
ล าดับรวม ล าดบัแตล่ะจงัหวดั จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน สถานะการเปิดใช้งาน

1 1 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง ยังไม่เปดิใช้
2 2 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัเย็น ยังไม่เปดิใช้
3 3 กาญจนบรีุ ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เสา ยังไม่เปดิใช้
4 4 กาญจนบรีุ ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค ยังไม่เปดิใช้
5 5 กาญจนบรีุ บอ่พลอย เทศบาลต าบลหนองรี ยังไม่เปดิใช้
6 6 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กระบงุ ยังไม่เปดิใช้
7 7 กาญจนบรีุ ทา่มะกา องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ ยังไม่เปดิใช้
8 8 กาญจนบรีุ ทา่มะกา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เสา ยังไม่เปดิใช้
9 9 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง เทศบาลต าบลทา่ม่วง ยังไม่เปดิใช้
10 10 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง เทศบาลต าบลวงัขนาย ยังไม่เปดิใช้
11 11 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง เทศบาลต าบลวงัศาลา ยังไม่เปดิใช้
12 12 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ยังไม่เปดิใช้
13 13 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง ยังไม่เปดิใช้
14 14 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ ยังไม่เปดิใช้
15 15 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลพงัตรุ ยังไม่เปดิใช้
16 16 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ยังไม่เปดิใช้
17 17 กาญจนบรีุ ทา่ม่วง เทศบาลต าบลหนองตากยา ยังไม่เปดิใช้
18 18 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด ยังไม่เปดิใช้
19 19 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ เทศบาลต าบลวงักะ ยังไม่เปดิใช้
20 20 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ยังไม่เปดิใช้
21 21 กาญจนบรีุ พนมทวน เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย ยังไม่เปดิใช้
22 22 กาญจนบรีุ ด่านมะขามเต้ีย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ ยังไม่เปดิใช้
23 1 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ ยังไม่เปดิใช้
24 2 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลไผ่ ยังไม่เปดิใช้
25 3 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลภปูอ ยังไม่เปดิใช้
26 4 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลโพนทอง ยังไม่เปดิใช้
27 5 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม ยังไม่เปดิใช้
28 6 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด ยังไม่เปดิใช้
29 7 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอิต้ือ ยังไม่เปดิใช้
30 8 กาฬสินธุ์ สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา ยังไม่เปดิใช้
31 9 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ ยังไม่เปดิใช้
32 10 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ ยังไม่เปดิใช้
33 11 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล ยังไม่เปดิใช้
34 12 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น ยังไม่เปดิใช้
35 13 กาฬสินธุ์ ดอนจาน เทศบาลต าบลดอนจาน ยังไม่เปดิใช้
36 1 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทอง ยังไม่เปดิใช้
37 2 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ยังไม่เปดิใช้
38 3 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัชะพลู ยังไม่เปดิใช้
39 4 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล ยังไม่เปดิใช้
40 5 ก าแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลต าบลทา่พทุรา ยังไม่เปดิใช้
41 6 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่พทุรา ยังไม่เปดิใช้
42 7 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลบา้นพราน ยังไม่เปดิใช้
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43 8 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะแบก ยังไม่เปดิใช้
44 9 ก าแพงเพชร โกสัมพนีคร องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู ยังไม่เปดิใช้
45 10 ก าแพงเพชร โกสัมพนีคร องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ยังไม่เปดิใช้
46 1 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ไข่ ยังไม่เปดิใช้
47 2 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา ยังไม่เปดิใช้
48 3 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ ยังไม่เปดิใช้
49 4 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ยังไม่เปดิใช้
50 5 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต ยังไม่เปดิใช้
51 6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห ยังไม่เปดิใช้
52 7 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง ยังไม่เปดิใช้
53 8 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปรง ยังไม่เปดิใช้
54 9 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวน ยังไม่เปดิใช้
55 10 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลสาวชะโงก ยังไม่เปดิใช้
56 11 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ ยังไม่เปดิใช้
57 12 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลบางน้ าเปร้ียว ยังไม่เปดิใช้
58 13 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลบางขนาก ยังไม่เปดิใช้
59 14 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลบงึน้ ารักษ์ ยังไม่เปดิใช้
60 15 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา ยังไม่เปดิใช้
61 16 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ ยังไม่เปดิใช้
62 17 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกง ยังไม่เปดิใช้
