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ประเภทองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  6 รางวัล  ไดแก 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  จังหวัดลําพูน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 
ประเภทเทศบาล  จํานวน 37 รางวัล  ไดแก 

  ภาคเหนือ 
รางวัลที่ 1 เทศบาลนครพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
รางวัลที่ 2 เทศบาลตาํบลหัวดง  จังหวัดอุตรดติถ 
รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
รางวัลชมเชย เทศบาลตาํบลชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 

    เทศบาลตาํบลแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 
เทศบาลเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

  เทศบาลนครลาํปาง  จังหวัดลําปาง 
เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

  ภาคกลาง 
รางวัลที่ 1 เทศบาลเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 
รางวัลที่ 2 เทศบาลตาํบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 
รางวัลที่ 3 เทศบาลตาํบลปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

    เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
เทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

  เทศบาลเมืองอโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รางวัลที่ 1 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
รางวัลที่ 2 เทศบาลตาํบลหนองหิน  จังหวัดเลย 
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รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสนิธุ 
เทศบาลนครอุดรธาน ี  จังหวัดอุดรธานี 

  เทศบาลตาํบลธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  ภาคใต 
รางวัลที่ 1 เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง 
รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองสุราษฎรธาน ี จังหวัดสุราษฎรธาน ี
รางวัลที่ 3 เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 
รางวัลชมเชย เทศบาลตาํบลกําแพง  จังหวัดสตูล 

    เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา 
    เทศบาลตาํบลตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
    เทศบาลตาํบลวังไผ  จังหวัดชุมพร 

ภาคตะวันออก 
รางวัลที่ 1 เทศบาลตาํบลวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว 
รางวัลที่ 2 เทศบาลตาํบลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง 
รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืองบานบึง  จังหวัดชลบุรี 
รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

    เทศบาลเมืองขลุง  จังหวัดจันทบรีุ 
    เทศบาลตาํบลบอพลอย  จังหวัดตราด 
   

ประเภทองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  325 รางวัล  ไดแก 
จังหวัดกระบี ่
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง  อําเภอเมืองกระบี่ 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบี่ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลดนิอุดม  อําเภอลําทับ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ อําเภอดานมะขามเตี้ย 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลพระแทน อําเภอทามะกา 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลกลอนโด อําเภอดานมะขามเตี้ย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

             องคการบริหารสวนตาํบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา 
จังหวัดกาฬสนิธุ 
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รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ อําเภอเขาวง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง อําเภอคาํมวง 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหัวนาคาํ อําเภอยางตลาด 

             องคการบริหารสวนตาํบลสมเดจ็  อําเภอสมเดจ็ 
  องคการบริหารสวนตําบลขมิ้น  อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิตร ก่ิงอําเภอบึงสามัคค ี
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลยางสูง  อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลโนนพลวง อําเภอลานกระบือ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลวังแขม  อําเภอคลองขลุง 
  องคการบริหารสวนตําบลลานดอกไมตก ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดขอนแกน 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลโนนขา  อําเภอพล 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลน้ําพอง  อําเภอน้าํพอง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน 

   องคการบริหารสวนตําบลดนูสาด  อําเภอกระนวน 
    องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอกระนวน 

จังหวัดจันทบรีุ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอนายายอาม 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนบางปะกง  อําเภอบางปะกง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว 

    องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดชลบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง 
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    องคการบริหารสวนตําบลหนาประดู อําเภอพานทอง 
 
 
จังหวัดชัยนาท 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหนองแซง อําเภอหันคา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยภูมิ  
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลกดุตุม  อําเภอเมืองชัยภูมิ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบวัระเหว 

    องคการบริหารสวนตําบลละหาน  อําเภอจตัุรัส 
    องคการบริหารสวนตําบลหนองนาแซง อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชุมพร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเขาคาย  อําเภอสว ี
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลครน  อําเภอสว ี
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบางสน  อําเภอปะทิว 
จังหวัดเชียงราย 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบวัสลี  อําเภอแมลาว 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทากอ  อําเภอแมสรวย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง 

    องคการบริหารสวนตําบลนางแล  อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเชิงดอย  อําเภอดอยสะเก็ด 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม 

    องคการบริหารสวนตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย 
องคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดตรัง 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลชอง  อําเภอนาโยง 
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รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลนาทามใต อําเภอเมืองตรัง 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง 

    องคการบริหารสวนตําบลทาสะบา อําเภอวังวิเศษ 
 
จังหวัดตราด 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลทากุม  อําเภอเมืองตราด 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมืองตราด  
จังหวัดตาก 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลวังหิน  อําเภอเมืองตาก 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวังหมัน  อําเภอสามเงา 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลแมปะ  อําเภอแมสอด 
จังหวัดนครนายก 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ อําเภอเมืองนครนายก 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลศรีษะกระบือ อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครปฐม 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลไรขิง  อําเภอสามพราน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น  อําเภอเมืองนครปฐม  
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม 

             องคการบริหารสวนตาํบล นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครพนม 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส อําเภอธาตุพนม 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลโพนบก  อําเภอโพนสวรรค 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลพุมแก  อําเภอนาแก 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม 

    องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครราชสีมา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลทาอาง  อําเภอโชคชัย 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้าํเขียว 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลชางทอง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 

    องคการบริหารสวนตําบลตะคุ  อําเภอปกธงชัย 
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องคการบริหารสวนตําบลดอนมัน  อําเภอประทาย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร  อําเภอหัวไทร 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลทุงใส  อําเภอสิชล 

    องคการบริหารสวนตําบลวังหิน  อําเภอบางขัน 
องคการบริหารสวนตําบลนากะชะ  อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครสวรรค 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอหนองบวั 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล อําเภอพยุหะคีรี 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลเนนิขี้เหล็ก อําเภอลาดยาว 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ อําเภอหนองบวั 

    องคการบริหารสวนตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี 
องคการบริหารสวนตําบลแมเลย  อําเภอแมวงก 

จังหวัดนนทบรีุ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนราธิวาส 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางปอ  อําเภอเมืองนราธิวาส 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลลําภ ู  อําเภอเมืองนราธิวาส 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลรือเสาะออก อําเภอรือเสาะ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส 

    องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ  อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนาน 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลนาปง  ก่ิงอําเภอภูเพียง 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลจอมจันทร อําเภอเวียงสา 

    องคการบริหารสวนตําบลน้ําปว  อําเภอเวียงสา 
จังหวัดบุรีรัมย 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบวัทอง  อําเภอเมืองบรีุรัมย 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบานแพ  อําเภอคูเมือง 
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รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลชํานิ  อําเภอชําน ิ
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลถาวร  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง อําเภอเมืองบรีุรัมย 

 
 
