
 

 

  
  
 
 
ท่ี มท 0808.3/ 3302                         กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
                                                                                     ถนนราชสีมา กทม. 10300 

           29     เมษายน  2548 

เรื่อง  การฝกอบรมการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมขององคการบริหารสวนตําบล 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด  

สิ่งที่สงมาดวย   1.  รายละเอียดการอบรม    จํานวน  1  ชุด 
              2.  ตารางการอบรม             จํานวน  1  ชุด 
                          3.  รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารับการอบรมฯ  จํานวน  1  ชุด           

          ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดใหมีการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมการจัดเก็บ
รายไดและคาธรรมเนียมขององคการบริหารสวนตําบล ประจําป  2548  โดยมีเปาหมายฝกอบรมเจาหนาที่
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  จํานวน  1,000  แหง  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดทองถิ่นและเพิ่มพูนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดการฝกอบรมจํานวน  5  รุน  ดังนี้ 
 (1)  รุนที่  1  อบรมระหวางวันที่  1 – 3  มิถุนายน  2548  ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  
  (2)  รุนที่  2  อบรมระหวางวันที่  6 – 8  มิถุนายน  2548  ณ  โรงแรมปริ้นพาเลช 
เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพมหานคร  
 (3)  รุนที่  3  อบรมระหวางวันที่  27 – 29  มิถุนายน  2548  ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  
 (4)  รุนที่  4  อบรมระหวางวันที่  6 – 8  กรกฎาคม  2548  ณ  โรงแรมเวียงอินทร 
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  

(5) รุนที่  5  อบรมระหวางวันที่  27 – 29  กรกฎาคม  2548  ณ  โรงแรมรอยัลซิต้ี  
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

 จึงขอความรวมมือจากจังหวัด โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายชื่อตาม 
สิ่งที่สงมาดวย 3 ทราบและเดินทางไปเขารับการฝกอบรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ท่ีกําหนด  โดยให 
 

 





 

 

รายละเอียดการอบรมโครงการฝกอบรมการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม 
ขององคการบริหารสวนตําบล 

 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารับการอบรม  ไดแก  
เจาหนาที่จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กทั่วประเทศ  รวมจํานวน  1,000  แหง ๆ  
ละ 1  คน  จํานวน  1,000  คน 
 1)  ผูเขารับการอบรม  ไดแก  เจาหนาที่จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
ขนาดเล็กทั่วประเทศ  จํานวน 1,000  แหง ๆ ละ 1  คน 
  
 2)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่อบรม   
                        - รุนที่  1  จัดอบรมระหวางวันที่  1 – 3  มิถุนายน  2548     
   ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
  - รุนที่  2  จัดอบรมระหวางวันที่  6 – 8  มิถุนายน  2548   
   ณ  โรงแรมปริ้นพาเลช  เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพมหานคร    
  - รุนที่  3  จัดอบรมระหวางวันที่  27 – 29  มิถุนายน  2548   
   ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร    
  - รุนที่  4  จัดอบรมระหวางวันที่  6 – 8  กรกฎาคม  2548   
   ณ  โรงแรมเวียงอินทร  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
  - รุนที่  5  จัดอบรมระหวางวันที่  27 – 29  กรกฎาคม  2548   
                                    ณ  โรงแรมรอยัลซิต้ี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
  
 3)  การรายงานตัว  
                        - รุนที่  1  รายงานตัว  วันที่ 1 มิถุนายน  2548  เวลา  10.00 – 12.00 น.   
   ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร      
  - รุนที่  2  รายงานตัว  วันที่  6 มิถุนายน  2548  เวลา  10.00 – 12.00 น.   
   ณ  โรงแรมปริ้นพาเลช  เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพมหานคร    
  - รุนที่  3  รายงานตัว  วันที่  27  มิถุนายน  2548  เวลา  10.00 – 12.00 น. 
   ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร       
  - รุนที่  4  รายงานตัว  วันที่  6  กรกฎาคม  2548  เวลา  10.00 – 12.00 น. 
   ณ  โรงแรมเวียงอินทร  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย    
  - รุนที่  5  รายงานตัว  วันที่  27  กรกฎาคม  2548  เวลา  10.00 – 12.00 น. 
  ณ  โรงแรมรอยัลซิต้ี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
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4) การแตงกาย 
  แตงกายชุดสุภาพ 
 

5) สถานที่พัก 
  ผูเขารับการอบรมพัก  ณ  โรงแรมที่จัดอบรมของแตละรุน ซึ่งไดสํารองที่พักไวแลว 
 

6) คาใชจาย 
  โครงการจะจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  5  มื้อ  ใหแกผูเขารับการอบรม 
เฉพาะผูท่ีอยูในโครงการ  สําหรับคาเชาที่พัก  คาอาหารกลางวันและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจาก งบประมาณตนสังกัด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี  มท  0808.3/ ว 994  ลงวันที่  18  มีนาคม  2546  และตามระเบียบกระทรวง 
การคลังวาดวยคาใชจายในการอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลม ซึ่งถือเปนการอบรมใน
ระดับกลาง คือ คาเชาหองพัก  หองคู  คืนละ 1,100 บาท  หองเดี่ยว คืนละ  800 บาท  และคาอาหารกลางวัน  
มื้อละ  200 บาท 
 
 สําหรับผูสังเกตการณท่ีขอเขารวม  จะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง  ดังนี้ 
 1.  คาเชาที่พัก  หองพักคู  คืนละ  1,100  บาท  หองเดี่ยว  คืนละ   800  บาท รวม 2 คืน 

2. คาอาหารวาง  วันละ  2  มื้อ  ๆ  ละ  50  บาท  จํานวน  5  มื้อ 
3. คาอาหารกลางวัน  มื้อละ  200  บาท  จํานวน  2  มื้อ 

 
7) การแจงรายชื่อผูเขารับการอบรม 

  แจงรายชื่อผูเขาอบรมใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 
ภายในวันที่  16 พฤษภาคม  2548 
 
 
 
   
 
 

 
 