63 18 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ยังไม่เปดิใช้
64 19 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลทา่ข้าม ยังไม่เปดิใช้
65 20 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลหอมศีล ยังไม่เปดิใช้
66 21 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ์ เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ ยังไม่เปดิใช้
67 22 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ ยังไม่เปดิใช้
68 23 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด ยังไม่เปดิใช้
69 24 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ์ เทศบาลต าบลเทพราช ยังไม่เปดิใช้
70 25 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ ยังไม่เปดิใช้
71 26 ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ยังไม่เปดิใช้
72 27 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลเกาะขนุน ยังไม่เปดิใช้
73 28 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน ยังไม่เปดิใช้
74 29 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม ยังไม่เปดิใช้
75 30 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว ยังไม่เปดิใช้
76 31 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหนิซ้อน ยังไม่เปดิใช้
77 32 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนต าบลบางคา ยังไม่เปดิใช้
78 33 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ ยังไม่เปดิใช้
79 34 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต ยังไม่เปดิใช้
80 35 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา ยังไม่เปดิใช้
81 36 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลวงัเย็น ยังไม่เปดิใช้
82 37 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น ยังไม่เปดิใช้
83 38 ฉะเชิงเทรา ทา่ตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตะเกียบ ยังไม่เปดิใช้
84 39 ฉะเชิงเทรา ทา่ตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา ยังไม่เปดิใช้
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85 40 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า ยังไม่เปดิใช้
86 1 ชัยภมูิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ยังไม่เปดิใช้
87 2 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณ์ เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ ยังไม่เปดิใช้
88 3 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ยังไม่เปดิใช้
89 4 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ ยังไม่เปดิใช้
90 5 ชัยภมูิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโปงุนก ยังไม่เปดิใช้
91 6 ชัยภมูิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ยังไม่เปดิใช้
92 7 ชัยภมูิ คอนสาร เทศบาลต าบลหว้ยยาง ยังไม่เปดิใช้
93 1 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลขุนกระทงิ ยังไม่เปดิใช้
94 2 ชุมพร เมืองชุมพร องค์การบริหารส่วนต าบลวสัิยเหนือ ยังไม่เปดิใช้
95 3 ชุมพร ทา่แซะ องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม ยังไม่เปดิใช้
96 4 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง ยังไม่เปดิใช้
97 5 ชุมพร สวี เทศบาลต าบลนาโพธิพ์ฒันา ยังไม่เปดิใช้
98 1 ตาก เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบวัใต้ ยังไม่เปดิใช้
99 2 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี ยังไม่เปดิใช้
100 3 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ ยังไม่เปดิใช้
101 4 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ยังไม่เปดิใช้
102 1 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลพลกรัง ยังไม่เปดิใช้
103 2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลไชยมงคล ยังไม่เปดิใช้
104 3 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ยังไม่เปดิใช้
105 4 นครราชสีมา จักราช เทศบาลต าบลจักราช ยังไม่เปดิใช้
106 5 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง ยังไม่เปดิใช้
107 6 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ยังไม่เปดิใช้
108 7 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัละคร ยังไม่เปดิใช้
109 8 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค ยังไม่เปดิใช้
110 9 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพะงาด ยังไม่เปดิใช้
111 10 นครราชสีมา ปกัธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ยังไม่เปดิใช้
112 11 นครราชสีมา ปกัธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเหนือ ยังไม่เปดิใช้
113 12 นครราชสีมา ปกัธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม ยังไม่เปดิใช้
114 13 นครราชสีมา ปกัธงชัย เทศบาลต าบลบอ่ปลาทอง ยังไม่เปดิใช้
115 14 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ยังไม่เปดิใช้
116 15 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข ยังไม่เปดิใช้
117 16 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่าย ยังไม่เปดิใช้
118 17 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง ยังไม่เปดิใช้
119 18 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ยังไม่เปดิใช้
120 19 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา ยังไม่เปดิใช้
121 20 นครราชสีมา สูงเนิน เทศบาลต าบลกุดจิก ยังไม่เปดิใช้
122 21 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ ยังไม่เปดิใช้
123 22 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหนั ยังไม่เปดิใช้
124 23 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมือง ยังไม่เปดิใช้
125 24 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลจันทกึ ยังไม่เปดิใช้
126 25 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลวงักระทะ ยังไม่เปดิใช้