จังหวัดปทุมธาน ี
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธาน ี
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ  อําเภอธัญบุรี 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลระแหง  อําเภอลาดหลมุแกว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเขานอย  อําเภอปราณบุรี 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดปราจีนบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบพุราหมณ อําเภอนาด ี
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย อําเภอประจนัตคาม 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ  อําเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปตตานี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตาน ี
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลสะดาวา  อําเภอยะรัง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลควน  อําเภอปะนาเระ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลปยามุมัง อําเภอยะหริ่ง 

    องคการบริหารสวนตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมืองปตาน ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลพทุเลา  อําเภอบางปะหัน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลกระแชง  อําเภอบางไทร 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 

    องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน 
    องคการบริหารสวนตําบลเทพมงคล อําเภอบางซาย 

จังหวัดพังงา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลกะไหล  อําเภอตะกั่วทุง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง 
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รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา  
จังหวัดพัทลุง 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง  อําเภอเขาชัยสน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลพนางตุง อําเภอควนขนนุ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลรมเมือง  อําเภอเมืองพัทลุง 
 
 
จังหวัดพิจิตร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหัวดง  อําเภอเมืองพิจิตร 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวังทับไทร ก่ิงอําเภอสากเหล็ก 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลวังกรด  อําเภอบางมูลนาก 

    องคการบริหารสวนตําบลบางคลาน อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิษณุโลก 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเนนิเพิ่ม อําเภอนครไทย 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลวัดพริก  อําเภอเมืองพิษณุโลก 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลไผลอม  อําเภอบางกระทุม 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลปาแดง  อําเภอชาตติระการ 
  องคการบริหารสวนตําบลแมระกา อําเภอวังทอง 
จังหวัดเพชรบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ อําเภอเมืองเพชรบุรี 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย  
จังหวัดเพชรบูรณ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู  อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลซบันอย  อําเภอวิเชียรบุรี 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลซบัสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี 

    องคการบริหารสวนตําบลบวัวัฒนา อําเภอหนองไผ 
จังหวัดแพร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลตาผามอก อําเภอลอง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลรองฟอง อําเภอเมืองแพร 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลแมยางฮอ อําเภอรองกวาง  
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลบานปง  อําเภอสูงเมน 
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  องคการบริหารสวนตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดพะเยา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคาํใต 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลศรีถอย  อําเภอแมใจ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา  
 
 
 
จังหวัดภูเก็ต 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลวิชิต  อําเภอเมืองภูเก็ต 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลปาคลอก อําเภอถลาง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง 
จังหวัดมหาสารคาม 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลวังแสง  อําเภอแกดํา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทมุ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลแวงนาง  อําเภอเมืองมหาสารคาม 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวชัิย 

    องคการบริหารสวนตําบลปะหลาน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
  องคการบริหารสวนตําบลบวัคอ  อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดแมฮองสอน 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลแมยวม  อําเภอแมสะเรียง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดมุกดาหาร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลกกแดง  อําเภอนคิมคาํสรอย 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลนคิมคําสรอย อําเภอนคิมคาํสรอย 
จังหวัดยะลา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา  อําเภอเมืองยะลา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบดุ ี  อําเภอเมืองยะลา 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยโสธร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลเดดิ  อําเภอเมืองยโสธร 
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รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลคําเตย  อําเภอไทยเจริญ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย 

    องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  อําเภอคาํเข่ือนแกว 
จังหวัดรอยเอ็ด 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลโคกลาม อําเภอจตุรพักพิมาน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง อําเภอโพธิ์ชัย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ 

    องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
  องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรี  อําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดระนอง 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางริ้น  อําเภอเมืองระนอง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระยอง 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลนคิมพัฒนา ก่ิงอําเภอนคิมพัฒนา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดราชบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทาเคย  อําเภอสวนผึ้ง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลปากทอ  อําเภอปากทอ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี 

    องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง 
จังหวัดลพบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี  
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลถนนใหญ อําเภอเมืองลพบุรี 
  องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง อําเภอทาวุง 
จังหวัดลําปาง 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทุงผึ้ง  อําเภอแจหม 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว  อําเภอเมืองลําปาง 
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รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลวอแกว  อําเภอหางฉัตร 
    องคการบริหารสวนตําบลนคิมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําพูน 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา 
จังหวัดเลย 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ อําเภอทาล่ี 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลปวนพุ  ก่ิงอําเภอหนองหิน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน อําเภอเมืองเลย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ อําเภอทาล่ี 

    องคการบริหารสวนตําบลเมือง  อําเภอเมืองเลย  
จังหวัดศรีสะเกษ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลดู  อําเภอราษีไศล 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลกัษ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลรุง  อําเภอกันทรลกัษ 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองอึ่ง อําเภอราษีไศล 

จังหวัดสกลนคร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลแร  อําเภอพังโคน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลนามอง  อําเภอกุดบาก 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป อําเภอเจริญศลิป 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภมูิ 

    องคการบริหารสวนตําบลกดุเรือคํา อําเภอวานรนวิาส 
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วดอน  อําเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสงขลา 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ  อําเภอเทพา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทุงหมอ  อําเภอสะเดา 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม  อําเภอหาดใหญ 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูม ิ

    องคการบริหารสวนตําบลบางกล่ํา  อําเภอบางกล่าํ 
จังหวัดสตูล 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลแป-ระ  อําเภอทาแพ 
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รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา ก่ิงอําเภอมะนงั 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทุงนุย  อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที 
 
จังหวัดสมุทรสาคร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลนาด ี  อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสระบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม อําเภอวิหารแดง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง  อําเภอบานหมอ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองจรเข อําเภอหนองแค 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค 

    องคการบริหารสวนตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระแกว 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลคลองหาด อําเภอคลองหาด 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้าํเย็น 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวฒันานคร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเดมิบาง  อําเภอเดิมบางนางบวช 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลตนตาล  อําเภอสองพี่นอง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลยานยาว  อําเภอสามชุก 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย 

    องคการบริหารสวนตําบลวังคัน  อําเภอดานชาง 
จังหวัดสิงหบรีุ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลทับยา  อําเภออินทรบรีุ 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี 
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รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหัวไผ  อําเภอเมืองสิงหบุรี 
จังหวัดสุโขทัย 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลกลางดง  อําเภอทุงเสล่ียม 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลบานดาน อําเภอบานดานลานหอย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลปากแคว อําเภอเมืองสุโขทัย 

    องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย  อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอกาญจนดิษฐ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลตะกรบ  อําเภอไชยา 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ 

    องคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุรินทร 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเขวาสินรินทร ก่ิงอําเภอเขวาสินรินทร 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลแตล  อําเภอศรีขรภูมิ 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลกนัตวจระมวล อําเภอปราสาท 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลหมื่นศร ี อําเภอสําโรงทาบ 

