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ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบจ.กระบี่

2 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ ทม.กระบี่

3 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบต.เขาคราม

4 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบต.ไสไทย

5 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบต.อา่วนาง

6 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบต.หนองทะเล

7 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบต.คลองประสงค์

8 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาดนิ

9 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง

10 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.ศาลาดา่น

11 กระบี่ อ.คลองทอ่ม ทต.คลองทอ่มใต ้

12 กระบี่ อ.คลองทอ่ม อบต.คลองทอ่มเหนอื

13 กระบี่ อ.คลองทอ่ม ทต.คลองพนพัฒนา

14 กระบี่ อ.คลองทอ่ม อบต.หว้ยน ้าขาว

15 กระบี่ อ.คลองทอ่ม อบต.พรดุนินา

16 กระบี่ อ.อา่วลกึ ทต.อา่วลกึใต ้

17 กระบี่ อ.อา่วลกึ อบต.อา่วลกึใต ้

18 กระบี่ อ.อา่วลกึ อบต.คลองหนิ

19 กระบี่ อ.ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา

20 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาตอ่

21 กระบี่ อ.ล าทับ ทต.ล าทับ

22 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดนิอดุม

23 กระบี่ อ.เหนอืคลอง ทต.เหนอืคลอง

24 กระบี่ อ.เหนอืคลอง อบต.โคกยาง

25 กาญจนบรุี อ.เมอืงกาญจนบรุี ทต.หนองบัว

26 กาญจนบรุี อ.บอ่พลอย อบต.บอ่พลอย

27 กาญจนบรุี อ.ทา่มะกา ทต.พระแทน่ล าพระยา

28 กาญจนบรุี อ.ทา่มว่ง ทต.หนองขาว

29 กาญจนบรุี อ.ทองผาภมูิ ทต.ทา่ขนุน

30 กาญจนบรุี อ.ทองผาภมูิ อบต.หว้ยเขยง่

31 กาญจนบรุี อ.สงัขละบรุี ทต.วงักะ

32 กาญจนบรุี อ.หนองปรอื อบต.หนองปรอื

ขอ้มลูโครงการ/กิจกรรมโดดเดน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Best Practice)
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ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

33 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทม.กาฬสนิธุ์

34 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.หลบุ

35 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ไผ่

36 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ล าพาน

37 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.บงึวชิยั

38 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.หว้ยโพธิ์

39 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ภปูอ

40 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ภดูนิ

41 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ อบต.หนองกงุ

42 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ อบจ.กาฬสนิธุ์

43 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.กลางหมืน่

44 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ขมิน้

45 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.โพนทอง

46 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.นาจารย์

47 กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ ทต.ล าคลอง

48 กาฬสนิธุ์ อ.นามน อบต.ยอดแกง

49 กาฬสนิธุ์ อ.นามน อบต.หลักเหลีย่ม

50 กาฬสนิธุ์ อ.นามน อบต.หนองบัว

51 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย อบต.กมลาไสย

52 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย ทต.หลักเมอืง

53 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย อบต.โพนงาม

54 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย ทต.ธัญญา

55 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย อบต.ธัญญา

56 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย ทต.หนองแปน

57 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย อบต.เจา้ทา่

58 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย อบต.โคกสมบรูณ์

59 กาฬสนิธุ์ อ.รอ่งค า ทต.รอ่งค า

60 กาฬสนิธุ์ อ.รอ่งค า อบต.สามัคคี

61 กาฬสนิธุ์ อ.รอ่งค า อบต.เหลา่ออ้ย

62 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ ทม.บัวขาว

63 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.บัวขาว

64 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน
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ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

65 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ ทต.เหลา่ใหญ่

66 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ ทต.จมุจัง

67 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.เหลา่ไฮงาม

68 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ ทต.กดุหวา้

69 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุหวา้

70 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา

71 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.หนองหา้ง

72 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก

73 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุคา้ว

74 กาฬสนิธุ์ อ.เขาวง ทต.กดุสมิ

75 กาฬสนิธุ์ อ.เขาวง อบต.คุม้เกา่

76 กาฬสนิธุ์ อ.เขาวง ทต.สงเปลอืย

77 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด ทต.ยางตลาด

78 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด อบต.ยางตลาด

79 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด อบต.หัวงัว

80 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด ทต.โคกศรี

81 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด ทต.บัวบาน

82 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด ทต.หัวนาค า

83 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณ์

84 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด อบต.คลองขาม

85 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด อบต.นาดี

86 กาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด อบต.หนองตอกแป้น

87 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก ทต.หว้ยเม็ก

88 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก ทต.ทา่ลาดดงยาง

89 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก ทต.ค าใหญ่

90 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก อบต.ค าใหญ่

91 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก อบต.บงึนาเรยีง

92 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก อบต.หัวหนิ

93 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก อบต.พมิลู

94 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยเม็ก อบต.โนนสะอาด

95 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.ภสูงิห์

96 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ อบต.สหัสขันธ์
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ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

97 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.นามะเขอื

98 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.โนนศลิา

99 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.นคิม

100 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ อบต.โนนแหลมทอง

101 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.โนนบรุี

102 กาฬสนิธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.โนนน ้าเกลีย้ง

103 กาฬสนิธุ์ อ.ค ามว่ง ทต.ค ามว่ง

104 กาฬสนิธุ์ อ.ค ามว่ง ทต.โพน

105 กาฬสนิธุ์ อ.ค ามว่ง อบต.โพน

106 กาฬสนิธุ์ อ.ค ามว่ง อบต.นาบอน

107 กาฬสนิธุ์ อ.ค ามว่ง อบต.เนนิยาง

108 กาฬสนิธุ์ อ.ทา่คันโท ทต.กงุเกา่

109 กาฬสนิธุ์ อ.ทา่คันโท ทต.นาตาล

110 กาฬสนิธุ์ อ.ทา่คันโท ทต.ดงสมบรูณ์

111 กาฬสนิธุ์ อ.หนองกงุศรี ทต.ค ากา้ว

112 กาฬสนิธุ์ อ.หนองกงุศรี ทต.หนองบัว

113 กาฬสนิธุ์ อ.หนองกงุศรี ทต.หนองสรวง

114 กาฬสนิธุ์ อ.หนองกงุศรี ทต.หนองหนิ

115 กาฬสนิธุ์ อ.สมเด็จ อบต.หมมูน่

116 กาฬสนิธุ์ อ.หว้ยผึง้ อบต.ไคนุ่้น

117 กาฬสนิธุ์ อ.สามชยั อบต.ส าราญ

118 กาฬสนิธุ์ อ.สามชยั อบต.ส าราญใต ้

119 กาฬสนิธุ์ อ.นาคู ทต.นาคู

120 กาฬสนิธุ์ อ.นาคู อบต.สายนาวงั

121 กาฬสนิธุ์ อ.นาคู อบต.โนนนาจาน

122 กาฬสนิธุ์ อ.นาคู ทต.ภแูลน่ชา้ง

123 กาฬสนิธุ์ อ.ฆอ้งชยั ทต.ฆอ้งชยัพัฒนา

124 กาฬสนิธุ์ อ.ฆอ้งชยั อบต.เหลา่กลาง

125 กาฬสนิธุ์ อ.ฆอ้งชยั อบต.โคกสะอาด

126 กาฬสนิธุ์ อ.ฆอ้งชยั อบต.โนนศลิาเลงิ

127 กาฬสนิธุ์ อ.ฆอ้งชยั อบต.ล าชี

128 ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร

129 ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร อบต.นครชมุ

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

130 ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม

131 ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร ทต.เทพนคร

132 ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร อบต.วงัทอง

133 ก าแพงเพชร อ.เมอืงก าแพงเพชร อบต.ทา่ขนุราม

134 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม ทต.ไทรงาม

135 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองไมก้อง

136 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.มหาชยั

137 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.พานทอง

138 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.คลองน ้าไหล

139 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.โป่งน ้ารอ้น

140 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.สกังาม

141 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี อบต.แสนตอ

142 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี ทต.สลกบาตร

143 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี อบต.สลกบาตร

144 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี อบต.ดอนแตง

145 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี อบต.วงัชะพลู

146 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี อบต.โคง้ไผ่

147 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี ทม.ปางมะคา่

148 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรุี อบต.วงัหามแห

149 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ อบต.คลองขลงุ

150 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ ทต.ทา่มะเขอื

151 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ ทต.ทา่มะเขอื

152 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ อบต.ทา่มะเขอื

153 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ อบต.ทา่พทุรา

154 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ อบต.แมล่าด

155 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ ทต.วงัยาง

156 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ อบต.วงัแขม

157 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ อบต.คลองสมบรูณ์

158 ก าแพงเพชร อ.พรานกระตา่ย อบต.วงัตะแบก

159 ก าแพงเพชร อ.พรานกระตา่ย ทต.เขาครีสี

160 ก าแพงเพชร อ.พรานกระตา่ย ทต.คลองพไิกร

161 ก าแพงเพชร อ.พรานกระตา่ย อบต.ถ ้ากระตา่ยทอง

162 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบอื ทต.ลานกระบอื
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163 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบอื อบต.หนองหลวง

164 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบอื อบต.โนนพลวง

165 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวฒันา ทต.ทุง่ทราย

166 ก าแพงเพชร อ.ปางศลิาทอง อบต.โพธิท์อง

167 ก าแพงเพชร อ.ปางศลิาทอง อบต.หนิดาต

168 ก าแพงเพชร อ.ปางศลิาทอง อบต.ปางตาไว

169 ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี อบต.บงึสามัคคี

170 ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี อบต.วงัชะโอน

171 ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี ทต.ระหาน

172 ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี อบต.เทพนมิติ

173 ก าแพงเพชร อ.โกสมัพนีคร อบต.เพชรชมภู

174 ก าแพงเพชร อ.โกสมัพนีคร อบต.ลานดอกไมต้ก

175 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ อบจ.ขอนแกน่

176 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่

177 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ อบต.โคกสี

178 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.ทา่พระ

179 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ อบต.ทา่พระ

180 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.เมอืงเกา่

181 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.พระลับ

182 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.สาวะถี

183 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.บา้นคอ้

184 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ อบต.แดงใหญ่

185 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ อบต.ดอนชา้ง

186 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.บา้นเป็ด

187 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.บงึเนยีม

188 ขอนแกน่ อ.บา้นฝาง ทต.บา้นฝาง

189 ขอนแกน่ อ.พระยนื ทต.พระยนืมิง่มงคล

190 ขอนแกน่ อ.พระยนื อบต.หนองแวง

191 ขอนแกน่ อ.หนองเรอื ทต.บา้นผอื

192 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนหัน

193 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.นาหนองทุม่

194 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนอดุม

195 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ขัวเรยีง
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196 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ ทต.หนองไผ่

197 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ไชยสอ

198 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.วงัหนิลาด

199 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ ทต.นาเพยีง

200 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.หนองเขยีด

201 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ ทต.หนองเสาเลา้

202 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ ทต.โนนหัน

203 ขอนแกน่ อ.สชีมพู ทต.สชีมพู

204 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ทต.น ้าพอง

205 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ทต.ล าน ้าพอง

206 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ทต.วงัชยั

207 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.วงัชยั

208 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.หนองกงุ

209 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.บัวใหญ่

210 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ทต.สะอาด

211 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ทต.มว่งหวาน

212 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.บา้นขาม

213 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.บัวเงนิ

214 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.ทรายมลู

215 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.ทา่กระเสรมิ

216 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง อบต.พังทยุ

217 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ทต.กดุน ้าใส

218 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ ทต.โคกสงู

219 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.บา้นดง

220 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ ทต.เขือ่นอบุลรัตน์

221 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.เขือ่นอบุลรัตน์

222 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ ทต.นาค า

223 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ศรสีขุส าราญ

224 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ทุง่โป่ง

225 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองโก

226 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองกงุใหญ่

227 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หว้ยโจด

228 ขอนแกน่ อ.กระนวน ทต.หว้ยยาง
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229 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.บา้นฝาง

230 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ดนูสาด

231 ขอนแกน่ อ.กระนวน ทต.หนองโน

232 ขอนแกน่ อ.กระนวน ทต.น ้าออ้ม

233 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หัวนาค า

234 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ อบต.บา้นไผ่

235 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ ทม.บา้นไผ่

236 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ อบต.ภเูหล็ก

237 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ อบต.หัวหนอง

238 ขอนแกน่ อ.พล ทม.เมอืงพล

239 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เมอืงพล

240 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เกา่งิว้

241 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองมะเขอื

242 ขอนแกน่ อ.พล
อบต.หนองแวงโสก

พระ

243 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เพ็กใหญ่

244 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โคกสงา่

245 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โนนขา่

246 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โสกนกเต็น

247 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หัวทุง่

248 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ดอนฉมิ

249 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ใหมน่าเพยีง

250 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนทอง

251 ขอนแกน่ อ.แวงนอ้ย ทต.แวงนอ้ย

252 ขอนแกน่ อ.แวงนอ้ย อบต.แวงนอ้ย

253 ขอนแกน่ อ.แวงนอ้ย ทต.กา้นเหลอืง

254 ขอนแกน่ อ.แวงนอ้ย อบต.ทา่นางแนว

255 ขอนแกน่ อ.แวงนอ้ย อบต.ละหานนา

256 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง ทต.หนองสองหอ้ง

257 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หนองสองหอ้ง

258 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.คมึชาด

259 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.โนนธาตุ

260 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ตะกั่วป่า
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261 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ส าโรง

262 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หนองเม็ก

263 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดู่

264 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ดงเค็ง

265 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หันโจด

266 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดัง่

267 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.วงัหนิ

268 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หนองไผล่อ้ม

269 ขอนแกน่ อ.เวยีงเกา่ ทต.ในเมอืง

270 ขอนแกน่ อ.ภเูวยีง อบต.กดุขอนแกน่

271 ขอนแกน่ อ.ภเูวยีง อบต.นาชมุแสง

272 ขอนแกน่ อ.ภเูวยีง อบต.หนองกงุเซนิ

273 ขอนแกน่ อ.เวยีงเกา่ อบต.เมอืงเกา่พัฒนา

274 ขอนแกน่ อ.ภเูวยีง อบต.ดนิด า

275 ขอนแกน่ อ.ภเูวยีง ทต.ภเูวยีง

276 ขอนแกน่ อ.มัญจาครีี อบต.กดุเคา้

277 ขอนแกน่ อ.มัญจาครีี อบต.สวนหมอ่น

278 ขอนแกน่ อ.มัญจาครีี อบต.หนองแปน

279 ขอนแกน่ อ.มัญจาครีี อบต.ค าแคน

280 ขอนแกน่ อ.มัญจาครีี ทต.นาขา่

281 ขอนแกน่ อ.มัญจาครีี อบต.ทา่ศาลา

282 ขอนแกน่ อ.ชนบท ทต.ชลบถวบิลูย์

283 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.กดุเพยีขอม

284 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.วงัแสง

285 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.หว้ยแก

286 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ศรบีญุเรอืง

287 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ปอแดง

288 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง

289 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง

290 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมอืงแอม

291 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.นางิว้

292 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบรูณ์

293 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ค ามว่ง
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294 ขอนแกน่ อ.ภผูามา่น ทต.ภผูามา่น

295 ขอนแกน่ อ.ซ าสงู ทต.ซ าสงู

296 ขอนแกน่ อ.ซ าสงู อบต.ค าแมด

297 ขอนแกน่ อ.ซ าสงู อบต.บา้นโนน

298 ขอนแกน่ อ.ซ าสงู อบต.คคู า

299 ขอนแกน่ อ.ซ าสงู อบต.หว้ยเตย

300 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.บา้นโคก

301 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.ภผูาแดง

302 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย

303 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิไ์ชย อบต.ซับสมบรูณ์

304 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.นาแพง

305 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า อบต.กดุธาตุ

306 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า ทต.ขนวน

307 ขอนแกน่ อ.โนนศลิา ทต.โนนศลิา

308 ขอนแกน่ อ.โนนศลิา อบต.หนองปลาหมอ

309 ขอนแกน่ อ.โนนศลิา อบต.บา้นหัน

310 ขอนแกน่ อ.โนนศลิา อบต.เปือยใหญ่

311 ขอนแกน่ อ.โนนศลิา อบต.โนนแดง

312 จันทบรุี อ.ขลงุ อบต.บางชนั

313 จันทบรุี อ.ขลงุ ทต.ซึง้

314 จันทบรุี อ.ขลงุ อบต.มาบไพ

315 จันทบรุี อ.ขลงุ อบต.ตรอกนอง

316 จันทบรุี อ.ขลงุ ทต.ตกพรม

317 จันทบรุี อ.ขลงุ ทต.บอ่เวฬุ

318 จันทบรุี อ.ทา่ใหม่ ทม.ทา่ใหม่

319 จันทบรุี อ.ทา่ใหม่ ทต.เนนิสงู

320 จันทบรุี อ.ทา่ใหม่ อบต.ร าพัน

321 จันทบรุี อ.ทา่ใหม่ อบต.ตะกาดเงา้

322 จันทบรุี อ.ทา่ใหม่ อบต.คลองขดุ

323 จันทบรุี อ.โป่งน ้ารอ้น ทต.ทับไทร

324 จันทบรุี อ.โป่งน ้ารอ้น ทต.โป่งน ้ารอ้น

325 จันทบรุี อ.โป่งน ้ารอ้น อบต.โป่งน ้ารอ้น

326 จันทบรุี อ.โป่งน ้ารอ้น ทต.หนองตาคง
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327 จันทบรุี อ.โป่งน ้ารอ้น อบต.เทพนมิติ

328 จันทบรุี อ.โป่งน ้ารอ้น ทต.คลองใหญ่

329 จันทบรุี อ.มะขาม ทต.มะขาม

330 จันทบรุี อ.มะขาม ทต.มะขามเมอืงใหม่

331 จันทบรุี อ.มะขาม ทต.ทา่หลวง

332 จันทบรุี อ.มะขาม ทต.ปัถวี

333 จันทบรุี อ.มะขาม ทต.วงัแซม้

334 จันทบรุี อ.มะขาม ทต.ฉมัน

335 จันทบรุี อ.แหลมสงิห์ ทต.ปากน ้าแหลมสงิห์

336 จันทบรุี อ.แหลมสงิห์ อบต.เกาะเปรดิ

337 จันทบรุี อ.แหลมสงิห์ อบต.หนองชิม่

338 จันทบรุี อ.แหลมสงิห์ ทต.พลิว้

339 จันทบรุี อ.แหลมสงิห์ อบต.บางสระเกา้

340 จันทบรุี อ.แหลมสงิห์ อบต.บางกะไชย

341 จันทบรุี อ.สอยดาว อบต.ปะตง

342 จันทบรุี อ.นายายอาม ทต.สนามไชย

343 จันทบรุี อ.นายายอาม อบต.วงัใหม่

344 จันทบรุี อ.เขาคชิฌกฏู ทต.ชากไทย

345 จันทบรุี อ.เขาคชิฌกฏู ทต.พลวง

346 จันทบรุี อ.เขาคชิฌกฏู ทต.ตะเคยีนทอง

347 จันทบรุี อ.เขาคชิฌกฏู ทต.คลองพลู

348 จันทบรุี อ.เขาคชิฌกฏู ทต.จันทเขลม

349 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทม.จันทบรุี

350 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี อบต.คลองนารายณ์

351 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทต.เกาะขวาง

352 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี อบต.คมบาง

353 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทม.ทา่ชา้ง

354 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทม.จันทนมิติ

355 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทต.คา่ยเนนิวง

356 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทต.คา่ยเนนิวง

357 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทต.แสลง

358 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี อบต.หนองบัว

359 จันทบรุี อ.เมอืงจันทบรุี ทต.พลับพลา

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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บ
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360 จันทบรุี อ.ขลงุ ทม.ขลงุ

361 จันทบรุี อ.ขลงุ ทต.บอ่

362 จันทบรุี อ.ขลงุ ทต.เกวยีนหัก

363 จันทบรุี อ.ขลงุ อบต.ตะปอน

364 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา

365 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา ทต.นครเนือ่งเขต

366 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา อบต.หนามแดง

367 ฉะเชงิเทรา อ.บางคลา้ ทต.บางคลา้

368 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.เขาดนิ

369 ฉะเชงิเทรา อ.บา้นโพธิ์ อบต.คลองประเวศ

370 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ทต.บา้นซอ่ง

371 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หัวส าโรง

372 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หัวส าโรง

373 ฉะเชงิเทรา อ.ทา่ตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา

374 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.คลองเขือ่น

375 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทม.ชลบรุี

376 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทม.แสนสขุ

377 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี อบจ.ชลบรุี

378 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทม.บา้นสวน

379 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี อบต.หนองรี

380 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.นาป่า

381 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี อบต.หนองขา้งคอก

382 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.ดอนหัวฬอ่

383 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.หนองไมแ้ดง

384 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.บางทราย

385 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.คลองต าหรุ

386 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี อบต.คลองต าหรุ

387 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.เหมอืง

388 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.หว้ยกะปิ

389 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทต.เสม็ด

390 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี ทม.อา่งศลิา

391 ชลบรุี อ.เมอืงชลบรุี อบต.ส านักบก

392 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ทม.บา้นบงึ
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393 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ทต.บา้นบงึ

394 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ทต.หัวกญุแจ

395 ชลบรุี อ.บา้นบงึ อบต.คลองกิว่

396 ชลบรุี อ.บา้นบงึ อบต.มาบไผ่

397 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ทต.หนองซ ้าซาก

398 ชลบรุี อ.บา้นบงึ อบต.หนองบอนแดง

399 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ทต.หนองชาก

400 ชลบรุี อ.บา้นบงึ อบต.หนองอริณุ

401 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ทต.หนองไผแ่กว้

402 ชลบรุี อ.บา้นบงึ อบต.หนองไผแ่กว้

403 ชลบรุี อ.หนองใหญ่ ทต.หนองใหญ่

404 ชลบรุี อ.หนองใหญ่ อบต.คลองพลู

405 ชลบรุี อ.หนองใหญ่ อบต.หนองเสอืชา้ง

406 ชลบรุี อ.หนองใหญ่ อบต.หา้งสงู

407 ชลบรุี อ.หนองใหญ่ อบต.เขาซก

408 ชลบรุี อ.บางละมงุ ทต.บางละมงุ

409 ชลบรุี อ.บางละมงุ ทม.หนองปรอื

410 ชลบรุี อ.บางละมงุ ทต.หนองปลาไหล

411 ชลบรุี อ.บางละมงุ ทต.โป่ง

412 ชลบรุี อ.บางละมงุ อบต.เขาไมแ้กว้

413 ชลบรุี อ.บางละมงุ ทต.หว้ยใหญ่

414 ชลบรุี อ.บางละมงุ ทต.ตะเคยีนเตีย้

415 ชลบรุี อ.พานทอง ทต.พานทอง

416 ชลบรุี อ.พานทอง
อบต.พานทองหนอง

กะขะ

417 ชลบรุี อ.พานทอง ทต.หนองต าลงึ

418 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.มาบโป่ง

419 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.หนองหงษ์

420 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.โคกขีห้นอน

421 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.บา้นเกา่

422 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.หนา้ประดู่

423 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.บางนาง

424 ชลบรุี อ.พานทอง อบต.เกาะลอยบางหัก
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425 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ทม.พนัสนคิม

426 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.หนา้พระธาตุ

427 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.วดัหลวง

428 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.บา้นเซดิ

429 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.นาเรกิ

430 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ทต.หมอนนาง

431 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.สระสีเ่หลีย่ม

432 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.วดัโบสถ์

433 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ทต.กฏุโงง้

434 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ทต.หัวถนน

435 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.ทา่ขา้ม

436 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.หนองปรอื

437 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.หนองขยาด

438 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.ทุง่ขวาง

439 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.หนองเหยีง

440 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.นาวงัหนิ

441 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.บา้นชา้ง

442 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.โคกเพลาะ

443 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.ไรห่ลักทอง

444 ชลบรุี อ.พนัสนคิม อบต.นามะตมู

445 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ทน.แหลมฉบัง

446 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ทม.ศรรีาชา

447 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ทน.เจา้พระยาสรุศักดิ์

448 ชลบรุี อ.ศรรีาชา อบต.หนองขาม

449 ชลบรุี อ.ศรรีาชา อบต.เขาคันทรง

450 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ทต.บางพระ

451 ชลบรุี อ.ศรรีาชา อบต.บางพระ

452 ชลบรุี อ.ศรรีาชา อบต.บอ่วนิ

453 ชลบรุี อ.เกาะสชีงั ทต.เกาะสชีงั

454 ชลบรุี อ.สตัหบี ทต.เขตรอดุมศักดิ์

455 ชลบรุี อ.สตัหบี ทต.นาจอมเทยีน

456 ชลบรุี อ.สตัหบี ทต.เขาชจีรรย์

457 ชลบรุี อ.สตัหบี อบต.พลตูาหลวง
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458 ชลบรุี อ.สตัหบี ทต.เกล็ดแกว้

459 ชลบรุี อ.สตัหบี อบต.แสมสาร

460 ชลบรุี อ.บอ่ทอง ทต.บอ่ทอง

461 ชลบรุี อ.บอ่ทอง อบต.บอ่ทอง

462 ชลบรุี อ.บอ่ทอง อบต.วดัสวุรรณ

463 ชลบรุี อ.บอ่ทอง อบต.บอ่กวางทอง

464 ชลบรุี อ.บอ่ทอง ทต.ธาตทุอง

465 ชลบรุี อ.บอ่ทอง อบต.เกษตรสวุรรณ

466 ชลบรุี อ.บอ่ทอง อบต.พลวงทอง

467 ชลบรุี อ.เกาะจันทร์ ทต.เกาะจันทร์

468 ชลบรุี อ.เกาะจันทร์ ทม.ปรกฟ้า

469 ชลบรุี อ.เกาะจันทร์ ทต.ทา่บญุมี

470 ชลบรุี อ.เกาะจันทร์ อบต.ทา่บญุมี

471 ชยันาท อ.เมอืงชยันาท ทต.ชยันาท

472 ชยันาท อ.เมอืงชยันาท อบจ.ชยันาท

473 ชยันาท อ.มโนรมย์ ทต.มโนรมย์

474 ชยันาท อ.สรรพยา ทต.เจา้พระยา

475 ชยันาท อ.สรรคบรุี ทต.โพงาม

476 ชยันาท อ.หันคา ทต.หันคา

477 ชยันาท อ.หันคา ทต.หว้ยงู

478 ชยันาท อ.หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง

479 ชยันาท อ.หนองมะโมง ทต.วงัตะเคยีน

480 ชยัภมูิ อ.เมอืงชยัภมูิ อบจ.ชยัภมูิ

481 ชยัภมูิ อ.เมอืงชยัภมูิ ทม.ชยัภมูิ

482 ชยัภมูิ อ.เมอืงชยัภมูิ ทต.บา้นคา่ยหมืน่แผว้

483 ชยัภมูิ อ.เมอืงชยัภมูิ อบต.ทา่หนิโงม

484 ชยัภมูิ อ.บา้นเขวา้ ทต.บา้นเขวา้

485 ชยัภมูิ อ.บา้นเขวา้ อบต.โนนแดง

486 ชยัภมูิ อ.คอนสวรรค์ ทต.คอนสวรรค์

487 ชยัภมูิ อ.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์

488 ชยัภมูิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ชอ่งสามหมอ

489 ชยัภมูิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย

490 ชยัภมูิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนกอก
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491 ชยัภมูิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนทอง

492 ชยัภมูิ อ.หนองบัวแดง ทต.หนองบัวแดง

493 ชยัภมูิ อ.หนองบัวแดง อบต.หนองแวง

494 ชยัภมูิ อ.หนองบัวแดง อบต.คเูมอืง

495 ชยัภมูิ อ.จัตรัุส ทต.จัตรัุส

496 ชยัภมูิ อ.จัตรัุส ทต.หนองบัวโคก

497 ชยัภมูิ อ.หนองบัวระเหว ทต.หนองบัวระเหว

498 ชยัภมูิ อ.เทพสถติ อบต.บา้นไร่

499 ชยัภมูิ อ.ภเูขยีว อบต.หนองตมู

500 ชยัภมูิ อ.บา้นแทน่ อบต.บา้นแทน่

501 ชยัภมูิ อ.แกง้ครอ้ อบต.หนองไผ่

502 ชยัภมูิ อ.คอนสาร ทต.คอนสาร

503 ชยัภมูิ อ.ภักดชีมุพล อบต.เจาทอง

504 ชมุพร อ.เมอืงชมุพร ทม.ชมุพร

505 ชมุพร อ.เมอืงชมุพร อบต.ตากแดด

506 ชมุพร อ.เมอืงชมุพร อบต.หาดพันไกร

507 ชมุพร อ.เมอืงชมุพร ทต.หาดทรายรี

508 ชมุพร อ.ทา่แซะ อบต.ครุงิ

509 ชมุพร อ.ละแม ทต.ละแม

510 ชมุพร อ.สวี อบต.ทุง่ระยะ

511 ชมุพร อ.สวี อบต.ครน

512 ชมุพร อ.สวี อบต.วสิยัใต ้

513 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย อบจ.เชยีงราย

514 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทน.เชยีงราย

515 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย อบต.รอบเวยีง

516 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.บา้นดู่

517 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.นางแล

518 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย อบต.แมข่า้วตม้

519 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.แมย่าว

520 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.สนัทราย

521 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย อบต.แมก่รณ์

522 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย อบต.หว้ยชมภู

523 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.หว้ยสกั
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524 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย อบต.รมิกก

525 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.ดอยลาน

526 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.ป่าออ้ดอนชยั

527 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.ทา่สาย

528 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.ดอยฮาง

529 เชยีงราย อ.เมอืงเชยีงราย ทต.ทา่สดุ

530 เชยีงราย อ.เวยีงชยั อบต.ผางาม

531 เชยีงราย อ.เวยีงชยั ทต.เวยีงเหนอื

532 เชยีงราย อ.เวยีงชยั ทต.ดอนศลิา

533 เชยีงราย อ.เชยีงของ ทต.ครึง่

534 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.เวยีงเทงิ

535 เชยีงราย อ.เทงิ อบต.เวยีง

536 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.งิว้

537 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.บา้นปลอ้ง

538 เชยีงราย อ.เทงิ อบต.ปลอ้ง

539 เชยีงราย อ.เทงิ อบต.แมล่อย

540 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.เชยีงเคีย่น

541 เชยีงราย อ.เทงิ อบต.ตับเตา่

542 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.หงาว

543 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.สนัทรายงาม

544 เชยีงราย อ.เทงิ อบต.ศรดีอนไชย

545 เชยีงราย อ.พาน ทต.สนัมะเค็ด

546 เชยีงราย อ.พาน อบต.ธารทอง

547 เชยีงราย อ.พาน อบต.สนัตสิขุ

548 เชยีงราย อ.พาน อบต.ดอยงาม

549 เชยีงราย อ.พาน อบต.หัวงม้

550 เชยีงราย อ.พาน อบต.เจรญิเมอืง

551 เชยีงราย อ.พาน อบต.ป่าหุง่

552 เชยีงราย อ.พาน อบต.มว่งค า

553 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทรายขาว

554 เชยีงราย อ.พาน อบต.สนักลาง

555 เชยีงราย อ.พาน อบต.แมเ่ย็น

556 เชยีงราย อ.พาน ทต.เมอืงพาน
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บ
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557 เชยีงราย อ.พาน อบต.เมอืงพาน

558 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทานตะวนั

559 เชยีงราย อ.พาน อบต.เวยีงหา้ว

560 เชยีงราย อ.ป่าแดด ทต.สนัมะคา่

561 เชยีงราย อ.แมจั่น ทต.แมจั่น

562 เชยีงราย อ.แมจั่น ทต.จันจวา้

563 เชยีงราย อ.แมจั่น ทต.แมไ่ร่

564 เชยีงราย อ.เชยีงแสน ทต.เวยีงเชยีงแสน

565 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ป่าสกั

566 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ศรดีอนมลู

567 เชยีงราย อ.แมส่าย ทต.แมส่าย

568 เชยีงราย อ.แมส่าย ทต.แมส่ายมติรภาพ

569 เชยีงราย อ.แมส่าย อบต.หว้ยไคร ้

570 เชยีงราย อ.แมส่าย ทต.เวยีงพางค า

571 เชยีงราย อ.แมส่รวย อบต.แมพ่รกิ

572 เชยีงราย อ.เวยีงป่าเป้า ทต.เวยีงป่าเป้า

573 เชยีงราย อ.เวยีงป่าเป้า อบต.บา้นโป่ง

574 เชยีงราย อ.เวยีงป่าเป้า ทต.เวยีงกาหลง

575 เชยีงราย อ.เวยีงป่าเป้า ทต.แมข่ะจาน

576 เชยีงราย อ.เวยีงป่าเป้า อบต.แมเ่จดยี์

577 เชยีงราย อ.เวยีงป่าเป้า อบต.แมเ่จดยีใ์หม่

578 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แมเ่ปา

579 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย ทต.ไมย้า

580 เชยีงราย อ.เวยีงแกน่ อบต.ปอ

581 เชยีงราย อ.เวยีงแกน่ ทต.หลา่ยงาว

582 เชยีงราย อ.ขนุตาล ทต.ป่าตาล

583 เชยีงราย อ.ขนุตาล ทต.ยางฮอม

584 เชยีงราย อ.แมฟ้่าหลวง อบต.แมส่ลองใน

585 เชยีงราย อ.แมฟ้่าหลวง อบต.แมส่ลองนอก

586 เชยีงราย อ.แมล่าว ทต.ป่ากอ่ด า

587 เชยีงราย อ.เวยีงเชยีงรุง้ ทต.บา้นเหลา่

588 เชยีงราย อ.เวยีงเชยีงรุง้ อบต.ดงมหาวนั

589 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.ปงนอ้ย
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บ
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590 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.หนองป่ากอ่

591 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.เชงิดอย

592 เชยีงใหม่ อ.แมแ่ตง ทม.เมอืงแกนพัฒนา

593 เชยีงใหม่ อ.แมร่มิ อบต.สะลวง

594 เชยีงใหม่ อ.แมร่มิ อบต.ดอนแกว้

595 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.เวยีง

596 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.มอ่นป่ิน

597 เชยีงใหม่ อ.ฝาง ทต.สนัทราย

598 เชยีงใหม่ อ.ฝาง ทต.แมข่า่

599 เชยีงใหม่ อ.สนัป่าตอง ทต.บา้นกลาง

600 เชยีงใหม่ อ.สนัป่าตอง อบต.บา้นกลาง

601 เชยีงใหม่ อ.สนัทราย ทต.สนัพระเนตร

602 เชยีงใหม่ อ.สนัทราย ทม.แมโ่จ ้

603 เชยีงใหม่ อ.หางดง ทต.สนัผักหวาน

604 เชยีงใหม่ อ.สารภี ทต.ยางเนิง้

605 เชยีงใหม่ อ.สารภี ทต.หนองแฝก

606 เชยีงใหม่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ทน.เชยีงใหม่

607 เชยีงใหม่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ อบจ.เชยีงใหม่

608 เชยีงใหม่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ทต.สเุทพ

609 เชยีงใหม่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ทม.แมเ่หยีะ

610 เชยีงใหม่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ทต.ป่าแดด

611 เชยีงใหม่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง

612 ตรัง อ.เมอืงตรัง อบจ.ตรัง

613 ตรัง อ.เมอืงตรัง ทน.ตรัง

614 ตรัง อ.เมอืงตรัง อบต.บา้นควน

615 ตรัง อ.เมอืงตรัง ทต.นาตาลว่ง

616 ตรัง อ.เมอืงตรัง ทต.คลองเต็ง

617 ตรัง อ.กนัตัง ทม.กนัตัง

618 ตรัง อ.กนัตัง อบต.กนัตังใต ้

619 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองลุ

620 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ยา่นซือ่

621 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางสกั

622 ตรัง อ.ยา่นตาขาว อบต.นาชมุเห็ด
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623 ตรัง อ.ปะเหลยีน ทต.ทุง่ยาว

624 ตรัง อ.ปะเหลยีน อบต.สโุสะ

625 ตรัง อ.สเิกา อบต.เขาไมแ้กว้

626 ตรัง อ.นาโยง อบต.ชอ่ง

627 ตรัง อ.รัษฎา อบต.ควนเมา

628 ตราด อ.เมอืงตราด อบจ.ตราด

629 ตราด อ.เมอืงตราด ทม.ตราด

630 ตราด อ.เมอืงตราด ทต.ตะกาง

631 ตราด อ.เมอืงตราด อบต.แหลมกลัด

632 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไมร้ดู

633 ตราด อ.แหลมงอบ ทต.แหลมงอบ

634 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ

635 ตาก อ.เมอืงตาก ทม.ตาก

636 ตาก อ.เมอืงตาก อบจ.ตาก

637 ตาก อ.เมอืงตาก อบต.น ้ารมึ

638 ตาก อ.เมอืงตาก อบต.วงัหนิ

639 ตาก อ.เมอืงตาก อบต.แมท่อ้

640 ตาก อ.เมอืงตาก ทต.หนองบัวใต ้

641 ตาก อ.เมอืงตาก อบต.ตลกุกลางทุง่

642 ตาก อ.บา้นตาก อบต.ตากออก

643 ตาก อ.บา้นตาก อบต.สมอโคน

644 ตาก อ.บา้นตาก อบต.แมส่ลดิ

645 ตาก อ.บา้นตาก อบต.ตากตก

646 ตาก อ.บา้นตาก อบต.ทอ้งฟ้า

647 ตาก อ.สามเงา อบต.วงัจันทร์

648 ตาก อ.แมร่ะมาด ทต.แมร่ะมาด

649 ตาก อ.แมร่ะมาด ทต.แมจ่ะเรา

650 ตาก อ.แมส่อด อบต.พะวอ

651 ตาก อ.แมส่อด อบต.แมป่ะ

652 ตาก อ.แมส่อด อบต.พระธาตผุาแดง

653 ตาก อ.วงัเจา้ อบต.นาโบสถ์

654 นครนายก อ.เมอืงนครนายก อบต.บา้นใหญ่

655 นครนายก อ.เมอืงนครนายก อบต.ดอนยอ
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656 นครนายก อ.เมอืงนครนายก อบต.ดงละคร

657 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะหวาย

658 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ปากพลี

659 นครนายก อ.ปากพลี อบต.โคกกรวด

660 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.พระอาจารย์

661 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.ศรีษะกระบอื

662 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.โพธิแ์ทน

663 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.บางลกูเสอื

664 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.คลองใหญ่

665 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทม.นครปฐม

666 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทต.ธรรมศาลา

667 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทต.มาบแค

668 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทต.ดอนยายหอม

669 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม อบต.ดอนยายหอม

670 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทต.โพรงมะเดือ่

671 นครปฐม อ.ดอนตมู ทต.สามงา่ม

672 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางปลา

673 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นราภริมย์

674 นครปฐม อ.สามพราน ทต.บางกระทกึ

675 นครปฐม อ.สามพราน ทม.ไรข่งิ

676 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ยายชา

677 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.อุม่เหมา้

678 นครพนม อ.ธาตพุนม ทต.นาหนาด

679 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.กดุฉมิ

680 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โพนทอง

681 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นางาม

682 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โคกหนิแฮ่

683 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.หนองยา่งชิน้

684 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณูใต ้

685 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นาขาม

686 นครพนม อ.นาแก ทต.นาแก

687 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก

688 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง
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689 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองสงัข์

690 นครพนม อ.นาแก อบต.นาคู่

691 นครพนม อ.นาแก อบต.พมิาน

692 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองบอ่

693 นครพนม อ.นาแก อบต.นาเลยีง

694 นครพนม อ.นาแก อบต.บา้นแกง้

695 นครพนม อ.นาแก อบต.ค าพี้

696 นครพนม อ.นาแก อบต.สชีมพู

697 นครพนม อ.โพนสวรรค์ ทต.โพนสวรรค์

698 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์

699 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบอ่

700 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาขมิน้

701 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนบก

702 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.บา้นคอ้

703 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน

704 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาใน

705 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม

706 นครพนม อ.นาทม อบต.หนองซน

707 นครพนม อ.นาทม อบต.ดอนเตย

708 นครพนม อ.วงัยาง อบต.วงัยาง

709 นครพนม อ.วงัยาง อบต.โคกสี

710 นครพนม อ.วงัยาง อบต.ยอดชาด

711 นครพนม อ.เมอืงนครพนม ทม.นครพนม

712 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.นาทราย

713 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.กรุคุุ

714 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.อาจสามารถ

715 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.ขามเฒา่

716 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.ค าเตย

717 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.โพธิต์าก

718 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองฮี

719 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กตุาไก ้

720 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสวา่ง

721 นครพนม อ.ทา่อเุทน ทต.ทา่อเุทน
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722 นครพนม อ.ทา่อเุทน ทต.เวนิพระบาท

723 นครพนม อ.ธาตพุนม ทต.ธาตพุนม

724 นครพนม อ.ธาตพุนม ทต.ธาตพุนมใต ้

725 นครพนม อ.ธาตพุนม ทต.ฝ่ังแดง

726 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.โพนแพง

727 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.พระกลางทุง่

728 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.นาถอ่น

729 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.แสนพัน

730 นครพนม อ.ธาตพุนม อบต.ดอนนางหงส์

731 นครราชสมีา อ.จักราช อบต.จักราช

732 นครราชสมีา อ.จักราช อบต.หนองขาม

733 นครราชสมีา อ.จักราช อบต.หนองพลวง

734 นครราชสมีา อ.จักราช อบต.คลองเมอืง

735 นครราชสมีา อ.โชคชยั อบต.ทา่จะหลงุ

736 นครราชสมีา อ.โชคชยั ทต.โชคชยั

737 นครราชสมีา อ.โนนสงู อบต.ล าคอหงษ์

738 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั ทม.เมอืงปัก

739 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั ทต.ตะขบ

740 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั อบต.ตะขบ

741 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั ทต.นกออก

742 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั อบต.ตมู

743 นครราชสมีา อ.พมิาย อบต.กระชอน

744 นครราชสมีา อ.พมิาย อบต.ดงใหญ่

745 นครราชสมีา อ.หว้ยแถลง อบต.หนิดาด

746 นครราชสมีา อ.หว้ยแถลง อบต.งิว้

747 นครราชสมีา อ.หว้ยแถลง ทต.กงรถ

748 นครราชสมีา อ.หว้ยแถลง อบต.หลุง่ประดู่

749 นครราชสมีา อ.หว้ยแถลง อบต.ตะโก

750 นครราชสมีา อ.ชมุพวง อบต.โนนรัง

751 นครราชสมีา อ.สงูเนนิ ทต.สงูเนนิ

752 นครราชสมีา อ.สงูเนนิ อบต.โคราช

753 นครราชสมีา อ.สงูเนนิ อบต.โนนคา่

754 นครราชสมีา อ.สงูเนนิ อบต.กดุจกิ

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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755 นครราชสมีา อ.สคีิว้ ทม.สคีิว้

756 นครราชสมีา อ.สคีิว้ อบต.กดุนอ้ย

757 นครราชสมีา อ.สคีิว้ อบต.มติรภาพ

758 นครราชสมีา อ.สคีิว้ อบต.ดอนเมอืง

759 นครราชสมีา อ.ปากชอ่ง ทม.ปากชอ่ง

760 นครราชสมีา อ.ปากชอ่ง ทต.สมีามงคล

761 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก อบต.หนองบนุนาก

762 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก อบต.สารภี

763 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก อบต.ไทยเจรญิ

764 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก ทต.หนองหัวแรต

765 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก ทต.แหลมทอง

766 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก อบต.หนองตะไก ้

767 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก อบต.ลงุเขวา้

768 นครราชสมีา อ.หนองบญุมาก อบต.บา้นใหม่

769 นครราชสมีา อ.โนนแดง ทต.โนนแดง

770 นครราชสมีา อ.โนนแดง ทต.วงัหนิ

771 นครราชสมีา อ.เทพารักษ์ อบต.หนองแวง

772 นครราชสมีา อ.เทพารักษ์ อบต.บงึปรอื

773 นครราชสมีา อ.เมอืงยาง ทต.เมอืงยาง

774 นครราชสมีา อ.เมอืงยาง อบต.โนนอดุม

775 นครราชสมีา อ.ล าทะเมนชยั ทต.หนองบัววง

776 นครราชสมีา อ.บัวลาย ทต.หนองบัวลาย

777 นครราชสมีา อ.สดีา อบต.โนนประดู่

778 นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา ทน.นครราชสมีา

779 นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา อบจ.นครราชสมีา

780 นครราชสมีา อ.เมอืงนครราชสมีา ทต.โคกกรวด

781 นครราชสมีา อ.ครบรุี ทต.อรพมิพ์

782 นครราชสมีา อ.ครบรุี อบต.ล าเพยีก

783 นครราชสมีา อ.ครบรุี อบต.สระวา่นพระยา

784 นครราชสมีา อ.เสงิสาง ทต.เสงิสาง

785 นครราชสมีา อ.เสงิสาง อบต.เสงิสาง

786 นครราชสมีา อ.เสงิสาง อบต.สระตะเคยีน

787 นครราชสมีา อ.เสงิสาง ทต.โนนสมบรูณ์

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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บ
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788 นครราชสมีา อ.เสงิสาง อบต.โนนสมบรูณ์

789 นครราชสมีา อ.เสงิสาง อบต.กดุโบสถ์

790 นครราชสมีา อ.เสงิสาง อบต.สขุไพบลูย์

791 นครราชสมีา อ.เสงิสาง อบต.บา้นราษฎร์

792 นครศรธีรรมราช อ.ชะอวด ทต.ชะอวด

793 นครศรธีรรมราช อ.ชะอวด อบต.บา้นตลู

794 นครศรธีรรมราช อ.ชะอวด อบต.เขาพระทอง

795 นครศรธีรรมราช อ.ทา่ศาลา อบต.ดอนตะโก

796 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง ทต.ชะมาย

797 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง อบต.นาไมไ้ผ่

798 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง ทต.กะปาง

799 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง ทต.ทีว่งั

800 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง ทต.ถ ้าใหญ่

801 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง ทม.ทุง่สง

802 นครศรธีรรมราช อ.นาบอน อบต.นาบอน

803 นครศรธีรรมราช อ.ปากพนัง ทม.ปากพนัง

804 นครศรธีรรมราช อ.ปากพนัง
อบต.ปากพนังฝ่ัง

ตะวนัออก

805 นครศรธีรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ขนาบนาก

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

806 นครศรธีรรมราช อ.รอ่นพบิลูย์ ทต.รอ่นพบิลูย์

807 นครศรธีรรมราช อ.รอ่นพบิลูย์ อบต.รอ่นพบิลูย์

808 นครศรธีรรมราช อ.รอ่นพบิลูย์ ทต.เขาชมุทอง

809 นครศรธีรรมราช อ.สชิล อบต.เสาเภา

810 นครศรธีรรมราช อ.สชิล อบต.สีข่ดี

811 นครศรธีรรมราช อ.สชิล อบต.เทพราช

812 นครศรธีรรมราช อ.สชิล อบต.เขานอ้ย

813 นครศรธีรรมราช อ.ขนอม อบต.ควนทอง

814 นครศรธีรรมราช อ.ขนอม ทต.ทอ้งเนยีน

815 นครศรธีรรมราช อ.หัวไทร ทต.หัวไทร

816 นครศรธีรรมราช อ.หัวไทร อบต.แหลม

817 นครศรธีรรมราช อ.หัวไทร อบต.ทรายขาว

818 นครศรธีรรมราช อ.หัวไทร อบต.ทา่ซอม

819 นครศรธีรรมราช อ.หัวไทร ทต.เกาะเพชร

820 นครศรธีรรมราช อ.ถ ้าพรรณรา อบต.ดสุติ

821 นครศรธีรรมราช อ.ชา้งกลาง ทต.หลักชา้ง

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
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822 นครศรธีรรมราช
อ.เมอืง

นครศรธีรรมราช
อบต.นาทราย

823 นครศรธีรรมราช
อ.เมอืง

นครศรธีรรมราช
ทต.โพธิเ์สด็จ

824 นครศรธีรรมราช อ.ลานสกา อบต.ทา่ดี

825 นครศรธีรรมราช อ.ลานสกา ทต.ขนุทะเล

826 นครศรธีรรมราช อ.ฉวาง ทต.จันดี

827 นครศรธีรรมราช อ.พปินู อบต.พปินู

828 นครสวรรค์ อ.เมอืงนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์

829 นครสวรรค์ อ.เมอืงนครสวรรค์ อบต.ตะเคยีนเลือ่น

830 นครสวรรค์ อ.เมอืงนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์

831 นครสวรรค์ อ.เมอืงนครสวรรค์ อบต.นครสวรรคอ์อก

832 นครสวรรค์ อ.เมอืงนครสวรรค์ ทต.หนองเบน

833 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ ทต.บางประมงุ

834 นครสวรรค์ อ.เกา้เลีย้ว อบต.มหาโพธิ

835 นครสวรรค์ อ.ตาคลี ทม.ตาคลี

836 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.พรหมนมิติ

837 นครสวรรค์ อ.พยหุะครีี ทต.พยหุะ

838 นครสวรรค์ อ.พยหุะครีี อบต.พยหุะ

839 นครสวรรค์ อ.พยหุะครีี อบต.นคิมเขาบอ่แกว้

840 นครสวรรค์ อ.พยหุะครีี อบต.ยางขาว

841 นครสวรรค์ อ.พยหุะครีี อบต.เขากะลา

842 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หว้ยน ้าหอม

843 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สระแกว้

844 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.หนองพกิลุ

845 นครสวรรค์ อ.แมเ่ปิน อบต.แมเ่ปิน

846 นนทบรุี อ.เมอืงนนทบรุี อบจ.นนทบรุี

847 นนทบรุี อ.เมอืงนนทบรุี ทน.นนทบรุี

848 นนทบรุี อ.เมอืงนนทบรุี ทม.บางศรเีมอืง

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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849 นนทบรุี อ.บางกรวย ทต.บางสทีอง

850 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ทม.บางบัวทอง

851 นนทบรุี อ.บางบัวทอง อบต.บางครัูด

852 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ทม.พมิลราช

853 นนทบรุี อ.ไทรนอ้ย ทต.ไทรนอ้ย

854 นนทบรุี อ.ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด

855 นนทบรุี อ.ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด

856 นนทบรุี อ.ปากเกร็ด ทต.บางพลับ

857 นราธวิาส อ.เมอืงนราธวิาส ทม.นราธวิาส

858 นราธวิาส อ.ยีง่อ อบต.ลโุบะบอืซา

859 นราธวิาส อ.สคุรินิ อบต.เกยีร์

860 นราธวิาส อ.สคุรินิ อบต.ภเูขาทอง

861 นราธวิาส อ.สไุหงโก-ลก ทม.สไุหงโก-ลก

862 น่าน อ.ทา่วงัผา ทต.ทา่วงัผา

863 น่าน อ.เวยีงสา ทต.เวยีงสา

864 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.เมอืงลี

865 น่าน อ.เมอืงน่าน ทม.น่าน

866 น่าน อ.เมอืงน่าน อบต.ไชยสถาน

867 บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ อบต.ชยัพร

868 บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ อบต.ค านาดี

869 บงึกาฬ อ.พรเจรญิ ทต.ดอนหญา้นาง

870 บงึกาฬ อ.พรเจรญิ ทต.พรเจรญิ

871 บงึกาฬ อ.โซพ่สิยั ทต.โซพ่สิยั

872 บงึกาฬ อ.เซกา ทต.ศรพีนา

873 บงึกาฬ อ.ศรวีไิล ทต.ศรวีไิล

874 บงึกาฬ อ.ศรวีไิล อบต.นาสะแบง

875 บรุรัีมย์ อ.เมอืงบรุรัีมย์ ทม.บรุรัีมย์

876 บรุรัีมย์ อ.คเูมอืง อบต.ปะเคยีบ

877 บรุรัีมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง

878 บรุรัีมย์ อ.หนองกี่ ทต.หนองกี่

879 บรุรัีมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประโคนชยั

880 บรุรัีมย์ อ.บา้นกรวด อบต.หนิลาด

881 บรุรัีมย์ อ.ล าปลายมาศ ทต.ล าปลายมาศ

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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882 บรุรัีมย์ อ.ปะค า ทต.ปะค า

883 บรุรัีมย์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์

884 บรุรัีมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เมอืงฝ้าย

885 บรุรัีมย์ อ.หว้ยราช อบต.สนวน

886 บรุรัีมย์ อ.โนนดนิแดง ทต.โนนดนิแดง

887 ปทมุธานี อ.เมอืงปทมุธานี อบจ.ปทมุธานี

888 ปทมุธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม

889 ปทมุธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสี่

890 ปทมุธานี อ.ธัญบรุี ทม.บงึยีโ่ถ

891 ปทมุธานี อ.หนองเสอื อบต.บงึบา

892 ปทมุธานี อ.ล าลกูกา ทม.ล าสามแกว้

893 ปทมุธานี อ.สามโคก อบต.กระแชง

894 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
อบจ.ประจวบครีขีันธ์

895 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
ทม.ประจวบครีขีันธ์

896 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
อบต.เกาะหลัก

897 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
ทต.คลองวาฬ

898 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
อบต.คลองวาฬ

899 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
อบต.หว้ยทราย

900 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
ทต.กม.5

901 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
อบต.อา่วนอ้ย

902 ประจวบครีขีันธ์
อ.เมอืง

ประจวบครีขีันธ์
อบต.บอ่นอก

903 ประจวบครีขีันธ์ อ.กยุบรุี อบต.กยุบรุี

904 ประจวบครีขีันธ์ อ.กยุบรุี อบต.กยุเหนอื

905 ประจวบครีขีันธ์ อ.กยุบรุี อบต.เขาแดง

906 ประจวบครีขีันธ์ อ.กยุบรุี อบต.ดอนยายหนู

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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907 ประจวบครีขีันธ์ อ.กยุบรุี อบต.หาดขาม

908 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก ทต.ทับสะแก

909 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก อบต.ทับสะแก

910 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก อบต.อา่งทอง

911 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก อบต.นาหกูวาง

912 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก อบต.เขาลา้น

913 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก อบต.หว้ยยาง

914 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรณุ

915 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน ทต.ก าเนดินพคณุ

916 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน อบต.พงศป์ระศาสน์

917 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน ทต.รอ่นทอง

918 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน ทต.บา้นกรดู

919 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน อบต.ชยัเกษม

920 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน อบต.ทองมงคล

921 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน อบต.แมร่ าพงึ

922 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพานนอ้ย อบต.ปากแพรก

923 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพานนอ้ย ทต.บางสะพานนอ้ย

924 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพานนอ้ย อบต.บางสะพาน

925 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพานนอ้ย อบต.ไชยราช

926 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี ทต.ปราณบรุี

927 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี ทต.ปากน ้าปราณ

928 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี อบต.ปากน ้าปราณ

929 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี อบต.หนองตาแตม้

930 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี อบต.วงักพ์ง

931 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี อบต.เขาจา้ว

932 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ ทม.หัวหนิ

933 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ อบต.หนิเหล็กไฟ

934 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ ทต.หนองพลับ

935 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ อบต.ทับใต ้

936 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ อบต.หว้ยสตัวใ์หญ่

937 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ อบต.บงึนคร

938 ประจวบครีขีันธ์ อ.สามรอ้ยยอด อบต.สามรอ้ยยอด

939 ประจวบครีขีันธ์ อ.สามรอ้ยยอด อบต.ศลิาลอย
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บ
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940 ประจวบครีขีันธ์ อ.สามรอ้ยยอด อบต.ไรเ่กา่

941 ประจวบครีขีันธ์ อ.สามรอ้ยยอด อบต.ศาลาลัย

942 ประจวบครีขีันธ์ อ.สามรอ้ยยอด อบต.ไรใ่หม่

943 ปราจนีบรุี อ.เมอืงปราจนีบรุี อบต.บา้นพระ

944 ปราจนีบรุี อ.เมอืงปราจนีบรุี อบจ.ปราจนีบรุี

945 ปราจนีบรุี อ.เมอืงปราจนีบรุี อบต.ดงขีเ้หล็ก

946 ปราจนีบรุี อ.กบนิทรบ์รุี อบต.บอ่ทอง

947 ปราจนีบรุี อ.ประจันตคาม อบต.ดงบัง

948 ปัตตานี อ.เมอืงปัตตานี ทม.ปัตตานี

949 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ทา่เรอื

950 ปัตตานี อ.สายบรุี ทต.เตราะบอน

951 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ยะรัง

952 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.คลองใหม่

953 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ตะโละดอืรามัน

954 ปัตตานี อ.แมล่าน อบต.แมล่าน

955 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ทา่ขา้ม

956 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ดอน

957 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ควน

958 ปัตตานี อ.ทุง่ยางแดง อบต.พเิทน

959 ปัตตานี อ.ทุง่ยางแดง อบต.ปากู

960 ปัตตานี อ.สายบรุี อบต.ปะเสยะวอ

961
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.พระนครศรอียธุยา อบต.ปากกราน

962
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.พระนครศรอียธุยา อบต.คลองตะเคยีน

963
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.พระนครศรอียธุยา อบต.วดัตมู

964
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.พระนครศรอียธุยา อบต.ลมุพลี

965
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.พระนครศรอียธุยา อบต.บา้นใหม่

966
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.จ าปา

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

967
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.ทา่หลวง

968
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.บา้นรอ่ม

969
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.ศาลาลอย

970
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.วงัแดง

971
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.โพธิเ์อน

972
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ทา่เรอื อบต.หนองขนาก

973
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง ทต.นครหลวง

974
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง อบต.บอ่โพง

975
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง อบต.บา้นชุง้

976
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง อบต.ปากจ่ัน

977
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง อบต.แมล่า

978
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง อบต.หนองปลงิ

979
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.นครหลวง อบต.คลองสะแก

980
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางบาล ทต.บางบาล

981
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางบาล ทต.มหาพราหมณ์

982
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางบาล อบต.กบเจา
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983
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางบาล อบต.บา้นคลัง

984
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางบาล อบต.พระขาว

985
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางบาล อบต.น ้าเตา้

986
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางปะอนิ ทต.เชยีงรากนอ้ย

987
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางปะอนิ อบต.บา้นโพ

988
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางปะอนิ ทต.คลองจกิ

989
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางปะอนิ อบต.สามเรอืน

990
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางปะอนิ ทต.ตลาดเกรยีบ

991
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางปะหัน อบต.ทับน ้า

992
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ผักไห่ อบต.ทา่ดนิแดง

993
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ผักไห่ อบต.กฎุี

994
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ผักไห่ อบต.ลาดชดิ

995
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ภาชี อบต.ดอนหญา้นาง

996
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ลาดบัวหลวง อบต.พระยาบันลอื

