
 

รายช่ือหน่วยงานที่เชิญอบรม 

 “แนวทางการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

 

ที่ จังหวัด เทศบาล 

1 กระบี่ เทศบาลต าบลเกาะลนัตาใหญ่ 

2 กระบี่ เทศบาลต าบลเขาพนม 

3 กระบี่ เทศบาลต าบลกระบี่น้อย 

4 กระบี่ เทศบาลต าบลเหนือคลอง 

5 กระบี่ เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 

6 กระบี่ เทศบาลต าบลคลองพน 

7 กระบี่ เทศบาลต าบลทรายขาว 

8 กระบี่ เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา 

9 กระบี่ เทศบาลต าบลล าทับ 

10 กระบี่ เทศบาลต าบลแหลมสัก 

11 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลปากแพรก 

12 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลลาดหญ้า 

13 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองบัว 

14 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลท่ามะขาม 

15 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลเลาขวัญ 

16 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองฝ้าย 

17 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลน  าตกไทรโยคน้อย 

18 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลวังโพธิ ์

19 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลไทรโยค 

20 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี ย 

21 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 

22 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม 

23 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลท่าขนุน 

24 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลลิ่นถิน่ 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

25 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลท่าม่วง 

26 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลส ารอง 

27 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองขาว 

28 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองตากยา 

29 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลท่าล้อ 

30 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลวังศาลา 

31 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลวังขนาย 

32 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลม่วงชุม 

33 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

34 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลท่ามะกา 

35 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลท่าไม ้

36 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลพระแท่น 

37 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลลูกแก 

38 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหวายเหนียว 

39 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลดอนขมิ น 

40 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองลาน 

41 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 

42 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลบ่อพลอย 

43 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองรี 

44 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลพนมทวน 

45 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลตลาดเขต 

46 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย 

47 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลรางหวาย 

48 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลดอนเจดีย ์

49 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลเอราวัณ 

50 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลเขาโจด 

51 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลวังกะ 

52 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองปรือ 

53 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 

54 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

55 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลห้วยกระเจา 

56 กาญจนบุร ี เทศบาลต าบลสระลงเรือ 

57 กาญจนบุร ี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 

58 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลสระพังทอง 

59 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกุดสิม 

60 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลสงเปลือย 

61 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

62 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลล าคลอง 

63 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนาจารย ์

64 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองสอ 

65 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลห้วยโพธิ ์

66 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลภูดิน 

67 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลบึงวชิัย 

68 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลภูปอ 

69 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลขมิ น 

70 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโพนทอง 

71 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลล าพาน 

72 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหลุบ 

73 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

74 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกลางหมืน่ 

75 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลเหนือ 

76 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลไผ ่

77 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลดอนจาน 

78 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลม่วงนา 

79 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกมลาไสย 

80 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลธัญญา 

81 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลดงลงิ 

82 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองแปน 

83 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหลักเมือง 

84 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนาคู 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

85 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง 

86 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า 

87 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนาขาม 

88 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลจุมจัง 

89 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 

90 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลค าม่วง 

91 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโพน 

92 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนาทัน 

93 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพฒันา 

94 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลท่าคนัโท 

95 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนาตาล 

96 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกุดจิก 

97 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลดงสมบูรณ ์

98 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลกุงเก่า 

99 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนามน 

100 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลสงเปลือย 

101 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโคกศรี 

102 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลยางตลาด 

103 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหัวนาค า 

104 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลอิตื อ 

105 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลบัวบาน 

106 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลเขาพระนอน 

107 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโนนสงู 

108 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 

109 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลร่องค า 

110 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลสมเด็จ 

111 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว 

112 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลแซงบาดาล 

113 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลผาเสวย 

114 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลมหาไชย 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

115 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโนนบุร ี

116 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโนนน  าเกลี ยง 

117 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนิคม 

118 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลภูสิงห ์

119 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ 

120 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา 

121 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองกุงศรี 

122 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองหิน 

123 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลค าก้าว 

124 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองบัว 

125 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองสรวง 

126 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลดงมูล 

127 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 

128 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลค าใหญ่ 

129 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

130 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว 

131 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง 

132 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลห้วยผึ ง 

133 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลค าบง 

134 กาฬสินธุ ์ เทศบาลต าบลหนองอีบุตร 

135 กาฬสินธุ ์ เทศบาลเมืองบัวขาว 

136 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

137 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย 

138 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม 

139 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลปากดง 

140 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร 

141 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลไทรงาม 

142 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี 

143 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลสลกบาตร 

144 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองขลุง 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

145 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลท่าพทุรา 

146 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

147 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลวังยาง 

148 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา 

149 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลทุ่งทราย 

150 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลระหาน 

151 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลพรานกระตา่ย 

152 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองพิไกร 

153 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลบา้นพราน 

154 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเขาคีรีส 

155 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 

156 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลช่องลม 

157 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลลานกระบือ 

158 ขอนแก่น เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 

159 ขอนแก่น เทศบาลต าบลเปือยน้อย 

160 ขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า 

161 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองตูม 

162 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนท่อน 

163 ขอนแก่น เทศบาลต าบลส าราญ 

164 ขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าพระ 

165 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นเป็ด 

166 ขอนแก่น เทศบาลต าบลสาวะถ ี

167 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นค้อ 

168 ขอนแก่น เทศบาลต าบลพระลบั 

169 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบึงเนยีม 

170 ขอนแก่น เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

171 ขอนแก่น เทศบาลต าบลแวงน้อย 

172 ขอนแก่น เทศบาลต าบลก้านเหลือง 

173 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

174 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นโคก 
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175 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาแพง 

176 ขอนแก่น เทศบาลต าบลภูผาแดง 

177 ขอนแก่น เทศบาลต าบลสระแก้ว 

178 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนศิลา 

179 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองโน 

180 ขอนแก่น เทศบาลต าบลห้วยยาง 

181 ขอนแก่น เทศบาลต าบลน  าอ้อม 

182 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ ์

183 ขอนแก่น เทศบาลต าบลชนบท 

184 ขอนแก่น เทศบาลต าบลชลบถวิบลูย์ 

185 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ 

186 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนหัน 

187 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ 

188 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

189 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาเพียง 

190 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

191 ขอนแก่น เทศบาลต าบลซ าสงู 

192 ขอนแก่น เทศบาลต าบลน  าพอง 

193 ขอนแก่น เทศบาลต าบลล าน  าพอง 

194 ขอนแก่น เทศบาลต าบลวังชยั 

195 ขอนแก่น เทศบาลต าบลกุดน  าใส 

196 ขอนแก่น เทศบาลต าบลสะอาด 

197 ขอนแก่น เทศบาลต าบลม่วงหวาน 

198 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นแฮด 

199 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโคกส าราญ 

200 ขอนแก่น เทศบาลต าบลวังสวรรค์ 

201 ขอนแก่น เทศบาลต าบลในเมือง 

202 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นฝาง 

203 ขอนแก่น เทศบาลต าบลปา่มะนาว 

204 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนฆ้อง 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

205 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโคกงาม 

206 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองบัว 

207 ขอนแก่น เทศบาลต าบลแก่นฝาง 

208 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นโต้น 

209 ขอนแก่น เทศบาลต าบลพระยืน 

210 ขอนแก่น เทศบาลต าบลพระบ ุ

211 ขอนแก่น เทศบาลต าบลพระยืนมิง่มงคล 

212 ขอนแก่น เทศบาลต าบลภูเวียง 

213 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนคอม 

214 ขอนแก่น เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 

215 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาข่า 

216 ขอนแก่น เทศบาลต าบลสีชมพ ู

217 ขอนแก่น เทศบาลต าบลวังเพิ่ม 

218 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาจาน 

219 ขอนแก่น เทศบาลต าบลดอนโมง 

220 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองแก 

221 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองเรือ 

222 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนทอง 

223 ขอนแก่น เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

224 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

225 ขอนแก่น เทศบาลต าบลยางค า 

226 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นผือ 

227 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

228 ขอนแก่น เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน ์

229 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโคกสูง 

230 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาค า 

231 ขอนแก่น เทศบาลต าบลในเมือง 

232 ขอนแก่น เทศบาลต าบลขนวน 

233 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองนาค า 

234 จันทบุร ี เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 
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235 จันทบุร ี เทศบาลต าบลชากไทย 

236 จันทบุร ี เทศบาลต าบลพลวง 

237 จันทบุร ี เทศบาลต าบลจันทเขลม 

238 จันทบุร ี เทศบาลต าบลคลองพลู 

239 จันทบุร ี เทศบาลต าบลเกาะขวาง 

240 จันทบุร ี เทศบาลต าบลบางกะจะ 

241 จันทบุร ี เทศบาลต าบลแสลง 

242 จันทบุร ี เทศบาลต าบลพลบัพลานารายณ์ 

243 จันทบุร ี เทศบาลต าบลหนองบัว 

244 จันทบุร ี เทศบาลต าบลพลบัพลา 

245 จันทบุร ี เทศบาลต าบลค่ายเนนิวง 

246 จันทบุร ี เทศบาลต าบลพวา 

247 จันทบุร ี เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ 

248 จันทบุร ี เทศบาลต าบลพลิ ว 

249 จันทบุร ี เทศบาลต าบลโปง่น  าร้อน 

250 จันทบุร ี เทศบาลต าบลหนองตาคง 

251 จันทบุร ี เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 

252 จันทบุร ี เทศบาลต าบลทับไทร 

253 จันทบุร ี เทศบาลต าบลบ่อเวฬ ุ

254 จันทบุร ี เทศบาลต าบลเกวียนหัก 

255 จันทบุร ี เทศบาลต าบลตกพรม 

256 จันทบุร ี เทศบาลต าบลบ่อ 

257 จันทบุร ี เทศบาลต าบลวันยาว 

258 จันทบุร ี เทศบาลต าบลซึ ง 

259 จันทบุร ี เทศบาลต าบลนายายอาม 

260 จันทบุร ี เทศบาลต าบลชา้งข้าม 

261 จันทบุร ี เทศบาลต าบลสนามไชย 

262 จันทบุร ี เทศบาลต าบลเนินสูง 

263 จันทบุร ี เทศบาลต าบลหนองคล้า 

264 จันทบุร ี เทศบาลต าบลเขาบายศรี 
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265 จันทบุร ี เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

266 จันทบุร ี เทศบาลต าบลสองพี่น้อง 

267 จันทบุร ี เทศบาลต าบลมะขาม 

268 จันทบุร ี เทศบาลต าบลอ่างคีร ี

269 จันทบุร ี เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 

270 จันทบุร ี เทศบาลต าบลฉมัน 

271 จันทบุร ี เทศบาลต าบลวังแซ้ม 

272 จันทบุร ี เทศบาลต าบลท่าหลวง 

273 จันทบุร ี เทศบาลต าบลปัถว ี

274 จันทบุร ี เทศบาลต าบลทรายขาว 

275 จันทบุร ี เทศบาลต าบลทับช้าง 

276 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 

277 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 

278 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลแปลงยาว 

279 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลหัวส าโรง 

280 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลวังเย็น 

281 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางคลา้ 

282 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลปากน  า 

283 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 

284 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางขนาก 

285 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว 

286 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลศาลาแดง 

287 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลดอนเกาะกา 

288 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ 

289 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลพิมพา 

290 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 

291 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลท่าขา้ม 

292 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 

293 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางปะกง 

294 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางวัว 
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295 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลหอมศีล 

296 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางผึ ง 

297 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 

298 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางสมัคร 

299 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลเทพราช 

300 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 

301 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลลาดขวาง 

302 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 

303 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลเกาะขนนุ 

304 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน 

305 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบา้นซ่อง 

306 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลท่าถา่น 

307 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลสนามชยัเขต 

308 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเกาะสชีัง 

309 ชลบุร ี เทศบาลต าบลคลองต าหร ุ

310 ชลบุร ี เทศบาลต าบลบางทราย 

311 ชลบุร ี เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ 

312 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเสม็ด 

313 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองไม้แดง 

314 ชลบุร ี เทศบาลต าบลนาปา่ 

315 ชลบุร ี เทศบาลต าบลห้วยกะป ิ

316 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเหมือง 

317 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ 

318 ชลบุร ี เทศบาลต าบลท่าบุญม ี

319 ชลบุร ี เทศบาลต าบลบ่อทอง 

320 ชลบุร ี เทศบาลต าบลธาตทุอง 

321 ชลบุร ี เทศบาลต าบลโปง่  

322 ชลบุร ี เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย 

323 ชลบุร ี เทศบาลต าบลบางละมุง 

324 ชลบุร ี เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 
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325 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 

326 ชลบุร ี เมืองพัทยา 

327 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว 

328 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหัวกุญแจ 

329 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองชาก 

330 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก 

331 ชลบุร ี เทศบาลต าบลบา้นบึง 

332 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหมอนนาง 

333 ชลบุร ี เทศบาลต าบลกุฏโง้ง 

334 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหัวถนน 

335 ชลบุร ี เทศบาลต าบลพานทอง 

336 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองต าลึง 

337 ชลบุร ี เทศบาลต าบลบางพระ 

338 ชลบุร ี เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

339 ชลบุร ี เทศบาลต าบลบางเสร ่

340 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 

341 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

342 ชลบุร ี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 

343 ชลบุร ี เทศบาลต าบลเขาชีจรรย ์

344 ชลบุร ี เทศบาลเมืองสัตหีบ 

345 ชลบุร ี เทศบาลเมืองบา้นสวน 

346 ชลบุร ี เทศบาลเมืองหนองปรือ 

347 ชลบุร ี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 

348 ชัยนาท เทศบาลต าบลเนินขาม 

349 ชัยนาท เทศบาลต าบลเสือโฮก 

350 ชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ 

351 ชัยนาท เทศบาลต าบลหาดทา่เสา 

352 ชัยนาท เทศบาลต าบลธรรมามูล 

353 ชัยนาท เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 

354 ชัยนาท เทศบาลต าบลหางน  าสาคร 
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355 ชัยนาท เทศบาลต าบลศิลาดาน 

356 ชัยนาท เทศบาลต าบลมโนรมย ์

357 ชัยนาท เทศบาลต าบลวัดสิงห ์

358 ชัยนาท เทศบาลต าบลหนองขุ่น 

359 ชัยนาท เทศบาลต าบลหนองน้อย 

360 ชัยนาท เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 

361 ชัยนาท เทศบาลต าบลสรรคบุร ี

362 ชัยนาท เทศบาลต าบลดงคอน 

363 ชัยนาท เทศบาลต าบลบางขุด 

364 ชัยนาท เทศบาลต าบลห้วยกรด 

365 ชัยนาท เทศบาลต าบลโพงาม 

366 ชัยนาท เทศบาลต าบลดอนก า 

367 ชัยนาท เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา 

368 ชัยนาท เทศบาลต าบลบางหลวง 

369 ชัยนาท เทศบาลต าบลหาดอาษา 

370 ชัยนาท เทศบาลต าบลตลุก 

371 ชัยนาท เทศบาลต าบลโพนางด าออก 

372 ชัยนาท เทศบาลต าบลเจ้าพระยา 

373 ชัยนาท เทศบาลต าบลโพนางด าตก 

374 ชัยนาท เทศบาลต าบลวังตะเคียน 

375 ชัยนาท เทศบาลต าบลหนองมะโมง 

376 ชัยนาท เทศบาลต าบลหนองแซง 

377 ชัยนาท เทศบาลต าบลสามง่ามทา่โบสถ์ 

378 ชัยนาท เทศบาลต าบลหันคา 

379 ชัยนาท เทศบาลต าบลห้วยง ู

380 ชัยนาท เทศบาลต าบลบา้นเชี่ยน 

381 ชัยนาท เทศบาลต าบลสามง่ามพฒันา 

382 ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 

383 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ ์

384 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นเปา้ 
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385 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 

386 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลเทพสถิต 

387 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นค่ายหมื่นแผว้ 

388 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 

389 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลโคกสูง 

390 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลชีลอง 

391 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ 

392 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

393 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองสังข ์

394 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

395 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลคอนสาร 

396 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลห้วยยาง 

397 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งลยุลาย 

398 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลจัตุรัส 

399 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

400 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ ่

401 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นเขว้า 

402 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

403 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลตลาดแร้ง 

404 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลลุ่มล าช ี

405 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นแทน่ 

406 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นเต่า 

407 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นเพชร 

408 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 

409 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นเพชรภูเขียว 

410 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลภูเขียว 

411 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบา้นแก้ง 

412 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลธาตทุอง 

413 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวแดง 

414 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหลวงศิร ิ
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415 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

416 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลโคกสะอาด 

417 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลห้วยแย้ 

418 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูม ิ

419 ชุมพร เทศบาลต าบลบางลึก 

420 ชุมพร เทศบาลต าบลวังใหม่ 

421 ชุมพร เทศบาลต าบลท่ายาง 

422 ชุมพร เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร 

423 ชุมพร เทศบาลต าบลวังไผ ่

424 ชุมพร เทศบาลต าบลหาดทรายร ี

425 ชุมพร เทศบาลต าบลบางหมาก 

426 ชุมพร เทศบาลต าบลนาชะอัง 

427 ชุมพร เทศบาลต าบลขุนกระทิง 

428 ชุมพร เทศบาลต าบลปากตะโก 

429 ชุมพร เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร 

430 ชุมพร เทศบาลต าบลท่าแซะ 

431 ชุมพร เทศบาลต าบลเนินสันต ิ

432 ชุมพร เทศบาลต าบลปะทิว 

433 ชุมพร เทศบาลต าบลสะพลี 

434 ชุมพร เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ 

435 ชุมพร เทศบาลต าบลชุมโค 

436 ชุมพร เทศบาลต าบลบางสน 

437 ชุมพร เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 

438 ชุมพร เทศบาลต าบลละแม 

439 ชุมพร เทศบาลต าบลนาโพธิ์ 

440 ชุมพร เทศบาลต าบลนาโพธิ์พฒันา 

441 ชุมพร เทศบาลต าบลปากน  าหลงัสวน 

442 ชุมพร เทศบาลต าบลวังตะกอ 

443 ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 

444 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
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445 เชียงราย เทศบาลต าบลโยนก 

446 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่เงิน 

447 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นแซว 

448 เชียงราย เทศบาลต าบลบุญเรือง 

449 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

450 เชียงราย เทศบาลต าบลครึ่ง 

451 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียง 

452 เชียงราย เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 

453 เชียงราย เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 

454 เชียงราย เทศบาลต าบลสถาน 

455 เชียงราย เทศบาลต าบลม่วงยาย 

456 เชียงราย เทศบาลต าบลหล่ายงาว 

457 เชียงราย เทศบาลต าบลท่าขา้ม 

458 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นปล้อง 

459 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

460 เชียงราย เทศบาลต าบลงิ ว 

461 เชียงราย เทศบาลต าบลสันทรายงาม 

462 เชียงราย เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

463 เชียงราย เทศบาลต าบลหงาว 

464 เชียงราย เทศบาลต าบลนางแล 

465 เชียงราย เทศบาลต าบลปา่อ้อดอนชัย 

466 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ 

467 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว 

468 เชียงราย เทศบาลต าบลสันทราย 

469 เชียงราย เทศบาลต าบลท่าสุด 

470 เชียงราย เทศบาลต าบลท่าสาย 

471 เชียงราย เทศบาลต าบลห้วยสัก 

472 เชียงราย เทศบาลต าบลดอยลาน 

473 เชียงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง 

474 เชียงราย เทศบาลต าบลดงมะดะ 
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475 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นเหล่า 

476 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงชัย 

477 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 

478 เชียงราย เทศบาลต าบลเมืองชุม 

479 เชียงราย เทศบาลต าบลดอนศิลา 

480 เชียงราย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

481 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่ขะจาน 

482 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงปา่เป้า 

483 เชียงราย เทศบาลต าบลปา่งิ ว 

484 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

485 เชียงราย เทศบาลต าบลสันมะค่า 

486 เชียงราย เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

487 เชียงราย เทศบาลต าบลจันจวา้ 

488 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่ค า 

489 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่จัน 

490 เชียงราย เทศบาลต าบลสันทราย 

491 เชียงราย เทศบาลต าบลปา่ซาง 

492 เชียงราย เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก 

493 เชียงราย เทศบาลต าบลสายน  าค า 

494 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่ไร ่

495 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่ลาว 

496 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่สรวย 

497 เชียงราย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

498 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

499 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่สาย 

500 เชียงราย เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

501 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 

502 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่สายมติรภาพ 

503 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นตา้ 

504 เชียงราย เทศบาลต าบลปา่ตาล 
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505 เชียงราย เทศบาลต าบลยางฮอม 

506 เชียงราย เทศบาลต าบลปา่แงะ 

507 เชียงราย เทศบาลต าบลปา่แดด 

508 เชียงราย เทศบาลต าบลโรงชา้ง 

509 เชียงราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย 

510 เชียงราย เทศบาลต าบลไม้ยา 

511 เชียงราย เทศบาลต าบลเม็งราย 

512 เชียงราย เทศบาลต าบลเมืองพาน 

513 เชียงราย เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

514 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเชียงดาว 

515 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเมืองงาย 

516 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเมืองนะ 

517 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 

518 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

519 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปิงโค้ง 

520 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่นะ 

521 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลชา้งเผือก 

522 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย 

523 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม 

524 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ 

525 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่แดด 

526 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปา่คร่ัง 

527 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื อ 

528 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่แจ่ม 

529 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่าผา 

530 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันมหาพน 

531 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลอินทขิล 

532 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่หอพระ 

533 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลขี เหล็ก 

534 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่แตง 



ที่ จังหวัด เทศบาล 

535 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ริม 

536 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลขี เหล็ก 

537 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลริมเหนือ 

538 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันโปง่ 

539 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่แรม 

540 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 

541 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่วาง 

542 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่อาย 

543 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลไชยปราการ 

544 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองบัว 

545 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลจอมทอง 

546 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่สอย 

547 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลดอยแก้ว 

548 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นแปะ 

549 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นหลวง 

550 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ 

551 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลยางคราม 

552 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสองแคว 

553 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันติสุข 

554 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่าเดื่อ-มืดกา 

555 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 

556 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสงา่บา้น 

557 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเชิงดอย 

558 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลลวงเหนือ 

559 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันปูเลย 

560 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่โปง่ 

561 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่เมี่ยง 

562 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่คือ 

563 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

564 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 
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565 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่ป้อง 

566 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลส าราญราษฎร ์

567 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลตลาดขวัญ 

568 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแสนไห 

569 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า 

570 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเวียงฝาง 

571 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันทราย 

572 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ข่า 

573 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

574 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 

575 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลน  าแพร่ 

576 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบบ้านโปง่ 

577 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่ตุ้ม 

578 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่ไหน่ 

579 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสะเมิงใต ้

580 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันก าแพง 

581 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ปูคา 

582 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบวกค้าง 

583 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลออนใต้ 

584 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันกลาง 

585 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลห้วยทราย 

586 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

587 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่แฝก 

588 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 

589 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

590 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่ไผ่ 

591 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 

592 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันพระเนตร 

593 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเมืองเล็น 

594 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันป่าเปา 
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595 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหาร 

596 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 

597 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นกลาง 

598 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

599 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 

600 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลยุหว่า 

601 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 

602 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นแม 

603 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลยางเนิ ง 

604 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองผึ ง 

605 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสารภี 

606 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลไชยสถาน 

607 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลขัวมุง 

608 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

609 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่ากวา้ง 

610 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่าวงัตาล 

611 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ 

612 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองแฝก 

613 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่บง 

614 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา 

615 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 

616 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นปง 

617 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

618 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา 

619 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหางดง 

620 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นแหวน 

621 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผักหวาน 

622 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหารแก้ว 

623 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองควาย 

624 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลอมก๋อย 
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625 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่าขา้ม 

626 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบ่อหลวง 

627 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบา้นตาล 

628 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

629 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ ้

630 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองต้นเปา 

631 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

632 ตรัง เทศบาลต าบลคลองเต็ง 

633 ตรัง เทศบาลต าบลโคกหล่อ 

634 ตรัง เทศบาลต าบลนาตาล่วง 

635 ตรัง เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 

636 ตรัง เทศบาลต าบลท่าขา้ม 

637 ตรัง เทศบาลต าบลทุ่งยาว 

638 ตรัง เทศบาลต าบลท่าพญา 

639 ตรัง เทศบาลต าบลย่านตาขาว 

640 ตรัง เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 

641 ตรัง เทศบาลต าบลควนโพธิ ์

642 ตรัง เทศบาลต าบลคลองปาง 

643 ตรัง เทศบาลต าบลวังวิเศษ 

644 ตรัง เทศบาลต าบลควนกุน 

645 ตรัง เทศบาลต าบลสิเกา 

646 ตรัง เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 

647 ตรัง เทศบาลต าบลนาวง 

648 ตรัง เทศบาลต าบลห้วยนาง 

649 ตรัง เทศบาลต าบลล าภูรา 

650 ตรัง เทศบาลต าบลห้วยยอด 

651 ตรัง เทศบาลต าบลท่างิ ว 

652 ตราด เทศบาลต าบลเกาะชา้ง 

653 ตราด เทศบาลต าบลเขาสมิง 

654 ตราด เทศบาลต าบลแสนตุง้ 
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655 ตราด เทศบาลต าบลตะกาง 