หนาที่ 1

ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 ชัยนาท  เมืองชัยนาท  หาดทาเสา 29 นครสวรรค   ชุมแสง    ทับกฤชใต  
2 ชัยนาท  สรรคบุรี  ดอนกํา 30 นครสวรรค   ชุมแสง    ฆะมัง  
3 ชัยนาท  สรรคบุรี  บางขุด 31 นครสวรรค   ชุมแสง    โคกหมอ  
4 ชัยนาท  สรรคบุรี  หวยกรดพัฒนา 32 นครสวรรค   ชุมแสง    พิกุล  
5 ชัยนาท  วัดสิงห  หนองบัว 33 นครสวรรค   ชุมแสง    พันลาน  
6 ชัยนาท  วัดสิงห  บอแร 34 นครสวรรค   หนองบัว    หวยใหญ  
7 ชัยนาท  สรรพยา  สรรพยา 35 นครสวรรค   หนองบัว    หวยถั่วใต  
8 ชัยนาท  สรรพยา  เขาแกว 36 นครสวรรค   ลาดยาว    มาบแก  
9 ชัยนาท  สรรพยา  บางหลวง 37 นครสวรรค   ลาดยาว    วังเมือง  
10 ชัยนาท  สรรพยา  โพนางดําออก 38 นครสวรรค   ทาตะโก    พนมเศษ  
11 ชัยนาท  สรรพยา  โพนางดําตก 39 นครสวรรค   โกรกพระ    หาดสูง  
12 ชัยนาท  หันคา  สามงามทาโบสถ 40 นครสวรรค   โกรกพระ    เนินศาลา  
13 ชัยนาท  มโนรมย  ศิลาดาน 41 นครปฐม  เมืองนครปฐม  ทุงนอย 
14 ชัยภูมิ  คอนสวรรค  ยางหวาย 42 นครปฐม  เมืองนครปฐม  พระประโทน 
15 ชัยภูมิ  คอนสวรรค  ศรีสําราญ 43 นครปฐม  เมืองนครปฐม  ธรรมศาลา 
16 ชัยภูมิ  คอนสวรรค  ชองสามหมอ 44 นครปฐม  นครชัยศรี  หวยพลู 
17 ชัยภูมิ  เกษตรสมบูรณ  บานบัว 45 นครปฐม  นครชัยศรี  บางแกวฟา 
18 ชัยภูมิ  เกษตรสมบูรณ  โนนทอง 46 นครปฐม  นครชัยศรี  วัดแค 
19 ชัยภูมิ  เกษตรสมบูรณ  กุดเลาะ 47 นครปฐม  นครชัยศรี  พะเนียด 
20 ชัยภูมิ  บานแทน  สามสวน 48 นครปฐม  นครชัยศรี  วัดสําโรง 
21 ชัยภูมิ  คอนสาร  คงกลาง 49 นครปฐม  กําแพงแสน  ทุงบัว 
22 ชัยภูมิ  คอนสาร  คอนสาร 50 นครปฐม  กําแพงแสน  ทุงขวาง 
23 ชัยภูมิ  คอนสาร  ทุงพระ 51 นครปฐม  กําแพงแสน  หวยหมอนทอง 
24 ชัยภูมิ  คอนสาร  ดงบัง 52 นครปฐม  ดอนตูม  ดอนรวก 
25 ชัยภูมิ  บําเหน็จณรงค  บานตาล 53 นครปฐม  ดอนตูม  หวยดวน 
26 ชัยภูมิ  บานเขวา  ลุมลําชี 54 นครราชสีมา  เมืองปก  ปกธงชัย 
27 นครสวรรค  เมืองนครสวรรค  บึงเสนาท 55 นครราชสีมา  ขามสะแกแสง  เมืองเกษตร 
28 นครสวรรค  ชุมแสง  ทับกฤช 56 นครราชสีมา  ประทาย  ตลาดไทร 

รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารับการอบรม
โครงการฝกอบรมการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม

ขององคการบริหารสวนตําบล
รุนที่ 1



หนาที่ 2

57 นครราชสีมา  สูงเนิน  โคราช 90 ราชบุรี  โพธาราม  สรอยฟา 
58 นครราชสีมา  สูงเนิน  กุดจิก 91 ราชบุรี  โพธาราม  บางโตนด 
59 นครราชสีมา  สูงเนิน  โคงยาง 92 ราชบุรี  โพธาราม  ชําแระ 
60 นครราชสีมา  บานเหล่ือม  วังโพธิ์ 93 ราชบุรี  ปากทอ  บอกระดาน 
61 นครราชสีมา  ประทาย  เมืองโดน 94 ราชบุรี  บางแพ  ดอนคา 
62 นครราชสีมา  ประทาย  หนองคาย 95 ลพบุรี  เมืองลพบุรี  บานขอย 
63 นครราชสีมา  ประทาย  หนองพลวง 96 ลพบุรี  ทาวุง  โคกสลุด 
64 นครราชสีมา  ปกธงชัย  เกษมทรัพย 97 ลพบุรี  ทาวุง  มุจลินท 
65 นครราชสีมา  โนนแดง  ดอนยาวใหญ 98 ลพบุรี  ทาหลวง  ทาหลวง 
66 นครราชสีมา  ดานขุนทด  สระจรเข 99 ลพบุรี  ทาหลวง  ซับจําปา 
67 นครราชสีมา  หวยแถลง  หวยแคน 100 ลพบุรี  โคกสําโรง  วังจั่น 
68 บุรีรัมย  โนนสุวรรณ  ดงอีจาน 101 ลพบุรี  โคกสําโรง  ถลุงเหล็ก 
69 บุรีรัมย  โนนสุวรรณ  โนนสุวรรณ 102 ลพบุรี  สระโบสถ  มหาโพธิ์ 
70 บุรีรัมย  โนนสุวรรณ  โกรกแกว 103 ลพบุรี  สระโบสถ  ทุงทาชาง  
71 บุรีรัมย  หนองหงส  สระแกว 104 ลพบุรี  โคกเจริญ  ยางราก 
72 บุรีรัมย  หนองหงส  สระทอง 105 ลพบุรี  บานหมี่  พุคา 
73 บุรีรัมย  บานกรวด  ปราสาท 106 ลพบุรี  บานหมี่  บานทราย 
74 บุรีรัมย  ก่ิง อ.แคนดง  แคนดง 107 ลพบุรี  ลําสนธิ  เขารวก 
75 บุรีรัมย  คูเมือง  หินเหล็กไฟ 108 สิงหบุรี  เมืองสิงหบุรี  จักรสีห 
76 บุรีรัมย  ลําปลายมาศ  หนองโดน 109 สิงหบุรี  เมืองสิงหบุรี  หัวไผ 
77 บุรีรัมย  หวยราช  เมืองโพธิ์ 110 สิงหบุรี  คายบางระจัน  คอทราย 
78 บุรีรัมย  ชํานิ  โคกสนวน 111 สิงหบุรี  คายบางระจัน  หนองกระทุม 
79 บุรีรัมย  นางรอง  ทุงแสงทอง 112 สิงหบุรี  คายบางระจัน  โพสังโฆ 
80 บุรีรัมย  นางรอง  ชุมแสง 113 สิงหบุรี  คายบางระจัน  ทาขาม 
81 บุรีรัมย  บานใหมไชยพจ  หนองแวง 114 สิงหบุรี  บางระจัน  บานจา 
82 ราชบุรี  เมืองราชบุรี  เกาะพลับพลา 115 สิงหบุรี  บางระจัน  สระแจง 
83 ราชบุรี  บานโปง  ลาดบัวขาว 116 สิงหบุรี  บางระจัน  พักทัน 
84 ราชบุรี  บานโปง  นครชุมน 117 สิงหบุรี  ทาชาง  โพประจักษ 
85 ราชบุรี  วัดเพลง  เกาะศาลพระ 118 สิงหบุรี  ทาชาง  วิหารขาว 
86 ราชบุรี  วัดเพลง  จอมประทัด 119 สิงหบุรี  อินทรบุรี  ประศุก 
87 ราชบุรี  ดําเนินสะดวก  ตาหลวง 120 สิงหบุรี  พรหมบุรี  บานแปง 
88 ราชบุรี  ดําเนินสะดวก  ส่ีหมื่น 121 สุรินทร  จอมพระ  กระหาด 
89 ราชบุรี  โพธาราม  คลองขอย 122 สุรินทร  จอมพระ  ชุมแสง 
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123 สุรินทร  จอมพระ  ลุมระวี 149 อางทอง  เมืองอางทอง  หัวไผ 
124 สุรินทร  ศีขรภูมิ  หนองเหล็ก 156 อางทอง  เมืองอางทอง  บานแห 
125 สุรินทร  ศีขรภูมิ  จารพัต 150 อางทอง  วิเศษชัยชาญ  บางจัก 
126 สุรินทร  สําโรงทาบ  ประดู 151 อางทอง  วิเศษชัยชาญ  ตลาดใหม 
127 สุรินทร  สําโรงทาบ  สะโน 152 อางทอง  วิเศษชัยชาญ  คลองขนาก 
128 สุรินทร  บัวเชด  จรัส 153 อางทอง   วิเศษชัยชาญ  หวยคันแหลน 
129 สุรินทร  ปราสาท  ไพล 154 อางทอง  ไชโย  ราชสถิตย 
130 สุรินทร  รัตนบุรี  หนองบัวทอง 155 อางทอง  ปาโมก  สายทอง 
131 สุรินทร  ลําดวน  โชกเหนือ 157 อางทอง  โพธิ์ทอง  บางระกํา 
132 สุรินทร  สนม  หัวงัว 158 อางทอง  โพธิ์ทอง  อินทประมูล 
133 สุรินทร  ทาตูม  หนองบัว 159 อางทอง  สามโก  อบทม 
134 สุรินทร  รัตนบุรี  แก 160 อางทอง  แสวงหา  จําลอง 
135 สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี  ทับตีเหล็ก 161 อุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี  หาดทนง 
136 สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี  ศาลาขาว 162 อุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี  เกาะเทโพ 
137 สุพรรณบุรี  เดิมบางนางบวช  ปาสะแก 163 อุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี  เนินแจง 
138 สุพรรณบุรี  เดิมบางนางบวช  นางบวช 164 อุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี  ดอนขวาง 
139 สุพรรณบุรี  ดานชาง  วังยาว 165 อุทัยธานี  ทัพทัน  หนองยายดา 
140 สุพรรณบุรี  ดานชาง  นิคมกระเสียว 166 อุทัยธานี  ทัพทัน  หนองกลางดง 
141 สุพรรณบุรี  ดานชาง  วังคัน 167 อุทัยธานี  ทัพทัน  หนองสระ 
142 สุพรรณบุรี  ดานชาง  องคพระ 168 อุทัยธานี  ทัพทัน  โคกหมอ 
143 สุพรรณบุรี  ศรีประจันต  บานกราง 169 อุทัยธานี  หวยคต  ดงขวาง 
144 สุพรรณบุรี  สองพี่นอง  ตนตาล 170 อุทัยธานี  หนองฉาง  อุทัยเกา 
145 สุพรรณบุรี  สองพี่นอง  บานชาง 171 อุทัยธานี  หนองฉาง  ทุงพง   
146 สุพรรณบุรี  อูทอง  กระจัน 172 อุทัยธานี  หนองฉาง  หนองสรวง  
147 สุพรรณบุรี  อูทอง  ดอนมะเกลือ 173 อุทัยธานี  สวางอารมณ  หนองหลวง 
148 อางทอง  เมืองอางทอง  คลองวัว 
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ลําคลอง 29 นครพนม  เมืองนครพนม ดงขวาง 
2 กาฬสินธุ หวยผ้ึง นิคมหวยผ้ึง 30 นครพนม  ศรีสงคราม หนองเทาใหญ 
3 กาฬสินธุ นามน หนองบัว 31 นครพนม  ศรีสงคราม โคกสูง 
4 กาฬสินธุ นามน หลักเหลี่ยม 32 นครพนม   บานแพง นางัว 
5 กาฬสินธุ สหัสขันธ นิคม 33 นครพนม  บานแพง ไผลอม 
6 กาฬสินธุ สหัสขันธ โนนศิลา 34 นครพนม  บานแพง นาเข 
7 กาฬสินธุ สหัสขันธ โนนน้ําเกลี้ยง 35 นครพนม  นาแก คําพี้ 
8 กาฬสินธุ สหัสขันธ ภูสิงห 36 นครพนม   นาแก กานเหลือง 
9 กาฬสินธุ สหัสขันธ นามะเขือ 37 นครพนม  นาแก สีชมพู 
10 กาฬสินธุ เขาวง หนองผือ 38 นครพนม  ทาอุเทน หนองเทา 
11 กาฬสินธุ เขาวง สระพังทอง 39 นครพนม  นาหวา นาคูณใหญ 
12 กาฬสินธุ กุฉินารายณ กุดคาว 40 นครพนม  ก่ิง อ. วังยาง โคกสี 
13 กาฬสินธุ ก่ิง อ.นาคู นาคู 41 นครพนม  ธาตุพนม แสนพัน 
14 กาฬสินธุ สามชัย คําสรางเท่ียง 42 นครพนม  ธาตุพนม กุดฉิม 
15 ขอนแกน เมืองขอนแกน บึงเนียม 43 มหาสารคาม วาปปทุม หนองทุม
16 ขอนแกน ภูผามาน ภูผามาน 44 มหาสารคาม วาปปทุม ประชาพัฒนา
17 ขอนแกน ภูผามาน โนนคอม 45 มหาสารคาม วาปปทุม หนองแสน
18 ขอนแกน กระนวน ดูนสาด 46 มหาสารคาม วาปปทุม โพธิ์ชัย
19 ขอนแกน ชนบท ศรีบุญเรือง 47 มหาสารคาม กันทรวิชัย เขวาใหญ
20 ขอนแกน เปอยนอย สระแกว 48 มหาสารคาม กันทรวิชัย มะคา
21 ขอนแกน ภูเวียง ทุงชมพู 49 มหาสารคาม กันทรวิชัย กุดใสจอ
22 ขอนแกน สีชมพู ภูหาน 50 มหาสารคาม นาดูน กูสันตรัตน
23 ขอนแกน สีชมพู ดงลาน 51 มหาสารคาม นาดูน ดงยาง
24 ขอนแกน ชุมแพ โนนสะอาด 52 มหาสารคาม นาดูน หนองไผ
25 ขอนแกน พล หัวทุง 53 มหาสารคาม นาดูน พระธาตุ
26 ขอนแกน หนองเรือ บานผือ 54 มหาสารคาม นาดูน ดงบัง
27 ขอนแกน ก่ิง อ. ซําสูง คําแมด 55 มหาสารคาม นาดูน ดงดวน
28 ขอนแกน หนองสองหอง โนนธาตุ 56 มหาสารคาม ยางสีสุราช ดงเมือง

รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารับการอบรม
โครงการฝกอบรมการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม

ขององคการบริหารสวนตําบล
รุนที่ 2



หนาที่ 2

57 มหาสารคาม ยางสีสุราช ขามเรียน 90 ยโสธร ไทยเจริญ น้ําคํา
58 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ยางทาแจง 91 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ เมืองเปลือย
59 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เลิงใต 92 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย กูกาสิงห
60 มหาสารคาม นาเชือก หนองกุง 93 รอยเอ็ด ก่ิง อ.เชียงขวัญ พลับพลา
61 มุกดาหาร ดงหลวง พังแดง 94 รอยเอ็ด ก่ิง อ.เชียงขวัญ เชียงขวัญ
62 มุกดาหาร คําชะอี เหลาสรางถอ 95 รอยเอ็ด ก่ิง อ.เชียงขวัญ พระธาตุ
63 มุกดาหาร ดอนตาล บานแกง 96 รอยเอ็ด ก่ิง อ.ทุงเขาหลวง บึงงาม
64 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ 97 รอยเอ็ด ก่ิง อ.ทุงเขาหลวง มะบา
65 มุกดาหาร หวานใหญ บางทรายนอย 98 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม
66 มุกดาหาร หวานใหญ ชะโนด 99 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาเลิง
67 มุกดาหาร คําชะอี โพนงาม 100 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย สะอาด
68 มุกดาหาร คําชะอี คําบก 101 รอยเอ็ด โพนทราย ยางคํา
69 มุกดาหาร คําชะอี หนองเอ่ียน 102 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ราชธานี
70 มุกดาหาร นิคมคําสรอย นาอุดม 103 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ จําปาขัน
71 มุกดาหาร นิคมคําสรอย รมเกลา 104 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ
72 มุกดาหาร ดอนตาล โพธิ์ไทร 105 รอยเอ็ด โพนทอง โพธิ์ศรีสวาง
73 มุกดาหาร ดอนตาล เหลาหมี 106 รอยเอ็ด พนมไพร คําไฮ
74 ยโสธร เมืองยโสธร คอเหนือ 107 รอยเอ็ด พนมไพร กุดน้ําใส
75 ยโสธร เมืองยโสธร ขุมเงิน 108 เลย นาแหว แสงภา 
76 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเรือ 109 เลย ปากชม หาดคัมภีร
77 ยโสธร เมืองยโสธร ทุงนางโอก 110 เลย ภูเรือ หนองบัว  
78 ยโสธร เมืองยโสธร ดูทุง 111 เลย ภูเรือ ลาดคาง  
79 ยโสธร เมืองยโสธร สิงห 112 เลย ภูเรือ ปลาบา
80 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี 113 เลย ภูเรือ ทาศาลา
81 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย 114 เลย ผาขาว เหลากอหก
82 ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร 115 เลย ผาขาว นาพึง
83 ยโสธร มหาชนะชัย ฟาหยาด 116 เลย ผาขาว นามาลา
84 ยโสธร คําเขื่อนแกว นาคํา 117 เลย ดานซาย นาหอ
85 ยโสธร คําเขื่อนแกว ดงเจริญ 118 เลย ดานซาย อิปุม
86 ยโสธร คําเขื่อนแกว เหลาไฮ 119 เลย ดานซาย กกสะทอน
87 ยโสธร คําเขื่อนแกว กุดกุง 120 เลย ดานซาย วังยาว
88 ยโสธร ทรายมูล นาเวียง 121 เลย ดานซาย ปากหมัน
89 ยโสธร คอวัง คอวัง 122 เลย ดานซาย โปง
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123 เลย ก่ิง อ.เอราวัณ ทรัพยไพวัลย 156 สกลนคร นิคมน้ําอูน หนองบัว 
124 เลย ก่ิง อ.เอราวัณ ผาสามยอด 157 หนองคาย เมืองหนองคาย เมืองหมี 
125 เลย ภูหลวง เลยวังไสย 158 หนองคาย เมืองหนองคาย กวนวัน 
126 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กานเหลือง 159 หนองคาย เมืองหนองคาย สีกาย 
127 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อีหล่ํา 160 หนองคาย เมืองหนองคาย หินโงม 
128 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โพธิ์ชัย 161 หนองคาย เมืองหนองคาย ปะโค 
129 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โคกจาน 162 หนองคาย ทาบอ โพนสา 
130 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีโนนงาน 163 หนองคาย ทาบอ ทาบอ 
131 ศรีสะเกษ ปรางคกู สวาย 164 หนองคาย ทาบอ กองนาง 
132 ศรีสะเกษ บึงบูรณ เปาะ 165 หนองคาย ทาบอ นาขา 
133 ศรีสะเกษ กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ 166 หนองคาย ทาบอ โคกคอน 
134 ศรีสะเกษ กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อีเซ 167 หนองคาย ศรีเชียงใหม พานพราว 
135 ศรีสะเกษ กิ่ง อ.ศิลาลาด โจดมวง 168 หนองคาย ศรีเชียงใหม บานหมอ 
136 ศรีสะเกษ วังหิน ศรีสําราญ 169 หนองคาย ก่ิง อ.รัตนวาป บานตอน 
137 ศรีสะเกษ ราษีไศล ดาน 170 หนองบัวลําภู นากลาง กุดเห 
138 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ขุนหาญ 171 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง กุดสะเทียน
139 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ สะพุง 172 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทรายทอง
140 ศรีสะเกษ ขุนหาญ กันทรอม 173 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา กุดผ้ึง
141 ศรีสะเกษ หวยทับทัน กลวยกวาง 174 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาสี
142 ศรีสะเกษ ขุขันธ ศรีตระกูล 175 หนองบัวลําภู โนนสัง โคกมวง
143 สกลนคร เมืองสกลนคร โคกกอง 176 หนองบัวลําภู โนนสัง นิคมพัฒนา
144 สกลนคร เมืองสกลนคร ดงชน 177 หนองบัวลําภู โนนสัง โคกใหญ
145 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุนาแวง 178 หนองบัวลําภู โนนสัง โนนเมือง
146 สกลนคร นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน 179 หนองบัวลําภู โนนสัง บานคอ
147 สกลนคร เตางอย จันทรเพ็ญ 180 หนองบัวลําภู นาวัง นาเหลา
148 สกลนคร เตางอย นาตาล 181 หนองบัวลําภู นาวัง วังปลาปอม
149 สกลนคร ภูพาน กกปลาซิว 182 หนองบัวลําภู นาวัง นาแก
150 สกลนคร สองดาว ปทุมวาป 183 อุดรธานี ก่ิง อ. กูแกว คอนสาย
151 สกลนคร วานรนิวาส กุดเรือคํา 184 อุดรธานี ก่ิง อ.กูแกว คอใหญ
152 สกลนคร วานรนิวาส หนองแวง 185 อุดรธานี สรางคอม เชียงดา
153 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ เหลาโพนคอ 186 อุดรธานี สรางคอม บานหินโงม
154 สกลนคร นิคมน้ําอูน สุวรรณคาม 187 อุดรธานี สรางคอม สรางคอม
155 สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว 188 อุดรธานี สรางคอม บานยวด
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189 อุดรธานี ทุงฝน นาทม 206 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เกษม
190 อุดรธานี ก่ิง อ.ประจักษศิลปาคมอุมจาน 207 อุบลราชธานี ตระการพืชผล กุดยาลวน
191 อุดรธานี บานดุง วังทอง 208 อุบลราชธานี โขงเจียม หวยไผ
192 อุดรธานี บานผือ บานคอ 209 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ดอนเมย
193 อุดรธานี บานผือ บานผือ 210 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เหลาพรวน
194 อุดรธานี บานผือ คําดวง 211 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ บุง
195 อุดรธานี ศรีธาตุ ศรีธาตุ 212 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ นาแต
196 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองบอ 213 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ หนองมะแซว
197 อุบลราชธานี ก่ิง อ.นาเยีย นาเยีย 214 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ นาวัง
198 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร โนนกาหลง 215 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อํานาจ
199 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก 216 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ดงมะยาง
200 อุบลราชธานี สิรินธร ฝางคํา 217 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ แมด
201 อุบลราชธานี สิรินธร โนนกอ 218 อํานาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน
202 อุบลราชธานี ตระการพืชผล สะพือ 219 อํานาจเจริญ ชานุมาน โคกสาร
203 อุบลราชธานี ตระการพืชผล คําเจริญ 220 อํานาจเจริญ ชานุมาน คําเขื่อนแกว
204 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ตากแดด 221 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม โพนทอง
205 อุบลราชธานี ตระการพืฃผล ทาหลวง



หนาที่ 1

ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค 29 ชุมพร เมืองชุมพร ถํ้าสิงห
2 กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง 30 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุง
3 กระบี่ ลําทับ ลําทับ 31 ชุมพร ละแม ทุงคาวัด
4 กระบี่ ลําทับ ดินอุดม 32 ชุมพร หลังสวน ปากน้ํา
5 กระบี่ ลําทับ ดินแดง 33 ชุมพร หลังสวน แหลมทราย
6 กระบี่ ลําทับ ทุงไทรทอง 34 ชุมพร หลังสวน พอแดง
7 กระบี่ อาวลึก อาวลึกเหนือ 35 ชุมพร หลังสวน ทามะพลา
8 กระบี่ อาวลึก คลองหิน 36 ชุมพร สวี ดานสวี
9 กระบี่ อาวลึก แหลมสัก 37 ชุมพร สวี สวี
10 กระบี่ อาวลึก คลองยา 38 ชุมพร พะโตะ ปงหวาน
11 กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน 39 ชุมพร พะโตะ พระรักษ
12 กระบี่ เหนือคลอง คลองเขมา 40 ชุมพร พะโตะ ปากทรง
13 กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง 41 ชุมพร ปะทิว บางสน
14 กาญจนบุรี ทามะกา ทาเสา 42 ตรัง เมืองตรัง นาพละ
15 กาญจนบุรี ทามะกา พงตึก 43 ตรัง เมืองตรัง นาบินหลา
16 กาญจนบุรี ทามะกา โคกตะบอง 44 ตรัง หวยยอด วังคีรี
17 กาญจนบุรี ทามะกา ดอนชะเอม 45 ตรัง หวยยอด ลําภูรา
18 กาญจนบุรี ทามะกา หวายเหนียว 46 ตรัง กันตัง นาเกลือ
19 กาญจนบุรี ทามะกา เขาสามสิบหาบ 47 ตรัง กันตัง ยานซื่อ
20 กาญจนบุรี ทามะกา ยางมวง 48 ตรัง กันตัง วังวน
21 กาญจนบุรี ทามะกา ดอนขมิ้น 49 ตรัง ก่ิง อ.หาดสําราญ ตะเสะ
22 กาญจนบุรี ทามะกา สนามแย 50 ตรัง ก่ิง อ.หาดสําราญ บาหวี
23 กาญจนบุรี ทามะกา หนองลาน 51 ตรัง ก่ิง อ.หาดสําราญ หาดสําราญ
24 กาญจนบุรี ทามวง มวงชุม 52 ตรัง ปะเหลียน ลิพัง
25 กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย 53 ตรัง นาโยง โคกสะบา
26 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด 54 ตรัง ยานตาขาว หนองบอ
27 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ทากระดาน 55 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บางศาลา
28 ชุมพร เมืองชุมพร บางหมาก 56 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บานเพิง

รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารับการอบรม
โครงการฝกอบรมการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม

ขององคการบริหารสวนตําบล
รุนที่ 3



หนาที่ 2

57 นครศรีธรรมราช ปากพนัง แหลมตะลุมพุก 90 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทองมงคล
58 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บานใหม 91 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เขาจาว
59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปาระกํา 92 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ปราณบุรี
60 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทาพญา 93 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน หวยสัตวใหญ
61 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปากแพรก 94 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก เขาลาน
62 นครศรีธรรมราช ทาศาลา หัวตะพาน 95 ปตตานี ยะหริ่ง มะนังยง  
63 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ไทยบุรี 96 ปตตานี ยะหริ่ง ตอหลัง
64 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี บานเกาะ 97 ปตตานี ยะหริ่ง ยามู
65 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทุงใหญ 98 ปตตานี มายอ ถนน
66 นครศรีธรรมราช หัวไทร บางนบ 99 ปตตานี มายอ สาคอบน
67 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ บานเนิน 100 ปตตานี มายอ กระเสาะ
68 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน 101 ปตตานี มายอ ลางา
69 นราธิวาส บาเจาะ ลุโบะสาวอ 102 ปตตานี สายบุรี บือเระ
70 นราธิวาส บาเจาะ บาเระเหนือ 103 ปตตานี สายบุรี บางเกา
71 นราธิวาส บาเจาะ กาเยาะมาตี 104 ปตตานี ปะนาเระ บานน้ําบอ
72 นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ 105 ปตตานี ปะนาเระ ทาน้ํา
73 นราธิวาส สุคิริน เกียร 106 ปตตานี หนองจิก บางตาวา
74 นราธิวาส สุคิริน ภูเขาทอง 107 ปตตานี หนองจิก เกาะเปาะ
75 นราธิวาส ศรีสาคร เชิงคีรี 108 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นาพันสาม
76 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยูง 109 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บางจาก
77 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ 110 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ตนมะพราว 
78 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบายะ 111 เพชรบุรี แกงกระจาน ปาเด็ง
79 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบือซา 112 เพชรบุรี แกงกระจาน หวยแมเพรียง 
80 นราธิวาส ระแงะ มะรือโบตก 113 เพชรบุรี แกงกระจาน สองพี่นอง
81 นราธิวาส แวง ฆอเลาะ 114 เพชรบุรี บานลาด หนองกระเจ็ด  
82 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ดอนยายหนู 115 เพชรบุรี บานลาด โรงเข 
83 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี กุยเหนือ 116 เพชรบุรี บานลาด บานทาน
84 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี เขาแดง 117 เพชรบุรี บานลาด ตําหรุ
85 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี กุยบุรี 118 เพชรบุรี บานลาด ไรโคก
86 ประจวบคีรีขันธ ก่ิง อ. สามรอยยอด ไรเกา 119 เพชรบุรี บานแหลม ปากทะเล
87 ประจวบคีรีขันธ ก่ิง อ. สามรอยยอด ไรใหม 120 เพชรบุรี ทายาง ทาคอย 
88 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย ปากแพรก 121 พังงา เมืองพังงา ปากอ
89 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย บางสะพาน 122 พังงา เมืองพังงา ทุงคาโงก
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123 พังงา เมืองพังงา บางเตย 156 ยะลา รามัน บือมัง
124 พังงา เกาะยาว พรุใน 157 ยะลา รามัน จะกวะ
125 พังงา เกาะยาว เกาะยาวใหญ 158 ยะลา รามัน กาลูปง
126 พังงา ตะก่ัวปา เกาะคอเขา 159 ยะลา รามัน เนินงาม
127 พังงา ตะก่ัวทุง คลองเคียน 160 ยะลา รามัน อาซอง
128 พังงา ทับปุด บางเหรียง 161 ยะลา รามัน กอตอตือระ
129 พังงา ทับปุด โคกเจริญ 162 ยะลา รามัน บาลอ
130 พังงา ทับปุด มะรุย 163 ยะลา รามัน ทาธง
131 พังงา คุระบุรี เกาะพระทอง 164 ยะลา ก่ิง อ.กรงปนัง หวยกระทิง
132 พังงา คุระบุรี แมนางขาว 165 ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม 
133 พังงา กะปง เหล 166 ระนอง เมืองระนอง หงาว
134 พัทลุง เมืองพัทลุง พญาขัน 167 ระนอง เมืองระนอง ทรายแดง
135 พัทลุง เมืองพัทลุง โคกชะงาย 168 ระนอง ละอุน ละอุนเหนือ
136 พัทลุง เมืองพัทลุง ทาแค 169 ระนอง ละอุน บางพระเหนือ
137 พัทลุง เมืองพัทลุง ลําปา 170 ระนอง กะเปอร มวงกลาง
138 พัทลุง ควนขนุน แพรกหา 171 ระนอง กะเปอร บานนา
139 พัทลุง ควนขนุน ทะเลนอย 172 ระนอง กะเปอร บางหิน
140 พัทลุง ควนขนุน มะกอกเหนือ 173 ระนอง กระบุรี น้ําจืดนอย
141 พัทลุง ปากพะยูน ดอนทราย 174 ระนอง กระบุรี บางใหญ
142 พัทลุง ปากพะยูน เกาะหมาก 175 ระนอง กระบุรี น้ําจืด
143 พัทลุง กงหรา สมหวัง 176 ระนอง ก่ิง อ.สุขสําราญ นาคา
144 พัทลุง กงหรา ชะรัด 177 ระนอง ก่ิง อ.สุขสําราญ กําพวน
145 พัทลุง เขาชัยสน จองถนน 178 สตูล เมืองสตูล ปูยู
146 พัทลุง ก่ิง อ.ศรีนครินทร อางทอง 179 สตูล เมืองสตูล ตันหยงโป
147 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 180 สตูล เมืองสตูล เจะบิลัง
148 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 181 สตูล เมืองสตูล เกาะสาหราย
149 ภูเก็ต ถลาง สาคู 182 สตูล เมืองสตูล เกตรี
150 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 183 สตูล ละงู แหลมสน
151 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก 184 สตูล ควนโดน วังประจัน 
152 ยะลา เมืองยะลา ลําพะยา 185 สตูล ควนโดน ยานซื่อ
153 ยะลา รามัน บาโงย 186 สตูล ควนโดน ควนสตอ
154 ยะลา รามัน กาลอ 187 สตูล ทุงหวา ทุงบุหลัง
155 ยะลา รามัน กายูบอเกาะ 188 สตูล ทุงหวา ขอนคลาน
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189 สตูล ทุงหวา ทุงหวา 203 สงขลา ควนเนียง หวยลึก
190 สตูล ทาแพ สาคร 204 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรฯ บางชนะ
191 สงขลา จะนะ คู 205 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรฯ บางไทร
192 สงขลา จะนะ ขุนตัดหวาย 206 สุราษฎรธานี ทาชนะ ทาชนะ
193 สงขลา สะบายอย ธารคีรี 207 สุราษฎรธานี ทาชนะ วัง
194 สงขลา สะบายอย บาโหย 208 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม ทากระดาน
195 สงขลา บางกล่ํา บานหาร 209 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม บานยาง
196 สงขลา บางกล่ํา แมทอม 210 สุราษฎรธานี ดอนสัก ชลคราม
197 สงขลา นาทวี นาหมอศรี 211 สุราษฎรธานี บานนาเดิม ทรัพยทวี
198 สงขลา ระโนด พังยาง 212 สุราษฎรธานี บานนาสาร ลําพูน
199 สงขลา ระโนด วัดสน 213 สุราษฎรธานี พุนพิน ศรีวิชัย
200 สงขลา สิงหนคร บางเขียด 214 สุราษฎรธานี บานตาขุน พะแสง
201 สงขลา สิงหนคร รําแดง 215 สุราษฎรธานี บานตาขุน พรุไทย
202 สงขลา สทิงพระ ดีหลวง 216 สุราษฎรธานี เวียงสระ คลองฉนวน
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทาขุนราม 29 เชียงใหม แมแจม บานจันทร
2 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ธํามรงค 30 เชียงใหม แมแจม แมศึก
3 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร คลองแมลาย 31 เชียงใหม อมกอย สบโขง
4 กําแพงเพชร คลองขลุง ทาพุทรา 32 เชียงใหม อมกอย มอนจอง
5 กําแพงเพชร คลองขลุง ทามะเขือ 33 เชียงใหม แมอาย แมอาย
6 กําแพงเพชร พรานกระตาย หวยยั้ง 34 เชียงใหม สะเมิง สะเมิงเหนือ
7 กําแพงเพชร พรานกระตาย คุยบานโอง 35 เชียงใหม สะเมิง ยั้งเมิน
8 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังตะแบก 36 เชียงใหม ฮอด นาคอเรือ
9 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร 37 เชียงใหม ฮอด บอสลี
10 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล 38 เชียงใหม ฮอด หางดง
11 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ยางสูง 39 เชียงใหม ฮอด ฮอด
12 กําแพงเพชร ลานกระบือ บึงทับแรต 40 เชียงใหม ก่ิง อ.แมออน ทาเหนือ
13 กําแพงเพชร ก่ิง อ. บึงสามัคคี เทพนิมิต 41 เชียงใหม แมแตง เมืองกาย
14 เชียงราย เมืองเชียงราย หวยชมภู 42 ตาก เมืองตาก หนองบัวเหนือ
15 เชียงราย เชียงของ ริมโขง 43 ตาก อุมผาง โมโกร
16 เชียงราย แมฟาหลวง แมฟาหลวง 44 ตาก อุมผาง แมจัน
17 เชียงราย แมฟาหลวง แมสลองใน 45 ตาก ทาสองยาง แมอุสุ
18 เชียงราย แมฟาหลวง เทอดไทย 46 ตาก ทาสองยาง แมสอง
19 เชียงราย เทิง ตับเตา 47 ตาก ทาสองยาง แมตาน
20 เชียงราย เทิง หนองแรด 48 ตาก ทาสองยาง แมหละ
21 เชียงราย เวียงแกน ทาขาม 49 ตาก ทาสองยาง ทาสองยาง
22 เชียงราย แมสาย หวยไคร 50 ตาก สามเงา บานนา
23 เชียงราย ปาแดด ศรีโพธิ์เงิน 51 ตาก บานตาก ทองฟา
24 เชียงราย แมสรวย วาวี 52 ตาก แมระมาด สามหมื่น
25 เชียงราย พญาเม็งราย ตาดควัน 53 ตาก แมระมาด พระธาตุ
26 เชียงราย พญาเม็งราย แมต๋ํา 54 ตาก แมระมาด แมตื่น
27 เชียงราย แมจัน แมคํา 55 นาน เฉลิมพระเกียรติ หวยโกน 
28 เชียงใหม แมแจม บานทับ 56 นาน เฉลิมพระเกียรติ ขุนนาน
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หนาที่ 2
57 นาน บอเกลือ ดงพญา 90 พิจิตร บางมูลนาก ภูมิ
58 นาน บอเกลือ บอเกลือเหนือ 91 พิจิตร ตะพานหิน ไผหลวง
59 นาน ปว ภูคา 92 พิจิตร ตะพานหิน วังหวา
60 นาน ปว สกาด 93 พิจิตร สามงาม กําแพงดิน
61 นาน สองแคว ยอด 94 เพชรบูรณ หลมเกา นาเกาะ
62 นาน แมจริม หนองแดง 95 เพชรบูรณ หลมเกา นาแซง
63 นาน แมจริม แมจริม 96 เพชรบูรณ เขาคอ หนองแมนา
64 นาน แมจริม นํ้าพาง 97 เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย
65 นาน เวียงสา แมขะนิง 98 เพชรบูรณ ชนแดน ศาลาลาย
66 นาน ทาวังผา ผาทอง 99 เพชรบูรณ หลมสัก ปากดุก
67 นาน ทาวังผา ริม 100 เพชรบูรณ หลมสัก ตาลเดี่ยว
68 แพร เมืองแพร ปาแดง 101 เพชรบูรณ หลมสัก บานโสก
69 แพร เมืองแพร ทาขาม 102 เพชรบูรณ หลมสัก บุงนํ้าเตา
70 แพร เดนชัย ปงปาหวาย 103 เพชรบูรณ หลมสัก ฝายนาแซง
71 แพร หนองมวงไข ทุงแคว 104 เพชรบูรณ หลมสัก บานหวาย
72 แพร หนองมวงไข นํ้ารัด 105 เพชรบูรณ หลมสัก บานไร
73 แพร สูงเมน บานกวาง 106 เพชรบูรณ หลมสัก สักหลง
74 แพร สูงเมน บานกาศ 107 พะเยา เมืองพะเยา บานตุน
75 แพร สูงเมน บานปง 108 พะเยา เมืองพะเยา บานสาง
76 แพร สูงเมน หัวฝาย 109 พะเยา เมืองพะเยา สันปามวง
77 แพร สูงเมน สูงเมน 110 พะเยา เมืองพะเยา ทาจําป
78 แพร สอง สะเอียบ 111 พะเยา ปง ผาชางนอย
79 แพร ลอง ปากกาง 112 พะเยา ปง นาปรัง
80 แพร ลอง ตาผาหมอก 113 พะเยา ปง งิม
81 พิจิตร เมืองพิจิตร ทาฬอ 114 พะเยา ปง ขุนควร
82 พิจิตร เมืองพิจิตร ยานยาว 115 พะเยา กิ่ง อ. ภูกามยาว ดงเจน
83 พิจิตร เมืองพิจิตร ไผขวาง 116 พะเยา กิ่ง อ. ภูกามยาว แมอิง
84 พิจิตร เมืองพิจิตร ฆะมัง 117 พะเยา กิ่ง อ. ภูซาง ปาสัก
85 พิจิตร เมืองพิจิตร ปากทาง 118 พะเยา แมใจ แมใจ
86 พิจิตร โพทะเล บางคลาน 119 พะเยา เชียงคํา ทุงผาสุข
87 พิจิตร โพทะเล ทาเสา 120 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม
88 พิจิตร บางมูลนาก วังสําโรง 121 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จอมทอง
89 พิจิตร บางมูลนาก หวยเขน 122 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วังนํ้าคู
123 พิษณุโลก เนินมะปราง บานมุง 156 ลําปาง เมืองปาน หัวเมือง