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127 26 นครราชสีมา หนองบญุมาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ยังไม่เปดิใช้
128 27 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ยังไม่เปดิใช้
129 28 นครราชสีมา พระทองค า เทศบาลต าบลพระทองค า ยังไม่เปดิใช้
130 29 นครราชสีมา พระทองค า เทศบาลต าบลสระพระ ยังไม่เปดิใช้
131 30 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลมาบกราด ยังไม่เปดิใช้
132 31 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลพงัเทยีม ยังไม่เปดิใช้
133 32 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลขุย ยังไม่เปดิใช้
134 33 นครราชสีมา บวัลาย เทศบาลต าบลหนองบวัลาย ยังไม่เปดิใช้
135 1 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท ยังไม่เปดิใช้
136 2 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เสม็ด ยังไม่เปดิใช้
137 3 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปาุระก า ยังไม่เปดิใช้
138 4 นครศรีธรรมราช หวัไทร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพงัไกร ยังไม่เปดิใช้
139 5 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนิคม ยังไม่เปดิใช้
140 6 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ยังไม่เปดิใช้
141 1 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ ยังไม่เปดิใช้
142 2 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพระ ยังไม่เปดิใช้
143 3 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลกบนิทร์ ยังไม่เปดิใช้
144 4 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี ยังไม่เปดิใช้
145 5 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ยังไม่เปดิใช้
146 6 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ เทศบาลต าบลสระบวั ยังไม่เปดิใช้
147 7 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา ยังไม่เปดิใช้
148 8 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ยังไม่เปดิใช้
149 9 ปราจีนบรีุ นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลส าพนัตา ยังไม่เปดิใช้
150 10 ปราจีนบรีุ นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหนิ ยังไม่เปดิใช้
151 11 ปราจีนบรีุ นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลบพุราหมณ์ ยังไม่เปดิใช้
152 12 ปราจีนบรีุ บา้นสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง ยังไม่เปดิใช้
153 13 ปราจีนบรีุ บา้นสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ยังไม่เปดิใช้
154 14 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ์ ยังไม่เปดิใช้
155 15 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง ยังไม่เปดิใช้
156 16 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ ยังไม่เปดิใช้
157 17 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ เทศบาลต าบลโคกปบี ยังไม่เปดิใช้
158 18 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ชะเลือด ยังไม่เปดิใช้
159 1 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ยังไม่เปดิใช้
160 2 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลภเูขาทอง ยังไม่เปดิใช้
161 3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริก ยังไม่เปดิใช้
162 4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเคียน ยังไม่เปดิใช้
163 5 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลวดัตูม ยังไม่เปดิใช้
164 6 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี ยังไม่เปดิใช้
165 7 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ ยังไม่เปดิใช้
166 8 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระบวั ยังไม่เปดิใช้
167 9 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน ยังไม่เปดิใช้
168 10 พระนครศรีอยุธยา ทา่เรือ เทศบาลต าบลทา่เรือ ยังไม่เปดิใช้
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169 11 พระนครศรีอยุธยา ทา่เรือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา ยังไม่เปดิใช้
170 12 พระนครศรีอยุธยา ทา่เรือ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก ยังไม่เปดิใช้
171 13 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง ยังไม่เปดิใช้
172 14 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่โพง ยังไม่เปดิใช้
173 15 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชุ้ง ยังไม่เปดิใช้
174 16 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น ยังไม่เปดิใช้
175 17 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ยังไม่เปดิใช้
176 18 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก ยังไม่เปดิใช้
177 19 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย ยังไม่เปดิใช้
178 20 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พระ ยังไม่เปดิใช้
179 21 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นม้า ยังไม่เปดิใช้
180 22 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ยังไม่เปดิใช้
181 23 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคลัง ยังไม่เปดิใช้
182 24 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลบางปะอิน ยังไม่เปดิใช้
183 25 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย ยังไม่เปดิใช้
184 26 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลบางกระส้ัน ยังไม่เปดิใช้
185 27 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลวดัยม ยังไม่เปดิใช้
186 28 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปงู ยังไม่เปดิใช้
187 29 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ ยังไม่เปดิใช้
188 30 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม ยังไม่เปดิใช้
