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ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. 
เรื่อง  รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
-------------------------------------- 

ตามที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เห็นชอบแนวทางการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  ในการนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

รางวัลระดับหน่วยงาน 
ประเภทที่ 1 รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงที่สุด 

  รางวัลโล่เกียรติยศส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน 
โดยมีหน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจ านวน 11 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

1 หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
และรัฐสภา 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

2 ส่วนราชการระดับกรม กรมการปกครอง 
3 รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4 องค์การมหาชน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
5 หน่วยงานอื่นของรัฐและกองทุน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
6 สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
7 จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) จังหวัดอ่างทอง 
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 

9 เทศบาล เทศบาลต าบลจังหาร อ าเภอจังหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

/ที่ … 
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ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

10 องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านพลับ อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

  ประเภทที่ 2 รางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุด 
  รางวัลโล่เกียรติยศส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงสุดในแต่ละ
ประเภทหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจ านวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

1 หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
และรัฐสภา 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2 ส่วนราชการระดับกรม กรมการขนส่งทางราง 
3 รัฐวิสาหกิจ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
4 องค์การมหาชน ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน) 
5 หน่วยงานอื่นของรัฐและกองทุน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
6 สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
7 จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) จังหวัดก าแพงเพชร 
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 

9 เทศบาล เทศบาลต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

10 องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม้น อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเภทที่ 3 หน่วยงานที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA 
รางวัลประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) 
โดยมีหน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจ านวน 1,934 หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง และจังหวัด 
ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

1 หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
และรัฐสภา 

1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๒ ส่วนราชการระดับกรม ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

/ที่ … 
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ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

๒. ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๓. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๔. ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๕. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๖. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๗. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๘. กองทัพเรือ 
๙. กองทัพอากาศ 
๑๐. ส านักงบประมาณ 
๑๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๒. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๑๓. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑๔. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๑๕. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๑๖. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๑๗. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๑๘. กรมการท่องเที่ยว 
๑๙. กรมการปกครอง 
๒๐. กรมการพัฒนาชุมชน 
๒๑. กรมการศาสนา 
๒๒. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๒๓. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๒๔. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
๒๕. กรมท่ีดิน 
๒๖. กรมพัฒนาที่ดิน 
๒๗. กรมราชทัณฑ์ 
๒๘. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒๙. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

3 รัฐวิสาหกิจ ๑. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒. การเคหะแห่งชาติ 
๓. การประปานครหลวง 
๔. การประปาส่วนภูมิภาค 
๕. การไฟฟ้านครหลวง 

/ที่ … 
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ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

๖. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๗. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๘. การยาสูบแห่งประเทศไทย 
๙. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
๑๐. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๑. ธนาคารออมสิน 
๑๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๑๓. บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
๑๔. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 
๑๕. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
๑๖. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๑๗. องค์การสะพานปลา 

4 องค์การมหาชน ๑. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
๒. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๓. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๔. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๕. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 
๖. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
๗. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) 
๘. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
๙. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 
๑๐. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๑๑. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

5 หน่วยงานอื่นของรัฐและกองทุน ๑. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

/ที ่… 
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ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

๔. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๕. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 
๖. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

6 สถาบันอุดมศึกษา ๑. มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๔. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7 จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) ๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. จังหวัดจันทบุรี 
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. จังหวัดตรัง 
๕. จังหวัดนครพนม 
๖. จังหวัดนครสวรรค์ 
๗. จังหวัดบึงกาฬ 
๘. จังหวัดปราจีนบุรี 
๙. จังหวัดปัตตานี 
๑๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๑. จังหวัดพะเยา 
๑๒. จังหวัดพังงา 
๑๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๔. จังหวัดแพร่ 
๑๕. จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖. จังหวัดยโสธร 
๑๗. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๘. จังหวัดล าปาง 
๑๙. จังหวัดสมุทรปราการ 
๒๐. จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๑. จังหวัดสระแก้ว 
๒๒. จังหวัดสระบุรี 
๒๓. จังหวัดสิงห์บุรี 
๒๔. จังหวัดหนองคาย 

/ที่ … 
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ที ่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน 

๒๕. จังหวัดอ่างทอง 
๒๖. จังหวัดอ านาจเจริญ 
๒๗. จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที ่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 
1 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก 
2 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
3 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย 
4 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
5 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
6 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย 
7 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 
8 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลห้วยน้ าขาว 
9 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน 

10 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย 
11 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง 
12 กระบี่ เหนือคลอง เทศบาลต าบลเหนือคลอง 
13 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา 
14 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
15 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน 
16 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 
17 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่น 
18 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังศาลา 
19 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
20 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
21 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลล าพาน 
22 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง 
23 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลขมิ้น 
24 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลนาจารย์ 
25 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลนามน 
26 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลนามน 
27 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง 
28 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย 
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29 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง 
30 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา 
31 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา 
32 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า 
33 กาฬสินธุ์ ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า 
34 กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลกุดสิม 
35 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
36 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลโคกศรี 
37 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า 
38 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก 
39 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโดน 
40 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง 
41 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด 
42 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลนิคม 
43 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง 
44 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลค าม่วง 
45 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 
46 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง 
47 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ 
48 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ 
49 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
50 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ 
51 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ 
52 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลค าสร้างเที่ยง 
53 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี 
54 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ 
55 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า 
56 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
57 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลธ ารงค์ 
58 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
59 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร 
60 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า 
61 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห 
62 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเขือ 
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63 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย 
64 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส 
65 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ากระต่ายทอง 
66 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
67 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
68 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพลวง 
69 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 
70 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต 
71 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา 
72 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว 
73 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะโอน 
74 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
75 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
76 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 
77 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลส าราญ 
78 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าพระ 
79 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ 
80 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
81 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
82 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 
83 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านค้อ 
84 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง 
85 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
86 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา 
87 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
88 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองตูม 
89 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบึงเนียม 
90 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบัว 
91 ขอนแก่น บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวายนั่ง 
92 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆ้อง 
93 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลป่ามะนาว 
94 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลแก่นฝาง 
95 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลโคกงาม 
96 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระยืน 
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97 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระยืนมิ่งมงคล 
98 ขอนแก่น พระยืน องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
99 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง 