หนาที่ 3
124 พิษณุโลก เนินมะปราง วังยาง 157 ลําปาง เสริมงาม เสริมกลาง
125 พิษณุโลก เนินมะปราง บานนอยซุมขี้เหล็ก 158 ลําปาง เสริมงาม ทุงงาม
126 พิษณุโลก นครไทย บานแยง 159 ลําพูน เมืองลําพูน บานแปน
127 พิษณุโลก นครไทย น้ํากุม 160 ลําพูน ล้ี แมลาน
128 พิษณุโลก นครไทย หวยเฮี้ย 161 ลําพูน ล้ี นาทราย
129 พิษณุโลก นครไทย นครชุม 162 ลําพูน ล้ี ดงดํา
130 พิษณุโลก นครไทย ยางโกลน 163 ลําพูน ล้ี กอ
131 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ 164 ลําพูน ล้ี แมตืน
132 พิษณุโลก วัดโบสถ คันโซง 165 ลําพูน ล้ี ศรีวิชัย
133 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน หวยปูลิง 166 ลําพูน ทุงหัวชาง บานปวง
134 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน หวยผา 167 ลําพูน ทุงหัวชาง ตะเคียนปม
135 แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ 168 ลําพูน ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง
136 แมฮองสอน ขุนยวม แมยวมนอย 169 ลําพูน บานโฮง หนองปลาสะวาย
137 แมฮองสอน ขุนยวม แมเงา 170 ลําพูน แมทา ทาแมลอบ
138 แมฮองสอน ปาย โปงสา 171 ลําพูน ปาซาง บานเรือน
139 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง 172 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปากพระ
140 แมฮองสอน สบเมย กองกอย 173 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย
141 แมฮองสอน สบเมย สบเมย 174 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองบางยม
142 แมฮองสอน สบเมย ปาโปง 175 สุโขทัย สวรรคโลก ทาทอง
143 แมฮองสอน สบเมย แมคะตวน 176 สุโขทัย สวรรคโลก วังไมขอน
144 แมฮองสอน แมลานอย หวยหอม 177 สุโขทัย ศรีสําโรง บานนา
145 แมฮองสอน ปางมะผา ปางมะผา 178 สุโขทัย ศรีสําโรง วังทอง
146 ลําปาง วังเหนือ วังทอง 179 สุโขทัย ศรีสําโรง ทับผึ้ง
147 ลําปาง วังเหนือ วังใต 180 สุโขทัย ศรีสําโรง บานซาน
148 ลําปาง วังเหนือ วังเหนือ 181 สุโขทัย ศรีนคร หนองบัว
149 ลําปาง วังเหนือ วังแกว 182 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรกลาง
150 ลําปาง หางฉัตร แมสัน 183 สุโขทัย บานดานลานหอย หนองหญาปลอง
151 ลําปาง แจหม ปงดอน 184 สุโขทัย ทุงเสล่ียม บานใหมไชยมงคล
152 ลําปาง แจหม ทุงผึ้ง 185 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ แสนตอ
153 ลําปาง แจหม เมืองมาย 186 อุตรดิตถ ทาปลา นางพญา
154 ลําปาง งาว นาแก 187 อุตรดิตถ ทาปลา ทาแฝก
155 ลําปาง งาว บานออน 188 อุตรดิตถ ทาปลา รวมจิต
189 อุตรดิตถ ลับแล ฝายหลวง 194 อุตรดิตถ นํ้าปาด น้ําไคร
190 อุตรดิตถ ฟากทา บานเส้ียว 195 อุตรดิตถ นํ้าปาด หวยมุน



หนาที่ 4
191 อุตรดิตถ ฟากทา สองคอน 196 อุตรดิตถ บานโคก บอเบี้ย
192 อุตรดิตถ ฟากทา สองหอง 197 อุตรดิตถ บานโคก นาขุม
193 อุตรดิตถ นํ้าปาด เดนเหล็ก