    องคการบริหารสวนตําบลเมืองที  อําเภอเมืองสุรินทร 
    องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ 

จังหวัดหนองคาย 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลจมุพล  อําเภอโพนพิสัย 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลสีกาย  อําเภอเมืองหนองคาย 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลวัดธาต ุ  อําเภอเมืองหนองคาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลอทุัยสวรรค อําเภอนากลาง 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวใต อําเภอศรีบุญเรือง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลกดุดู  อําเภอโนนสัง 
จังหวัดอางทอง 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลชัยฤทธิ์  อําเภอไชไย 
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จังหวัดอุดรธานี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองหาน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลกมุภวาป อําเภอกุมภวาป 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลบานหยวก อําเภอน้าํโสม 

    องคการบริหารสวนตําบลนาขา  อําเภอเมืองอุดรธาน ี
    องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร  อําเภอบานผือ 

จังหวัดอุตรดติถ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลผกัขวง  อําเภอทองแสนขัน 
 
 
จังหวัดอุทัยธานี 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบานไร  อําเภอบานไร 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลน้ําซึม  อําเภอเมืองอุทัยธาน ี
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธาน ี
จังหวัดอุบลราชธาน ี
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย อําเภอวารนิชําราบ 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลเขื่องใน  อําเภอเขื่องใน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวฮ ี อําเภอพิบูลมังสาหาร 
รางวัลชมเชย องคการบริหารสวนตําบลชีทวน  อําเภอเขื่องใน 

    องคการบริหารสวนตําบลบอน  อําเภอสําโรง 
    องคการบริหารสวนตําบลแสนสุข  อําเภอวารนิชําราบ 

จังหวัดอํานาจเจริญ 
รางวัลที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลหวย  อําเภอปทุมราชวงศา 
รางวัลที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลจกิดู  อําเภอหัวตะพาน 
รางวัลที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลพระเหลา อําเภอพนา 

 
 
 
 
 

- - - - - - 



องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี
                      ประจําปงบประมาณ 2547

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับรางวัลท่ี 1-3  จํานวน 21 รางวัล ดังน้ี
    1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด  ไดแก

รางวัลที่
ไดรับ

1 ปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 1
2 มหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 2
3 ลําพูน  องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 3

   1.2 เทศบาล   รวม  9 รางวัล
           1.2.1  เทศบาลขนาดใหญ

รางวัลที่
ไดรับ

4 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 1
5 พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2
6 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3

         1.2.2  เทศบาลขนาดกลาง
รางวัลที่
ไดรับ

7 นครสวรรค เทศบาลตําบลไพศาลี 1
8 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลดอนเจดีย 2
9 มหาสารคาม เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย 3

       1.2.3 เทศบาลขนาดเล็ก
รางวัลที่
ไดรับ

10 หนองคาย เทศบาลตําบลบึงกาฬ 1
11 กําแพงเพชร เทศบาลตําบลคลองขลุง 2
12 หนองคาย เทศบาลตําบลโซพิสัย 3

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน



   1.3 องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 9 รางวัล
         1.3.1 องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ

รางวัลที่
ไดรับ

13 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 1
14 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลสุเทพ 2
15 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลรัษฎา 3

       1.3.2 องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
รางวัลที่
ไดรับ

16 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 1
17 ระยอง องคการบริหารสวนตําบลทางเกวียน 2
18 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลปาแดด 3

       1.3.3 องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก
รางวัลที่
ไดรับ

19 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบานคลอง 1
20 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลอุดมทรัพย 2
21 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลน้ําก่ํา 3

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน



2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับรางวัลชมเชย  จํานวน 795 แหง

รางวัลที่
ไดรับ

22 กระบี่ เทศบาลตําบลคลองทอมใต ชมเชย
23 กระบี่ เทศบาลตําบลเหนือคลอง ชมเชย
24 กระบี่ เทศบาลตําบลอาวลึกใต ชมเชย
25 กระบี่ องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง ชมเชย
26 กาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ชมเชย
27 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลกุดหวา ชมเชย
28 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลโคกศรี ชมเชย
29 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลธัญญา ชมเชย
30 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลนาจารย ชมเชย
31 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลโนนบุรี ชมเชย
32 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลบัวขาว ชมเชย
33 กาฬสินธุ เทศบาลตําบลสมเด็จ ชมเชย
34 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลกมลาไสย ชมเชย
35 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลแจนแลน ชมเชย
36 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลดงลิง ชมเชย
37 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลดอนสมบูรณ ชมเชย
38 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลนาโก ชมเชย
39 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลนามะเขือ ชมเชย
40 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลนิคม ชมเชย
41 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลโนนน้ําเกลี้ยง ชมเชย
42 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลโนนศิลา ชมเชย
43 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลบัวขาว ชมเชย
44 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลผาเสวย ชมเชย
45 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม ชมเชย

ลําดับท่ี จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน



46 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ชมเชย
47 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลภูสิงห ชมเชย
48 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลมวงนา ชมเชย
49 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลมหาไชย ชมเชย
50 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด ชมเชย
51 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลศรีสมเด็จ ชมเชย
52 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลสงเปลือย ชมเชย
53 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลสมสะอาด ชมเชย
54 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลสามัคคี ชมเชย
55 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลสําราญ ชมเชย
56 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ชมเชย
57 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลหนองชาง ชมเชย
58 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ชมเชย
59 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ชมเชย
60 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลหัวงัว ชมเชย
61 กาฬสินธุ องคการบริหารสวนตําบลเหลาออย ชมเชย
62 กําแพงเพชร เทศบาลตําบล คลองแมลาย ชมเชย
63 กําแพงเพชร เทศบาลตําบล ทามะเขือ ชมเชย
64 กําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม ชมเชย
65 กําแพงเพชร เทศบาลตําบลปากดง ชมเชย
66 กําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบล โพธิ์ทอง ชมเชย
67 กําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบล วังชะโอน ชมเชย
68 กําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบล วังชะพลู ชมเชย
69 ขอนแกน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน ชมเชย
70 ขอนแกน เทศบาลตําบลบานโคก ชมเชย
71 ขอนแกน เทศบาลตําบลบานฝาง ชมเชย
72 ขอนแกน เทศบาลตําบลเปอยนอย ชมเชย
73 ขอนแกน เทศบาลตําบลสีชมพู ชมเชย
74 ขอนแกน เทศบาลตําบลหนองโก ชมเชย
75 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง ชมเชย
76 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลคํามวง ชมเชย
77 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลจระเข ชมเชย