100 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง 
101 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
102 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
103 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลบ้านผือ 
104 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหัน 
105 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ 
106 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม 
107 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 
108 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
109 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
110 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลภูห่าน 
111 ขอนแก่น น้ าพอง เทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
112 ขอนแก่น น้ าพอง เทศบาลต าบลวังชัย 
113 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 
114 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง 
115 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
116 ขอนแก่น น้ าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน 
117 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย 
118 ขอนแก่น น้ าพอง เทศบาลต าบลกุดน้ าใส 
119 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
120 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลนาค า 
121 ขอนแก่น อุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ 
122 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
123 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
124 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลต าบลห้วยยาง 
125 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลต าบลน้ าอ้อม 
126 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า 
127 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ 
128 ขอนแกน่ บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
129 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลต าบลในเมือง 
130 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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131 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
132 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล 
133 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
134 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
135 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลเก่างิ้ว 
136 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ 
137 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
138 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม 
139 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
140 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
141 ขอนแก่น แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
142 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด 
143 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
144 ขอนแก่น แวงน้อย เทศบาลต าบลก้านเหลือง 
145 ขอนแกน่ แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
146 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลคึมชาด 
147 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ 
148 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
149 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
150 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
151 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือ 
152 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า 
153 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงเซิน 
154 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
155 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
156 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
157 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเพ็ก 
158 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน 
159 ขอนแก่น มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาข่า 
160 ขอนแก่น ชนบท เทศบาลต าบลชนบท 
161 ขอนแก่น ชนบท เทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ 
162 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก 
163 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
164 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม 
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165 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ 
166 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 
167 ขอนแก่น ภูผาม่าน เทศบาลต าบลโนนคอม 
168 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 
169 ขอนแก่น ภูผาม่าน เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
170 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาม่าน 
171 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลวังสวาป 
172 ขอนแก่น ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง 
173 ขอนแก่น ซ าสูง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย 
174 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย เทศบาลต าบลภูผาแดง 
175 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
176 ขอนแก่น หนองนาค า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดธาตุ 
177 ขอนแก่น หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า 
178 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลโคกส าราญ 
179 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
180 ขอนแก่น โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา 
181 ขอนแก่น โนนศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
182 ขอนแก่น โนนศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
183 ขอนแก่น โนนศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
184 ขอนแก่น เวียงเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าพัฒนา 
185 ขอนแก่น เวียงเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
186 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ 
187 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ 
188 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
189 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลแสลง 
190 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
191 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 
192 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ 
193 จันทบุรี ขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง 
194 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ 
195 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บ่อพุ 
196 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน 
197 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
198 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน เทศบาลต าบลโป่งน้ าร้อน 
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199 จันทบุรี มะขาม เทศบาลต าบลวังแซ้ม 
200 จันทบุรี มะขาม เทศบาลต าบลฉมัน 
201 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ 
202 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า 
203 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลปะตง 
204 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทรายขาว 
205 จันทบุรี นายายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม 
206 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 
207 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
208 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ 
209 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด 
210 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 
211 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ 
212 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
213 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ 
214 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 
215 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ 
216 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห 
217 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง 
218 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอุดมชลจร 
219 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง 
220 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เทศบาลต าบลบางคล้า 
221 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
222 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง 
223 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง 
224 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 
225 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว เทศบาลต าบลศาลาแดง 
226 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัว 
227 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางสมัคร 
228 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางผึ้ง 
229 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง 
230 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
231 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลท่าข้าม 
232 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย 
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233 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลเทพราช 
234 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
235 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกรูด 
236 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลเกาะขนุน 
237 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน 
238 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อน 
239 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 
240 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลหัวส าโรง 
241 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
242 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา 
243 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลก้อนแก้ว 
244 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า 
245 ชลบุร ี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลนาป่า 
246 ชลบุร ี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเหมือง 
247 ชลบุร ี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
248 ชลบุร ี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง 
249 ชลบุร ี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว 
250 ชลบุร ี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ 
251 ชลบุร ี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู 
252 ชลบุร ี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง 
253 ชลบุร ี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาซก 
254 ชลบุร ี พานทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง 
255 ชลบุร ี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
256 ชลบุร ี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
257 ชลบุร ี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 
258 ชลบุร ี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 
259 ชลบุร ี สัตหีบ เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 
260 ชลบุร ี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
261 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 
262 ชัยนาท เมืองชัยนาท องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย 
263 ชัยนาท เมืองชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
264 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลธรรมามูล 
265 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ 
266 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 
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267 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลมโนรมย์ 
268 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน 
269 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 
270 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร 
271 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา 
272 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์ 
273 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า 
274 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
275 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา 
276 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก 
277 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก 
278 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลสรรคบุรี 
279 ชัยนาท สรรคบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเที่ยงแท้ 
280 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลดอนก า 
281 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา 
282 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน 
283 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน 
284 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
285 ชัยนาท เนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม 
286 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 
287 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
288 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลต าบลชีลอง 
289 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 
290 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
291 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ 
292 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลนางแดด 
293 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 
294 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ้านเพชร 
295 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ 
296 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลท่ายาง 
297 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลนาชะอัง 
298 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ 
299 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ 
300 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ 
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301 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลปะทิว 
302 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 
303 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
304 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าจืด 
305 ชุมพร หลังสวน เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
306 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลพ้อแดง 
307 ชุมพร ละแม เทศบาลต าบลละแม 
308 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง 
309 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะ 
310 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง 
311 ชุมพร สว ี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งระยะ 
312 ชุมพร สว ี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทะลุ 
313 ชุมพร ทุ่งตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก 
314 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลท่าสุด 
315 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
316 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลเวียงชัย 
317 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 
318 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง 
319 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
320 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน 
321 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
322 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลโยนก 
323 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม 
324 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
325 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
326 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี 
327 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
328 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
329 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง 
330 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่างิ้ว 
331 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ 
332 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลช้างเผือก 
333 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
334 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลป่าแดด 
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335 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย 
336 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 
337 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
338 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก 
339 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
340 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองงาย 
341 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย 
342 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ 
343 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ 
344 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
345 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
346 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม 
347 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
348 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง 
349 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ 
350 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
351 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
352 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลน้ าแพร่ 
353 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า 
354 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
355 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
356 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
357 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊า 
358 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม 
359 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงท่ากาน 
360 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 
361 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน 
362 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง 
363 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง 
364 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา 
365 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 
366 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
367 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร 
368 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ 