189 31 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องค์การบริหารส่วนต าบลทบัน้ า ยังไม่เปดิใช้
190 32 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั องค์การบริหารส่วนต าบลพทุเลา ยังไม่เปดิใช้
191 33 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแค ยังไม่เปดิใช้
192 34 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน ยังไม่เปดิใช้
193 35 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เทศบาลต าบลลาดชะโด ยังไม่เปดิใช้
194 36 พระนครศรีอยุธยา ภาชี เทศบาลต าบลภาชี ยังไม่เปดิใช้
195 37 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง ยังไม่เปดิใช้
196 38 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว ยังไม่เปดิใช้
197 39 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง เทศบาลต าบลลาดบวัหลวง ยังไม่เปดิใช้
198 40 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัหลวง ยังไม่เปดิใช้
199 41 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท ยังไม่เปดิใช้
200 42 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด ยังไม่เปดิใช้
201 43 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ตาโล่ ยังไม่เปดิใช้
202 44 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน้อย ยังไม่เปดิใช้
203 45 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทบึ ยังไม่เปดิใช้
204 46 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม ยังไม่เปดิใช้
205 47 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนัตะเภา ยังไม่เปดิใช้
206 48 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม ยังไม่เปดิใช้
207 49 พระนครศรีอยุธยา วงัน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ยังไม่เปดิใช้
208 50 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ ยังไม่เปดิใช้
209 51 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม ยังไม่เปดิใช้
210 52 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา ยังไม่เปดิใช้
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211 53 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัพฒันา ยังไม่เปดิใช้
212 54 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม ยังไม่เปดิใช้
213 55 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นช้าง ยังไม่เปดิใช้
214 56 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหบี ยังไม่เปดิใช้
215 57 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าส้ม ยังไม่เปดิใช้
216 58 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ ยังไม่เปดิใช้
217 59 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลธนู ยังไม่เปดิใช้
218 60 พระนครศรีอยุธยา อุทยั องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า ยังไม่เปดิใช้
219 61 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เทศบาลต าบลมหาราช ยังไม่เปดิใช้
220 62 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขวาง ยังไม่เปดิใช้
221 63 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอ ยังไม่เปดิใช้
222 64 พระนครศรีอยุธยา บา้นแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง ยังไม่เปดิใช้
223 65 พระนครศรีอยุธยา บา้นแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ยังไม่เปดิใช้
224 1 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ยังไม่เปดิใช้
225 1 พทัลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลแพรกหา ยังไม่เปดิใช้
226 1 พจิิตร วงัทรายพนู เทศบาลต าบลหนองปล้อง ยังไม่เปดิใช้
227 2 พจิิตร โพธิป์ระทบัช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิป์ระทบัช้าง ยังไม่เปดิใช้
228 3 พจิิตร ตะพานหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะขบ ยังไม่เปดิใช้
229 4 พจิิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสากเหล็ก ยังไม่เปดิใช้
230 1 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม ยังไม่เปดิใช้
231 2 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย ยังไม่เปดิใช้
232 3 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม ยังไม่เปดิใช้
233 4 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะแก ยังไม่เปดิใช้
234 5 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุง้ ยังไม่เปดิใช้
235 6 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง ยังไม่เปดิใช้
236 7 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ยังไม่เปดิใช้
237 8 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ เทศบาลต าบลหวัสะพาน ยังไม่เปดิใช้
238 9 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ยังไม่เปดิใช้
239 10 เพชรบรีุ เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย ยังไม่เปดิใช้
240 11 เพชรบรีุ เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรง ยังไม่เปดิใช้
241 12 เพชรบรีุ เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโรง ยังไม่เปดิใช้
242 13 เพชรบรีุ หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง ยังไม่เปดิใช้
243 14 เพชรบรีุ ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า ยังไม่เปดิใช้
244 15 เพชรบรีุ ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง ยังไม่เปดิใช้
245 16 เพชรบรีุ ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ยังไม่เปดิใช้
246 17 เพชรบรีุ ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พฒันา ยังไม่เปดิใช้
247 18 เพชรบรีุ ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา ยังไม่เปดิใช้
248 19 เพชรบรีุ ทา่ยาง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คอย ยังไม่เปดิใช้
249 20 เพชรบรีุ ทา่ยาง องค์การบริหารส่วนต าบลยางหย่อง ยังไม่เปดิใช้