997
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.ลาดบัวหลวง อบต.สงิหนาท

998
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.บอ่ตาโล่
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999
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.วงันอ้ย

1000
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.ล าไทร

1001
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.สนับทบึ

1002
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.พยอม

1003
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.หันตะเภา

1004
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.วงัจฬุา

1005
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.ขา้วงาม

1006
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.วงันอ้ย อบต.ชะแมบ

1007
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.เสนา อบต.บา้นแพน

1008
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.เสนา อบต.บา้นโพธิ์

1009
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.เสนา อบต.รางจรเข ้

1010
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางซา้ย อบต.ปลายกลัด

1011
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางซา้ย อบต.เทพมงคล

1012
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.บางซา้ย อบต.วงัพัฒนา

1013
พระนครศรอียธุ

ยา
อ.อทัุย อบต.ธนู

1014 พะเยา อ.เมอืงพะเยา อบต.บา้นตุน่

1015 พะเยา อ.เมอืงพะเยา ทต.บา้นตอ๋ม

1016 พะเยา อ.เมอืงพะเยา ทต.แมปื่ม

1017 พะเยา อ.เมอืงพะเยา ทต.ทา่จ าปี

1018 พะเยา อ.เมอืงพะเยา ทต.สนัป่ามว่ง

1019 พะเยา อ.ภกูามยาว ทต.ดงเจน
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1020 พะเยา อ.จนุ ทต.หว้ยขา้วก า่

1021 พะเยา อ.จนุ ทต.จนุ

1022 พะเยา อ.จนุ ทต.เวยีงลอ

1023 พะเยา อ.จนุ ทต.หงสห์นิ

1024 พะเยา อ.จนุ อบต.พระธาตขุงิแกง

1025 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.น ้าแวน

1026 พะเยา อ.เชยีงค า ทต.ฝายกวาง

1027 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เจดยีค์ า

1028 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.รม่เย็น

1029 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เชยีงบาน

1030 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.แมล่าว

1031 พะเยา อ.เชยีงมว่น ทต.เชยีงมว่น

1032 พะเยา อ.เชยีงมว่น อบต.สระ

1033 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.ดอกค าใต ้

1034 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.ดอนศรชีมุ

1035 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.บา้นปิน

1036 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.สนัโคง้

1037 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.ป่าซาง

1038 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ ทต.หนองหลม่

1039 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.ดงสวุรรณ

1040 พะเยา อ.ดอกค าใต ้ อบต.คอืเวยีง

1041 พะเยา อ.ปง อบต.ควร

1042 พะเยา อ.ปง ทต.งมิ

1043 พะเยา อ.ปง อบต.นาปรัง

1044 พะเยา อ.ปง อบต.ขนุควร

1045 พะเยา อ.แมใ่จ ทต.รวมใจพัฒนา

1046 พะเยา อ.แมใ่จ ทต.ป่าแฝก

1047 พะเยา อ.แมใ่จ ทต.เจรญิราษฎร์

1048 พะเยา อ.ภซูาง อบต.ภซูาง

1049 พะเยา อ.ภซูาง อบต.ทุง่กลว้ย

1050 พะเยา อ.ภกูามยาว อบต.หว้ยแกว้

1051 พะเยา อ.ภกูามยาว อบต.แมอ่งิ

1052 พังงา อ.ทับปดุ ทต.ทับปดุ
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1053 พังงา อ.ทับปดุ อบต.โคกเจรญิ

1054 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ อบจ.พัทลงุ

1055 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ ทม.พัทลงุ

1056 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ ทต.โคกชะงาย

1057 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ ทต.ทา่แค

1058 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ อบต.ต านาน

1059 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ ทต.รม่เมอืง

1060 พัทลงุ อ.เมอืงพัทลงุ อบต.ชยับรุี

1061 พัทลงุ อ.เขาชยัสน ทต.เขาชยัสน

1062 พัทลงุ อ.เขาชยัสน อบต.เขาชยัสน

1063 พัทลงุ อ.เขาชยัสน ทต.จองถนน

1064 พัทลงุ อ.เขาชยัสน ทต.โคกมว่ง

1065 พัทลงุ อ.ตะโหมด ทต.แมข่รี

1066 พัทลงุ อ.ตะโหมด ทต.ตะโหมด

1067 พัทลงุ อ.ตะโหมด ทต.เขาหัวชา้ง

1068 พัทลงุ อ.ควนขนุน ทต.ทะเลนอ้ย

1069 พัทลงุ อ.ควนขนุน ทต.บา้นสวน

1070 พัทลงุ อ.ศรบีรรพต อบต.ตะแพน

1071 พัทลงุ อ.ป่าบอน ทต.ป่าบอน

1072 พัทลงุ อ.ป่าบอน อบต.ป่าบอน

1073 พัทลงุ อ.ศรนีครนิทร์ ทต.อา่งทอง

1074 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบจ.พจิติร

1075 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.ปากทาง

1076 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.คลองคะเชนทร์

1077 พจิติร อ.เมอืงพจิติร ทต.วงักรด

1078 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.บา้นบุง่

1079 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.ฆะมัง

1080 พจิติร อ.เมอืงพจิติร ทต.ดงป่าค า

1081 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.หัวดง

1082 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.ป่ามะคาบ

1083 พจิติร อ.เมอืงพจิติร อบต.ดงกลาง

1084 พจิติร อ.วงัทรายพนู อบต.หนองปลาไหล

1085 พจิติร อ.โพธิป์ระทับชา้ง ทต.ไผร่อบ
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1086 พจิติร อ.โพธิป์ระทับชา้ง อบต.เนนิสวา่ง

1087 พจิติร อ.ตะพานหนิ ทม.ตะพานหนิ

1088 พจิติร อ.ตะพานหนิ อบต.หว้ยเกตุ

1089 พจิติร อ.ตะพานหนิ อบต.วงัหวา้

1090 พจิติร อ.ตะพานหนิ อบต.วงัหลมุ

1091 พจิติร อ.บางมลูนาก ทม.บางมลูนาก

1092 พจิติร อ.บางมลูนาก ทต.เนนิมะกอก

1093 พจิติร อ.บางมลูนาก อบต.วงักรด

1094 พจิติร อ.ดงเจรญิ ทต.ส านักขนุเณร

1095 พจิติร อ.โพทะเล อบต.ทา่ขมิน้

1096 พจิติร อ.โพทะเล อบต.วดัขวาง

1097 พจิติร อ.สามงา่ม ทต.ก าแพงดนิ

1098 พจิติร อ.สามงา่ม อบต.ก าแพงดนิ

1099 พจิติร อ.สามงา่ม อบต.รังนก

1100 พจิติร อ.สามงา่ม ทต.เนนิปอ

1101 พจิติร อ.ทับคลอ้ อบต.เขาเจ็ดลกู

1102 พจิติร อ.สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก

1103 พจิติร อ.สากเหล็ก อบต.หนองหญา้ไทร

1104 พจิติร อ.สากเหล็ก อบต.วงัทับไทร

1105 พจิติร อ.บงึนาราง อบต.แหลมรัง

1106 พจิติร อ.ดงเจรญิ อบต.หว้ยรว่ม

1107 พจิติร อ.วชริบารมี อบต.บงึบัว

1108 พษิณุโลก อ.เมอืงพษิณุโลก อบจ.พษิณุโลก

1109 พษิณุโลก อ.เมอืงพษิณุโลก ทน.พษิณุโลก

1110 พษิณุโลก อ.เมอืงพษิณุโลก อบต.วดัพรกิ

1111 พษิณุโลก อ.เมอืงพษิณุโลก อบต.ปากโทก

1112 พษิณุโลก อ.เมอืงพษิณุโลก ทต.หัวรอ

1113 พษิณุโลก อ.วดัโบสถ์ อบต.คันโชง้

1114 พษิณุโลก อ.เนนิมะปราง อบต.ชมพู

1115 พษิณุโลก อ.เนนิมะปราง
อบต.บา้นนอ้ยซุม้

ขีเ้หล็ก

1116 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบจ.เพชรบรุี

1117 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.นาพันสาม

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1118 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.บา้นกุม่

1119 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.หนองโสน

1120 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.ไรส่ม้

1121 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.บางจาก

1122 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.บา้นหมอ้

1123 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.ตน้มะมว่ง

1124 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี ทต.หาดเจา้ส าราญ

1125 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.ตน้มะพรา้ว

1126 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.ดอนยาง

1127 เพชรบรุี อ.เมอืงเพชรบรุี อบต.หนองพลับ

1128 เพชรบรุี อ.หนองหญา้ปลอ้ง อบต.หนองหญา้ปลอ้ง

1129 เพชรบรุี อ.ชะอ า ทม.ชะอ า

1130 เพชรบรุี อ.ชะอ า ทต.นายาง

1131 เพชรบรุี อ.ทา่ยาง ทต.ทา่ไมร้วก

1132 เพชรบรุี อ.ทา่ยาง อบต.เขากระปกุ

1133 เพชรบรุี อ.บา้นลาด อบต.บา้นหาด

1134 เพชรบรุี อ.บา้นลาด อบต.ทา่เสน

1135 เพชรบรุี อ.บา้นแหลม ทต.บางตะบนู

1136 เพชรบรุี อ.บา้นแหลม อบต.ทา่แรง้ออก

1137 เพชรบรุี อ.แกง่กระจาน อบต.วงัจันทร์

1138 เพชรบรูณ์ อ.เมอืงเพชรบรูณ์ ทม.เพชรบรูณ์

1139 เพชรบรูณ์ อ.เมอืงเพชรบรูณ์ ทต.นาง่ัว

1140 เพชรบรูณ์ อ.เมอืงเพชรบรูณ์ อบต.นาป่า

1141 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ทต.ชนแดน

1142 เพชรบรูณ์ อ.หลม่สกั ทม.หลม่สกั

1143 เพชรบรูณ์ อ.หลม่สกั อบต.หว้ยไร่

1144 เพชรบรูณ์ อ.หลม่สกั อบต.ชา้งตะลดู

1145 เพชรบรูณ์ อ.วเิชยีรบรุี ทต.พเุตย

1146 เพชรบรูณ์ อ.ศรเีทพ อบต.ประดูง่าม

1147 เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพัน อบต.ซับไมแ้ดง

1148 เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพัน อบต.หนองแจง

1149 เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพัน ทต.ซับสมอทอด

1150 เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพัน อบต.บงึสามพัน

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1151 เพชรบรูณ์ อ.เขาคอ้ อบต.เข็กนอ้ย

1152 แพร่ อ.เมอืงแพร่ อบจ.แพร่

1153 แพร่ อ.เมอืงแพร่ ทต.ทุง่โฮง้

1154 แพร่ อ.เมอืงแพร่ ทต.แมห่ลา่ย

1155 แพร่ อ.เมอืงแพร่ ทต.วงัหงส์

1156 แพร่ อ.เมอืงแพร่ ทต.ทุง่กวาว

1157 แพร่ อ.เมอืงแพร่ อบต.ทา่ขา้ม

1158 แพร่ อ.เมอืงแพร่ อบต.แมย่ม

1159 แพร่ อ.เมอืงแพร่ ทต.ชอ่แฮ

1160 แพร่ อ.เมอืงแพร่ อบต.รอ่งฟอง

1161 แพร่ อ.รอ้งกวาง ทต.รอ้งกวาง

1162 แพร่ อ.ลอง ทต.บา้นปิน

1163 แพร่ อ.ลอง อบต.ตา้ผามอก

1164 แพร่ อ.ลอง อบต.หัวทุง่

1165 แพร่ อ.ลอง ทต.แมป่าน

1166 แพร่ อ.สงูเมน่ ทต.สงูเมน่

1167 แพร่ อ.สงูเมน่ อบต.ดอนมลู

1168 แพร่ อ.สงูเมน่ อบต.บา้นเหลา่

1169 แพร่ อ.สงูเมน่ อบต.บา้นกวาง

1170 แพร่ อ.สงูเมน่ อบต.บา้นปง

1171 แพร่ อ.เดน่ชยั ทต.เดน่ชยั

1172 แพร่ อ.เดน่ชยั อบต.เดน่ชยั

1173 แพร่ อ.เดน่ชยั ทต.แมจ๊ั่ว

1174 แพร่ อ.เดน่ชยั อบต.แมจ๊ั่วะ

1175 แพร่ อ.เดน่ชยั อบต.ไทรยอ้ย

1176 แพร่ อ.เดน่ชยั อบต.หว้ยไร่

1177 แพร่ อ.เดน่ชยั ทต.ปงป่าหวาย

1178 แพร่ อ.สอง อบต.บา้นหนุน

1179 แพร่ อ.สอง ทต.สอง

1180 แพร่ อ.สอง อบต.เตาปนู

1181 แพร่ อ.สอง อบต.หัวเมอืง

1182 แพร่ อ.สอง อบต.แดนชมุพล

1183 แพร่ อ.วงัชิน้ อบต.สรอย

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1184 แพร่ อ.วงัชิน้ อบต.แมป้่าก

1185 แพร่ อ.วงัชิน้ อบต.นาพนู

1186 แพร่ อ.วงัชิน้ อบต.แมพ่งุ

1187 แพร่ อ.วงัชิน้ อบต.ป่าสกั

1188 แพร่ อ.หนองมว่งไข่ ทต.หนองมว่งไข่

1189 แพร่ อ.หนองมว่งไข่ อบต.น ้ารัด

1190 แพร่ อ.หนองมว่งไข่ อบต.วงัหลวง

1191 แพร่ อ.หนองมว่งไข่ อบต.ทุง่แคว้

1192 ภเูก็ต อ.เมอืงภเูก็ต อบจ.ภเูก็ต

1193 ภเูก็ต อ.เมอืงภเูก็ต ทน.ภเูก็ต

1194 ภเูก็ต อ.เมอืงภเูก็ต อบต.เกาะแกว้

1195 ภเูก็ต อ.เมอืงภเูก็ต ทต.รัษฎา

1196 ภเูก็ต อ.เมอืงภเูก็ต ทต.วชิติ

1197 ภเูก็ต อ.เมอืงภเูก็ต ทต.ฉลอง

1198 ภเูก็ต อ.กะทู ้ ทม.กะทู ้

1199 ภเูก็ต อ.กะทู ้ ทม.ป่าตอง

1200 ภเูก็ต อ.ถลาง อบต.เทพกระษัตรี

1201 ภเูก็ต อ.ถลาง ทต.เชงิทะเล

1202 ภเูก็ต อ.ถลาง อบต.สาคู

1203 มหาสารคาม อ.เมอืงมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม

1204 มหาสารคาม อ.โกสมุพสิยั อบต.วงัยาว

1205 มหาสารคาม อ.โกสมุพสิยั อบต.เขวาไร่

1206 มหาสารคาม อ.โกสมุพสิยั อบต.ดอนกลาง

1207 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.กดุรัง

1208 มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร ทต.ค าป่าหลาย

1209 มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร ทต.ดงมอน

1210 มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร อบจ.มกุดาหาร

1211 มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร อบต.กดุแข ้

1212 มกุดาหาร อ.นคิมค าสรอ้ย อบต.กกแดง

1213 มกุดาหาร อ.ดอนตาล ทต.บา้นแกง้

1214 มกุดาหาร อ.ดงหลวง ทต.ดงหลวง

1215 มกุดาหาร อ.ดงหลวง อบต.หนองบัว

1216 มกุดาหาร อ.ค าชะอี อบต.บา้นซง่

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1217 มกุดาหาร อ.ค าชะอี อบต.ค าชะอี

1218 มกุดาหาร อ.ค าชะอี อบต.หนองเอีย่น

1219 มกุดาหาร อ.หวา้นใหญ่ ทต.ชะโนด

1220 มกุดาหาร อ.หนองสงู อบต.หนองสงูใต ้

1221 แมฮ่อ่งสอน อ.เมอืงแมฮ่อ่งสอน อบจ.แมฮ่อ่งสอน

1222 แมฮ่อ่งสอน อ.เมอืงแมฮ่อ่งสอน อบต.หว้ยผา

1223 แมฮ่อ่งสอน อ.เมอืงแมฮ่อ่งสอน ทม.แมฮ่อ่งสอน

1224 แมฮ่อ่งสอน อ.ขนุยวม ทต.ขนุยวม

1225 แมฮ่อ่งสอน อ.แมส่ะเรยีง อบต.บา้นกาศ

1226 แมฮ่อ่งสอน อ.แมส่ะเรยีง ทต.แมส่ะเรยีง

1227 แมฮ่อ่งสอน อ.แมส่ะเรยีง ทต.เมอืงยวมใต ้

1228 แมฮ่อ่งสอน อ.สบเมย อบต.กองกอ๋ย

1229 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร ทม.ยโสธร

1230 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร ทต.ตาดทอง

1231 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร ทต.ส าราญ

1232 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร อบต.นาสะไมย์

1233 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร อบต.หนองหนิ

1234 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร อบต.หนองเรอื

1235 ยโสธร อ.ทรายมลู ทต.ทรายมลู

1236 ยโสธร อ.กดุชมุ ทต.กดุชมุพัฒนา

1237 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.กดุชมุ

1238 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.นาโส่

1239 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หว้ยแกง้

1240 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ลมุพกุ

1241 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ทุง่มน

1242 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาค า

1243 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กูจ่าน

1244 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กดุกงุ

1245 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.แคนนอ้ย

1246 ยโสธร อ.ป่าติว้ อบต.กระจาย

1247 ยโสธร อ.เลงินกทา ทต.ศรแีกว้

1248 ยะลา อ.เมอืงยะลา ทน.ยะลา

1249 ยะลา อ.เมอืงยะลา ทต.บดุี

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1250 ยะลา อ.เมอืงยะลา ทต.ยโุป

1251 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบจ.ยะลา

1252 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.ยะลา

1253 ยะลา อ.เมอืงยะลา ทต.ทา่สาป

1254 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.ล าใหม่

1255 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.หนา้ถ ้า

1256 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.ล าพะยา

1257 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.เปาะเสง้

1258 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.เปาะเสง้

1259 ยะลา อ.เมอืงยะลา ทม.สะเตงนอก

1260 ยะลา อ.เมอืงยะลา อบต.ตาเซะ

1261 ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม

1262 ยะลา อ.เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ

1263 ยะลา อ.เบตง อบต.อยัเยอรเ์วง

1264 ยะลา อ.เบตง ทต.ธารน ้าทพิย์

1265 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บาเจาะ

1266 ยะลา อ.ธารโต ทต.คอกชา้ง

1267 ยะลา อ.ธารโต อบต.แมห่วาด

1268 ยะลา อ.ธารโต อบต.ครีเีขต

1269 ยะลา อ.ยะหา ทต.ยะหา

1270 ยะลา อ.ยะหา อบต.ยะหา

1271 ยะลา อ.ยะหา ทต.ปะแต

1272 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโร๊ะ

1273 ยะลา อ.ยะหา อบต.กาตอง

1274 ยะลา อ.รามัน ทต.เมอืงรามันห์

1275 ยะลา อ.รามัน อบต.กายบูอเกาะ

1276 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลปัูง

1277 ยะลา อ.รามัน ทต.โกตาบารู

1278 ยะลา อ.รามัน อบต.เกะรอ

1279 ยะลา อ.รามัน อบต.บาโงย

1280 ยะลา อ.รามัน อบต.บอืมัง

1281 ยะลา อ.รามัน อบต.วงัพญา

1282 ยะลา อ.รามัน อบต.อาซอ่ง

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1283 ยะลา อ.รามัน อบต.ตะโละหะลอ

1284 ยะลา อ.กาบัง อบต.กาบัง

1285 ยะลา อ.กาบัง อบต.บาละ

1286 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.สะเอะ

1287 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.หว้ยกระทงิ

1288 รอ้ยเอ็ด อ.ศรสีมเด็จ อบต.โพธิส์ยั

1289 รอ้ยเอ็ด อ.จังหาร ทต.ผักแวน่

1290 รอ้ยเอ็ด อ.เชยีงขวญั อบต.พระธาตุ

1291 รอ้ยเอ็ด อ.เชยีงขวญั อบต.บา้นเขอืง

1292 รอ้ยเอ็ด อ.หนองฮี ทต.หนองฮี

1293 รอ้ยเอ็ด อ.หนองฮี อบต.สาวแห

1294 รอ้ยเอ็ด อ.หนองฮี อบต.ดกูอึง่

1295 รอ้ยเอ็ด อ.ทุง่เขาหลวง อบต.ทุง่เขาหลวง

1296 รอ้ยเอ็ด อ.ทุง่เขาหลวง อบต.บงึงาม

1297 รอ้ยเอ็ด อ.ทุง่เขาหลวง อบต.มะบา้

1298 รอ้ยเอ็ด อ.ทุง่เขาหลวง อบต.เหลา่

1299 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบจ.รอ้ยเอ็ด

1300 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ทม.รอ้ยเอ็ด

1301 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.รอบเมอืง

1302 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.เหนอืเมอืง

1303 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.ขอนแกน่

1304 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.นาโพธิ์

1305 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.สะอาดสมบรูณ์

1306 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ทต.สแีกว้

1307 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ทต.ปอภาร

1308 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.โนนรัง

1309 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.หนองแกว้

1310 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.แคนใหญ่

1311 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด ทต.โนนตาล

1312 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด อบต.เมอืงทอง

1313 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั ทต.เมอืงบัว

1314 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.สงิหโ์คก

1315 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.ดงคร่ังใหญ่
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1316 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.บา้นฝาง

1317 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.หนองแวง

1318 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.ก าแพง

1319 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.กูก่าสงิห์

1320 รอ้ยเอ็ด อ.เกษตรวสิยั อบต.น ้าออ้ม

1321 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ทต.ปทมุรัตต์

1322 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ อบต.บัวแดง

1323 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ อบต.ดอกล ้า

1324 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ทต.โพนสงู

1325 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ทต.โนนสวรรค์

1326 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ อบต.สระบัว

1327 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ อบต.โนนสงา่

1328 รอ้ยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ อบต.ขีเ้หล็ก

1329 รอ้ยเอ็ด อ.จตรุพักตรพมิาน ทต.หัวชา้ง

1330 รอ้ยเอ็ด อ.จตรุพักตรพมิาน อบต.ป่าสงัข์

1331 รอ้ยเอ็ด อ.จตรุพักตรพมิาน อบต.ศรโีคตร

1332 รอ้ยเอ็ด อ.ธวชับรุี ทต.อุม่เมา้

1333 รอ้ยเอ็ด อ.ธวชับรุี อบต.หนองพอก

1334 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.แสนสขุ

1335 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.กดุน ้าใส

1336 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.หนองทัพไทย

1337 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.โคกสวา่ง

1338 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร ทต.โพธิช์ยั

1339 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.ชานุวรรณ

1340 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทอง ทต.โพธิท์อง

1341 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทอง ทต.โนนชยัศรี

1342 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.ค านาดี

1343 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.วงัสามัคคี

1344 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทอง ทต.โคกสงู

1345 รอ้ยเอ็ด อ.โพธิช์ยั อบต.ขามเป้ีย

1346 รอ้ยเอ็ด อ.โพธิช์ยั อบต.สะอาด

1347 รอ้ยเอ็ด อ.โพธิช์ยั ทต.ค าพองุ

1348 รอ้ยเอ็ด อ.โพธิช์ยั อบต.หนองตาไก ้
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1349 รอ้ยเอ็ด อ.โพธิช์ยั อบต.ดอนโอง

1350 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก ทต.หนองพอก

1351 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.หนองพอก

1352 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.บงึงาม

1353 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภเูขาทอง

1354 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.กกโพธิ์

1355 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.โคกสวา่ง

1356 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.หนองขุน่ใหญ่

1357 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.รอบเมอืง

1358 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ผาน ้ายอ้ย

1359 รอ้ยเอ็ด อ.หนองพอก ทต.ทา่สดีา

1360 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.เสลภมูิ

1361 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.เมอืงไพร

1362 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.นาแซง

1363 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.นาเมอืง

1364 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.วงัหลวง

1365 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.ทา่มว่ง

1366 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.ขวาว

1367 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ อบต.โพธิท์อง

1368 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ อบต.ภเูงนิ

1369 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ ทต.เกาะแกว้

1370 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ อบต.นาเลงิ

1371 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ อบต.เหลา่นอ้ย

1372 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ อบต.ศรวีลิัย

1373 รอ้ยเอ็ด อ.เสลภมูิ อบต.บงึเกลอื

1374 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ ทต.สวุรรณภมูิ

1375 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ ทต.ดอกไม ้

1376 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ อบต.นาใหญ่

1377 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ อบต.เมอืงทุง่

1378 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ ทต.ทุง่หลวง

1379 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ อบต.หัวชา้ง

1380 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ อบต.น ้าค า

1381 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ อบต.ชา้งเผอืก
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1382 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ ทต.ทุง่กลุา

1383 รอ้ยเอ็ด อ.สวุรรณภมูิ อบต.ทุง่ศรเีมอืง

1384 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืงสรวง ทต.เมอืงสรวง

1385 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทราย ทต.สามขา

1386 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรสีวา่ง

1387 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ยางค า

1388 รอ้ยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ทา่หาดยาว

1389 รอ้ยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.โหรา

1390 รอ้ยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.เมยวดี

1391 รอ้ยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.ชมุพร

1392 รอ้ยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.บุง่เลศิ

1393 รอ้ยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.ชมสะอาด

1394 รอ้ยเอ็ด อ.ศรสีมเด็จ ทต.ศรสีมเด็จ

1395 ระนอง อ.เมอืงระนอง ทม.ระนอง

1396 ระนอง อ.เมอืงระนอง อบต.หงาว

1397 ระนอง อ.เมอืงระนอง อบจ.ระนอง

1398 ระนอง อ.เมอืงระนอง ทต.บางนอน

1399 ระนอง อ.เมอืงระนอง อบต.เกาะพยาม

1400 ระนอง อ.ละอุน่ ทต.ละอุน่

1401 ระนอง อ.กะเปอร์ ทต.กะเปอร์

1402 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหนิ

1403 ระนอง อ.กระบรุี อบต.ปากจ่ัน

1404 ระนอง อ.กระบรุี อบต.ล าเลยีง

1405 ระยอง อ.เมอืงระยอง ทน.ระยอง

1406 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.ตะพง

1407 ระยอง อ.เมอืงระยอง ทต.เนนิพระ

1408 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบจ.ระยอง

1409 ระยอง อ.เมอืงระยอง ทต.ทับมา

1410 ระยอง อ.เมอืงระยอง ทม.มาบตาพดุ

1411 ระยอง อ.แกลง ทต.เมอืงแกลง

1412 ระยอง อ.แกลง ทต.เนนิฆอ้

1413 ระยอง อ.แกลง ทต.ปากน ้าประแส

1414 ระยอง อ.วงัจันทร์ ทต.ชมุแสง
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1415 ระยอง อ.วงัจันทร์ อบต.ป่ายบุใน

1416 ระยอง อ.วงัจันทร์ อบต.พลงตาเอีย่ม

1417 ระยอง อ.บา้นคา่ย อบต.หนองละลอก

1418 ระยอง อ.บา้นคา่ย อบต.หนองตะพาน

1419 ระยอง อ.บา้นคา่ย อบต.ตาขัน

1420 ระยอง อ.บา้นคา่ย ทต.ชากบก

1421 ระยอง อ.นคิมพัฒนา ทต.มาบขา่

1422 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง

1423 ระยอง อ.ปลวกแดง ทต.จอมพลเจา้พระยา

1424 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แมน่ ้าคู ้

1425 ราชบรุี อ.เมอืงราชบรุี อบจ.ราชบรุี

1426 ราชบรุี อ.เมอืงราชบรุี อบต.คบูัว

1427 ราชบรุี อ.ด าเนนิสะดวก อบต.แพงพวย

1428 ราชบรุี อ.บา้นโป่ง ทม.ทา่ผา

1429 ราชบรุี อ.โพธาราม ทม.โพธาราม

1430 ราชบรุี อ.โพธาราม ทต.เจ็ดเสมยีน

1431 ราชบรุี อ.โพธาราม อบต.ธรรมเสน

1432 ราชบรุี อ.ปากทอ่ ทต.ปากทอ่

1433 ราชบรุี อ.วดัเพลง อบต.วดัเพลง

1434 ลพบรุี อ.บา้นหมี่ อบต.หนิปัก

1435 ลพบรุี อ.บา้นหมี่ อบต.ดอนดงึ

1436 ลพบรุี อ.บา้นหมี่ อบต.หนองกระเบยีน

1437 ลพบรุี อ.บา้นหมี่ ทม.บา้นหมี่

1438 ลพบรุี อ.ทา่หลวง ทต.บา้นทา่หลวง

1439 ลพบรุี อ.ทา่หลวง อบต.หนองผักแวน่

1440 ลพบรุี อ.ทา่หลวง อบต.หัวล า

1441 ลพบรุี อ.สระโบสถ์ ทต.สระโบสถ์

1442 ลพบรุี อ.สระโบสถ์ อบต.ทุง่ทา่ชา้ง

1443 ลพบรุี อ.โคกเจรญิ อบต.โคกเจรญิ

1444 ลพบรุี อ.หนองมว่ง อบต.ชอนสมบรูณ์

1445 ลพบรุี อ.เมอืงลพบรุี อบต.ทะเลชบุศร

1446 ลพบรุี อ.เมอืงลพบรุี อบจ.ลพบรุี

1447 ลพบรุี อ.เมอืงลพบรุี ทต.เขาพระงาม
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1448 ลพบรุี อ.เมอืงลพบรุี ทม.เขาสามยอด

1449 ลพบรุี อ.เมอืงลพบรุี อบต.โพธิเ์กา้ตน้

1450 ลพบรุี อ.ชยับาดาล ทต.ล านารายณ์

1451 ลพบรุี อ.ชยับาดาล อบต.ซับตะเคยีน

1452 ลพบรุี อ.ชยับาดาล อบต.นาโสม

1453 ลพบรุี อ.ทา่วุง้ ทต.โพตลาดแกว้

1454 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง ทม.เขลางคน์คร

1455 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง ทน.ล าปาง

1456 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง อบต.บา้นเสด็จ

1457 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง ทม.พชิยั

1458 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง อบต.พชิยั

1459 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง อบต.บอ่แฮว้

1460 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง ทต.ตน้ธงชยั

1461 ล าปาง อ.เมอืงล าปาง อบต.นคิมพัฒนา

1462 ล าปาง อ.แมเ่มาะ ทต.แมเ่มาะ

1463 ล าปาง อ.เกาะคา ทต.เกาะคา

1464 ล าปาง อ.เกาะคา ทต.ศาลา

1465 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.นาแสง่

1466 ล าปาง อ.เสรมิงาม ทต.เสรมิงาม

1467 ล าปาง อ.เสรมิงาม อบต.เสรมิกลาง

1468 ล าปาง อ.งาว ทต.หลวงเหนอื

1469 ล าปาง อ.งาว ทต.หลวงใต ้

1470 ล าปาง อ.งาว อบต.แมต่บี

1471 ล าปาง อ.แจห้ม่ ทต.บา้นสา

1472 ล าปาง อ.แจห้ม่ อบต.เมอืงมาย

1473 ล าปาง อ.แจห้ม่ ทต.ทุง่ผึง้

1474 ล าปาง อ.เถนิ ทม.ลอ้มแรด

1475 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แมป่ะ

1476 ล าปาง อ.แมพ่รกิ ทต.พระบาทวงัตวง

1477 ล าปาง อ.แมท่ะ ทต.ป่าตันนาครัว

1478 ล าปาง อ.แมท่ะ ทต.นาครัว

1479 ล าปาง อ.แมท่ะ ทต.น ้าโจ ้

1480 ล าปาง อ.แมท่ะ อบต.หัวเสอื
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1481 ล าปาง อ.แมท่ะ ทต.สริริาช

1482 ล าปาง อ.หา้งฉัตร ทต.หา้งฉัตรแมต่าล

1483 ล าปาง อ.หา้งฉัตร ทต.เมอืงยาว

1484 ล าปาง อ.หา้งฉัตร ทต.ปงยางคก

1485 ล าปาง อ.หา้งฉัตร อบต.เวยีงตาล

1486 ล าปาง อ.เมอืงปาน อบต.บา้นขอ

1487 ล าปาง อ.เมอืงปาน อบต.ทุง่กวา๋ว

1488 ล าปาง อ.เมอืงปาน อบต.แจซ้อ้น

1489 ล าปาง อ.เมอืงปาน อบต.หัวเมอืง

1490 ล าพนู อ.เมอืงล าพนู ทต.อโุมงค์

1491 ล าพนู อ.เมอืงล าพนู ทต.รมิปิง

1492 ล าพนู อ.เมอืงล าพนู ทต.ป่าสกั

1493 ล าพนู อ.เมอืงล าพนู อบต.หนองหนาม

1494 ล าพนู อ.บา้นโฮง่ อบต.เวยีงกานต์

1495 ล าพนู อ.บา้นโฮง่ ทต.ศรเีตีย้

1496 ล าพนู อ.ลี้ ทต.วงัดนิ

1497 ล าพนู อ.ลี้ ทต.แมต่นื

1498 ล าพนู อ.ลี้ ทต.กอ้

1499 ล าพนู อ.ลี้ อบต.แมล่าน

1500 ล าพนู อ.ป่าซาง ทต.ป่าซาง

1501 ล าพนู อ.ป่าซาง ทต.แมแ่รง

1502 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.นครเจดยี์

1503 ล าพนู อ.เวยีงหนองลอ่ง ทต.หนองลอ่ง

1504 เลย อ.เมอืงเลย ทม.เลย

1505 เลย อ.เมอืงเลย อบต.ชยัพฤกษ์

1506 เลย อ.นาดว้ง ทต.นาดว้ง

1507 เลย อ.ปากชม ทต.คอนสา

1508 ศรสีะเกษ อ.เมอืงศรสีะเกษ ทม.ศรสีะเกษ

1509 ศรสีะเกษ อ.เมอืงศรสีะเกษ อบต.ซ า

1510 ศรสีะเกษ อ.เมอืงศรสีะเกษ ทต.น ้าค า

1511 ศรสีะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดนู

1512 ศรสีะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ละลาย

1513 ศรสีะเกษ อ.ขขุันธ์ อบต.โสน
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1514 ศรสีะเกษ อ.ไพรบงึ อบต.ปราสาทเยอ

1515 ศรสีะเกษ อ.ปรางคก์ู่ อบต.กู่

1516 ศรสีะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.พราน

1517 ศรสีะเกษ อ.ขนุหาญ ทต.กระหวนั

1518 ศรสีะเกษ อ.ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสงัข์

1519 ศรสีะเกษ อ.อทุมุพรพสิยั ทต.แต ้

1520 ศรสีะเกษ อ.หว้ยทับทัน อบต.ผักไหม

1521 ศรสีะเกษ อ.ศรรัีตนะ อบต.พงิพวย

1522 สกลนคร อ.เมอืงสกลนคร ทน.สกลนคร

1523 สกลนคร อ.เมอืงสกลนคร อบต.หว้ยยาง

1524 สกลนคร อ.กดุบาก ทต.กดุบาก

1525 สกลนคร อ.บา้นมว่ง ทต.บา้นมว่ง

1526 สกลนคร อ.เจรญิศลิป์ อบต.บา้นเหลา่

1527 สกลนคร อ.ภพูาน ทต.โคกภู

1528 สงขลา อ.เมอืงสงขลา อบจ.สงขลา

1529 สงขลา อ.เมอืงสงขลา ทน.สงขลา

1530 สงขลา อ.เมอืงสงขลา ทม.เขารปูชา้ง

1531 สงขลา อ.นาทวี ทต.นาทวี

1532 สงขลา อ.เทพา อบต.สะกอม

1533 สงขลา อ.สะบา้ยอ้ย ทต.สะบา้ยอ้ย

1534 สงขลา อ.กระแสสนิธุ์ อบต.โรง

1535 สงขลา อ.รัตภมูิ ทต.ก าแพงเพชร

1536 สงขลา อ.รัตภมูิ อบต.ควนรู

1537 สงขลา อ.สะเดา อบต.ปรกิ

1538 สงขลา อ.สะเดา ทต.คลองแงะ

1539 สงขลา อ.สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์

1540 สงขลา อ.หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่

1541 สงขลา อ.นาหมอ่ม อบต.คลองหรัง

1542 สงขลา อ.ควนเนยีง ทต.ควนเนยีง

1543 สตลู อ.ทา่แพ อบต.แป-ระ

1544 สตลู อ.ทา่แพ อบต.แป-ระ

1545 สตลู อ.ละงู ทต.ก าแพง

1546 สตลู อ.ละงู อบต.ก าแพง
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1547 สตลู อ.ทุง่หวา้ อบต.ทุง่หวา้

1548 สตลู อ.มะนัง อบต.นคิมพัฒนา

1549 สตลู อ.เมอืงสตลู อบจ.สตลู

1550 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ ทน.สมทุรปราการ

1551 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ ทต.ส าโรงเหนอื

1552 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบจ.สมทุรปราการ

1553 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ ทต.แพรกษา

1554 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบต.แพรกษาใหม่

1555 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบต.แพรกษา

1556 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ ทต.บางปู

1557 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบต.บางดว้น

1558 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ ทต.บางเมอืง

1559 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ อบต.บางบอ่

1560 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ ทต.บางพลนีอ้ย

1561 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ อบต.คลองดา่น

1562 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ อบต.เปร็ง

1563 สมทุรปราการ อ.พระประแดง ทม.ปู่ เจา้สมงิพราย

1564 สมทุรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางน ้าผึง้

1565 สมทุรปราการ อ.บางเสาธง อบต.บางเสาธง

1566 สมทุรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางพรม

1567 สมทุรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ทา่คา

1568 สมทุรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แพรกหนามแดง

1569 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบจ.สมทุรสาคร

1570 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทน.สมทุรสาคร

1571 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.บางโทรัด

1572 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.นาโคก

1573 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทต.ทา่จนี

1574 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทต.นาดี

1575 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.คอกกระบอื

1576 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.บางน ้าจดื

1577 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทต.บางปลา

1578 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.บา้นเกาะ

1579 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.บางกระเจา้
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1580 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน ทม.กระทุม่แบน

1581 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน ทน.ออ้มนอ้ย

1582 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน อบต.ทา่ไม ้

1583 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน ทต.สวนหลวง

1584 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน อบต.บางยาง

1585 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน อบต.คลองมะเดือ่

1586 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน อบต.หนองนกไข่

1587 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน ทต.ดอนไกด่ี

1588 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน อบต.แคราย

1589 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน อบต.ทา่เสา

1590 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ ทต.บา้นแพว้

1591 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ อบต.อ าแพง

1592 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ อบต.สวนสม้

1593 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ ทต.เกษตรพัฒนา

1594 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ อบต.หลักสอง

1595 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบจ.สระแกว้

1596 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ ทม.สระแกว้

1597 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.บา้นแกง้

1598 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.ศาลาล าดวน

1599 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.โคกป่ีฆอ้ง

1600 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.สระขวญั

1601 สระแกว้ อ.คลองหาด ทต.คลองหาด

1602 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทยอดุม

1603 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช

1604 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน

1605 สระแกว้ อ.วงัน ้าเย็น ทม.วงัน ้าเย็น

1606 สระแกว้ อ.วฒันานคร อบต.ทา่เกวยีน

1607 สระแกว้ อ.วฒันานคร อบต.ผักขะ

1608 สระแกว้ อ.วฒันานคร อบต.ชอ่งกุม่

1609 สระแกว้ อ.วฒันานคร อบต.หนองหมากฝ้าย

1610 สระแกว้ อ.วฒันานคร
อบต.หนองตะเคยีน

บอน

1611 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ
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1612 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ทา่ขา้ม

1613 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ ทต.บา้นดา่น

1614 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์

1615 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสบิ

1616 สระแกว้ อ.โคกสงู ทต.โคกสงู

1617 สระแกว้ อ.โคกสงู อบต.หนองมว่ง

1618 สระแกว้ อ.โคกสงู อบต.โนนหมากมุน่

1619 สระแกว้ อ.วงัสมบรูณ์ อบต.วงัใหม่

1620 สระแกว้ อ.วงัสมบรูณ์ ทต.วงัทอง

1621 สระบรุี อ.เมอืงสระบรุี ทม.สระบรุี

1622 สระบรุี อ.เมอืงสระบรุี ทต.ตะกดุ

1623 สระบรุี อ.แกง่คอย อบต.ตาลเดีย่ว

1624 สระบรุี อ.หนองแค อบต.หนองโรง

1625 สระบรุี อ.วหิารแดง อบต.คลองเรอื

1626 สระบรุี อ.วหิารแดง ทต.วหิารแดง

1627 สระบรุี อ.หนองแซง ทต.หนองแซง

1628 สระบรุี อ.บา้นหมอ ทต.บางโขมด

1629 สระบรุี อ.หนองโดน อบต.บา้นกลับ

1630 สระบรุี อ.พระพทุธบาท ทต.พกุรา่ง

1631 สระบรุี อ.เสาไห ้ อบต.มว่งงาม

1632 สระบรุี อ.มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก

1633 สระบรุี อ.วงัมว่ง ทต.ค าพราน

1634 สระบรุี อ.เฉลมิพระเกยีรติ ทต.หนา้พระลาน

1635 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี ทม.สงิหบ์รุี

1636 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี อบต.บางมัญ

1637 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี อบต.โพกรวม

1638 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี อบต.มว่งหมู่

1639 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี อบจ.สงิหบ์รุี

1640 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี อบต.จักรสหี์

1641 สงิหบ์รุี อ.เมอืงสงิหบ์รุี อบต.บางกระบอื

1642 สงิหบ์รุี อ.บางระจัน ทม.บางระจัน

1643 สงิหบ์รุี อ.บางระจัน อบต.ไมด้ัด

1644 สงิหบ์รุี อ.บางระจัน อบต.แมล่า
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1645 สงิหบ์รุี อ.บางระจัน อบต.บา้นจา่

1646 สงิหบ์รุี อ.คา่ยบางระจัน อบต.โพทะเล

1647 สงิหบ์รุี อ.คา่ยบางระจัน อบต.ทา่ขา้ม

1648 สงิหบ์รุี อ.พรหมบรุี อบต.พระงาม

1649 สงิหบ์รุี อ.พรหมบรุี อบต.บา้นหมอ้

1650 สงิหบ์รุี อ.พรหมบรุี อบต.บา้นแป้ง

1651 สงิหบ์รุี อ.ทา่ชา้ง ทต.ถอนสมอ

1652 สงิหบ์รุี อ.ทา่ชา้ง อบต.โพประจักษ์

1653 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุี อบต.อนิทรบ์รุี

1654 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุี อบต.ประศกุ

1655 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุี อบต.ทา่งาม

1656 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุี อบต.ทองเอน

1657 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุี อบต.หว้ยชนั

1658 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบจ.สโุขทัย

1659 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย ทม.สโุขทัยธานี

1660 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.บา้นสวน

1661 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย ทต.เมอืงเกา่

1662 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.ปากแคว

1663 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.ยางซา้ย

1664 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย ทต.บา้นกลว้ย

1665 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.บา้นหลมุ

1666 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.ตาลเตีย้

1667 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.ปากพระ

1668 สโุขทัย อ.เมอืงสโุขทัย อบต.วงัทองแดง

1669 สโุขทัย อ.บา้นดา่นลานหอย ทต.ลานหอย

1670 สโุขทัย อ.บา้นดา่นลานหอย อบต.ลานหอย

1671 สโุขทัย อ.บา้นดา่นลานหอย อบต.วงัตะครอ้

1672 สโุขทัย อ.บา้นดา่นลานหอย ทต.ตลิง่ชนั

1673 สโุขทัย อ.บา้นดา่นลานหอย อบต.หนองหญา้ปลอ้ง

1674 สโุขทัย อ.บา้นดา่นลานหอย อบต.วงัลกึ

1675 สโุขทัย อ.ครีมีาศ ทต.บา้นโตนด

1676 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.โตนด

1677 สโุขทัย อ.ครีมีาศ ทต.ทุง่หลวง
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1678 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.สามพวง