78 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ ชมเชย
79 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลดงเมืองแอม ชมเชย
80 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลดงลาน ชมเชย
81 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลทุงโปง ชมเชย
82 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลนางาม ชมเชย
83 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลนาง้ิว ชมเชย
84 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลนาแพง ชมเชย
85 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลโนนขา ชมเชย
86 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ชมเชย
87 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลโนนทอน ชมเชย
88 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ชมเชย
89 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลในเมือง ชมเชย
90 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบัวเงิน ชมเชย
91 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานขาม ชมเชย
92 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานโคก ชมเชย
93 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานทุม ชมเชย
94 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานเปด ชมเชย
95 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง ชมเชย
96 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลบานหวา ชมเชย
97 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา ชมเชย
98 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ชมเชย
99 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข ชมเชย
100 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลศิลา ชมเชย
101 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ ชมเชย
102 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ชมเชย
103 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม ชมเชย
104 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําใส ชมเชย
105 ขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลหนองมะเขือ ชมเชย
106 จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี ชมเชย
107 จันทบุรี เทศบาลตําบลจันทนิมิต ชมเชย
108 จันทบุรี เทศบาลตําบลนายายอาม ชมเชย
109 จันทบุรี เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห ชมเชย



110 จันทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย ชมเชย
111 ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชมเชย
112 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลแปลงยาว ชมเชย
113 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองนครเนื่องเข ชมเชย
114 ฉะเชิงเทรา  องคการบริหารสวนตําบลบางแกว ชมเชย
115 ฉะเชิงเทรา  องคการบริหารสวนตําบลหนามแดง ชมเชย
116 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบล เมืองใหม ชมเชย
117 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลทาถาน ชมเชย
118 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลเทพราช ชมเชย
119 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางกรูด ชมเชย
120 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางโรง ชมเชย
121 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ชมเชย
122 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลลาดขวาง ชมเชย
123 ฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลเสม็ดเหนือ ชมเชย
124 ชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ชมเชย
125 ชลบุรี เทศบาลเมืองบานบึง ชมเชย
126 ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข ชมเชย
127 ชลบุรี เทศบาลตําบลบางละมุง ชมเชย
128 ชลบุรี เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ชมเชย
129 ชลบุรี องคการบริหารสวนตําบล หนองปรือ ชมเชย
130 ชลบุรี องคการบริหารสวนตําบล หนาประดู ชมเชย
131 ชลบุรี องคการบริหารสวนตําบล หนองปลาไหล ชมเชย
132 ชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลวังไกเถ่ือน ชมเชย
133 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลกุดยม ชมเชย
134 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ชมเชย
135 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลทาใหญ ชมเชย
136 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง ชมเชย
137 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบานดอน ชมเชย
138 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ชมเชย
139 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลละหาน ชมเชย
140 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู ชมเชย
141 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ ชมเชย



142 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลสมปอย ชมเชย
143 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโสกปลาดุก ชมเชย
144 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม ชมเชย
145 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน ชมเชย
146 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ชมเชย
147 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล ชมเชย
148 ชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโอโล ชมเชย
149 ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร ชมเชย
150 ชุมพร เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร ชมเชย
151 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลขุนกระทิง ชมเชย
152 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลทรัพยอนันต ชมเชย
153 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลทามะพลา ชมเชย
154 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลทุงตะไคร ชมเชย
155 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลนาชะอัง ชมเชย
156 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลนาสัก ชมเชย
157 ชุมพร องคการบริหารสวนตําบลบางลึก ชมเชย
158 เชียงราย เทศบาลตําบลแมสาย ชมเชย
159 เชียงราย เทศบาลตําบลแมคํา ชมเชย
160 เชียงราย เทศบาลตําบลบานเหลา ชมเชย
161 เชียงราย เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ชมเชย
162 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลคร่ึง ชมเชย
163 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลจอมสวรรค ชมเชย
164 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง ชมเชย
165 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน ชมเชย
166 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลดอยฮาง ชมเชย
167 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลทาขาวเปลือก ชมเชย
168 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลทาสุด ชมเชย
169 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลทุงกอ ชมเชย
170 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลปงนอย ชมเชย
171 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลปาสัก ชมเชย
172 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลมวงคํา ชมเชย
173 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลมวงยาย ชมเชย



174 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน ชมเชย
175 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมจัน ชมเชย
176 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ชมเชย
177 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมเย็น ชมเชย
178 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมไร ชมเชย
179 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลริมโขง ชมเชย
180 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลเวียง(อ.เชียงแสน ชมเชย
181 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลเวียง(อ.เวียงปาเปา ชมเชย
182 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ชมเชย
183 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา ชมเชย
184 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนชัย ชมเชย
185 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลสถาน ชมเชย
186 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลสันทราย ชมเชย
187 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลสันทราย(อ.เมืองฯ ชมเชย
188 เชียงราย องคการบริหารสวนตําบลหวยซอ ชมเชย
189 เชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ชมเชย
190 เชียงใหม เทศบาลตําบลหางดง ชมเชย
191 เชียงใหม เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา ชมเชย
192 เชียงใหม เทศบาลตําบลเวียงฝาง ชมเชย
193 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก ชมเชย
194 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง ชมเชย
195 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลแชชาง ชมเชย
196 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ชมเชย
197 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา ชมเชย
198 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลดอยแกว ชมเชย
199 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลดอยหลอ ชมเชย
200 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว ชมเชย
201 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา ชมเชย
202 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลทุงตอม ชมเชย
203 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบวกคาง ชมเชย
204 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร ชมเชย
205 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานปง ชมเชย



206 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานแปะ ชมเชย
207 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ชมเชย
208 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานแหวน ชมเชย
209 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน ชมเชย
210 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลปาปอง ชมเชย
211 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน ชมเชย
212 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลแมคือ ชมเชย
213 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลแมแฝกใหม ชมเชย
214 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลแมแรม ชมเชย
215 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลแมสาว ชมเชย
216 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ชมเชย
217 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลยางคราม ชมเชย
218 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลรองวัวแดง ชมเชย
219 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น ชมเชย
220 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลสองแคว ชมเชย
221 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ชมเชย
222 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ชมเชย
223 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลสันตนหมื้อ ชมเชย
224 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข ชมเชย
225 เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลออนเหนือ ชมเชย
226 ตรัง องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ชมเชย
227 ตรัง เทศบาลเมืองกันตัง ชมเชย
228 ตรัง เทศบาลตําบลหวยยอด ชมเชย
229 ตรัง เทศบาลตําบลทาขาม ชมเชย
230 ตรัง องคการบริหารสวนตําบลเขาไพร ชมเชย
231 ตรัง องคการบริหารสวนตําบลควนปริง ชมเชย
232 ตรัง องคการบริหารสวนตําบลโคกหลอ ชมเชย
233 ตรัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ชมเชย
234 ตรัง องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ชมเชย
235 ตรัง องคการบริหารสวนตําบลหาดสําราญ ชมเชย
236 ตราด องคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต ชมเชย
237 นครนายก เทศบาลตําบลเกาะหวาย ชมเชย



238 นครปฐม  องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน ชมเชย
239 นครปฐม  องคการบริหารสวนตําบลบางกระเบา ชมเชย
240 นครปฐม  องคการบริหารสวนตําบลทาตําหนัก ชมเชย
241 นครปฐม  องคการบริหารสวนตําบลไทยยาวาส ชมเชย
242 นครปฐม  องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ชมเชย
243 นครพนม เทศบาลตําบลบานแพง ชมเชย
244 นครพนม เทศบาลตําบลปลาปาก ชมเชย
245 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลธาตุพนม ชมเชย
246 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาคู ชมเชย
247 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลนางัว ชมเชย
248 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน ชมเชย
249 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาหนาด ชมเชย
250 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาหวา ชมเชย
251 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานขา ชมเชย
252 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานคอ ชมเชย
253 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลปลาปาก ชมเชย
254 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก ชมเชย
255 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลโพนบก ชมเชย
256 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง ชมเชย
257 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลสามผง ชมเชย
258 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ชมเชย
259 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลแสนพัน ชมเชย
260 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลหนองซน ชมเชย
261 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ ชมเชย
262 นครพนม องคการบริหารสวนตําบลหนองฮี ชมเชย
263 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน ชมเชย
264 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ชมเชย
265 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง ชมเชย
266 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลธงชัยเหนือ ชมเชย
267 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลวังหิน ชมเชย
268 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลละลมใหมพัฒนา ชมเชย
269 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ชมเชย



270 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องใหญ ชมเชย
271 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลรังกาใหญ ชมเชย
272 นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลแหลมทอง ชมเชย
273 นครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลนาบอน ชมเชย
274 นครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลทาดี ชมเชย
275 นครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ชมเชย
276 นครสวรรค เทศบาลตําบลหนองบัว ชมเชย
277 นครสวรรค เทศบาลตําบลตาคลี ชมเชย
278 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางมวง ชมเชย
279 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางกราง ชมเชย
280 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ ชมเชย
281 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางไผ ชมเชย
282 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขนุน ชมเชย
283 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ชมเชย
284 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง ชมเชย
285 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา ชมเชย
286 นาน องคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา ชมเชย
287 นาน องคการบริหารสวนตําบลนาปง ชมเชย
288 นาน องคการบริหารสวนตําบลอายนาไลย ชมเชย
289 นาน องคการบริหารสวนตําบลบานพ้ี ชมเชย
290 นาน องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ชมเชย
291 บุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลกระสัง (สตึก) ชมเชย
292 บุรีรัมย          องคการบริหารสวนตําบลโคกเหล็ก ชมเชย
293 บุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลตาเสา ชมเชย
294 บุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลทุงจังหัน ชมเชย
295 บุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลบานดู ชมเชย
296 บุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลบานตะโก ชมเชย
297 บุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลเมืองฝาง ชมเชย
298 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ ชมเชย
299 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล คูคต ชมเชย
300 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล สามโคก ชมเชย
301 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล คูบางหลวง ชมเชย



302 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล บางขะแยง ชมเชย
303 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล บานฉาง ชมเชย
304 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล บอเงิน ชมเชย
305 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบล คลองควาย ชมเชย
306 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ชมเชย
307 ประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง ชมเชย
308 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชมเชย
309 ปราจีนบุรี เทศบาลตําบลกบินทร ชมเชย
310 ปราจีนบุรี เทศบาลตําบลประจันตคาม ชมเชย
311 ปราจีนบุรี เทศบาลตําบลเมืองเกา ชมเชย
312 ปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ชมเชย
313 ปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ ชมเชย
314 ปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลสะพานหิน ชมเชย
315 ปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย ชมเชย
316 ปตตานี เทศบาลตําบลนาประดู ชมเชย
317 ปตตานี องคการบริหารสวนตําบลเขาตูม ชมเชย
318 ปตตานี องคการบริหารสวนตําบลนาเกตุ ชมเชย
319 ปตตานี องคการบริหารสวนตําบลตะลุโลบะ ชมเชย
320 ปตตานี องคการบริหารสวนตําบลสะดาวา ชมเชย
321 ปตตานี องคการบริหารสวนตําบลนาประดู ชมเชย
322 ปตตานี องคการบริหารสวนตําบลปากลอ ชมเชย
323 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลลําไทร ชมเชย
324 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลคานหาม ชมเชย
325 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลคลองจิก ชมเชย
326 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบางนมโค ชมเชย
327 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบานใหม ชมเชย
328 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลจําปา ชมเชย
329 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลหนองไมซุง ชมเชย
330 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบานชุง ชมเชย
331 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลคลองสวนพลู ชมเชย
332 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบอโพง ชมเชย
333 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลแมลา ชมเชย



(ไดรับรางวัลในนามของ อบต.บางพระครู  ท่ีถูกยุบรวม อบต.แมลา)
334 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น ชมเชย
335 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลจุน ชมเชย
336 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลออย ชมเชย
337 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง ชมเชย
338 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลทุงกลวย ชมเชย
339 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ชมเชย
340 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลบานต๊ํา ชมเชย
341 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลลอ ชมเชย
342 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม ชมเชย
343 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ชมเชย
344 พะเยา องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ ชมเชย
345 พังงา องคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง ชมเชย
346 พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง ชมเชย
347 พัทลุง เทศบาลตําบลเขาชัยสน ชมเชย
348 พัทลุง องคการบริหารสวนตําบลอางทอง ชมเชย
349 พิจิตร   เทศบาลตําบลทาเสา ชมเชย
350 พิจิตร   เทศบาลตําบลโพทะเล ชมเชย
351 พิจิตร   เทศบาลตําบลหัวดง ชมเชย
352 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ชมเชย
353 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลวัดขวาง ชมเชย
354 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลบางคลาน ชมเชย
355 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลทาขมิ้น ชมเชย
356 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลทะนง ชมเชย
357 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลทาน่ัง ชมเชย
358 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล ชมเชย
359 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลหัวดง ชมเชย
360 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลทาบัว ชมเชย
361 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลบึงบัว ชมเชย
362 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลสํานักขุนเณร ชมเชย
363 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลทายทุง ชมเชย
364 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลวังง้ิว ชมเชย



365 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน ชมเชย
366 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลเขาเจ็ดลูก ชมเชย
367 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลเขาทราย ชมเชย
368 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลหวยพุก ชมเชย
369 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลวังจิก ชมเชย
370 พิจิตร   องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ ชมเชย
371 พิษณุโลก เทศบาลตําบลวงฆอง ชมเชย
372 พิษณุโลก เทศบาลตําบลพรหมพิราม ชมเชย
373 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลหัวรอ ชมเชย
374 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลจอมทอง ชมเชย
375 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลทาทอง ชมเชย
376 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบานปา ชมเชย
377 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ ชมเชย
378 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลปากโทก ชมเชย
379 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง ชมเชย
380 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวังนํ้าคู ชมเชย
381 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร ชมเชย
382 พิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลศรีภิรมย ชมเชย
383 เพชรบูรณ เทศบาลตําบลนาเฉลียง ชมเชย
384 เพชรบูรณ เทศบาลตําบลชนแดน ชมเชย
385 เพชรบูรณ เทศบาลตําบลสวางวัฒนา ชมเชย
386 เพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด ชมเชย
387 เพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลหนองยางทอย ชมเชย
388 เพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ชมเชย
389 เพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง ชมเชย
390 เพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลซับนอย ชมเชย
391 เพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลประดูงาม ชมเชย
392 แพร องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ชมเชย
393 แพร เทศบาลตําบลรองกวาง ชมเชย
394 แพร เทศบาลตําบลหนองมวงไข ชมเชย
395 แพร องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ชมเชย
396 แพร องคการบริหารสวนตําบลทุงแลง ชมเชย



397 แพร องคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา ชมเชย
398 แพร องคการบริหารสวนตําบลบอเหล็กลอง ชมเชย
399 แพร องคการบริหารสวนตําบลบานปน ชมเชย
400 แพร องคการบริหารสวนตําบลปาแมต ชมเชย
401 แพร องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี ชมเชย
402 แพร องคการบริหารสวนตําบลแมจั๊ว ชมเชย
403 แพร องคการบริหารสวนตําบลแมปาน ชมเชย
404 แพร องคการบริหารสวนตําบลรองเข็ม ชมเชย
405 แพร องคการบริหารสวนตําบลรองฟอง ชมเชย
406 แพร องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง ชมเชย
407 แพร องคการบริหารสวนตําบลเวียงเตา ชมเชย
408 แพร องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ชมเชย
409 แพร องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ชมเชย
410 แพร องคการบริหารสวนตําบลหวยออ ชมเชย
411 แพร องคการบริหารสวนตําบลหัวทุง ชมเชย
412 แพร องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ชมเชย
413 ภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ชมเชย
414 ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชมเชย
415 ภูเก็ต เทศบาลเมืองปาตอง ชมเชย
416 ภูเก็ต เทศบาลตําบลกะรน ชมเชย
417 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลวิชิต ชมเชย
418 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ชมเชย
419 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว ชมเชย
420 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี ชมเชย
421 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลฉลอง ชมเชย
422 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลปาคลอก ชมเชย
423 ภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลกมลา ชมเชย
424 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ชมเชย
425 มหาสารคาม เทศบาลตําบลนาดูน ชมเชย
426 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลกําพ้ี ชมเชย
427 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลกูทอง ชมเชย
428 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลแกงแก ชมเชย



429 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลขามเฒาพัฒนา ชมเชย
430 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลขามเรียน ชมเชย
431 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร(อ.นาเชือก ชมเชย
432 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขวาใหญ ชมเชย
433 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน ชมเชย
434 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง ชมเชย
435 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดงบัง ชมเชย
436 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง ชมเชย
437 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดอนงัว ชมเชย
438 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดอนเงิน ชมเชย
439 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดอนหวาน ชมเชย
440 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลทาตูม ชมเชย
441 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ชมเชย
442 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี ชมเชย
443 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลบรบือ ชมเชย
444 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลบอใหญ ชมเชย
445 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลปอพาน ชมเชย
446 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ ชมเชย
447 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ชมเชย
448 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลภารแอน ชมเชย
449 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ชมเชย
450 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ ชมเชย
451 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลยาง ชมเชย
452 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลยางทาแจง ชมเชย
453 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลยางนอย ชมเชย
454 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลวังไชย ชมเชย
455 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลวังใหม ชมเชย
456 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด ชมเชย
457 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลสําโรง ชมเชย
458 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก ชมเชย
459 มหาสารคาม งคการบริหารสวนตําบลหนองกุง(อ.นาเชือก ชมเชย
460 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองโก ชมเชย



461 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองคู ชมเชย
462 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองคูขาด ชมเชย
463 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก ชมเชย
464 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ชมเชย
465 มหาสารคาม คการบริหารสวนตําบลหนองบัว(อ.โกสุมพิส ชมเชย
466 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว ชมเชย
467 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองโพธิ์ ชมเชย
468 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองมวง ชมเชย
469 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก ชมเชย
470 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม ชมเชย
471 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ ชมเชย
472 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ชมเชย
473 มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลแหใต ชมเชย
474 มุกดาหาร เทศบาลตําบลคําชะอี ชมเชย
475 มุกดาหาร องคการบริหารสวนตําบล หวานใหญ ชมเชย
476 มุกดาหาร องคการบริหารสวนตําบลบางทรายนอย ชมเชย
477 มุกดาหาร องคการบริหารสวนตําบล บางทรายใหญ ชมเชย
478 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลแมสะเรียง ชมเชย
479 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู ชมเชย
480 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลแมยวม ชมเชย
481 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง ชมเชย
482 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลผาบอง ชมเชย
483 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลแมเงา ชมเชย
484 แมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน ชมเชย
485 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลตาลทอง ชมเชย
486 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองคู ชมเชย
487 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคําเตย ชมเชย
488 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลเชียงเพ็ง ชมเชย
489 ยโสธร องคการบริหารสวนตําบลเขื่องคํา ชมเชย
490 ยะลา องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง ชมเชย
491 รอยเอ็ด เทศบาลตําบลชัยวารี ชมเชย
492 รอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลโพนเมือง ชมเชย



493 รอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง ชมเชย
494 รอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน ชมเชย
495 รอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลกกกุง ชมเชย
496 ระยอง องคการบริหารสวนตําบลบานคาย ชมเชย
497 ระยอง องคการบริหารสวนตําบลแกลง ชมเชย
498 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลเจ็ดเสมียน ชมเชย
499 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนกรวย ชมเชย
500 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลชําแระ ชมเชย
501 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง ชมเชย
502 ราชบุรี เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก ชมเชย

(ไดรับรางวัลในนามของ อบต.ดําเนินสะดวก  ท่ีถูกยุบรวม ทต.ดําเนินสะดวก)
503 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลตาหลวง ชมเชย
504 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน ชมเชย
505 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานไร ชมเชย
506 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว ชมเชย
507 ราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม ชมเชย
508 ลพบุรี เทศบาลเมืองบานหมี่ ชมเชย
509 ลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา ชมเชย
510 ลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด ชมเชย
511 ลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลพรหมมาสตร ชมเชย
512 ลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขาม ชมเชย
513 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบลลําปางหลวง ชมเชย
514 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล รองเคาะ ชมเชย
515 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบุญนาคพัฒนา ชมเชย
516 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล ศาลา ชมเชย
517 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล บานรอง ชมเชย
518 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล นาแสง ชมเชย
519 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล หัวเสือ ชมเชย
520 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล บานขอ ชมเชย
521 ลําปาง องคการบริหารสวนตําบล แจซอน ชมเชย
522 ลําพูน  เทศบาลเมืองลําพูน ชมเชย
523 ลําพูน  เทศบาลตําบลวังดิน ชมเชย