250 21 เพชรบรีุ ทา่ยาง เทศบาลต าบลหนองจอก ยังไม่เปดิใช้
251 22 เพชรบรีุ ทา่ยาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ยังไม่เปดิใช้
252 23 เพชรบรีุ ทา่ยาง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า ยังไม่เปดิใช้
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253 24 เพชรบรีุ ทา่ยาง องค์การบริหารส่วนต าบลปกึเตียน ยังไม่เปดิใช้
254 25 เพชรบรีุ บา้นลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาน ยังไม่เปดิใช้
255 26 เพชรบรีุ บา้นลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด ยังไม่เปดิใช้
256 27 เพชรบรีุ บา้นลาด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ยังไม่เปดิใช้
257 28 เพชรบรีุ บา้นแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล ยังไม่เปดิใช้
258 29 เพชรบรีุ บา้นแหลม เทศบาลต าบลบางตะบนู ยังไม่เปดิใช้
259 30 เพชรบรีุ บา้นแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แร้ง ยังไม่เปดิใช้
260 31 เพชรบรีุ แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งกระจาน ยังไม่เปดิใช้
261 32 เพชรบรีุ แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง ยังไม่เปดิใช้
262 33 เพชรบรีุ แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแม่เพรียง ยังไม่เปดิใช้
263 1 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก ยังไม่เปดิใช้
264 2 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเม่น ยังไม่เปดิใช้
265 3 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกวาง ยังไม่เปดิใช้
266 1 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา ยังไม่เปดิใช้
267 2 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต เทศบาลต าบลราไวย์ ยังไม่เปดิใช้
268 3 ภเูก็ต กะทู้ องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา ยังไม่เปดิใช้
269 4 ภเูก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ยังไม่เปดิใช้
270 5 ภเูก็ต ถลาง เทศบาลต าบลปาุคลอก ยังไม่เปดิใช้
271 1 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดพฒันา ยังไม่เปดิใช้
272 2 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหวัขวาง ยังไม่เปดิใช้
273 3 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ยังไม่เปดิใช้
274 4 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก ยังไม่เปดิใช้
275 5 มหาสารคาม โกสุมพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ยังไม่เปดิใช้
276 6 มหาสารคาม กันทรวชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ยังไม่เปดิใช้
277 7 มหาสารคาม กันทรวชิัย องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพฒันา ยังไม่เปดิใช้
278 8 มหาสารคาม บรบอื องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ยังไม่เปดิใช้
279 9 มหาสารคาม บรบอื องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม ยังไม่เปดิใช้
280 10 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก ยังไม่เปดิใช้
281 11 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั ยังไม่เปดิใช้
282 12 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลต าบลหนองไผ่ ยังไม่เปดิใช้
283 1 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ้ า ยังไม่เปดิใช้
284 2 ยะลา บนันังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ ยังไม่เปดิใช้
285 3 ยะลา บนันังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปเูต๊ะ ยังไม่เปดิใช้
286 4 ยะลา บนันังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ ยังไม่เปดิใช้
287 5 ยะลา บนันังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน ยังไม่เปดิใช้
288 6 ยะลา บนันังสตา เทศบาลต าบลเขื่อนบางลาง ยังไม่เปดิใช้
289 7 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหร ยังไม่เปดิใช้
290 8 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด ยังไม่เปดิใช้
291 9 ยะลา ยะหา เทศบาลต าบลยะหา ยังไม่เปดิใช้
292 10 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา ยังไม่เปดิใช้
293 11 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลกาตอง ยังไม่เปดิใช้
294 12 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลกาลอ ยังไม่เปดิใช้
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295 13 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู ยังไม่เปดิใช้
296 14 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเกะรอ ยังไม่เปดิใช้
297 15 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลจะกวะ๊ ยังไม่เปดิใช้
298 16 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ธง ยังไม่เปดิใช้
299 17 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเนินงาม ยังไม่เปดิใช้
300 18 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ ยังไม่เปดิใช้
301 19 ยะลา กรงปนิัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ ยังไม่เปดิใช้
302 1 ระยอง นิคมพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา ยังไม่เปดิใช้
303 1 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ยังไม่เปดิใช้
304 2 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ราบ ยังไม่เปดิใช้
305 3 ราชบรีุ ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก ยังไม่เปดิใช้
306 4 ราชบรีุ ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบา้นไร่ ยังไม่เปดิใช้
307 5 ราชบรีุ ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ยังไม่เปดิใช้
308 6 ราชบรีุ บา้นโปงุ เทศบาลต าบลเบกิไพร ยังไม่เปดิใช้
309 7 ราชบรีุ บา้นโปงุ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว ยังไม่เปดิใช้
310 8 ราชบรีุ บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ ยังไม่เปดิใช้
311 9 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม ยังไม่เปดิใช้
312 10 ราชบรีุ โพธาราม เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน ยังไม่เปดิใช้
313 11 ราชบรีุ ปากทอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ยังไม่เปดิใช้
314 12 ราชบรีุ ปากทอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทอ่ ยังไม่เปดิใช้
315 13 ราชบรีุ ปากทอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ยังไม่เปดิใช้
316 14 ราชบรีุ วดัเพลง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั ยังไม่เปดิใช้
317 15 ราชบรีุ วดัเพลง องค์การบริหารส่วนต าบลวดัเพลง ยังไม่เปดิใช้
318 1 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ยังไม่เปดิใช้
319 2 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง ยังไม่เปดิใช้
320 3 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ ยังไม่เปดิใช้
321 4 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน ยังไม่เปดิใช้
322 5 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงคาน ยังไม่เปดิใช้
323 6 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว ยังไม่เปดิใช้
324 7 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลบฮุม ยังไม่เปดิใช้
325 8 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบอ่ซืน ยังไม่เปดิใช้
326 9 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยพชิัย ยังไม่เปดิใช้
327 10 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน ยังไม่เปดิใช้
328 11 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ ยังไม่เปดิใช้
329 12 เลย ภเูรือ เทศบาลต าบลภเูรือ ยังไม่เปดิใช้
330 13 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ศาลา ยังไม่เปดิใช้
331 14 เลย ภเูรือ เทศบาลต าบลร่องจิก ยังไม่เปดิใช้
332 15 เลย ภเูรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบา่ ยังไม่เปดิใช้
333 16 เลย ทา่ล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ล่ี ยังไม่เปดิใช้
334 17 เลย ทา่ล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ยังไม่เปดิใช้
335 18 เลย วงัสะพงุ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ยังไม่เปดิใช้
336 19 เลย วงัสะพงุ องค์การบริหารส่วนต าบลผาบิ้ง ยังไม่เปดิใช้
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337 20 เลย วงัสะพงุ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง ยังไม่เปดิใช้
338 21 เลย วงัสะพงุ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น ยังไม่เปดิใช้
339 22 เลย ภกูระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน ยังไม่เปดิใช้
340 23 เลย ภกูระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม ยังไม่เปดิใช้
341 24 เลย ภหูลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคัน ยังไม่เปดิใช้
342 1 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ ยังไม่เปดิใช้
343 2 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม ยังไม่เปดิใช้
344 3 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ ยังไม่เปดิใช้
345 4 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ยังไม่เปดิใช้
346 5 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธไิพศาล ยังไม่เปดิใช้
347 6 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ยังไม่เปดิใช้
348 7 สกลนคร พงัโคน องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ยังไม่เปดิใช้
349 8 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง ยังไม่เปดิใช้
350 9 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า ยังไม่เปดิใช้
351 10 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด ยังไม่เปดิใช้
352 11 สกลนคร บา้นม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ ยังไม่เปดิใช้
353 12 สกลนคร บา้นม่วง เทศบาลต าบลหว้ยหลัว ยังไม่เปดิใช้
354 13 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง ยังไม่เปดิใช้
355 14 สกลนคร สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน ยังไม่เปดิใช้
356 15 สกลนคร สวา่งแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด ยังไม่เปดิใช้
357 16 สกลนคร สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ ยังไม่เปดิใช้
358 17 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ ยังไม่เปดิใช้
359 18 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลบา้นโพน ยังไม่เปดิใช้
360 19 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวฒันา ยังไม่เปดิใช้
361 1 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวาย ยังไม่เปดิใช้
362 2 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ม่วง ยังไม่เปดิใช้
363 3 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห ยังไม่เปดิใช้
364 1 สมุทรปราการ บางบอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง ยังไม่เปดิใช้
365 1 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ยังไม่เปดิใช้
366 2 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ ยังไม่เปดิใช้
367 3 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด ยังไม่เปดิใช้
368 4 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน ยังไม่เปดิใช้
369 5 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก ยังไม่เปดิใช้
370 6 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางนกแขวก ยังไม่เปดิใช้
371 7 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางกระบอื ยังไม่เปดิใช้
372 8 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลวดัประดู่ ยังไม่เปดิใช้
373 9 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ยังไม่เปดิใช้
374 10 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลปลายโพงพาง ยังไม่เปดิใช้
