เทศบาลตาบลวัดโบสถ์

1081 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลเขาย้อย

1082 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลหัวสะพาน

1083 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ

1084 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลหนองขนาน

1085 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลนายาง

1086 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลบางเก่า

1087 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลท่ายาง

1088 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลหนองจอก

1089 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลท่าแลง

1090 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลท่าไม้รวก

1091 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลบางตะบูน

1092 เพชรบุรี

เทศบาลตาบลบ้านแหลม

1093 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลนางั่ว

1094 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลวังชมภู

1095 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลชนแดน

1096 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลดงขุย

1097 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลซับสมอทอด

1098 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลท้ายดง

1099 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลวังโป่ง

1100 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลพุเตย

1101 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลสว่างวัฒนา

1102 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลโคกสะอาด

1103 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลนาเฉลียง

1104 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลหนองไผ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1105 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลเฉลียงทอง

1106 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลบ่อไทย

1107 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลบ้านโภชน์

1108 เพชรบูรณ์

เทศบาลตาบลตาลเดี่ยว

1109 เพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1110 เพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองหล่มสัก

1111 แพร่

เทศบาลตาบลเด่นชัย

1112 แพร่

เทศบาลตาบลแม่คามี

1113 แพร่

เทศบาลตาบลป่าแมต

1114 แพร่

เทศบาลตาบลทุ่งโฮ้ง

1115 แพร่

เทศบาลตาบลแม่หล่าย

1116 แพร่

เทศบาลตาบลสวนเขื่อน

1117 แพร่

เทศบาลตาบลวังหงส์

1118 แพร่

เทศบาลตาบลบ้านถิ่น

1119 แพร่

เทศบาลตาบลทุ่งกวาว

1120 แพร่

เทศบาลตาบลร้องกวาง

1121 แพร่

เทศบาลตาบลบ้านเวียง

1122 แพร่

เทศบาลตาบลบ้านปิน

1123 แพร่

เทศบาลตาบลห้วยอ้อ

1124 แพร่

เทศบาลตาบลปากกาง

1125 แพร่

เทศบาลตาบลสอง

1126 แพร่

เทศบาลตาบลห้วยหม้าย

1127 แพร่

เทศบาลตาบลหนองม่วงไข่

1128 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลกะรน

1129 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลรัษฎา

1130 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลราไวย์

1131 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลฉลอง

1132 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลเชิงทะเล

1133 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี

1134 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลศรีสุนทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1135 ภูเก็ต

เทศบาลตาบลป่าคลอก

1136 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลขามเรียง

1137 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลท่าขอนยาง

1138 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลเชียงยืน

1139 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลโพนทอง

1140 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลหนองกุง

1141 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลกุดปลาดุก

1142 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลแวงน่าง

1143 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลโกสุมพิสัย

1144 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลโคกพระ

1145 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลนาดูน

1146 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลหัวดง

1147 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลหนองไผ่

1148 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลพยัคฆภูมิพิสัย

1149 มหาสารคาม

เทศบาลตาบลวาปีปทุม

1150 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลดงเย็น

1151 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลโพนทราย

1152 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลคาป่าหลาย

1153 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลนาโสก

1154 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลผึ่งแดด

1155 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่

1156 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลมุก

1157 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

1158 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลนาสีนวน

1159 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลคาชะอี

1160 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลดอนตาล

1161 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลบ้านแก้ง

1162 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลหนองแคน

1163 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลดงหลวง

1164 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลกกตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1165 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย

1166 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลร่มเกล้า

1167 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลชะโนด

1168 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

1169 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลบ้านเป้า

1170 มุกดาหาร

เทศบาลตาบลภูวง

1171 แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตาบลแม่ลาน้อย

1172 แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

1173 แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตาบลแม่ยวม

1174 แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตาบลเมืองยวมใต้

1175 แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตาบลขุนยวม

1176 แม่ฮ่องสอน

เทศบาลตาบลปาย

1177 ยโสธร

เทศบาลตาบลเดิด

1178 ยโสธร

เทศบาลตาบลตาดทอง

1179 ยโสธร

เทศบาลตาบลทุ่งแต้

1180 ยโสธร

เทศบาลตาบลนาคาใหญ่

1181 ยโสธร

เทศบาลตาบลสาราญ

1182 ยโสธร

เทศบาลตาบลเลิงนกทา

1183 ยโสธร

เทศบาลตาบลสามแยก

1184 ยโสธร

เทศบาลตาบลห้องแซง

1185 ยโสธร

เทศบาลตาบลบุ่งค้า

1186 ยโสธร

เทศบาลตาบลสามัคคี

1187 ยโสธร

เทศบาลตาบลศรีแก้ว

1188 ยโสธร

เทศบาลตาบลกุดเชียงหมี

1189 ยโสธร

เทศบาลตาบลสวาท

1190 ยโสธร

เทศบาลตาบลกุดแห่

1191 ยโสธร

เทศบาลตาบลคาเตย

1192 ยโสธร

เทศบาลตาบลค้อวัง

1193 ยโสธร

เทศบาลตาบลคาเขื่อนแก้ว

1194 ยโสธร

เทศบาลตาบลดงแคนใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1195 ยโสธร

เทศบาลตาบลทรายมูล

1196 ยโสธร

เทศบาลตาบลป่าติว

1197 ยโสธร

เทศบาลตาบลฟ้าหยาด

1198 ยะลา

เทศบาลตาบลบุดี

1199 ยะลา

เทศบาลตาบลท่าสาป

1200 ยะลา

เทศบาลตาบลคอกช้าง

1201 ยะลา

เทศบาลตาบลบันนังสตา

1202 ยะลา

เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง

1203 ยะลา

เทศบาลตาบลธารนาทิพย์

1204 ยะลา

เทศบาลตาบลยะหา

1205 ยะลา

เทศบาลตาบลบาลอ

1206 ยะลา

เทศบาลตาบลโกตาบารู

1207 ยะลา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

1208 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลคาพอุง

1209 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลกู่กาสิงห์

1210 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเกษตรวิสัย

1211 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเมืองบัว

1212 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเชียงขวัญ

1213 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลชุมพร

1214 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเมยวดี

1215 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลบุ่งเลิศ

1216 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลชมสะอาด

1217 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโนนตาล

1218 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลปอภาร

1219 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลสีแก้ว

1220 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเมืองสรวง

1221 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลคูเมือง

1222 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหนองหิน

1223 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลกกกุง

1224 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเสลภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1225 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลขวาว

1226 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเมืองไพร

1227 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหนองหลวง

1228 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลวังหลวง

1229 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเกาะแก้ว

1230 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลนาเมือง

1231 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลพรสวรรค์

1232 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลชัยวารี

1233 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเชียงใหม่

1234 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลอัคคะคา

1235 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลสามขา

1236 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโพนทอง

1237 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโคกกกม่วง

1238 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโนนชัยศรี

1239 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง

1240 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลแวง

1241 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน

1242 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหนองผือ

1243 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโคกล่าม

1244 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหัวช้าง

1245 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลเมืองหงส์

1246 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลลินฟ้า

1247 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลดงสิงห์

1248 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลดินดา

1249 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลจังหาร

1250 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลธงธานี

1251 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลบ้านนิเวศน์

1252 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลอุ่มเม้า

1253 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลมะอึ

1254 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลนิเวศน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1255 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลปทุมรัตต์

1256 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโพนสูง

1257 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโนนสวรรค์

1258 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลพนมไพร

1259 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโพธิ์ชัย

1260 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหนองฮี

1261 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ

1262 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลจาปาขัน

1263 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหินกอง

1264 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลทุ่งกุลา

1265 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง

1266 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลดอกไม้

1267 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง

1268 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลบ้านบาก

1269 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลศรีสมเด็จ

1270 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลหนองพอก

1271 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลท่าสีดา

1272 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลอาจสามารถ

1273 ร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโพนเมือง

1274 ระนอง

เทศบาลตาบลปากนาท่าเรือ

1275 ระนอง

เทศบาลตาบลราชกรูด

1276 ระนอง

เทศบาลตาบลปากนา

1277 ระนอง

เทศบาลตาบลหงาว

1278 ระนอง

เทศบาลตาบลบางนอน

1279 ระนอง

เทศบาลตาบลนาจืด

1280 ระนอง

เทศบาลตาบลจ.ป.ร.

