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ลําดับท่ี ชื่อเทศบาล อําเภอ จังหวัด
1 เทศบาลเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่
2 เทศบาลตําบลปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
3 เทศบาลตําบลอาวลึกใต อาวลึก กระบี่
4 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
5 เทศบาลตําบลทามวง ทามวง กาญจนบุรี
6 เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
7 เทศบาลตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
8 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
9 เทศบาลตําบลกุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
10 เทศบาลตําบลบัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
11 เทศบาลตําบลโพน คํามวง กาฬสินธุ
12 เทศบาลตําบลโคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ
13 เทศบาลตําบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
14 เทศบาลตําบลหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุ
15 เทศบาลตําบลคําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
16 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
17 เทศบาลตําบลคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
18 เทศบาลตําบลพรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
19 เทศบาลนครขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน
20 เทศบาลตําบลโนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา ขอนแกน
21 เทศบาลเมืองชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
22 เทศบาลตําบลวังชัย น้ําพอง ขอนแกน
23 เทศบาลตําบลบานไผ บานไผ ขอนแกน
24 เทศบาลตําบลบานฝาง บานฝาง ขอนแกน
25 เทศบาลตําบลบานแฮด บานแฮด ขอนแกน
26 เทศบาลตําบลทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
27 เทศบาลตําบลบานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน
28 เทศบาลตําบลแวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
29 เทศบาลตําบลดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน
30 เทศบาลตําบลหนองแก หนองเรือ ขอนแกน
31 เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
32 เทศบาลตําบลมะขาม มะขาม จันทบุรี
33 เทศบาลตําบลบางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา
34 เทศบาลตําบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
35 เทศบาลเมืองบานบึง บานบึง ชลบุรี
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36 เทศบาลเมืองพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
37 เทศบาลเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
38 เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
39 เทศบาลตําบลเกาะจันทร กิ่ง อ.เกาะจันทร ชลบุรี
40 เทศบาลตําบลหนองไผแกว บานบึง ชลบุรี
41 เทศบาลตําบลหนองตําลึง พานทอง ชลบุรี
42 เทศบาลตําบลคลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
43 เทศบาลตําบลบานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
44 เทศบาลตําบลอางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
45 เทศบาลตําบลบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
46 เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
47 เทศบาลตําบลบางเสร สัตหีบ ชลบุรี
48 เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
49 เทศบาลตําบลโพนางดํา สรรพยา ชัยนาท
50 เทศบาลตําบลผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
51 เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
52 เทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
53 เทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร
54 เทศบาลตําบลปะทิว ปะทิว ชุมพร
55 เทศบาลตําบลสะพลี ปะทิว ชุมพร
56 เทศบาลตําบลละแม ละแม ชุมพร
57 เทศบาลตําบลเมืองพาน พาน เชียงราย
58 เทศบาลตําบลจันจวา แมจัน เชียงราย
59 เทศบาลตําบลแมคํา แมจัน เชียงราย
60 เทศบาลตําบลแมจัน แมจัน เชียงราย
61 เทศบาลตําบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
62 เทศบาลตําบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
63 เทศบาลตําบลบานแมขา ฝาง เชียงใหม
64 เทศบาลตําบลเวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
65 เทศบาลตําบลชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
66 เทศบาลตําบลสันมหาพน แมแตง เชียงใหม
67 เทศบาลตําบลบานกาด แมวาง เชียงใหม
68 เทศบาลตําบลเวียงพราว เวียงพราว เชียงใหม
69 เทศบาลตําบลตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
70 เทศบาลตําบลแมโจ สันทราย เชียงใหม
71 เทศบาลตําบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
72 เทศบาลตําบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
73 เทศบาลตําบลหางดง หางดง เชียงใหม
74 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง



75 เทศบาลตําบลคลองปาง รัษฎา ตรัง
76 เทศบาลเมืองตาก เมืองตาก ตาก
77 เทศบาลตําบลวังเจา กิ่ง อ.วังเจา ตาก
78 เทศบาลตําบลบานตาก บานตาก ตาก
79 เทศบาลตําบลแมจะเรา แมระมาด ตาก
80 เทศบาลเมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก
81 เทศบาลตําบลบานนา บานนา นครนายก
82 เทศบาลตําบลกําแพงแสน กําแพงเสน นครปฐม
83 เทศบาลตําบลบางหลวง บางเลน นครปฐม
84 เทศบาลเมืองนครพนม เมืองนครพนม นครพนม
85 เทศบาลตําบลนาแก นาแก นครพนม
86 เทศบาลตําบลเรณูนคร เรณูนคร นครพนม
87 เทศบาลเมืองบัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
88 เทศบาลตําบลสีดา กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา
89 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
90 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
91 เทศบาลตําบลเทพาลัย คง นครราชสีมา
92 เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
93 เทศบาลตําบลจักราช จักรราช นครราชสีมา
94 เทศบาลตําบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
95 เทศบาลตําบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
96 เทศบาลตําบลดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
97 เทศบาลตําบลดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
98 เทศบาลตําบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
99 เทศบาลตําบลตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
100 เทศบาลตําบลมะคา โนนสูง นครราชสีมา
101 เทศบาลตําบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
102 เทศบาลตําบลศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
103 เทศบาลตําบลสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
104 เทศบาลตําบลกุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
105 เทศบาลตําบลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
106 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
107 เทศบาลเมืองทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช
108 เทศบาลตําบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
109 เทศบาลตําบลลานสกา ลานสะกา นครศรีธรรมราช
110 เทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
111 เทศบาลตําบลไพศาลี ชุมแสง นครสวรรค
112 เทศบาลตําบลตากฟา ตากฟา นครสวรรค
113 เทศบาลตําบลชองแค ตาคลี นครสวรรค



114 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี นครสวรรค
115 เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค
116 เทศบาลตําบลหนองเบน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
117 เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
118 เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี
119 เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
120 เทศบาลตําบลบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
121 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
122 เทศบาลตําบลตากใบ ตากใบ นราธิวาส
123 เทศบาลตําบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
124 เทศบาลตําบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
125 เทศบาลตําบลปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
126 เทศบาลเมืองนาน เมืองนาน นาน
127 เทศบาลตําบลบานปรางค ปว นาน
128 เทศบาลตําบลคูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
129 เทศบาลตําบลพนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
130 เทศบาลตําบลนางรอง นางรอง บุรีรัมย
131 เทศบาลตําบลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย
132 เทศบาลตําบลหวยราช หวยราช บุรีรัมย
133 เทศบาลเมืองรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
134 เทศบาลตําบลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
135 เทศบาลตําบลลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี
136 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
137 เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
138 เทศบาลตําบลรอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
139 เทศบาลตําบลบางสะพานนอย บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
140 เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
141 เทศบาลตําบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
142 เทศบาลตําบล กม.5 เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
143 เทศบาลตําบลหนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
144 เทศบาลตําบลกบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
145 เทศบาลตําบลนาดี นาดี ปราจีนบุรี
146 เทศบาลตําบลบานสราง บานสราง ปราจีนบุรี
147 เทศบาลตําบลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
148 เทศบาลตําบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
149 เทศบาลตําบลนาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
150 เทศบาลตําบลบอทอง หนองจิก ปตตานี
151 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
152 เทศบาลตําบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา



153 เทศบาลตําบลผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
154 เทศบาลตําบลโรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
155 เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
156 เทศบาลตําบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
157 เทศบาลตําบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
158 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา
159 เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา จุน พะเยา
160 เทศบาลตําบลเชียงคํา เชียงคํา พะเยา
161 เทศบาลตําบลแมใจ แมใจ พะเยา
162 เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา
163 เทศบาลตําบลกระโสม ตะกั่วทุง พังงา
164 เทศบาลตําบลทานา กะปง พังงา
165 เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
166 เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
167 เทศบาลตําบลแมขรี ตะโหมด พัทลุง
168 เทศบาลตําบลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
169 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
170 เทศบาลตําบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
171 เทศบาลตําบลวงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
172 เทศบาลตําบลหนองจอก ทายาง เพชรบุรี
173 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
174 เทศบาลเมืองหลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ
175 เทศบาลตําบลชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ
176 เทศบาลตําบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
177 เทศบาลตําบลนาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
178 เทศบาลเมืองแพร เมืองแพร แพร
179 เทศบาลตําบลเดนชัย เดนชัย แพร
180 เทศบาลตําบลแมจั๊ว เดนชัย แพร
181 เทศบาลตําบลแมหลาย เมืองแพร แพร
182 เทศบาลตําบลหนองมวงไข หนองมวงไข แพร
183 เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
184 เทศบาลเมืองปาตอง กระทู ภูเก็ต
185 เทศบาลตําบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
186 เทศบาลตําบลกะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
187 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
188 เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
189 เทศบาลตําบลหนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม
190 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
191 เทศบาลตําบลคําชะอี คําชะอี มุกดาหาร