524 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลปาสัก ชมเชย
525 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลเหมืองจี้ ชมเชย
526 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว ชมเชย
527 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลแมตืน ชมเชย
528 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ชมเชย
529 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลกอ ชมเชย
530 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลดงดํา ชมเชย
531 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลตนธง ชมเชย
532 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม ชมเชย
533 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ชมเชย
534 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลบานเรือน ชมเชย
535 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลบานโฮง ชมเชย
536 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลบานธิ ชมเชย
537 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลประตูปา ชมเชย
538 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลปาไผ ชมเชย
539 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลลี้ ชมเชย
540 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลศรีเตี้ย ชมเชย
541 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย ชมเชย
542 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลหนองชางคืน ชมเชย
543 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ชมเชย
544 ลําพูน  องคการบริหารสวนตําบลหนองยวง ชมเชย
545 เลย เทศบาลตําบลหนองหิน ชมเชย
546 เลย เทศบาลตําบลนาดวง ชมเชย
547 เลย องคการบริหารสวนตําบลปวนพุ ชมเชย
548 เลย องคการบริหารสวนตําบล ศรีสองรัก ชมเชย
549 เลย องคการบริหารสวนตําบล ทาชางคลอง ชมเชย
550 เลย องคการบริหารสวนตําบล ชัยพฤกษ ชมเชย
551 เลย องคการบริหารสวนตําบลธาตุ ชมเชย
552 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชมเชย
553 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา ชมเชย
554 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ชมเชย
555 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลกําแพง ชมเชย



556 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลคําเนียม ชมเชย
557 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน ชมเชย
558 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโคกหลาม ชมเชย
559 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลจานใหญ ชมเชย
560 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง ชมเชย
561 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลดองกําเม็ด ชมเชย
562 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลดูน ชมเชย
563 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลตาโกน ชมเชย
564 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลตาอุด ชมเชย
565 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลตูม ชมเชย
566 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลแต ชมเชย
567 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลทาม ชมเชย
568 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา ชมเชย
569 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ ชมเชย
570 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ ชมเชย
571 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลบึงมะลู ชมเชย
572 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ชมเชย
573 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ ชมเชย
574 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลพยุห ชมเชย
575 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ ชมเชย
576 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนขา ชมเชย
577 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลไพรบึง ชมเชย
578 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง ชมเชย
579 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลเมืองแคน ชมเชย
580 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลยาง ชมเชย
581 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลรุง ชมเชย
582 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลรุงระวี ชมเชย
583 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลละทาย ชมเชย
584 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลละเอาะ ชมเชย
585 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลศรีสะอาด ชมเชย
586 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย ชมเชย
587 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลสําโรง ชมเชย



588 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ชมเชย
589 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองมา ชมเชย
590 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง ชมเชย
591 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองอึ่ง ชมเชย
592 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหวยตามอญ ชมเชย
593 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหวยตี้กซู ชมเชย
594 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ ชมเชย
595 ศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ ชมเชย
596 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา ชมเชย
597 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ชมเชย
598 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลเชียงเครือ ชมเชย
599 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง ชมเชย
600 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลนาตงวัฒนา ชมเชย
601 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลนาหัวบอ ชมเชย
602 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน ชมเชย
603 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลพันนา ชมเชย
604 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ชมเชย
605 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหนองลาด ชมเชย
606 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ชมเชย
607 สกลนคร องคการบริหารสวนตําบลฮางโฮง ชมเชย
608 สงขลา เทศบาลตําบลพะตง ชมเชย
609 สงขลา เทศบาลตําบลนาสีทอง ชมเชย
610 สงขลา องคการบริหารสวนตําบลปริก ชมเชย
611 สงขลา องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร ชมเชย
612 สงขลา องคการบริหารสวนตําบลทาหมอไทร ชมเชย
613 สมทุรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ชมเชย
614 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลคลองนิยมยาตรา ชมเชย
615 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลคลองสวน ชมเชย
616 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ ชมเชย
617 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ ชมเชย
618 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว ชมเชย
619 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางนํ้าผึ้ง ชมเชย



620 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางโปรง ชมเชย
621 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย ชมเชย
622 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางเพรียง ชมเชย
623 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางยอ ชมเชย
624 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ชมเชย
625 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน ชมเชย
626 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ ชมเชย
627 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง ชมเชย
628 สมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ชมเชย
629 สมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ชมเชย
630 สมุทรสาคร เทศบาลเมืองออมนอย ชมเชย
631 สระแกว องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ชมเชย
632 สระแกว องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําใส ชมเชย
633 สระแกว องคการบริหารสวนตําบลแซรออ ชมเชย
634 สระแกว องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง ชมเชย
635 สระแกว องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย ชมเชย
636 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลซับสนุน ชมเชย
637 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลตะกุด ชมเชย
638 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลตาลเดี่ยว ชมเชย
639 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ ชมเชย
640 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางโขมด ชมเชย
641 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานธาตุ ชมเชย
642 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานยาง ชมเชย
643 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลลําพญากลาง ชมเชย
644 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง ชมเชย
645 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลสองคอน ชมเชย
646 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลแสลงพัน ชมเชย
647 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองยางเสือ ชมเชย
648 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหวยปาหวาย ชมเชย
649 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหัวปลวก ชมเชย
650 สระบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง ชมเชย
651 สิงหบุรี องคการบริหารสวนตําบลทับยา ชมเชย



652 สิงหบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานจา ชมเชย
653 สิงหบุรี องคการบริหารสวนตําบลประศุก ชมเชย
654 สิงหบุรี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย ชมเชย
655 สิงหบุรี องคการบริหารสวนตําบลแมลา ชมเชย
656 สิงหบุรี องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ชมเชย
657 สุโขทัย องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ชมเชย
658 สุโขทัย เทศบาลตําบลทุงเสล่ียม ชมเชย
659 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลกกแรต ชมเชย
660 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลกลางดง ชมเชย
661 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง ชมเชย
662 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย ชมเชย
663 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลตล่ิงชัน ชมเชย
664 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร ชมเชย
665 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานซาน ชมเชย
666 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานปอม ชมเชย
667 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานไร ชมเชย
668 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม ชมเชย
669 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปากแคว ชมเชย
670 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปาแฝก ชมเชย
671 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลลานหอย ชมเชย
672 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลวังนํ้าขาว ชมเชย
673 สุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลวังลึก ชมเชย
674 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชมเชย
675 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลเขาพระ ชมเชย
676 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลนางบวช ชมเชย
677 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานแหลม ชมเชย
678 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลไผกองดิน ชมเชย
679 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบางปลามา ชมเชย
680 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลแจงงาม ชมเชย
681 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลตนตาล ชมเชย
682 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาระหัด ชมเชย
683 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานกราง ชมเชย