1281 ระนอง

เทศบาลตาบลกะเปอร์

1282 ระนอง

เทศบาลตาบลละอุ่น

1283 ระนอง

เทศบาลเมืองบางริน

1284 ระยอง

เทศบาลตาบลนาคอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1285 ระยอง

เทศบาลตาบลเนินพระ

1286 ระยอง

เทศบาลตาบลแกลง-กะเฉด

1287 ระยอง

เทศบาลตาบลบ้านเพ

1288 ระยอง

เทศบาลตาบลเชิงเนิน

1289 ระยอง

เทศบาลตาบลกองดิน

1290 ระยอง

เทศบาลตาบลทุ่งควายกิน

1291 ระยอง

เทศบาลตาบลสุนทรภู่

1292 ระยอง

เทศบาลตาบลบ้านนา

1293 ระยอง

เทศบาลตาบลสองสลึง

1294 ระยอง

เทศบาลตาบลชาฆ้อ

1295 ระยอง

เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

1296 ระยอง

เทศบาลตาบลมะขามคู่

1297 ระยอง

เทศบาลตาบลบ้านค่าย

1298 ระยอง

เทศบาลตาบลชากบก

1299 ระยอง

เทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนา

1300 ระยอง

เทศบาลตาบลพลา

1301 ระยอง

เทศบาลตาบลปลวกแดง

1302 ระยอง

เทศบาลตาบลชุมแสง

1303 ระยอง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง

1304 ราชบุรี

เทศบาลตาบลหลุมดิน

1305 ราชบุรี

เทศบาลตาบลหลักเมือง

1306 ราชบุรี

เทศบาลตาบลห้วยชินสีห์

1307 ราชบุรี

เทศบาลตาบลเขาขวาง

1308 ราชบุรี

เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน

1309 ราชบุรี

เทศบาลตาบลบ้านเลือก

1310 ราชบุรี

เทศบาลตาบลบ้านสิงห์

1311 ราชบุรี

เทศบาลตาบลบ้านฆ้อง

1312 ราชบุรี

เทศบาลตาบลหนองโพ

1313 ราชบุรี

เทศบาลตาบลคลองตาคต

1314 ราชบุรี

เทศบาลตาบลจอมบึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1315 ราชบุรี

เทศบาลตาบลด่านทับตะโก

1316 ราชบุรี

เทศบาลตาบลดาเนินสะดวก

1317 ราชบุรี

เทศบาลตาบลศรีดอนไผ่

1318 ราชบุรี

เทศบาลตาบลบ้านไร่

1319 ราชบุรี

เทศบาลตาบลประสาทสิทธิ์

1320 ราชบุรี

เทศบาลตาบลบางแพ

1321 ราชบุรี

เทศบาลตาบลโพหัก

1322 ราชบุรี

เทศบาลตาบลกระจับ

1323 ราชบุรี

เทศบาลตาบลห้วยกระบอก

1324 ราชบุรี

เทศบาลตาบลเบิกไพร

1325 ราชบุรี

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง

1326 ราชบุรี

เทศบาลตาบลปากท่อ

1327 ราชบุรี

เทศบาลตาบลวัดเพลง

1328 ราชบุรี

เทศบาลตาบลบ้านชัฎป่าหวาย

1329 ราชบุรี

เทศบาลตาบลสวนผึง

1330 ราชบุรี

เทศบาลเมืองราชบุรี

1331 ลพบุรี

เทศบาลตาบลเขาพระงาม

1332 ลพบุรี

เทศบาลตาบลโคกสาโรง

1333 ลพบุรี

เทศบาลตาบลลานารายณ์

1334 ลพบุรี

เทศบาลตาบลโคกสลุด

1335 ลพบุรี

เทศบาลตาบลบ้านท่าหลวง

1336 ลพบุรี

เทศบาลตาบลแก่งเสือเต้น

1337 ลพบุรี

เทศบาลตาบลพัฒนานิคม

1338 ลพบุรี

เทศบาลตาบลดีลัง

1339 ลพบุรี

เทศบาลตาบลเขาพระยาเดินธง

1340 ลพบุรี

เทศบาลตาบลสระโบสถ์

1341 ลพบุรี

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

1342 ลาปาง

เทศบาลตาบลลาปางหลวง

1343 ลาปาง

เทศบาลตาบลไหล่หิน

1344 ลาปาง

เทศบาลตาบลวังพร้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1345 ลาปาง

เทศบาลตาบลท่าผา

1346 ลาปาง

เทศบาลตาบลเวียงมอก

1347 ลาปาง

เทศบาลตาบลเถินบุรี

1348 ลาปาง

เทศบาลตาบลแม่มอก

1349 ลาปาง

เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว

1350 ลาปาง

เทศบาลตาบลเสริมงาม

1351 ลาปาง

เทศบาลตาบลแจ้ห่ม

1352 ลาปาง

เทศบาลตาบลบ้านสา

1353 ลาปาง

เทศบาลตาบลทุ่งผึง

1354 ลาปาง

เทศบาลตาบลแม่เมาะ

1355 ลาปาง

เทศบาลตาบลสิรริ าช

1356 ลาปาง

เทศบาลตาบลป่าตันนาครัว

1357 ลาปาง

เทศบาลตาบลแม่ทะ

1358 ลาปาง

เทศบาลตาบลนาโจ้

1359 ลาปาง

เทศบาลตาบลนาครัว

1360 ลาปาง

เทศบาลตาบลเสริมซ้าย

1361 ลาปาง

เทศบาลตาบลแม่ปุ

1362 ลาปาง

เทศบาลตาบลแม่พริก

1363 ลาปาง

เทศบาลตาบลพระบาทวังตวง

1364 ลาปาง

เทศบาลตาบลหลวงเหนือ

1365 ลาปาง

เทศบาลตาบลเมืองปาน

1366 ลาปาง

เทศบาลตาบลวังเหนือ

1367 ลาปาง

เทศบาลตาบลห้างฉัตร

1368 ลาปาง

เทศบาลตาบลปงยางคก

1369 ลาปาง

เทศบาลตาบลเมืองยาว

1370 ลาปาง

เทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล

1371 ลาปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1372 ลาปาง

เทศบาลเมืองล้อมแรด

1373 ลาพูน

เทศบาลตาบลบ้านแป้น

1374 ลาพูน

เทศบาลตาบลริมปิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1375 ลาพูน

เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

1376 ลาพูน

เทศบาลตาบลเวียงยอง

1377 ลาพูน

เทศบาลตาบลต้นธง

1378 ลาพูน

เทศบาลตาบลประตูปา่

1379 ลาพูน

เทศบาลตาบลหนองช้างคืน

1380 ลาพูน

เทศบาลตาบลเหมืองจี

1381 ลาพูน

เทศบาลตาบลท่าเชียงทอง

1382 ลาพูน

เทศบาลตาบลศรีบัวบาน

1383 ลาพูน

เทศบาลตาบลหนองยวง

1384 ลาพูน

เทศบาลตาบลทากาศ

1385 ลาพูน

เทศบาลตาบลทาสบเส้า

1386 ลาพูน

เทศบาลตาบลทาสบชัย

1387 ลาพูน

เทศบาลตาบลทากาศ

1388 ลาพูน

เทศบาลตาบลทาขุมเงิน

1389 ลาพูน

เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

1390 ลาพูน

เทศบาลตาบลทาปลาดุก

1391 ลาพูน

เทศบาลตาบลทุ่งหัวช้าง

1392 ลาพูน

เทศบาลตาบลบ้านธิ

1393 ลาพูน

เทศบาลตาบลแม่ตืน

1394 ลาพูน

เทศบาลตาบลวังดิน

1395 ลาพูน

เทศบาลตาบลดงดา

1396 ลาพูน

เทศบาลตาบลลี

1397 ลาพูน

เทศบาลตาบลศรีวิชัย

1398 ลาพูน

เทศบาลตาบลก้อ

1399 ลาพูน

เทศบาลตาบลป่าไผ่

1400 เลย

เทศบาลตาบลเขาแก้ว

1401 เลย

เทศบาลตาบลเชียงคาน

1402 เลย

เทศบาลตาบลธาตุ

1403 เลย

เทศบาลตาบลนาดินดา

1404 เลย

เทศบาลตาบลนาโป่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1405 เลย

เทศบาลตาบลนาอ้อ

1406 เลย

เทศบาลตาบลเอราวัณ

1407 เลย

เทศบาลตาบลผาอินทร์แปลง

1408 เลย

เทศบาลตาบลนาแห้ว

1409 เลย

เทศบาลตาบลนาด้วง

1410 เลย

เทศบาลตาบลนาดอกคา

1411 เลย

เทศบาลตาบลศรีสงคราม

1412 เลย

เทศบาลตาบลปากปวน

1413 เลย

เทศบาลตาบลเชียงกลม

1414 เลย

เทศบาลตาบลปากชม

1415 เลย

เทศบาลตาบลคอนสา

1416 เลย

เทศบาลตาบลศรีสองรัก

1417 เลย

เทศบาลตาบลท่าช้างคล้อง

1418 เลย

เทศบาลตาบลโนนปอแดง

1419 เลย

เทศบาลตาบลภูเรือ

1420 เลย

เทศบาลตาบลร่องจิก

1421 เลย

เทศบาลตาบลภูกระดึง

1422 เลย

เทศบาลตาบลหนองหิน

1423 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลนาคา

1424 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลสาโรงพลัน

1425 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลเมืองขุขันธ์

1426 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลศรีสะอาด

1427 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลขุนหาญ

1428 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลโพธิ์กระสังข์

1429 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลสิ

1430 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลกันทรอม

1431 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลโนนสูง

1432 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลบึงบูรพ์

1433 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลปรางค์กู่

1434 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลพยุห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1435 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลโดด

1436 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลผือใหญ่

1437 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลยางชุมน้อย

1438 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลเมืองคง

1439 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลบัวหุ่ง

1440 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลส้มป่อย

1441 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลบุสูง

1442 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลวังหิน

1443 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลสวนกล้วย

1444 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลหนองหญ้าลาด

1445 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลศรีรตั นะ

1446 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลห้วยทับทัน

1447 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลจานแสนไชย

1448 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลกาแพง

1449 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลโคกจาน

1450 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลสระกาแพงใหญ่

1451 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลแต้

1452 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลหนองใหญ่

1453 ศรีสะเกษ

เทศบาลตาบลเมืองจันทร์

1454 สกลนคร

เทศบาลตาบลเจริญศิลป์

1455 สกลนคร

เทศบาลตาบลธาตุนาเวง

1456 สกลนคร

เทศบาลตาบลดงมะไฟ

1457 สกลนคร

เทศบาลตาบลฮางโฮง

1458 สกลนคร

เทศบาลตาบลเหล่าปอแดง

1459 สกลนคร

เทศบาลตาบลหนองลาด

1460 สกลนคร

เทศบาลตาบลเมืองทองท่าแร่

1461 สกลนคร

เทศบาลตาบลตองโขบ

1462 สกลนคร

เทศบาลตาบลกุดบาก

1463 สกลนคร

เทศบาลตาบลกุดแฮด

1464 สกลนคร

เทศบาลตาบลกุดไห

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1465 สกลนคร

เทศบาลตาบลนาม่อง

1466 สกลนคร

เทศบาลตาบลกุสุมาลย์

1467 สกลนคร

เทศบาลตาบลคาตากล้า

1468 สกลนคร

เทศบาลตาบลแพด

1469 สกลนคร

เทศบาลตาบลบ้านม่วง

1470 สกลนคร

เทศบาลตาบลพรรณานิคม

1471 สกลนคร

เทศบาลตาบลพอกน้อย

1472 สกลนคร

เทศบาลตาบลนาใน

1473 สกลนคร

เทศบาลตาบลบัวสว่าง

1474 สกลนคร

เทศบาลตาบลวังยาง

1475 สกลนคร

เทศบาลตาบลไร่

1476 สกลนคร

เทศบาลตาบลนาหัวบ่อ

1477 สกลนคร

เทศบาลตาบลพรรณานคร

1478 สกลนคร

เทศบาลตาบลพังโคน

1479 สกลนคร

เทศบาลตาบลไฮหย่อง

1480 สกลนคร

เทศบาลตาบลนาแก้ว

1481 สกลนคร

เทศบาลตาบลเชียงสือ

1482 สกลนคร

เทศบาลตาบลบ้านโพน

1483 สกลนคร

เทศบาลตาบลโคกภู

1484 สกลนคร

เทศบาลตาบลสร้างค้อ

1485 สกลนคร

เทศบาลตาบลหนองแวง

1486 สกลนคร

เทศบาลตาบลนาซอ

1487 สกลนคร

เทศบาลตาบลหนองสนม

1488 สกลนคร

เทศบาลตาบลกุดเรือคา

1489 สกลนคร

เทศบาลตาบลคูสะคาม

1490 สกลนคร

เทศบาลตาบลปลาโหล

1491 สกลนคร

เทศบาลตาบลคาบ่อ

1492 สกลนคร

เทศบาลตาบลหนองลาด

1493 สกลนคร

เทศบาลตาบลดอนเขือง

1494 สกลนคร

เทศบาลตาบลสว่างแดนดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1495 สกลนคร