หนาที่ 1

ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 จันทบุรี แกงหางแมว สามพี่นอง 30 ชลบุรี พนัสนิคม โคกเพลาะ
2 จันทบุรี แกงหางแมว พวา 31 ชลบุรี พนัสนิคม วัดหลวง
3 จันทบุรี แกงหางแมว ขุนซอง 32 ชลบุรี พนัสนิคม สระสี่เหลี่ยม
4 จันทบุรี แหลมสิงห บางสระเกา 33 ชลบุรี พนัสนิคม ทุงขวาง
5 จันทบุรี ขลุง บางชัน 34 ชลบุรี พนัสนิคม ไรหลักทอง
6 จันทบุรี ขลุง วันยาว 35 ชลบุรี พนัสนิคม หัวถนน
7 จันทบุรี ขลุง ตะปอน 36 ชลบุรี พนัสนิคม นามะตูม
8 จันทบุรี ขลุง มาบไพ 37 ชลบุรี พนัสนิคม หนองปรือ
9 จันทบุรี ทาใหม สีพยา 38 ชลบุรี พานทอง เกาะลอย
10 จันทบุรี ทาใหม รําพัน 39 ชลบุรี พานทอง โคกขี้หนอน
11 จันทบุรี ทาใหม ขโมง 40 ตราด เมืองตราด หวงน้ําขาว
12 จันทบุรี นายายอาม กระแจะ 41 ตราด เมืองตราด ชําราก
13 จันทบุรี นายายอาม ชางขาม 42 ตราด เมืองตราด อาวใหญ
14 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บานใหม 43 ตราด เมืองตราด ตะกาง
15 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางกะไห 44 ตราด เมืองตราด เนินทราย
16 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หนามแดง 45 ตราด เมืองตราด ทากุม
17 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางเตย 46 ตราด ก่ิง อ.เกาะกูด เกาะหมาก 
18 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ บางกรูด 47 ตราด ก่ิง อ.เกาะกูด เกาะกูด
19 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ คลองบานโพธิ์ 48 ตราด บอไร ชางทูน
20 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ คลองขุด 49 ตราด เขาสมิง วังตะเคียน
21 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หนองตีนนก 50 ตราด คลองใหญ ไมรูด
22 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ แหลมประดู 51 ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ
23 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางผึ้ง 52 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกราง
24 ฉะเชิงเทรา ก่ิง อ.คลองเขื่อน บางเลา 53 นนทบุรี ปากเกร็ด ออมเกร็ด
25 ฉะเชิงเทรา ก่ิง อ.คลองเขื่อน บางโรง 54 นนทบุรี ปากเกร็ด เกาะเกร็ด
26 ฉะเชิงเทรา ก่ิง อ.คลองเขื่อน บางตลาด 55 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพลับ
27 ชลบุรี เมืองชลบุรี สํานักบก 56 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตะไนย
28 ชลบุรี บานบึง หนองบอนแดง 57 นนทบุรี ปากเกร็ด ทาอิฐ
29 ชลบุรี พนัสนิคม หนองขยาด 58 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองพระอุดม
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59 นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง 94 ปราจีนบุรี ประจันตคาม บุฝาย
60 นนทบุรี บางกรวย บางขนุน 95 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เกาะลอย
61 นนทบุรี บางกรวย ศาลากลาง 96 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัง
62 นนทบุรี  บางใหญ  เสาธงหิน 97 ปราจีนบุรี ประจันตคาม หนองแสง
63 นนทบุรี บางใหญ บางใหญ 98 ปราจีนบุรี นาดี สะพานหิน
64 นนทบุรี บางบัวทอง ลําโพ 99 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี หาดนางแกว
65 นนทบุรี ไทรนอย หนองเพรางาย 100 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี นาแขม
66 นครนายก เมืองนครนายก วังกระโจม 101 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ บานทาม
67 นครนายก เมืองนครนายก ศรีนาวา 102 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ไผชะเลือด
68 นครนายก เมืองนครนายก ทาทราย 103 ปราจีนบุรี บานสราง บางปลารา
69 นครนายก เมืองนครนายก ดอนยอ 104 ปราจีนบุรี บานสราง บางเตย
70 นครนายก ปากพลี เกาะหวาย 105 พระนครศรีฯ นครหลวง หนองปลิง 
71 นครนายก ปากพลี โคกกรวด 106 พระนครศรีฯ บางไทร ไมตรา 
72 นครนายก ปากพลี หนองแสง 107 พระนครศรีฯ มหาราช บานขวาง 
73 นครนายก ปากพลี ปากพลี 108 พระนครศรีฯ อุทัย บานชาง  
74 นครนายก ปากพลี เกาะโพธิ์ 109 พระนครศรีฯ อุทัย อุทัย 
75 นครนายก องครักษ ชุมพล 110 พระนครศรีฯ บางปะหัน บานลี่
76 นครนายก องครักษ โพธิ์แทน 111 พระนครศรีฯ ทาเรือ ปากทา
77 นครนายก บานนา ทองหลาง 112 พระนครศรีฯ บางบาล บานคลัง
78 นครนายก บานนา อาษา 113 พระนครศรีฯ บางปะหัน เสาธง
79 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง 114 พระนครศรีฯ บานแพรก สําเนียง
80 ปทุมธานี หนองเสือ นพรัตน 115 พระนครศรีฯ บางปะอิน บานแปง
81 ปทุมธานี หนองเสือ บึงชําออ 116 พระนครศรีฯ บางปะอิน บานพลับ
82 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบา 117 พระนครศรีฯ ผักไห บานแค
83 ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 118 ระยอง เมืองระยอง นาตาขวัญ
84 ปทุมธานี สามโคก คลองควาย 119 ระยอง เมืองระยอง น้ําคอก
85 ปทุมธานี สามโคก กระแชง 120 ระยอง เมืองระยอง แกลง
86 ปทุมธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ 121 ระยอง แกลง คลองปูน
87 ปทุมธานี สามโคก บานง้ิว 122 ระยอง แกลง เนินฆอ
88 ปทุมธานี ลําลูกกา บึงคอไห 123 ระยอง แกลง พังราด
89 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คลองพระอุดม 124 ระยอง แกลง ทุงควายกิน
90 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว 125 ระยอง แกลง กองดิน
91 ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด 126 ระยอง ก่ิง อ.เขาชะเมา ชําฆอ
92 ปราจีนบุรี ประจันตคาม หนองแกว 127 ระยอง ก่ิง อ.เขาชะเมา เขานอย
93 ปราจีนบุรี ประจันตคาม บานหอย 128 ระยอง ก่ิง อ.เขาชะเมา หวยทับมอญ
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129 ระยอง วังจันทร พลงตาเอ่ียม 162 สมุทรสงคราม บางคนที โรงหีบ 
130 ระยอง บานคาย ตาขัน 163 สมุทรสงคราม บางคนที บางกระบือ
131 สระแกว คลองหาด ไทรทอง 164 สมุทรสงคราม อัมพวา บางนางลี่
132 สระแกว คลองหาด คลองไกเถ่ือน 165 สมุทรสงคราม อัมพวา เหมืองใหม
133 สระแกว อรัญประเทศ เมืองไผ 166 สมุทรสงคราม อัมพวา แควออม
134 สระแกว อรัญประเทศ ทาขาม 167 สมุทรสงคราม อัมพวา บางแค
135 สระแกว อรัญประเทศ ทับพริก 168 สมุทรสงคราม อัมพวา สวนหลวง
136 สระแกว อรัญประเทศ คลองน้ําใส 169 สมุทรสงคราม อัมพวา ทาคา
137 สระแกว ก่ิง อ.โคกสูง โนนหมากมุน 170 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานเกาะ
138 สระแกว วัฒนานคร ชองกุม 171 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร กาหลง
139 สระแกว วัฒนานคร หนองน้ําใส 172 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาโคก
140 สระแกว วัฒนานคร หนองหมากฝาย 173 สมุทรสาคร กระทุมแบน หนองนกไข
141 สระแกว วัฒนานคร หนองแวง 174 สมุทรสาคร กระทุมแบน บางยาง
142 สระแกว ตาพระยา ทัพไทย 175 สมุทรสาคร กระทุมแบน ดอนไกดี
143 สระแกว ตาพระยา ทัพเสด็จ 176 สมุทรสาคร บานแพว คลองตัน
144 สระบุรี เมืองสระบุรี กุดนกเปลา 177 สมุทรสาคร บานแพว สวนสม
145 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองโน 178 สมุทรสาคร บานแพว บานแพว
146 สระบุรี หนองแซง โคกสะอาด 179 สมุทรสาคร บานแพว อําแพง
147 สระบุรี หนองแซง ไกเสา 180 สมุทรสาคร บานแพว หลักสอง
148 สระบุรี หนองแซง มวงหวาน 181 สมุทรสาคร บานแพว หลักสาม
149 สระบุรี หนองแซง หนองหัวโพ  182 สมุทรสาคร บานแพว เจ็ดริ้ว
150 สระบุรี บานหมอ โคกใหญ  183 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย แหลมฟาผา
151 สระบุรี บานหมอ หนองบัว 184 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย นาเกลือ
152 สระบุรี หนองแค หนองแขม 185 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย บานคลองสวน
153 สระบุรี หนองแค หนองจิก 186 สมุทรปราการ พระประแดง บางน้ําผ้ึง
154 สระบุรี ดอนพุด ดงตะงาว 187 สมุทรปราการ พระประแดง บางยอ
155 สระบุรี เสาไห มวงงาม 188 สมุทรปราการ พระประแดง ทรงคนอง
156 สระบุรี แกงคอย หินซอน 189 สมุทรปราการ พระประแดง บางกอบัว
157 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม คลองเขิน 190 สมุทรปราการ พระประแดง บางกระสอบ
158 สมุทรสงคราม บางคนที จอมปลวก 191 สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ
159 สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม 192 สมุทรปราการ บางเสาธง ศีรษะจรเขนอย
160 สมุทรสงคราม บางคนที ดอนมะโนรา 193 สมุทรปราการ บางบอ เปร็ง
161 สมุทรสงคราม บางคนที กระดังงา 194 สมุทรปราการ บางบอ คลองนิยมยาตรา