375 11 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง ยังไม่เปดิใช้
376 12 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร ยังไม่เปดิใช้
377 1 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลนาดี ยังไม่เปดิใช้
378 2 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง ยังไม่เปดิใช้
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379 3 สมุทรสาคร บา้นแพว้ องค์การบริหารส่วนต าบลเจ็ดร้ิว ยังไม่เปดิใช้
380 4 สมุทรสาคร บา้นแพว้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน ยังไม่เปดิใช้
381 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ยังไม่เปดิใช้
382 2 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลทบัพริก ยังไม่เปดิใช้
383 1 สระบรีุ แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนิซ้อน ยังไม่เปดิใช้
384 2 สระบรีุ ดอนพดุ เทศบาลต าบลดอนพดุ ยังไม่เปดิใช้
385 3 สระบรีุ เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม ยังไม่เปดิใช้
386 4 สระบรีุ เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ ยังไม่เปดิใช้
387 5 สระบรีุ มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลซับสนุ่น ยังไม่เปดิใช้
388 6 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลพแุค ยังไม่เปดิใช้
389 1 สุโขทยั บา้นด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน้ าขาว ยังไม่เปดิใช้
390 2 สุโขทยั คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระด่ิง ยังไม่เปดิใช้
391 3 สุโขทยั กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง ยังไม่เปดิใช้
392 4 สุโขทยั กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกกแรต ยังไม่เปดิใช้
393 1 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ยังไม่เปดิใช้
394 2 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง ยังไม่เปดิใช้
395 3 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเขา ยังไม่เปดิใช้
396 4 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่กรุ ยังไม่เปดิใช้
397 5 สุพรรณบรีุ ด่านช้าง เทศบาลต าบลด่านช้าง ยังไม่เปดิใช้
398 6 สุพรรณบรีุ ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ้น ยังไม่เปดิใช้
399 7 สุพรรณบรีุ ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัคัน ยังไม่เปดิใช้
400 8 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า เทศบาลต าบลต้นคราม ยังไม่เปดิใช้
401 9 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ยังไม่เปดิใช้
402 10 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า เทศบาลต าบลตะค่า ยังไม่เปดิใช้
403 11 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ยังไม่เปดิใช้
404 12 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ ยังไม่เปดิใช้
405 13 สุพรรณบรีุ บางปลาม้า เทศบาลต าบลบา้นแหลม ยังไม่เปดิใช้
406 14 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ ยังไม่เปดิใช้
407 15 สุพรรณบรีุ ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลสระกระโจม ยังไม่เปดิใช้
408 16 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม ยังไม่เปดิใช้
409 17 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ยังไม่เปดิใช้
410 18 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นช้าง ยังไม่เปดิใช้
411 19 สุพรรณบรีุ สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่สุพรรณ ยังไม่เปดิใช้
412 20 สุพรรณบรีุ สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลวงัลึก ยังไม่เปดิใช้
413 21 สุพรรณบรีุ หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ ยังไม่เปดิใช้
414 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ยังไม่เปดิใช้
415 2 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ยังไม่เปดิใช้
416 3 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ยังไม่เปดิใช้
417 4 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค ยังไม่เปดิใช้
418 5 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลต าบลเมืองที ยังไม่เปดิใช้
419 6 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลราม ยังไม่เปดิใช้
420 7 สุรินทร์ ชุมพลบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ ยังไม่เปดิใช้
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421 8 สุรินทร์ ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลยะวกึ ยังไม่เปดิใช้
422 9 สุรินทร์ ชุมพลบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบวั ยังไม่เปดิใช้
423 10 สุรินทร์ ชุมพลบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้อง ยังไม่เปดิใช้
424 11 สุรินทร์ ทา่ตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมธี ยังไม่เปดิใช้
425 12 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลจอมพระ ยังไม่เปดิใช้
426 13 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลไพล ยังไม่เปดิใช้
427 14 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ยังไม่เปดิใช้
428 15 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน ยังไม่เปดิใช้
429 16 สุรินทร์ รัตนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลแก ยังไม่เปดิใช้
430 17 สุรินทร์ รัตนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลคอนแรด ยังไม่เปดิใช้
431 18 สุรินทร์ รัตนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัทอง ยังไม่เปดิใช้
432 19 สุรินทร์ รัตนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวับาน ยังไม่เปดิใช้
433 20 สุรินทร์ รัตนบรีุ เทศบาลต าบลรัตนบรีุ ยังไม่เปดิใช้
434 21 สุรินทร์ รัตนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ยังไม่เปดิใช้