เทศบาลตาบลบงใต้

1496 สกลนคร

เทศบาลตาบลพันนา

1497 สกลนคร

เทศบาลตาบลบ้านต้าย

1498 สกลนคร

เทศบาลตาบลหนองหลวง

1499 สกลนคร

เทศบาลตาบลโคกสี

1500 สกลนคร

เทศบาลตาบลท่าศิลา

1501 สกลนคร

เทศบาลตาบลวัฒนา

1502 สกลนคร

เทศบาลตาบลปทุมวาปี

1503 สกลนคร

เทศบาลตาบลส่องดาวหนองแดง

1504 สกลนคร

เทศบาลตาบลบะหว้า

1505 สกลนคร

เทศบาลตาบลโพนแพง

1506 สกลนคร

เทศบาลตาบลวาใหญ่

1507 สกลนคร

เทศบาลตาบลท่าก้อน

1508 สงขลา

เทศบาลตาบลเทพา

1509 สงขลา

เทศบาลตาบลลาไพล

1510 สงขลา

เทศบาลตาบลเกาะแต้ว

1511 สงขลา

เทศบาลตาบลพะวง

1512 สงขลา

เทศบาลตาบลชะแล้

1513 สงขลา

เทศบาลตาบลกระแสสินธุ์

1514 สงขลา

เทศบาลตาบลเชิงแส

1515 สงขลา

เทศบาลตาบลทุ่งลาน

1516 สงขลา

เทศบาลตาบลโคกม่วง

1517 สงขลา

เทศบาลตาบลควนเนียง

1518 สงขลา

เทศบาลตาบลจะนะ

1519 สงขลา

เทศบาลตาบลบ้านนา

1520 สงขลา

เทศบาลตาบลนาทับ

1521 สงขลา

เทศบาลตาบลนาทวี

1522 สงขลา

เทศบาลตาบลนาทวีนอก

1523 สงขลา

เทศบาลตาบลท่าช้าง

1524 สงขลา

เทศบาลตาบลบ้านหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1525 สงขลา

เทศบาลตาบลบ่อตรุ

1526 สงขลา

เทศบาลตาบลระโนด

1527 สงขลา

เทศบาลตาบลปากแตระ

1528 สงขลา

เทศบาลตาบลนาสีทอง

1529 สงขลา

เทศบาลตาบลคูหาใต้

1530 สงขลา

เทศบาลตาบลสทิงพระ

1531 สงขลา

เทศบาลตาบลปาดัง

1532 สงขลา

เทศบาลตาบลสะบ้าย้อย

1533 สงขลา

เทศบาลตาบลท่าพระยา

1534 สงขลา

เทศบาลตาบลบ้านไร่

1535 สงขลา

เทศบาลเมืองสิงหนคร

1536 สงขลา

เทศบาลเมืองม่วงงาม

1537 สงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห

1538 สงขลา

เทศบาลเมืองควนลัง

1539 สงขลา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

1540 สตูล

เทศบาลตาบลเจ๊ะปิลัง

1541 สตูล

เทศบาลตาบลฉลุง

1542 สตูล

เทศบาลตาบลควนโดน

1543 สตูล

เทศบาลตาบลทุ่งหว้า

1544 สตูล

เทศบาลตาบลกาแพง

1545 สตูล

เทศบาลเมืองสตูล

1546 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลบางปู

1547 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลแพรกษา

1548 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลคลองด่าน

1549 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลคลองสวน

1550 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลบางบ่อ

1551 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลบางพลีน้อย

1552 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลบางพลี

1553 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลบางเสาธง

1554 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1555 สมุทรปราการ

เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า

1556 สมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ

1557 สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

1558 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลบางจะเกร็ง

1559 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลกระดังงา

1560 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลบางนกแขวก

1561 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลบางยีร่ งค์

1562 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลบางกระบือ

1563 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลเหมืองใหม่

1564 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลอัมพวา

1565 สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลสวนหลวง

1566 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลนาดี

1567 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลท่าจีน

1568 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลบางปลา

1569 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลสวนหลวง

1570 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลดอนไก่ดี

1571 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา

1572 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

1573 สมุทรสาคร

เทศบาลตาบลหลักห้า

1574 สมุทรสาคร

เทศบาลนครอ้อมน้อย

1575 สระแก้ว

เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์

1576 สระแก้ว

เทศบาลตาบลท่าเกษม

1577 สระแก้ว

เทศบาลตาบลศาลาลาดวน

1578 สระแก้ว

เทศบาลตาบลโคกสูง

1579 สระแก้ว

เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์

1580 สระแก้ว

เทศบาลตาบลวังทอง

1581 สระแก้ว

เทศบาลตาบลวัฒนานคร

1582 สระแก้ว

เทศบาลตาบลบ้านด่าน

1583 สระแก้ว

เทศบาลตาบลป่าไร่

1584 สระแก้ว

เทศบาลตาบลฟากห้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1585 สระแก้ว

เทศบาลตาบลบ้านใหม่หนองไทร

1586 สระบุรี

เทศบาลตาบลป๊อกแป๊ก

1587 สระบุรี

เทศบาลตาบลบ้านยาง

1588 สระบุรี

เทศบาลตาบลสวนดอกไม้

1589 สระบุรี

เทศบาลตาบลเสาไห้

1590 สระบุรี

เทศบาลตาบลดอนพุด

1591 สระบุรี

เทศบาลตาบลท่าลาน

1592 สระบุรี

เทศบาลตาบลบ้านหมอ

1593 สระบุรี

เทศบาลตาบลตลาดน้อย

1594 สระบุรี

เทศบาลตาบลบางโขมด

1595 สระบุรี

เทศบาลตาบลสร่างโศก

1596 สระบุรี

เทศบาลตาบลหนองบัว

1597 สระบุรี

เทศบาลตาบลพุกร่าง

1598 สระบุรี

เทศบาลตาบลธารเกษม

1599 สระบุรี

เทศบาลตาบลนายาว

1600 สระบุรี

เทศบาลตาบลหนองแก

1601 สระบุรี

เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

1602 สระบุรี

เทศบาลตาบลคาพราน

1603 สระบุรี

เทศบาลตาบลวิหารแดง

1604 สระบุรี

เทศบาลตาบลคชสิทธิ์

1605 สระบุรี

เทศบาลตาบลหนองแค

1606 สระบุรี

เทศบาลตาบลหินกอง

1607 สระบุรี

เทศบาลตาบลหนองแซง

1608 สระบุรี

เทศบาลตาบลหนองโดน

1609 สิงห์บุรี

เทศบาลตาบลโพสังโฆ

1610 สิงห์บุรี

เทศบาลตาบลถอนสมอ

1611 สิงห์บุรี

เทศบาลตาบลบางนาเชี่ยว

1612 สิงห์บุรี

เทศบาลตาบลปากบาง

1613 สิงห์บุรี

เทศบาลตาบลอินทร์บรุ ี

1614 สิงห์บุรี

เทศบาลตาบลทับยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1615 สุโขทัย

เทศบาลตาบลบ้านสวน

1616 สุโขทัย

เทศบาลตาบลบ้านกล้วย

1617 สุโขทัย

เทศบาลตาบลกงไกรลาศ

1618 สุโขทัย

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง

1619 สุโขทัย

เทศบาลตาบลบ้านโตนด

1620 สุโขทัย

เทศบาลตาบลกลางดง

1621 สุโขทัย

เทศบาลตาบลลานหอย

1622 สุโขทัย

เทศบาลตาบลตลิ่งชัน