192 เทศบาลเมืองแมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
193 เทศบาลตําบลปาย ปาย แมฮองสอน
194 เทศบาลตําบลแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
195 เทศบาลเมืองยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร
196 เทศบาลตําบลฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
197 เทศบาลตําบลสามแยก เลิงนกทา ยโสธร
198 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา
199 เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา
200 เทศบาลตําบลลําใหม เมืองยะลา ยะลา
201 เทศบาลตําบลโกตาบารู รามัน ยะลา
202 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
203 เทศบาลตําบลบานนิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด
204 เทศบาลตําบลชัยวารี โพธิ์ชัย รอยเอ็ด
205 เทศบาลตําบลโพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
206 เทศบาลตําบลหงาว เมืองระนอง ระนอง
207 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง
208 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
209 เทศบาลตําบลกองดิน แกลง ระยอง
210 เทศบาลตําบลทุงควายกิน แกลง ระยอง
211 เทศบาลตําบลปากน้ําประแส แกลง ระยอง
212 เทศบาลตําบลบานคาย บานคาย ระยอง
213 เทศบาลเมืองบานฉาง บานฉาง ระยอง
214 เทศบาลตําบลสํานักทอน บานฉาง ระยอง
215 เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
216 เทศบาลตําบลบางแพ บางแพ ราชบุรี
217 เทศบาลตําบลกรับใหญ บานโปง ราชบุรี
218 เทศบาลตําบลทาผา บานโปง ราชบุรี
219 เทศบาลตําบลหวยกระบอก บานโปง ราชบุรี
220 เทศบาลตําบลปากทอ ปากทอ ราชบุรี
221 เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
222 เทศบาลตําบลบานเลือก โพธาราม ราชบุรี
223 เทศบาลตําบลหนองโพ โพธาราม ราชบุรี
224 เทศบาลตําบลเขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี
225 เทศบาลตําบลทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
226 เทศบาลตําบลแกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี
227 เทศบาลตําบลโคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
228 เทศบาลตําบลเกาะคา เกาะคา ลําปาง
229 เทศบาลตําบลลอมแรด เถิน ลําปาง
230 เทศบาลตําบลบอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง



231 เทศบาลตําบลปาตันนาครัว แมทะ ลําปาง
232 เทศบาลตําบลหางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
233 เทศบาลเมืองลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน
234 เทศบาลตําบลเชียงคาน เชียงคาน เลย
235 เทศบาลตําบลดานซาย ดานซาย เลย
236 เทศบาลตําบลเชียงกลม ปากชม เลย
237 เทศบาลตําบลปากชม ปากชม เลย
238 เทศบาลตําบลวังสะพุง วังสะพุง เลย
239 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
240 เทศบาลเมืองกันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
241 เทศบาลตําบลยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
242 เทศบาลตําบลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
243 เทศบาลเมืองสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
244 เทศบาลตําบลบานมวง บานมวง สกลนคร
245 เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
246 เทศบาลนครหาดใหญ หาดใหญ สงขลา
247 เทศบาลเมืองบานพรุ หาดใหญ สงขลา
248 เทศบาลตําบลจะนะ จะนะ สงขลา
249 เทศบาลตําบลนาทวี นาทวี สงขลา
250 เทศบาลตําบลบอตรุ ระโนด สงขลา
251 เทศบาลตําบลระโนด ระโนด สงขลา
252 เทศบาลตําบลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา
253 เทศบาลตําบลปริก สะเดา สงขลา
254 เทศบาลตําบลพังลา สะเดา สงขลา
255 เทศบาลตําบลสะบายอย สะบายอย สงขลา
256 เทศบาลตําบลพะตง หาดใหญ สงขลา
257 เทศบาลตําบลคลองแห หาดใหญ สงขลา
258 เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล
259 เทศบาลตําบลฉลุง เมืองสตูล สตูล
260 เทศบาลตําบลกําแพง ละงู สตูล
261 เทศบาลตําบลคลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
262 เทศบาลตําบลคลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
263 เทศบาลตําบลบางพลี บางพลี สมุทรปราการ
264 เทศบาลตําบลสําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ
265 เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
266 เทศบาลตําบลบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
267 เทศบาลตําบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
268 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
269 เทศบาลนครสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร



270 เทศบาลเมืองกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร
271 เทศบาลเมืองออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร
272 เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
273 เทศบาลตําบลบางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
274 เทศบาลเมืองสระแกว เมืองสระแกว สระแกว
275 เทศบาลตําบลวัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
276 เทศบาลเมืองสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
277 เทศบาลตําบลแกงคอย แกงคอย สระบุรี
278 เทศบาลตําบลหนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
279 เทศบาลตําบลดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
280 เทศบาลตําบลบานยาง เสาไห สระบุรี
281 เทศบาลตําบลสวนดอกไม เสาไห สระบุรี
282 เทศบาลตําบลหินกอง หนองแค สระบุรี
283 เทศบาลเมืองสิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
284 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
285 เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
286 เทศบาลตําบลทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทัย
287 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
288 เทศบาลตําบลศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
289 เทศบาลตําบลทาเสด็จ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
290 เทศบาลตําบลศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
291 เทศบาลเมืองนาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี
292 เทศบาลตําบลตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี
293 เทศบาลตําบลพนม พนม สุราษฎรธานี
294 เทศบาลตําบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร
295 เทศบาลตําบลกังแอน ปราสาท สุรินทร
296 เทศบาลตําบลระแงง ศรีขรภูมิ สุรินทร
297 เทศบาลตําบลทาสะอาด เซกา หนองคาย
298 เทศบาลตําบลศรีพนา เซกา หนองคาย
299 เทศบาลตําบลโซพิสัย โซพิสัย หนองคาย
300 เทศบาลตําบลโพนสา ทาบอ หนองคาย
301 เทศบาลตําบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
302 เทศบาลตําบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
303 เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
304 เทศบาลตําบลนากลาง นากลาง หนองบัวลําภู
305 เทศบาลตําบลนาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู
306 เทศบาลตําบลหัวนา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
307 เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
308 เทศบาลตําบลบานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู



309 เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
310 เทศบาลเมืองอางทอง เมืองอางทอง อางทอง
311 เทศบาลตําบลปาโมก ปาโมก อางทอง
312 เทศบาลตําบลแสวงหา แสวงหา อางทอง
313 เทศบาลตําบลนาหวาใหญ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
314 เทศบาลตําบลพนา พนา อํานาจเจริญ
315 เทศบาลตําบลน้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
316 เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
317 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
318 เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
319 เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง กุมภวาป อุดรธานี
320 เทศบาลตําบลหนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
321 เทศบาลตําบลหนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
322 เทศบาลตําบลหนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
323 เทศบาลตําบลหนองหาน หนองหาน อุดรธานี
324 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
325 เทศบาลตําบลตรอน ตรอน อุตรดิตถ
326 เทศบาลตําบลบานแกง ตรอน อุตรดิตถ
327 เทศบาลตําบลบานโคก บานโคก อุตรดิตถ
328 เทศบาลตําบลทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ
329 เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ
330 เทศบาลเมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
331 เทศบาลตําบลบานไร บานไร อุทัยธานี
332 เทศบาลตําบลสวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี
333 เทศบาลตําบลหนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
334 เทศบาลเมืองวารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
335 เทศบาลตําบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
336 เทศบาลตําบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
337 เทศบาลตําบลบุณฑริก บุญฑริก อุบลราชธานี
338 เทศบาลตําบลอุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
339 เทศบาลตําบลหวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
340 เทศบาลตําบลศรีเมืองใหม ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี