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369 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหางดง 
370 เชียงใหม ่ หางดง เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 
371 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลท่าข้าม 
372 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง 
373 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ 
374 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 
375 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน 
376 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลขัวมุง 
377 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
378 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห 
379 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง 
380 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 
381 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
382 เชียงใหม ่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา 
383 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทร์ 
384 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
385 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง 
386 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ 
387 ตรัง กันตงั องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
388 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
389 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
390 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
391 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง 
392 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
393 ตรัง สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน 
394 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด 
395 ตรัง สิเกา เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 
396 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยยอด 
397 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลบางดี 
398 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง 
399 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปูน 
400 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลล าภูรา 
401 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลนาวง 
402 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
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403 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 
404 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง 
405 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ 
406 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
407 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
408 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ 
409 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้ง 
410 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย 
411 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลเนินทราย 
412 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม 
413 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง 
414 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลช าราก 
415 ตราด คลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 
416 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ 
417 ตราด เขาสมิง เทศบาลต าบลแสนตุ้ง 
418 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม 
419 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลประณีต 
420 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี 
421 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรีย์ 
422 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 
423 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเหนือ 
424 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
425 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 
426 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
427 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ 
428 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา 
429 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน 
430 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
431 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลอุ้มผาง 
432 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี 
433 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
434 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง 
435 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะกระบือ 
436 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 
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437 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ 
438 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม 
439 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลพระประโทน 
440 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
441 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
442 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลดอนยายหอม 
443 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 
444 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง 
445 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองดินแดง 
446 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
447 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ 
448 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
449 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
450 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ 
451 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา 
452 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 
453 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค 
454 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าต าหนัก 
455 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนียด 
456 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน 
457 นครปฐม นครชัยศร ี องค์การบริหารส่วนต าบลไทยยาวาส 
458 นครปฐม ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม 
459 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
460 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
461 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
462 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน 
463 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง 
464 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทรป่า 
465 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลหินมูล 
466 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตูม 
467 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร 
468 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลล าพญา 
469 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา 
470 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง 
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471 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด 
472 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง 
473 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา 
474 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลยายชา 
475 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
476 นครปฐม พุทธมณฑล เทศบาลต าบลคลองโยง 
477 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
478 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
479 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
480 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
481 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม 
482 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา 
483 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
484 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง 
485 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 
486 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเหม้า 
487 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด 
488 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
489 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 
490 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
491 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
492 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
493 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
494 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลบ้านข่า 
495 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว 
496 นครพนม นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ 
497 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหัวบ่อ 
498 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ 
499 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล 
500 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ 
501 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย์ 
502 นครราชสีมา คง เทศบาลต าบลเมืองคง 
503 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
504 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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505 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ 
506 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหลื่อม 
507 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
508 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
509 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 
510 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกราด 
511 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
512 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลบิง 
513 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
514 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 
515 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
516 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง 
517 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
518 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 
519 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงอ้อ 
520 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
521 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลขุย 
522 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
523 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี 
524 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
525 นครศรีธรรมราช ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล 
526 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก 
527 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลต าบลจันดี 
528 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลควนกลาง 
529 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ 
530 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา เทศบาลต าบลท่าศาลา 
531 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
532 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
533 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี 
534 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก 
535 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง 
536 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย 
537 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลต าบลที่วัง 
538 นครศรีธรรมราช นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน 
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539 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 
540 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลท่ายาง 
541 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 
542 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพญา 
543 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
544 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง 
545 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
546 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลสี่ขีด 
547 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลต าบลหัวไทร 
548 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
549 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
550 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลรามแก้ว 
551 นครศรีธรรมราช พระพรหม องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ 
552 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
553 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางแดด 
554 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกรียงไกร 
555 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลแควใหญ่ 
556 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเลื่อน 
557 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
558 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก 
559 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก 
560 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระหลวง 
561 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ 
562 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 
563 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน 
564 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 
565 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน 
566 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
567 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน 
568 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเสนาท 
569 นครสวรรค์ โกรกพระ เทศบาลต าบลโกรกพระ 
570 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลโกรกพระ 
571 นครสวรรค์ โกรกพระ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ 
572 นครสวรรค์ โกรกพระ เทศบาลต าบลบางประมุง 
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573 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
574 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง 
575 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว 
576 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา 
577 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสูง 
578 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 
579 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลต าบลทับกฤช 
580 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช 
581 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุล 
582 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 
583 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน 
584 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพันลาน 
585 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
586 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่สิงห์ 
587 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง 
588 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤชใต้ 
589 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
590 นครสวรรค์ หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบัว 
591 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ 
592 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 
593 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม 
594 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วใต้ 
595 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ 
596 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย 
597 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 
598 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบ้านแดน 
599 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
600 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด 
601 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลตาสัง 
602 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
603 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตางู 
604 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปลาทู 
605 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล 
606 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ 
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607 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 
608 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 
609 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
610 นครสวรรค์ ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 
611 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี 
612 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค 
613 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลจันเสน 
614 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ 
615 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม้อ 
616 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต 
617 นครสวรรค์ ท่าตะโก เทศบาลต าบลท่าตะโก 
618 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะโก 
619 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก 
620 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
621 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
622 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลวังมหากร 
623 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 
624 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ 
625 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลพนมเศษ 
626 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
627 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเดื่อ 
628 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย 
629 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท 
630 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย 
631 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี 
632 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลพยุหะ 
633 นครสวรรค์ พยุหะคีร ี องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะกอก 
634 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว 
635 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก 
636 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว 
637 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลย่านมัทรี 
638 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง 
639 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าทรง 
640 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขากะลา 

/ที่ … 



-๒๕- 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 
641 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล 
642 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว 
643 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดยาว 
644 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวังม้า 
645 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยละคร 
646 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแก 
647 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนมวัว 
648 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี้เหล็ก 
649 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 
650 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 
651 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
652 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลตากฟ้า 
653 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ 
654 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพิกุล 
655 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลพุนกยูง 
656 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 
657 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชายธง 
658 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก์ 
659 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ่าน 
660 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน 
661 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน 
662 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์ 
663 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
664 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 
665 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลเมืองบางแม่นาง 
666 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหิน 
667 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 
668 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
669 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 
670 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย 
671 นนทบุรี ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย 
672 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
673 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
674 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 
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675 นราธิวาส ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ 
676 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง 
677 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลนานาค 
678 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต 
679 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ 
680 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ 
681 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
682 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ 
683 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
684 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส 
685 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลกาลิซา 
686 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร 
687 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
688 นราธิวาส แว้ง เทศบาลต าบลแว้ง 
689 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง 
690 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ 
691 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
692 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
693 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
694 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
695 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
696 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก 
697 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
698 น่าน แม่จริม เทศบาลต าบลหนองแดง 
699 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาหลวง 
700 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงของ 
701 น่าน นาน้อย เทศบาลต าบลศรีษะเกษ 
702 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร 
703 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา 
704 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลผาทอง 
705 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา 
706 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา 
707 น่าน ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลปอน 
708 น่าน ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 
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709 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง 
710 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
711 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
712 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 
713 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
714 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ 
715 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
716 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า 
717 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง 
718 บึงกาฬ เมืองบงึกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ 
719 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี 
720 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี 
721 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งเปือย 
722 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู 
723 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง 
724 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ 
725 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง 
726 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 
727 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 
728 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ 
729 บึงกาฬ โซ่พิสัย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย 
730 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
731 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ 
732 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา 
733 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลเซกา 
734 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง 
735 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 
736 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลป่งไฮ 
737 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจั้น 
738 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด 
739 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด 
740 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม 
741 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
742 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด 
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743 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยอง 
744 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลนากั้ง 
745 บึงกาฬ ปากคาด เทศบาลต าบลปากคาด 
746 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลา 
747 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาดง 
748 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
749 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
750 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า 
751 บึงกาฬ ศรีวิไล เทศบาลต าบลศรีวิไล 
752 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
753 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
754 บึงกาฬ บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
755 บึงกาฬ บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
756 บึงกาฬ บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
757 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด 
758 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง 
759 บุรีรัมย์ คูเมือง เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
760 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
761 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 
762 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
763 บุรีรัมย์ หนองก่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ชัย 
764 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย 
765 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
766 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล 
767 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
768 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
769 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลหูท านบ 
770 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
771 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ 
772 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข 
773 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง 
774 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน 
775 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง 
776 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 

/ที่ … 



-๒๙- 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 
777 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
778 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลเขาน้อย 
779 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน 
780 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 
781 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
782 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
783 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ 
784 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
785 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม 
786 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
787 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลโคกมะกอก 
788 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ 
789 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ 
790 ปราจีนบุรี กบินทร์บรุี เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
791 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
792 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
793 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี 
794 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
795 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
796 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
797 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
798 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
799 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง 
800 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ 
801 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
802 ปราจีนบุรี นาดี เทศบาลต าบลนาดี 
803 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลส าพันตา 
804 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน 
805 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 
806 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเบา 
807 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
808 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย 
809 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย 
810 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
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811 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
812 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ 
813 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
814 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
815 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม 
816 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง 
817 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 
818 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
819 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์ 
820 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ เทศบาลต าบลโคกปีบ 
821 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
822 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
823 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลบาราโหม 
824 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง 
825 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล 
826 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลบาราเฮาะ 
827 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด 
828 ปัตตานี โคกโพธิ์ เทศบาลต าบลนาประดู่ 
829 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ 
830 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 
831 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ 
832 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี 
833 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลคอลอตันหยง 
834 ปัตตานี หนองจิก เทศบาลต าบลหนองจิก 
835 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลตุยง 
836 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลลิปะสะโง 
837 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ 
838 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
839 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้ าบ่อ 
840 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลถนน 
841 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลกระหวะ 
842 ปัตตานี ทุ่งยางแดง องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
843 ปัตตานี ทุ่งยางแดง องค์การบริหารส่วนต าบลปากู 
844 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 
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845 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิ้ง 
846 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเก่า 
847 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน 
848 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกะดุนง 
849 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
850 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 
851 ปัตตานี ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
852 ปัตตานี ยะหริ่ง เทศบาลต าบลตอหลัง 
853 ปัตตานี ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตาลีอายร์ 
854 ปัตตานี ยะหริ่ง เทศบาลต าบลยะหริ่ง 
855 ปัตตานี ยะหริ่ง เทศบาลต าบลบางปู 
856 ปัตตานี ยะหริ่ง เทศบาลต าบลตันหยง 
857 ปัตตานี ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะรัง 
858 ปัตตานี ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ 
859 ปัตตานี ยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง 
860 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง 
861 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
862 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม 
863 ปัตตานี กะพ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละดือรามัน 
864 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
865 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ 
866 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 
867 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
868 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าหลวง 
869 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
870 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพง 
871 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง 
872 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเต้า 
873 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลพระอินทราชา 
874 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ 
875 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลบางกระสั้น 
876 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางประแดง 
877 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลับ 
878 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 
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879 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 
880 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม 
881 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลทับน้ า 
882 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 
883 พระนครศรีอยุธยา ภาช ี องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว 
884 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
885 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 
886 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค 
887 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
888 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหีบ 
889 พระนครศรีอยุธยา อุทัย เทศบาลต าบลอุทัย 
890 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า 
891 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เทศบาลต าบลมหาราช 
892 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
893 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
894 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง 
895 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลสันป่าม่วง 
896 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
897 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา 
898 พังงา เมืองพังงา เทศบาลต าบลบางเตย 
899 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด 
900 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาโงก 
901 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ 
902 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ 
903 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน 
904 พังงา กะปง องค์การบริหารส่วนต าบลท่านา 
905 พังงา กะปง องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ 
906 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า 
907 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม 
908 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล 
909 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย 
910 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน 
911 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลบางนายสี 
912 พังงา ตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง 
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913 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลคึกคัก 
914 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน 
915 พังงา คุระบุรี เทศบาลต าบลคุระบุรี 
916 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน 
917 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ 
918 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว 
919 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น 
920 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
921 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย 
922 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลพญาขัน 
923 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน 
924 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ 
925 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประทับช้าง 
926 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 
927 พิจิตร ทับคล้อ เทศบาลต าบลทับคล้อ 
928 พิจิตร ดงเจริญ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 
929 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
930 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก 
931 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก 
932 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ 
933 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลบ้านคลอง 
934 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ากุ่ม 
935 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
936 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง 
937 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม 
938 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 
939 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
940 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมื่นราม 
941 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม 
942 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง 
943 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
944 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
945 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
946 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
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947 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 
948 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
949 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
950 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยท่าช้าง 
951 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
952 เพชรบุรี บ้านลาด เทศบาลต าบลบ้านลาด 
953 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
954 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก 
955 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งออก 
956 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
957 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลต าบลตาลเดี่ยว 
958 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
959 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก 
960 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไขว่ 
961 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด 
962 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย 
963 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า เทศบาลต าบลหล่มเก่า 
964 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกาะ 
965 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 
966 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลสระประดู่ 
967 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 
968 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง 
969 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี เทศบาลต าบลพุเตย 
970 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลพุขาม 
971 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลซับน้อย 
972 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลต าบลสว่างวัฒนา 
973 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด 
974 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย 
975 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ 
976 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 
977 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
978 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลนาเฉลียง 
979 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลยางงาม 
980 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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981 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมอทอด 
982 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลซับไม้แดง 
983 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
984 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังพิกุล 
985 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลพญาวัง 
986 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน 
987 เพชรบูรณ์ น้ าหนาว องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง 
988 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
989 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
990 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 
991 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร 
992 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 
993 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย 
994 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
995 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต 
996 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบ้านถิ่น 
997 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลวังหงส์ 
998 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี 
999 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว 

1000 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
1001 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยม 
1002 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา 
1003 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง 
1004 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลบ้านเวียง 
1005 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางตาล 
1006 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ 
1007 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
1008 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทราย 
1009 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
1010 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลบ้านปิน 
1011 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า 
1012 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลปากกาง 
1013 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
1014 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเหล็กลอง 
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1015 แพร่ สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น 
1016 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเม่น 
1017 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 
1018 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมูล 
1019 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
1020 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง 
1021 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง 
1022 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ 
1023 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 
1024 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลสบสาย 
1025 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง 
1026 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลเด่นชัย 
1027 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นชัย 
1028 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลแม่จั๊ว 
1029 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย 
1030 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
1031 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย 
1032 แพร่ สอง เทศบาลต าบลสอง 
1033 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
1034 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลแดนชุมพล 
1035 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว 
1036 แพร่ วังชิ้น เทศบาลต าบลวังชิ้น 
1037 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ้น 
1038 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน 
1039 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง 
1040 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
1041 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
1042 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 
1043 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารัด 
1044 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวง 
1045 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม 
1046 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแค้ว 
1047 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
1048 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา 
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1049 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลราไวย์ 
1050 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลกะรน 
1051 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 
1052 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง 
1053 ภูเก็ต กะทู้ องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา 
1054 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 
1055 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี 
1056 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลเชิงทะเล 
1057 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
1058 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลป่าคลอก 
1059 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู 
1060 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
1061 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบัวบาน 
1062 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
1063 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
1064 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
1065 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก 
1066 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง 
1067 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย 
1068 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง 
1069 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลภูวง 
1070 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1071 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง 
1072 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฮ้ี 
1073 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวด 
1074 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
1075 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลน้ าค าใหญ่ 
1076 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง 
1077 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด 
1078 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
1079 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ 
1080 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า 
1081 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 
1082 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางโอก 
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1083 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
1084 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล 
1085 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด 
1086 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
1087 ยโสธร กุดชุม เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา 
1088 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโส่ 
1089 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
1090 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
1091 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทัน 
1092 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า 
1093 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ 
1094 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน 
1095 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจริญ 
1096 ยโสธร ป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 
1097 ยโสธร ป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย 
1098 ยโสธร ป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก 
1099 ยโสธร ป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง 
1100 ยโสธร ป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 
1101 ยโสธร มหาชนะชัย เทศบาลต าบลฟ้าหยาด 
1102 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทราย 
1103 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงแก 
1104 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม 
1105 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลค้อวัง 
1106 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท 
1107 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี 
1108 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดแห่ 
1109 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ 
1110 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าค า 
1111 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย 
1112 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ 
1113 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
1114 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 
1115 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
1116 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
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1117 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย 
1118 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
1119 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1120 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสีแก้ว 
1121 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปอภาร 
1122 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 
1123 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
1124 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
1125 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโนนตาล 
1126 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง 
1127 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
1128 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย 
1129 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเมืองบัว 
1130 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
1131 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง 
1132 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
1133 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง 
1134 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ 
1135 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1136 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม 
1137 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสว่าง 
1138 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง 
1139 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงครั่งน้อย 
1140 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ 
1141 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวแดง 
1142 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน 
1143 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโพนสูง 
1144 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า 
1145 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
1146 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหัวช้าง 
1147 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหนองผือ 
1148 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ 
1149 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลโคกล่าม 
1150 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส 
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1151 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
1152 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลอีง่อง 
1153 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
1154 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
1155 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
1156 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
1157 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 
1158 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
1159 รอ้ยเอ็ด ธวัชบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลธวัชบุรี 
1160 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
1161 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
1162 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
1163 ร้อยเอ็ด พนมไพร เทศบาลต าบลพนมไพร 
1164 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลพนมไพร 
1165 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 
1166 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทัพไทย 
1167 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลวารีสวัสดิ์ 
1168 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
1169 ร้อยเอ็ด พนมไพร เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย 
1170 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลนานวล 
1171 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮ 
1172 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
1173 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ 
1174 ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนต าบลชานุวรรณ 
1175 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง 
1176 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ 
1177 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
1178 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี 
1179 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีสว่าง 
1180 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า 
1181 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี 
1182 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง 
1183 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว 
1184 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี 
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1185 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง 
1186 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลต าบลชัยวารี 
1187 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย 
1188 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า 
1189 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลต าบลอัคคะค า 
1190 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด 
1191 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลต าบลค าพอุง 
1192 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโอง 
1193 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรี 
1194 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก 
1195 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
1196 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 
1197 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลกกโพธิ์ 
1198 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
1199 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
1200 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลเสลภูมิ 
1201 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 
1202 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลเมืองไพร 
1203 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลนาแซง 
1204 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลนาเมือง 
1205 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลวังหลวง 
1206 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน 
1207 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว 
1208 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง 
1209 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
1210 ร้อยเอ็ด เสลภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ 
1211 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 
1212 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู 
1213 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ เทศบาลต าบลดอกไม้ 
1214 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ เทศบาลต าบลหินกอง 
1215 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
1216 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโทน 
1217 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
1218 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าค า 
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1219 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
1220 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
1221 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมือง 
1222 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ เทศบาลต าบลจ าปาขัน 
1223 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง 
1224 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหิน 
1225 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง 
1226 ร้อยเอ็ด โพนทราย เทศบาลต าบลโพนทราย 
1227 ร้อยเอ็ด โพนทราย เทศบาลต าบลสามขา 
1228 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่าง 
1229 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า 
1230 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว 
1231 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
1232 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ 
1233 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแจ้ง 
1234 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม 
1235 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมื่นถ่าน 
1236 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
1237 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา 
1238 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
1239 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
1240 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ 
1241 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี 
1242 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร 
1243 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
1244 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ 
1245 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย 
1246 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ 
1247 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจิก 
1248 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย 
1249 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง 
1250 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลบ้านบาก 
1251 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด 
1252 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลจังหาร 
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1253 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลดงสิงห์ 
1254 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลผักแว่น 
1255 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ 
1256 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ 
1257 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
1258 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า 
1259 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม้น 
1260 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
1261 ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี 
1262 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
1263 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 
1264 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย 
1265 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม 
1266 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลมะบ้า 
1267 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
1268 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด 
1269 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลหงาว 
1270 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลบางนอน 
1271 ระนอง เมืองระนอง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้น 
1272 ระนอง กะเปอร์ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงกลวง 
1273 ระนอง กระบุรี เทศบาลต าบลน้ าจืด 
1274 ระนอง กระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อย 
1275 ระนอง กระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลล าเลียง 
1276 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 
1277 ระยอง บ้านฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน 
1278 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 
1279 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 
1280 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลบ้านนา 
1281 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 
1282 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน 
1283 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด 
1284 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอ่ียม 
1285 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลต าบลบ้านค่าย 
1286 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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1287 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลต าบลชากบก 
1288 ระยอง ปลวกแดง องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง 
1289 ระยอง ปลวกแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไร่ 
1290 ระยอง นิคมพัฒนา เทศบาลต าบลมาบข่า 
1291 ระยอง นิคมพัฒนา เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา 
1292 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน 
1293 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 
1294 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
1295 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
1296 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 
1297 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
1298 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม 
1299 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
1300 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม 
1301 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
1302 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
1303 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค 
1304 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา 
1305 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมาก 
1306 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลป่าตาล 
1307 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 
1308 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
1309 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
1310 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลต าบลดีลัง 
1311 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย 
1312 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขุนราม 
1313 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสุด 
1314 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว 
1315 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
1316 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
1317 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
1318 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง 
1319 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
1320 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