1623 สุโขทัย

เทศบาลตาบลศรีนคร

1624 สุโขทัย

เทศบาลตาบลศรีสาโรง

1625 สุโขทัย

เทศบาลตาบลในเมือง

1626 สุโขทัย

เทศบาลตาบลคลองยาง

1627 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลเขาพระ

1628 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลนางบวช

1629 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ่อกรุ

1630 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลเขาดิน

1631 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลปากนา

1632 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลเดิมบาง

1633 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม

1634 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลทุ่งคลี

1635 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลท่าระหัด

1636 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลท่าเสด็จ

1637 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลโพธิ์พระยา

1638 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลสวนแตง

1639 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบางกุ้ง

1640 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลห้วยวังทอง

1641 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

1642 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลดอนเจดีย์

1643 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลสระกระโจม

1644 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลด่านช้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1645 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลโคกคราม

1646 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบางปลาม้า

1647 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ้านแหลม

1648 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลไผ่กองดิน

1649 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลต้นคราม

1650 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลตะค่า

1651 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ้านแหลมพัฒนา

1652 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลศรีประจันต์

1653 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลวังยาง

1654 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลปลายนา

1655 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ้านกร่าง

1656 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลวังหว้า

1657 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลวังนาซับ

1658 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลทุ่งคอก

1659 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลหนองหญ้าไซ

1660 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลสระยายโสม

1661 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

1662 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลอู่ทอง

1663 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ้านดอน

1664 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง

1665 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลกระจัน

1666 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลบ้านโข้ง

1667 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลเจดีย์

1668 สุพรรณบุรี

เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

1669 สุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

1670 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเกาะพงัน

1671 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลบ้านใต้

1672 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเคียนซา

1673 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลบ้านเสด็จ

1674 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลวัดประดู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1675 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเขานิพันธ์

1676 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง

1677 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเมืองเวียง

1678 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลตลาดไชยา

1679 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลพุมเรียง

1680 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเวียง

1681 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์

1682 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลช้างซ้าย

1683 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลช้างขวา

1684 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลกรูด

1685 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลท่าขนอน

1686 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลท่าฉาง

1687 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลท่าชนะ

1688 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลบ้านเชี่ยวหลาน

1689 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลบ้านตาขุน

1690 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลบ้านนา

1691 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลพรุพี

1692 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลควนศรี

1693 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลคลองปราบ

1694 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลท่าชี

1695 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น

1696 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลบางสวรรค์

1697 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลย่านดินแดง

1698 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเพชรพะงัน

1699 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตาบลเกาะเต่า

1700 สุราษฎร์ธานี

เทศบาลเมืองดอนสัก

1701 สุรินทร์

เทศบาลตาบลโคกตะเคียน

1702 สุรินทร์

เทศบาลตาบลจอมพระ

1703 สุรินทร์

เทศบาลตาบลกระหาด

1704 สุรินทร์

เทศบาลตาบลบุแกรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1705 สุรินทร์

เทศบาลตาบลชุมพลบุรี

1706 สุรินทร์

เทศบาลตาบลทุ่งศรีชุมพล

1707 สุรินทร์

เทศบาลตาบลสระขุด

1708 สุรินทร์

เทศบาลตาบลยะวึก

1709 สุรินทร์

เทศบาลตาบลนาหนองไผ่

1710 สุรินทร์

เทศบาลตาบลท่าตูม

1711 สุรินทร์

เทศบาลตาบลบัวเชด

1712 สุรินทร์

เทศบาลตาบลกังแอน

1713 สุรินทร์

เทศบาลตาบลนิคมปราสาท

1714 สุรินทร์

เทศบาลตาบลรัตนบุรี

1715 สุรินทร์

เทศบาลตาบลลาดวนสุรพินท์

1716 สุรินทร์

เทศบาลตาบลศีขรภูมิ

1717 สุรินทร์

เทศบาลตาบลผักไหม

1718 สุรินทร์

เทศบาลตาบลสนม

1719 สุรินทร์

เทศบาลตาบลแคน

1720 สุรินทร์

เทศบาลตาบลสังขะ

1721 สุรินทร์

เทศบาลตาบลสาโรงทาบ

1722 สุรินทร์

เทศบาลตาบลหมื่นศรี

1723 สุรินทร์

เทศบาลตาบลเขวาสินรินทร์

1724 หนองคาย

เทศบาลตาบลเวียงคุก

1725 หนองคาย

เทศบาลตาบลหนองสองห้อง

1726 หนองคาย

เทศบาลตาบลโพธิ์ชัย

1727 หนองคาย

เทศบาลตาบลกวนวัน

1728 หนองคาย

เทศบาลตาบลบ้านเดื่อ

1729 หนองคาย

เทศบาลตาบลปะโค

1730 หนองคาย

เทศบาลตาบลวัดธาตุ

1731 หนองคาย

เทศบาลตาบลเฝ้าไร่

1732 หนองคาย

เทศบาลตาบลโพนพิสัย

1733 หนองคาย

เทศบาลตาบลสร้างนางขาว

1734 หนองคาย

เทศบาลตาบลโพนสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1735 หนองคาย

เทศบาลตาบลบ้านถ่อน

1736 หนองคาย

เทศบาลตาบลกองนาง

1737 หนองคาย

เทศบาลตาบลศรีเชียงใหม่

1738 หนองคาย

เทศบาลตาบลหนองปลาปาก

1739 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนาคาไฮ

1740 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนามะเฟือง

1741 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลหัวนา

1742 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลกุดดู่

1743 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลโนนสัง

1744 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลบ้านค้อ

1745 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลหนองเรือ

1746 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลกุดดินจี่

1747 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนากลาง

1748 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

1749 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลเก่ากลอย

1750 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลฝั่งแดง

1751 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนาเหล่า

1752 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลยางหล่อ

1753 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลจอมทอง

1754 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย

1755 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

1756 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลหนองแก

1757 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลบ้านโคก

1758 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา

1759 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนาดี

1760 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลนาด่าน

1761 หนองบัวลาภู

เทศบาลตาบลบุญทัน

1762 อ่างทอง

เทศบาลตาบลโพสะ

1763 อ่างทอง

เทศบาลตาบลศาลาแดง

1764 อ่างทอง

เทศบาลตาบลแสวงหา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1765 อ่างทอง

เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

1766 อ่างทอง

เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง

1767 อ่างทอง

เทศบาลตาบลรามะสัก

1768 อ่างทอง

เทศบาลตาบลโคกพุทรา

1769 อ่างทอง

เทศบาลตาบลม่วงคัน

1770 อ่างทอง

เทศบาลตาบลเกษไชโย

1771 อ่างทอง

เทศบาลตาบลไชโย

1772 อ่างทอง

เทศบาลตาบลป่าโมก

1773 อ่างทอง

เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ

1774 อ่างทอง

เทศบาลตาบลห้วยคันแหลน

1775 อ่างทอง

เทศบาลตาบลท่าช้าง

1776 อ่างทอง

เทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา

1777 อ่างทอง

เทศบาลตาบลม่วงเตีย

1778 อ่างทอง

เทศบาลตาบลสาวร้องไห้

1779 อ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

1780 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลนาวัง

1781 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลไก่คา

1782 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลนาหมอม้า

1783 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลสิริเสนางค์

1784 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลโคกก่ง

1785 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลปทุมราชวงศา

1786 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลหนองข่า

1787 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลห้วย

1788 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลพระเหลา

1789 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลอานาจ

1790 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลดงมะยาง

1791 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลสามหนอง

1792 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลหัวตะพาน

1793 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลรัตนวารีศรีเจริญ

1794 อานาจเจริญ

เทศบาลตาบลเค็งใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1795 อุดรธานี

เทศบาลตาบลเพ็ญ

1796 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านธาตุ

1797 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองไผ่

1798 อุดรธานี

เทศบาลตาบลนาข่า

1799 อุดรธานี

เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์

1800 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองขอนกว้าง

1801 อุดรธานี

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

1802 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองแวงโนนสะอาด

1803 อุดรธานี

เทศบาลตาบลไชยวาน

1804 อุดรธานี

เทศบาลตาบลโพนสูง

1805 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองแวงแก้มหอม

1806 อุดรธานี

เทศบาลตาบลกุดจับ

1807 อุดรธานี

เทศบาลตาบลเชียงเพ็ง

1808 อุดรธานี

เทศบาลตาบลเมืองเพีย

1809 อุดรธานี

เทศบาลตาบลพันดอน

1810 อุดรธานี

เทศบาลตาบลปะโค

1811 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองหว้า

1812 อุดรธานี

เทศบาลตาบลกงพานพันดอน

1813 อุดรธานี

เทศบาลตาบลแชแล

1814 อุดรธานี

เทศบาลตาบลเวียงคา

1815 อุดรธานี

เทศบาลตาบลกู่แก้ว

1816 อุดรธานี

เทศบาลตาบลคอนสาย

1817 อุดรธานี

เทศบาลตาบลทุ่งฝน

1818 อุดรธานี

เทศบาลตาบลนางัว

1819 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านผือ

1820 อุดรธานี

เทศบาลตาบลกลางใหญ่

1821 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านตาด

1822 อุดรธานี

เทศบาลตาบลผาสุก

1823 อุดรธานี

เทศบาลตาบลวังสามหมอ

1824 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองหญ้าไซ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1825 อุดรธานี

เทศบาลตาบลศรีธาตุ

1826 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหัวนาคา

1827 อุดรธานี

เทศบาลตาบลจาปี

1828 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านโปร่ง

1829 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านยวด

1830 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านโคก

1831 อุดรธานี

เทศบาลตาบลแสงสว่าง

1832 อุดรธานี

เทศบาลตาบลนาดี

1833 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองวัวซอ

1834 อุดรธานี

เทศบาลตาบลภูผาแดง

1835 อุดรธานี

เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ

1836 อุดรธานี

เทศบาลตาบลโนนหวาย

1837 อุดรธานี

เทศบาลตาบลอูบมุง

1838 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองบัวบาน

1839 อุดรธานี

เทศบาลตาบลบ้านเชียง

1840 อุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองเม็ก

1841 อุดรธานี

เทศบาลตาบลโคกสูง

1842 อุดรธานี

เทศบาลตาบลนายูง

1843 อุดรธานี

เทศบาลตาบลโนนทอง

1844 อุดรธานี

เทศบาลตาบลผักตบ

1845 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลคุ้งตะเภา

1846 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลหาดกรวด

1847 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลท่าเสา

1848 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลบ้านด่านนาขาม

1849 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลวังกะพี

1850 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลบ้านเกาะ

1851 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลป่าเซ่า

1852 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลงิวงาม

1853 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลตรอน

1854 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลบ้านแก่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1855 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลทองแสนขัน

1856 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลท่าปลา

1857 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลร่วมจิต

1858 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลจริม

1859 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลนาปาด

1860 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลบ้านโคก

1861 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลท่าสัก

1862 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลฟากท่า

1863 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลทุ่งยัง

1864 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลหัวดง

1865 อุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลพระเสด็จ

1866 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลตลุกดู่

1867 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลทัพทัน

1868 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลหนองสระ

1869 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลบ้านไร่

1870 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลเมืองการุ้ง

1871 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลลานสัก

1872 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลสว่างอารมณ์

1873 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลสว่างแจ้งสบายใจ

1874 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลหนองขาหย่าง

1875 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลเขาบางแกรก

1876 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลหนองฉาง

1877 อุทัยธานี

เทศบาลตาบลหาดทนง

1878 อุทัยธานี

เทศบาลเมืองอุทัยธานี

1879 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลขามป้อม

1880 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลหนองผือ

1881 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลเทพวงศา

1882 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลหัวนา

1883 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลหนองนกทา

1884 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลเขื่องใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1885 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลบ้านกอก

1886 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลห้วยเรือ

1887 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนาเยีย

1888 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนาส่วง

1889 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลบัวงาม

1890 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลกุดประทาย

1891 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลโพนงาม

1892 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลปทุม

1893 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลอุบล

1894 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลขามใหญ่

1895 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม

1896 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร

1897 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลกุดข้าวปุ้น

1898 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลตาลสุม

1899 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนาจะหลวย

1900 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลภูจองนายอย

1901 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนายืน

1902 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลสีวิเชียร

1903 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลโซง

1904 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลตาเกา

1905 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลขีเหล็ก

1906 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลบุณฑริก

1907 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลคอแลน

1908 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนาโพธิ์

1909 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลอ่างศิลา

1910 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลกุดชมภู

1911 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร

1912 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลโพธิ์ศรี

1913 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลม่วงสามสิบ

1914 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลแสนสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1915 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลคานาแซบ

1916 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลคาขวาง

1917 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลเมืองศรีไค

1918 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลบุ่งไหม

1919 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลธาตุ

1920 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลศรีเมืองใหม่

1921 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลท่าช้าง

1922 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลบุ่งมะแลง

1923 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลสว่าง

1924 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนิคมสร้างตนเองลาโดมน้อย

1925 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลสาโรง

1926 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลช่องเม็ก

1927 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนาเรือง

1928 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลนาจาน

1929 อุบลราชธานี

เทศบาลตาบลเหล่าเสือโก้ก

1930 อุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี

1931 อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม

1932 อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

1933 กระบี่

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

1934 กาญจนบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

1935 กาฬสินธุ์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

1936 กาแพงเพชร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร

1937 จันทบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

1938 ฉะเชิงเทรา

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

1939 ชลบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

1940 ชัยภูมิ

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

1941 ชุมพร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

1942 เชียงราย

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

1943 เชียงใหม่

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

1944 ตรัง

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1945 ตราด

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด

1946 ตาก

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

1947 นครนายก

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

1948 นครพนม

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

1949 นครราชสีมา

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

1950 นครศรีธรรมราช

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

1951 นครสวรรค์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

1952 นนทบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

1953 นราธิวาส

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

1954 น่าน

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

1955 บึงกาฬ

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

1956 บุรีรัมย์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

1957 ปทุมธานี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

1958 ประจวบคีรีขันธ์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1959 ปราจีนบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

1960 ปัตตานี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

1961 พระนครศรีอยุธยา สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1962 พะเยา

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

1963 พังงา

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

1964 พัทลุง

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

1965 พิจิตร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

1966 พิษณุโลก

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

1967 เพชรบูรณ์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

1968 มหาสารคาม

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

1969 มุกดาหาร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

1970 แม่ฮ่องสอน

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1971 ยโสธร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

1972 ยะลา

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

1973 ร้อยเอ็ด

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

1974 ระนอง

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่

จังหวัด

เทศบาล

1975 ระยอง

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

1976 ราชบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

1977 ลพบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

1978 ลาปาง

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง

1979 ลาพูน

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน

1980 เลย

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย

1981 ศรีสะเกษ

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

1982 สกลนคร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

1983 สตูล

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล

1984 สมุทรสงคราม

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

1985 สมุทรสาคร

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

1986 สระแก้ว

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

1987 สิงห์บุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

1988 สุโขทัย

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

1989 สุพรรณบุรี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

1990 สุราษฎร์ธานี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1991 สุรินทร์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

1992 หนองคาย

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

1993 หนองบัวลาภู

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภู

1994 อ่างทอง

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

1995 อานาจเจริญ

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจริญ

1996 อุดรธานี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

1997 อุตรดิตถ์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

1998 อุทัยธานี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

1999 อุบลราชธานี

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