1679 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.ศรคีรีมีาศ

1680 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.หนองจกิ

1681 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.นาเชงิครีี

1682 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.หนองกระดิง่

1683 สโุขทัย อ.ครีมีาศ อบต.บา้นน ้าพุ

1684 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กง

1685 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ

1686 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก

1687 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง

1688 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรใน

1689 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ดงเดอืย

1690 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก

1691 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ทา่ฉนวน

1692 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.หนองตมู

1693 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.บา้นใหมส่ขุเกษม

1694 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย ทต.หาดเสีย้ว

1695 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.ป่างิว้

1696 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.แมส่ า

1697 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.แมส่นิ

1698 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.บา้นตกึ

1699 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.หนองออ้

1700 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย ทม.ศรสีชันาลัย

1701 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.ดงคู่

1702 สโุขทัย อ.ศรสีชันาลัย อบต.สารจติร

1703 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง ทต.ศรสี าโรง

1704 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.วงัลกึ

1705 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.สามเรอืน

1706 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.วงัทอง

1707 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.เกาะตาเลีย้ง

1708 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.บา้นไร่

1709 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.ทับผึง้
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1710 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.บา้นซา่น

1711 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.วงัใหญ่

1712 สโุขทัย อ.ศรสี าโรง อบต.ราวตน้จันทร์

1713 สโุขทัย อ.สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก

1714 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.คลองกระจง

1715 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.วงัไมข้อน

1716 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ยา่นยาว

1717 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.นาทุง่

1718 สโุขทัย อ.สวรรคโลก ทต.คลองยาง

1719 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมอืงบางยม

1720 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ทา่ทอง

1721 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ปากน ้า

1722 สโุขทัย อ.สวรรคโลก ทต.ป่ากมุเกาะ

1723 สโุขทัย อ.สวรรคโลก ทต.เมอืงบางขลัง

1724 สโุขทัย อ.สวรรคโลก อบต.หนองกลับ

1725 สโุขทัย อ.ศรนีคร ทต.ศรนีคร

1726 สโุขทัย อ.ศรนีคร อบต.ศรนีคร

1727 สโุขทัย อ.ศรนีคร อบต.นครเดฐิ

1728 สโุขทัย อ.ศรนีคร อบต.น ้าขมุ

1729 สโุขทัย อ.ศรนีคร อบต.คลองมะพลับ

1730 สโุขทัย อ.ศรนีคร อบต.หนองบัว

1731 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม
อบต.บา้นใหมไ่ชย

มงคล

1732 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม อบต.ไทยชนะศกึ

1733 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม ทต.ทุง่เสลีย่ม

1734 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม อบต.ทุง่เสลีย่ม

1735 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม ทต.กลางดง

1736 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม ทต.เขาแกว้ศรสีมบรูณ์

1737 สพุรรณบรุี อ.เมอืงสพุรรณบรุี อบจ.สพุรรณบรุี

1738 สพุรรณบรุี อ.เมอืงสพุรรณบรุี อบต.ทับตเีหล็ก

1739 สพุรรณบรุี อ.เมอืงสพุรรณบรุี ทต.ทา่ระหัด

1740 สพุรรณบรุี อ.เมอืงสพุรรณบรุี ทต.โพธิพ์ระยา
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1741 สพุรรณบรุี อ.เดมิบางนางบวช ทต.เดมิบาง

1742 สพุรรณบรุี อ.เดมิบางนางบวช ทต.บอ่กรุ

1743 สพุรรณบรุี อ.ดา่นชา้ง อบต.หนองมะคา่โมง

1744 สพุรรณบรุี อ.บางปลามา้ อบต.สาลี

1745 สพุรรณบรุี อ.บางปลามา้ อบต.มะขามลม้

1746 สพุรรณบรุี อ.สองพีน่อ้ง ทม.สองพีน่อ้ง

1747 สพุรรณบรุี อ.สองพีน่อ้ง อบต.บางตาเถร

1748 สพุรรณบรุี อ.สองพีน่อ้ง อบต.บา้นชา้ง

1749 สพุรรณบรุี อ.สองพีน่อ้ง ทต.ทุง่คอก

1750 สพุรรณบรุี อ.สองพีน่อ้ง อบต.ดอนมะนาว

1751 สพุรรณบรุี อ.สามชกุ ทต.สามชกุ

1752 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง ทต.อูท่อง

1753 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง ทต.อูท่อง

1754 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง อบต.ดอนคา

1755 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง อบต.พลับพลาไชย

1756 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง อบต.สระพังลาน

1757 สพุรรณบรุี อ.หนองหญา้ไซ อบต.หนองโพธิ์

1758 สพุรรณบรุี อ.หนองหญา้ไซ อบต.แจงงาม

1759 สรุาษฎรธ์านี อ.เกาะสมยุ ทน.เกาะสมยุ

1760 สรุาษฎรธ์านี อ.พนม ทต.คลองชะอุน่

1761 สรุาษฎรธ์านี อ.ทา่ฉาง อบต.ทา่ฉาง

1762 สรุาษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร ทต.พรพุี

1763 สรุาษฎรธ์านี อ.พนุพนิ ทม.ทา่ขา้ม

1764 สรุาษฎรธ์านี อ.ชยับรุี อบต.ชยับรุี

1765 สรุาษฎรธ์านี อ.ชยับรุี อบต.ไทรทอง

1766 สรุนิทร์ อ.พนมดงรัก อบต.บักได

1767 สรุนิทร์ อ.เขวาสนิรนิทร์ อบต.บงึ

1768 สรุนิทร์ อ.เมอืงสรุนิทร์ อบจ.สรุนิทร์

1769 สรุนิทร์ อ.เมอืงสรุนิทร์ ทม.สรุนิทร์

1770 สรุนิทร์ อ.เมอืงสรุนิทร์ อบต.นอกเมอืง

1771 สรุนิทร์ อ.ทา่ตมู ทต.ทา่ตมู

1772 สรุนิทร์ อ.ทา่ตมู อบต.กระโพ

1773 สรุนิทร์ อ.ทา่ตมู อบต.หนองบัว
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1774 สรุนิทร์ อ.ทา่ตมู อบต.บัวโคก

1775 สรุนิทร์ อ.จอมพระ อบต.เมอืงลงี

1776 สรุนิทร์ อ.จอมพระ อบต.หนองสนทิ

1777 สรุนิทร์ อ.ปราสาท อบต.ไพล

1778 สรุนิทร์ อ.ปราสาท อบต.ตาเบา

1779 สรุนิทร์ อ.กาบเชงิ ทต.กาบเชงิ

1780 สรุนิทร์ อ.กาบเชงิ อบต.แนงมดุ

1781 สรุนิทร์ อ.สนม ทต.สนม

1782 สรุนิทร์ อ.ศขีรภมูิ ทต.ศขีรภมูิ

1783 สรุนิทร์ อ.ล าดวน อบต.ตระเปียงเตยี

1784 สรุนิทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.กระออม

1785 สรุนิทร์ อ.บัวเชด ทต.บัวเชด

1786 สรุนิทร์ อ.ศรณีรงค์ อบต.แจนแวน

1787 หนองคาย อ.เมอืงหนองคาย ทม.หนองคาย

1788 หนองคาย อ.เมอืงหนองคาย อบต.หนิโงม

1789 หนองคาย อ.เมอืงหนองคาย อบต.สกีาย

1790 หนองคาย อ.ทา่บอ่ อบต.ทา่บอ่

1791 หนองคาย อ.ทา่บอ่ อบต.น ้าโมง

1792 หนองคาย อ.ทา่บอ่ อบต.บา้นวา่น

1793 หนองคาย อ.โพนพสิยั อบต.ทุง่หลวง

1794 หนองคาย อ.สงัคม อบต.ผาตัง้

1795 หนองคาย อ.สงัคม อบต.นางิว้

1796 หนองคาย อ.สงัคม ทต.สงัคม

1797 หนองคาย อ.สระใคร อบต.สระใคร

1798 หนองคาย อ.สระใคร อบต.คอกชา้ง

1799 หนองคาย อ.สระใคร อบต.บา้นฝาง

1800 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่

1801 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง

1802 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.วงัหลวง

1803 หนองบัวล าภู อ.เมอืงหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู

1804 หนองบัวล าภู อ.เมอืงหนองบัวล าภู อบต.โนนทัน

1805 หนองบัวล าภู อ.นากลาง ทต.นากลาง

1806 หนองบัวล าภู อ.นากลาง ทต.ฝ่ังแดง
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1807 หนองบัวล าภู อ.โนนสงั ทต.โนนสงั

1808 หนองบัวล าภู อ.โนนสงั ทต.กดุดู่

1809 หนองบัวล าภู อ.โนนสงั ทต.บา้นคอ้

1810 หนองบัวล าภู อ.ศรบีญุเรอืง อบต.ทรายทอง

1811 หนองบัวล าภู อ.นาวงั อบต.วงัทอง

1812 อา่งทอง อ.เมอืงอา่งทอง ทต.โพสะ

1813 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ชยัฤทธิ์

1814 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ราชสถติย์

1815 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.บางเสด็จ

1816 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.เอกราช

1817 อา่งทอง อ.โพธิท์อง ทต.ร ามะสกั

1818 อ านาจเจรญิ อ.เมอืงอ านาจเจรญิ อบต.น ้าปลกี

1819 อ านาจเจรญิ อ.เมอืงอ านาจเจรญิ ทต.นายม

1820 อ านาจเจรญิ อ.ปทมุราชวงศา ทต.นาป่าแซง

1821 อ านาจเจรญิ อ.พนา อบต.พนา

1822 อ านาจเจรญิ อ.พนา ทต.พนา

1823 อ านาจเจรญิ อ.พนา ทต.พระเหลา

1824 อ านาจเจรญิ อ.ลอือ านาจ ทต.เปือย

1825 อ านาจเจรญิ อ.ลอือ านาจ อบต.ไรข่ี

1826 อดุรธานี อ.หนองหาน ทต.บา้นเชยีง

1827 อดุรธานี อ.ทุง่ฝน ทต.ทุง่ใหญ่

1828 อดุรธานี อ.ไชยวาน
ทต.หนองแวงแกม้

หอม

1829 อดุรธานี อ.บา้นผอื อบต.หายโศก

1830 อดุรธานี อ.น ้าโสม ทต.นางัว

1831 อดุรธานี อ.เพ็ญ อบต.เพ็ญ

1832 อดุรธานี อ.เพ็ญ อบต.นาพู่

1833 อดุรธานี อ.เพ็ญ อบต.สมุเสา้

1834 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสวา่ง

1835 อดุรธานี อ.นายงู อบต.บา้นกอ้ง

1836 อดุรธานี อ.เมอืงอดุรธานี ทน.อดุรธานี

1837 อดุรธานี อ.เมอืงอดุรธานี อบจ.อดุรธานี

1838 อดุรธานี อ.เมอืงอดุรธานี ทม.หนองส าโรง
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1839 อดุรธานี อ.กดุจับ ทต.สรา้งกอ่

1840 อตุรดติถ์ อ.เมอืงอตุรดติถ์ อบจ.อตุรดติถ์

1841 อตุรดติถ์ อ.เมอืงอตุรดติถ์ ทม.อตุรดติถ์

1842 อตุรดติถ์ อ.เมอืงอตุรดติถ์ ทต.บา้นเกาะ

1843 อตุรดติถ์ อ.เมอืงอตุรดติถ์ ทต.หาดกรวด

1844 อตุรดติถ์ อ.ตรอน อบต.หาดสองแคว

1845 อตุรดติถ์ อ.ทา่ปลา ทต.ทา่ปลา

1846 อตุรดติถ์ อ.ทา่ปลา ทต.จรมิ

1847 อตุรดติถ์ อ.ทา่ปลา อบต.ทา่แฝก

1848 อตุรดติถ์ อ.ทา่ปลา อบต.นางพญา

1849 อตุรดติถ์ อ.น ้าปาด อบต.น ้าไคร ้

1850 อตุรดติถ์ อ.พชิยั อบต.คอรมุ

1851 อตุรดติถ์ อ.พชิยั อบต.บา้นหมอ้

1852 อตุรดติถ์ อ.ลับแล ทต.ศรพีนมมาศ

1853 อตุรดติถ์ อ.ลับแล ทต.หัวดง

1854 อตุรดติถ์ อ.ลับแล อบต.นานกกก

1855 อตุรดติถ์ อ.ลับแล อบต.ชยัจมุพล

1856 อตุรดติถ์ อ.ลับแล อบต.ไผล่อ้ม

1857 อตุรดติถ์ อ.ลับแล ทต.ทุง่ยัง้

1858 อตุรดติถ์ อ.ลับแล ทต.พระเสด็จ

1859 อตุรดติถ์ อ.ทองแสนขัน อบต.ผักขวง

1860 อทัุยธานี อ.ลานสกั อบต.ทุง่นางาม

1861 อทัุยธานี อ.เมอืงอทัุยธานี อบจ.อทัุยธานี

1862 อทัุยธานี อ.เมอืงอทัุยธานี ทม.อทัุยธานี

1863 อทัุยธานี อ.เมอืงอทัุยธานี อบต.น ้าซมึ

1864 อทัุยธานี อ.เมอืงอทัุยธานี อบต.สะแกกรัง

1865 อทัุยธานี อ.เมอืงอทัุยธานี อบต.หนองไผแ่บน

1866 อทัุยธานี อ.ทัพทัน ทต.ทัพทัน

1867 อทัุยธานี อ.หนองฉาง ทต.หนองฉาง

1868 อทัุยธานี อ.หนองฉาง อบต.อทัุยเกา่

1869 อทัุยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุง่โพ

1870 อบุลราชธานี อ.เมอืงอบุลราชธานี อบจ.อบุลราชธานี

1871 อบุลราชธานี อ.เมอืงอบุลราชธานี ทน.อบุลราชธานี

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



ล ำด ั

บ
จงัหวดั อ ำเภอ อปท.

1872 อบุลราชธานี อ.เมอืงอบุลราชธานี อบต.กดุลาด

1873 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ชทีวน

1874 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์

1875 อบุลราชธานี อ.น ้ายนื อบต.โดมประดษิฐ์

1876 อบุลราชธานี อ.น ้ายนื อบต.เกา่ขาม

1877 อบุลราชธานี อ.บณุฑรกิ อบต.โนนคอ้

1878 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เกษม

1879 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.โนนสวาง

1880 อบุลราชธานี อ.วารนิช าราบ อบต.โนนโหนน

1881 อบุลราชธานี อ.วารนิช าราบ อบต.คเูมอืง

1882 อบุลราชธานี อ.พบิลูมังสาหาร ทม.พบิลูมังสาหาร

1883 อบุลราชธานี อ.ตาลสมุ อบต.ค าหวา้

1884 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.นาตาล

1885 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน

1886 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พังเคน

1887 อบุลราชธานี อ.สวา่งวรีะวงศ์ ทต.ทา่ชา้ง

1888 อบุลราชธานี อ.น ้าขุน่ ทต.ตาเกา

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี
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