/ที่ … 



-๔๕- 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 
1321 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม 
1322 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
1323 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินด า 
1324 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
1325 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะรัง 
1326 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว 
1327 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
1328 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี 
1329 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม 
1330 ลพบุรี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว 
1331 ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางลี่ 
1332 ลพบรุ ี ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโคกสลุด 
1333 ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
1334 ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
1335 ลพบุรี ท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
1336 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
1337 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทราย 
1338 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย 
1339 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินปัก 
1340 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพ่ึง 
1341 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 
1342 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 
1343 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
1344 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง 
1345 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน 
1346 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลสายห้วยแก้ว 
1347 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสอน 
1348 ลพบุรี บ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 
1349 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงงา 
1350 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง 
1351 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง 
1352 ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
1353 ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งผักกูด 
1354 ลพบุรี สระโบสถ์ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ 
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1355 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ 
1356 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
1357 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
1358 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
1359 ลพบุรี ล าสนธ ิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ 
1360 ลพบุรี ล าสนธ ิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 
1361 ลพบุรี ล าสนธ ิ องค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก 
1362 ลพบุรี หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง 
1363 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
1364 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
1365 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
1366 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองพิชัย 
1367 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
1368 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา 
1369 ล าปาง แจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม 
1370 ล าปาง วังเหนือ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
1371 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
1372 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเถินบุรี 
1373 ล าปาง แม่พริก เทศบาลต าบลแม่ปุ 
1374 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
1375 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
1376 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลริมปิง 
1377 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
1378 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลป่าสัก 
1379 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู 
1380 ล าพูน ลี้ เทศบาลต าบลแม่ตืน 
1381 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
1382 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
1383 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ 
1384 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ 
1385 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน 
1386 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลน้ าสวย 
1387 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
1388 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก 
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1389 เลย นาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด 
1390 เลย นาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสวรรค์ 
1391 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน 
1392 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว 
1393 เลย ปากชม เทศบาลต าบลปากชม 
1394 เลย ด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย 
1395 เลย ด่านซ้าย เทศบาลต าบลศรีสองรัก 
1396 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
1397 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม 
1398 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน 
1399 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง 
1400 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพึง 
1401 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
1402 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 
1403 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจิก 
1404 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง 
1405 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม 
1406 เลย ท่าลี่ เทศบาลต าบลท่าลี่ 
1407 เลย ท่าลี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
1408 เลย ท่าลี่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
1409 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น 
1410 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 
1411 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า 
1412 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
1413 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง 
1414 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
1415 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
1416 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
1417 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเสลา 
1418 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลจะกง 
1419 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
1420 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง 
1421 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
1422 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย 
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1423 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ 
1424 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ 
1425 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว 
1426 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
1427 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
1428 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลขม้ิน 
1429 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลงิ้วด่อน 
1430 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
1431 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด 
1432 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง 
1433 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน 
1434 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดแฮด 
1435 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดไห 
1436 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลวังยาง 
1437 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
1438 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงชุม 
1439 สกลนคร วาริชภูม ิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
1440 สกลนคร วาริชภูม ิ เทศบาลต าบลปลาโหล 
1441 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 
1442 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม 
1443 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
1444 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า 
1445 สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลต าบลห้วยหลัว 
1446 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง 
1447 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลท่าก้อน 
1448 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 
1449 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน 
1450 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี 
1451 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลแวง 
1452 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเนิ้ง 
1453 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา 
1454 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
1455 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
1456 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลบ้านโพน 
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1457 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว 
1458 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้น 
1459 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว 
1460 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
1461 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขุด 
1462 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแดง 
1463 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น 
1464 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวาย 
1465 สงขลา สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย 
1466 สงขลา รัตภูม ิ เทศบาลต าบลก าแพงเพชร 
1467 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 
1468 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลปริก 
1469 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว 
1470 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลส านักขาม 
1471 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 
1472 สงขลา บางกล่ า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
1473 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าขาด 
1474 สงขลา คลองหอยโข่ง เทศบาลต าบลทุ่งลาน 
1475 สงขลา คลองหอยโข่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา 
1476 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
1477 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง 
1478 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจัน 
1479 สตูล ละงู เทศบาลต าบลก าแพง 
1480 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
1481 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 
1482 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
1483 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก 
1484 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางยี่รงค์ 
1485 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางกระบือ 
1486 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่ 
1487 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
1488 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 
1489 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
1490 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าจืด 
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1491 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
1492 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 
1493 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
1494 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย 
1495 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 
1496 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ 
1497 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลดอนไก่ดี 
1498 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอ าแพง 
1499 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
1500 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 
1501 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลต าบลศาลาล าดวน 
1502 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม 
1503 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว 
1504 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
1505 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
1506 สระแก้ว ตาพระยา เทศบาลต าบลตาพระยา 
1507 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
1508 สระแก้ว วังน้ าเย็น เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 
1509 สระแก้ว วัฒนานคร เทศบาลต าบลวัฒนานคร 
1510 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน 
1511 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ 
1512 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง 
1513 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม 
1514 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน 
1515 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 
1516 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
1517 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส 
1518 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
1519 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร 
1520 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก 
1521 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
1522 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
1523 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
1524 สระแก้ว โคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
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1525 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง 
1526 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง 
1527 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
1528 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก 
1529 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
1530 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร 
1531 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 
1532 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า 
1533 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกุด 
1534 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย 
1535 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง 
1536 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ 
1537 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
1538 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลชะอม 
1539 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
1540 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง 
1541 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหัก 
1542 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ 
1543 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลคชสิทธิ์ 
1544 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ 
1545 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย 
1546 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลไผ่ต่ า 
1547 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม-โพนทอง 
1548 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหินกอง 
1549 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
1550 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไข่น้ า 
1551 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
1552 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง 
1553 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลต าบลหนองหมู 
1554 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู 
1555 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า 
1556 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
1557 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง 
1558 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
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1559 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญธรรม 
1560 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 
1561 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ 
1562 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลไก่เส่า 
1563 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
1564 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลสร่างโศก 
1565 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลตลาดน้อย 
1566 สระบุรี บ้านหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่หรเทพ 
1567 สระบุรี บ้านหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
1568 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลท่าลาน 
1569 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลหนองบัว 
1570 สระบุรี ดอนพุด องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะงาว 
1571 สระบุรี หนองโดน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลับ 
1572 สระบุรี หนองโดน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
1573 สระบุรี พระพุทธบาท องค์การบริหารส่วนต าบลพุค าจาน 
1574 สระบุรี พระพุทธบาท องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
1575 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 
1576 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลต าบลพุกร่าง 
1577 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลต าบลหนองแก 
1578 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลเสาไห้ 
1579 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลบ้านยาง 
1580 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
1581 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลหัวปลวก 
1582 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม 
1583 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม 
1584 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง 
1585 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
1586 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ 
1587 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
1588 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ 
1589 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลแสลงพัน 
1590 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลค าพราน 
1591 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง 
1592 สระบุรี วังม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
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1593 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลพุแค 
1594 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
1595 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
1596 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
1597 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ 
1598 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ 
1599 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์ 
1600 สิงห์บุรี บางระจัน เทศบาลเมืองบางระจัน 
1601 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจ่า 
1602 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลสระแจง 
1603 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
1604 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจัน 
1605 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
1606 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลคอทราย 
1607 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 
1608 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
1609 สิงห์บุรี พรหมบุรี เทศบาลต าบลพรหมบุรี 
1610 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง 
1611 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
1612 สิงห์บุรี ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ 
1613 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
1614 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
1615 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตาล 
1616 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชัย 
1617 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตลิ่งชัน 
1618 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
1619 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง 
1620 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน 
1621 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว 
1622 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
1623 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร 
1624 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง 
1625 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม 
1626 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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1627 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก 
1628 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม 
1629 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม เทศบาลต าบลกลางดง 
1630 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง 
1631 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
1632 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าเสด็จ 
1633 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง 
1634 สุพรรณบุรี เมอืงสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลโพธิ์พระยา 
1635 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาพระ 
1636 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
1637 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียว 
1638 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว 
1639 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เทศบาลต าบลโคกคราม 
1640 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลสาลี 
1641 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว 
1642 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา 
1643 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
1644 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน 
1645 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 
1646 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลบ้านโข้ง 
1647 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 
1648 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส 
1649 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
1650 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา 
1651 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
1652 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 
1653 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม 
1654 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา 
1655 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด 
1656 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลเวียง 
1657 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก 
1658 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชนะ 
1659 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง 
1660 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา 
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1661 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
1662 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
1663 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เทศบาลต าบลบ้านตาขุน 
1664 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลพนม 
1665 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง 
1666 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง 
1667 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเสวียด 
1668 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลท่าชี 
1669 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ 
1670 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
1671 สุราษฎร์ธานี พระแสง เทศบาลต าบลย่านดินแดง 
1672 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน 
1673 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหัวควาย 
1674 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 
1675 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
1676 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
1677 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสว่าง 
1678 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
1679 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย 
1680 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 
1681 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
1682 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 
1683 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว 
1684 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม 
1685 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
1686 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 
1687 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนครก 
1688 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
1689 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ 
1690 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง 
1691 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มระวี 
1692 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
1693 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสุข 
1694 สุรินทร์ ปราสาท เทศบาลต าบลกังแอน 
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1695 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
1696 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
1697 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลคูตัน 
1698 สุรินทร์ กาบเชิง เทศบาลต าบลโคกตะเคียน 
1699 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ 
1700 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
1701 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระฆัง 
1702 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลคม 
1703 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจารย์ 
1704 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาตุม 
1705 สุรินทร์ ล าดวน เทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ 
1706 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน 
1707 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลอู่โลก 
1708 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย 
1709 สุรินทร์ บัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด 
1710 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก 
1711 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน 
1712 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง 
1713 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลปะโค 
1714 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ 
1715 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลต าบลโพนสา 
1716 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง 
1717 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง 
1718 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ 
1719 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว 
1720 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
1721 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
1722 หนองคาย สังคม เทศบาลต าบลสังคม 
1723 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
1724 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
1725 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงสวรรค์ 
1726 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลกุดดู่ 
1727 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลบ้านค้อ 
1728 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
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1729 หนองบัวล าภู ศรีบญุเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก 
1730 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบ้านโคก 
1731 อ่างทอง โพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอินทประมูล 
1732 อ่างทอง โพธิ์ทอง เทศบาลต าบลทางพระ 
1733 อ่างทอง แสวงหา เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
1734 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีพราน 
1735 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น 
1736 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
1737 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าลอง 
1738 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก 
1739 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 
1740 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน้ าปลีก 
1741 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า 
1742 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
1743 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
1744 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
1745 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม 
1746 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
1747 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลชานุมาน 
1748 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว 
1749 อ านาจเจริญ ชานุมาน เทศบาลต าบลโคกก่ง 
1750 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลลือ 
1751 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย 
1752 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม 
1753 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน 
1754 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพนา 
1755 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวียง 
1756 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง 
1757 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า 
1758 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
1759 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า 
1760 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 
1761 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลสร้างก่อ 
1762 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลกุดจับ 
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1763 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
1764 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเลียน 
1765 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ 
1766 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใต้ 
1767 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า 
1768 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
1769 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลสีออ 
1770 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลปะโค 
1771 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีส าราญ 
1772 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลทมนางาม 
1773 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลโคกสูง 
1774 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะแบง 
1775 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลบ้านเชียง 
1776 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสระปลา 
1777 อุดรธานี ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งฝน 
1778 อุดรธานี ทุ่งฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
1779 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 
1780 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน 
1781 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 
1782 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 
1783 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี 
1784 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า 
1785 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดทอง 
1786 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมกอ 
1787 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ 
1788 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง 
1789 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
1790 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวคู 
1791 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี 
1792 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
1793 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
1794 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านยวด 
1795 อุดรธานี สร้างคอม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด 
1796 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