684 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานสระ ชมเชย
685 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลปลายนา ชมเชย
686 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังยาง ชมเชย
687 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังหวา ชมเชย
688 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลสาลี ชมเชย
689 สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ชมเชย
690 สุราษฎรธานี เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี ชมเชย
691 สุราษฎรธานี เทศบาลตําบลเกาะสมุย ชมเชย
692 สุรินทร องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ชมเชย
693 สุรินทร เทศบาลตําบลชุมพลบุรี ชมเชย
694 สุรินทร  เทศบาลตําบลสนม ชมเชย
695 สุรินทร เทศบาลตําบลจอมพระ ชมเชย
696 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลแคน ชมเชย
697 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ชมเชย
698 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตรวจ ชมเชย
699 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตานี ชมเชย
700 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตาเบา ชมเชย
701 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลธาตุ ชมเชย
702 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลโนน ชมเชย
703 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลบานพลวง ชมเชย
704 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลเบิด ชมเชย
705 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลไผ ชมเชย
706 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลพรมเทพ ชมเชย
707 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลโพนครก ชมเชย
708 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก ชมเชย
709 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลระเวียง ชมเชย
710 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี ชมเชย
711 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน ชมเชย
712 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลหนองเมธี ชมเชย
713 สุรินทร องคการบริหารสวนตําบลหนองระฆัง ชมเชย
714 หนองคาย เทศบาลตําบลปากคาด ชมเชย
715 หนองคาย เทศบาลตําบลศรีพนา ชมเชย



716 หนองคาย เทศบาลตําบลเวียงคุก ชมเชย
717 หนองคาย เทศบาลตําบลโพนสา ชมเชย
718 หนองคาย เทศบาลตําบลดอนหญานาง ชมเชย
719 หนองคาย เทศบาลตําบลทาสะอาด ชมเชย
720 หนองคาย เทศบาลตําบลศรีวิไล ชมเชย
721 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลกองนาง ชมเชย
722 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลกุดบง ชมเชย
723 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลคอกชาง ชมเชย
724 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลคําแกว ชมเชย
725 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลจุมพล ชมเชย
726 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลชุมชาง ชมเชย
727 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลซาง ชมเชย
728 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลเซกา ชมเชย
729 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลทากกแดง ชมเชย
730 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด ชมเชย
731 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง ชมเชย
732 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลนาขา ชมเชย
733 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลนาสวรรค ชมเชย
734 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห ชมเชย
735 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลนาหนัง ชมเชย
736 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลน้ําโมง ชมเชย
737 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ชมเชย
738 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ ชมเชย
739 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ ชมเชย
740 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลบานตอง ชมเชย
741 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ชมเชย
742 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลบานผือ ชมเชย
743 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลบานวาน ชมเชย
744 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลปงไฮ ชมเชย
745 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลปาแฝก ชมเชย
746 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห ชมเชย
747 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลโพนสา ชมเชย



748 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู ชมเชย
749 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลวัดธาตุ ชมเชย
750 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ชมเชย
751 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลสรางนางขาว ชมเชย
752 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลสองหอง ชมเชย
753 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ชมเชย
754 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ ชมเชย
755 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองทุม ชมเชย
756 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง ชมเชย
757 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา ชมเชย
758 หนองคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองยอง ชมเชย
759 หนองบัวลําภู เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชมเชย
760 หนองบัวลําภู เทศบาลตําบลโนนสัง ชมเชย
761 หนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลนากอก ชมเชย
762 หนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลนาดี ชมเชย
763 หนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม ชมเชย
764 หนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลยางหลอ ชมเชย
765 หนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองภัยศูนย ชมเชย
766 หนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค ชมเชย
767 อางทอง องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว ชมเชย
768 อางทอง องคการบริหารสวนตําบลนรสิงห ชมเชย
769 อางทอง องคการบริหารสวนตําบลปาง้ิว ชมเชย
770 อางทอง องคการบริหารสวนตําบลเอกราช ชมเชย
771 อํานาจเจริญ เทศบาลตําบลหัวตะพาน ชมเชย
772 อํานาจเจริญ เทศบาลตําบลน้ําปลีก ชมเชย
773 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลไกคํา ชมเชย
774 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ ชมเชย
775 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลจานลาน ชมเชย
776 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลจิกดู ชมเชย
777 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาจิก ชมเชย
778 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาแต ชมเชย
779 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาเวียง ชมเชย



780 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนงาม ชมเชย
781 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนโพธิ์ ชมเชย
782 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนหนามแทง ชมเชย
783 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโพนเมืองนอย ชมเชย
784 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลเสนางคนิคม ชมเชย
785 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะแซว ชมเชย
786 อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหัวตะพาน ชมเชย
787 อุดรธานี เทศบาลตําบลหนองบัว ชมเชย
788 อุดรธานี เทศบาลตําบลพันดอน ชมเชย
789 อุดรธานี เทศบาลตําบลกุดจับ ชมเชย
790 อุดรธานี เทศบาลตําบลบานจั่น ชมเชย
791 อุดรธานี เทศบาลตําบลทุงฝน ชมเชย
792 อุดรธานี เทศบาลตําบลสรางกอ ชมเชย
793 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลกุดจับ ชมเชย
794 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลกุดสระ ชมเชย
795 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลทุงฝน ชมเชย
796 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนาทม ชมเชย
797 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลบานเชียง ชมเชย
798 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลบานแดง ชมเชย
799 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลพังงู ชมเชย
800 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลสรางกอ ชมเชย
801 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ชมเชย
802 อุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองขอนกวาง ชมเชย
803 อุทัยธานี เทศบาลตําบลตลุกดู ชมเชย
804 อุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม ชมเชย
805 อุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลประดูยืน ชมเชย
806 อุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลปาออ ชมเชย
807 อุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลลานสัก ชมเชย
808 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบล เหลาบก ชมเชย
809 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลกระเดียน ชมเชย
810 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก ชมเชย
811 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลคําขวาง ชมเชย



812 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลคํานํ้าแซบ ชมเชย
813 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง ชมเชย
814 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลนาเรือง ชมเชย
815 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลปทุม ชมเชย
816 อุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลสะพือ ชมเชย



                                            เอกสารประกอบ 3
       

แบบแจงรายชื่อผูเขาพักโรงแรม 
พิธีมอบรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี  

และรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
ระหวางวันที่ 2 - 3 กันยายน 2547 
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