435 22 สุรินทร์ รัตนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเขียว ยังไม่เปดิใช้
436 23 สุรินทร์ ศีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลระแงง ยังไม่เปดิใช้
437 24 สุรินทร์ ศีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลตรึม ยังไม่เปดิใช้
438 25 สุรินทร์ ศีขรภมูิ องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ ยังไม่เปดิใช้
439 26 สุรินทร์ สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ ยังไม่เปดิใช้
440 27 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทยีม ยังไม่เปดิใช้
441 28 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด ยังไม่เปดิใช้
442 29 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทบัทนั ยังไม่เปดิใช้
443 30 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชบ ยังไม่เปดิใช้
444 31 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลอู่โลก ยังไม่เปดิใช้
445 32 สุรินทร์ ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ ยังไม่เปดิใช้
446 33 สุรินทร์ บวัเชด องค์การบริหารส่วนต าบลตาวงั ยังไม่เปดิใช้
447 34 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลจีกแดก ยังไม่เปดิใช้
448 35 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลตาเมียง ยังไม่เปดิใช้
449 36 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ยังไม่เปดิใช้
450 37 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลระเวยีง ยังไม่เปดิใช้
451 38 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ ยังไม่เปดิใช้
452 1 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลต าบลศาลาแดง ยังไม่เปดิใช้
453 2 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ ยังไม่เปดิใช้
454 1 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ยังไม่เปดิใช้
455 2 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง ยังไม่เปดิใช้
456 3 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก ยังไม่เปดิใช้
457 4 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาค้าว ยังไม่เปดิใช้
458 5 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน ยังไม่เปดิใช้
459 6 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา ยังไม่เปดิใช้
460 7 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ ยังไม่เปดิใช้
461 8 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน้ าปลีก ยังไม่เปดิใช้
462 9 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ ยังไม่เปดิใช้
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463 10 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแทง่ ยังไม่เปดิใช้
464 11 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ ยังไม่เปดิใช้
465 12 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว ยังไม่เปดิใช้
466 13 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดปลาดุก ยังไม่เปดิใช้
467 14 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ยังไม่เปดิใช้
468 15 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลชานุมาน ยังไม่เปดิใช้
469 16 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสาร ยังไม่เปดิใช้
470 17 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว ยังไม่เปดิใช้
471 18 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลปาุก่อ ยังไม่เปดิใช้
472 19 อ านาจเจริญ ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า ยังไม่เปดิใช้
473 20 อ านาจเจริญ ปทมุราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลนาหวา้ ยังไม่เปดิใช้
474 21 อ านาจเจริญ ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลหว้ย ยังไม่เปดิใช้
475 22 อ านาจเจริญ ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลนาปาุแซง ยังไม่เปดิใช้
476 23 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ยังไม่เปดิใช้
477 24 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก ยังไม่เปดิใช้
478 25 อ านาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ ยังไม่เปดิใช้
479 26 อ านาจเจริญ หวัตะพาน เทศบาลต าบลหวัตะพาน ยังไม่เปดิใช้
480 27 อ านาจเจริญ หวัตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าพระ ยังไม่เปดิใช้
481 28 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง ยังไม่เปดิใช้
482 29 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง ยังไม่เปดิใช้
483 30 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลเปอืย ยังไม่เปดิใช้
484 31 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี ยังไม่เปดิใช้
485 32 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลแมด ยังไม่เปดิใช้
486 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง ยังไม่เปดิใช้
487 2 อุตรดิตถ์ ทา่ปลา องค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา ยังไม่เปดิใช้
488 1 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลอุบล ยังไม่เปดิใช้
489 2 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว ยังไม่เปดิใช้
490 3 อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลต าบลหว้ยเรือ ยังไม่เปดิใช้
491 4 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไทย ยังไม่เปดิใช้
492 5 อุบลราชธานี บณุฑริก เทศบาลต าบลบณุฑริก ยังไม่เปดิใช้
493 6 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม ยังไม่เปดิใช้
494 7 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง ยังไม่เปดิใช้
495 8 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ ยังไม่เปดิใช้
496 9 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก ยังไม่เปดิใช้
497 10 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ยังไม่เปดิใช้