/ที่ … 



-๕๙- 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 
1797 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลต าบลแสงสว่าง 
1798 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลต าบลนาดี 
1799 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง 
1800 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านก้อง 
1801 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย 
1802 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
1803 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง 
1804 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน 
1805 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลท่าปลา 
1806 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม 
1807 อุตรดิตถ์ น้ าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไคร้ 
1808 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก 
1809 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 
1810 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง 
1811 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
1812 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าซึม 
1813 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลต าบลหาดทนง 
1814 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน 
1815 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเนินแจง 
1816 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
1817 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างแจ้งสบายใจ 
1818 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง 
1819 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ 
1820 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพง 
1821 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
1822 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
1823 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ 
1824 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา 
1825 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช 
1826 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย 
1827 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู 
1828 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม 
1829 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข่า 
1830 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

/ที่ … 



-๖๐- 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 
1831 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู 
1832 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
1833 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
1834 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกษม 
1835 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 
1836 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก 

รางวัลระดับจังหวัด 
ประเภทที่ 1 รางวัลจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

  รางวัลโล่เกียรติยศส าหรับจังหวัดที่มีสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) สูงสุด โดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลจ านวน 4 จังหวัด ดังนี้ 
  ๑) นครสวรรค์ 
  ๒) บึงกาฬ 
  ๓) สิงห์บุรี 
  ๔) ภูเก็ต 

ประเภทที่ 2 รางวัลจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมาย 
  รางวัลประกาศเกียรติคุณส าหรับจังหวัดที่มีสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ 
(85 คะแนนขึ้นไป) โดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลจ านวน 23 จังหวัด ดังนี้ 
  ๑) ขอนแก่น 
  ๒) ชัยนาท 
  ๓) ตรัง 
  ๔) ตราด 
  ๕) นครปฐม 
  ๖) นราธิวาส 
  ๗) น่าน 
  ๘) ปราจีนบุรี 
  ๙) ปัตตานี 
  ๑๐) พังงา 
  ๑๑) เพชรบูรณ์ 
  ๑๒) แพร่ 
  ๑๓) ยโสธร 
  ๑๔) ร้อยเอ็ด 
  ๑๕) ระนอง 

/๑๖) … 



-๖๑- 
 

  ๑๖) ลพบุรี 
  ๑๗) เลย 
  ๑๘) สกลนคร 
  ๑๙) สมุทรสงคราม 
  ๒๐) สมุทรสาคร 
  ๒๑) สระแก้ว 
  ๒๒) สระบุรี 
  ๒๓) อุดรธานี 
หมายเหตุ : หน่วยงานภายในจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานครฯ) 

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. โดย ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จะประสานงานกับ
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเพ่ือรับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. 256๕ 
 
                                                               
 

(นายนิวัติไชย  เกษมมงคล) 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 