656 ตราด เทศบาลต าบลช าราก 

657 ตราด เทศบาลต าบลท่าพริกเนนิทราย 

658 ตราด เทศบาลต าบลหนองเสม็ด 

659 ตราด เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว 

660 ตราด เทศบาลต าบลแหลมงอบ 

661 ตราด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 

662 ตราด เทศบาลต าบลหาดเล็ก 

663 ตราด เทศบาลต าบลบ่อพลอย 

664 ตราด เทศบาลต าบลหนองบอน 

665 ตราด เทศบาลเมืองตราด 

666 ตาก เทศบาลต าบลไม้งาม 

667 ตาก เทศบาลต าบลหนองบัวใต ้

668 ตาก เทศบาลต าบลแม่จะเรา 

669 ตาก เทศบาลต าบลแม่ระมาด 

670 ตาก เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

671 ตาก เทศบาลต าบลท่าสายลวด 

672 ตาก เทศบาลต าบลแม่กุ 

673 ตาก เทศบาลต าบลแม่ตาว 

674 ตาก เทศบาลต าบลแม่ต้าน 

675 ตาก เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ 

676 ตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก 

677 ตาก เทศบาลต าบลพบพระ 

678 ตาก เทศบาลต าบลวังเจ้า 

679 ตาก เทศบาลต าบลสามเงา 

680 ตาก เทศบาลต าบลอุ้มผาง 

681 ตาก เทศบาลต าบลแม่จัน 

682 ตาก เทศบาลต าบลแม่กลอง 

683 ตาก เทศบาลเมืองตาก 

684 ตาก เทศบาลนครแม่สอด 
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685 นครนายก เทศบาลต าบลท่าช้าง 

686 นครนายก เทศบาลต าบลบา้นนา 

687 นครนายก เทศบาลต าบลพิกุลออก 

688 นครนายก เทศบาลต าบลเกาะหวาย 

689 นครนายก เทศบาลต าบลองครักษ์ 

690 นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 

691 นครปฐม เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

692 นครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา 

693 นครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ 

694 นครปฐม เทศบาลต าบลก าแพงแสน 

695 นครปฐม เทศบาลต าบลสามง่าม 

696 นครปฐม เทศบาลต าบลนครชัยศร ี

697 นครปฐม เทศบาลต าบลห้วยพล ู

698 นครปฐม เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

699 นครปฐม เทศบาลต าบลบางเลน 

700 นครปฐม เทศบาลต าบลบางหลวง 

701 นครปฐม เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 

702 นครปฐม เทศบาลต าบลล าพญา 

703 นครปฐม เทศบาลต าบลศาลายา 

704 นครปฐม เทศบาลต าบลคลองโยง 

705 นครปฐม เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

706 นครปฐม เทศบาลต าบลบางกระทึก 

707 นครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ 

708 นครพนม เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 

709 นครพนม เทศบาลต าบลท่าอุเทน 

710 นครพนม เทศบาลต าบลเวินพระบาท 

711 นครพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม 

712 นครพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า 

713 นครพนม เทศบาลต าบลฝั่งแดง 

714 นครพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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715 นครพนม เทศบาลต าบลนาหนาด 

716 นครพนม เทศบาลต าบลนาแก 

717 นครพนม เทศบาลต าบลพระซอง 

718 นครพนม เทศบาลต าบลนาหว้า 

719 นครพนม เทศบาลต าบลท่าเรือ 

720 นครพนม เทศบาลต าบลบา้นแพง 

721 นครพนม เทศบาลต าบลปลาปาก 

722 นครพนม เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

723 นครพนม เทศบาลต าบลบา้นข่า 

724 นครพนม เทศบาลต าบลนาค า 

725 นครพนม เทศบาลต าบลสามผง 

726 นครพนม เทศบาลต าบลหาดแพง 

727 นครราชสีมา เทศบาลต าบลท่าช้าง 

728 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไข่น  า 

729 นครราชสีมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

730 นครราชสีมา เทศบาลต าบลจอหอ 

731 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผล่้อม 

732 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหัวทะเล 

733 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

734 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสูง 

735 นครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด 

736 นครราชสีมา เทศบาลต าบลสุรนารี 

737 นครราชสีมา เทศบาลต าบลไชยมงคล 

738 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 

739 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

740 นครราชสีมา เทศบาลต าบลพุดซา 

741 นครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาด 

742 นครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองยาง 

743 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ ์

744 นครราชสีมา เทศบาลต าบลเสิงสาง 
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745 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโชคชัย 

746 นครราชสีมา เทศบาลต าบลด่านเกวียน 

747 นครราชสีมา เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

748 นครราชสีมา เทศบาลต าบลวังหิน 

749 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนแดง 

750 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสวาย 

751 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนไทย 

752 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบัลลังก ์

753 นครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาดแค 

754 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนสงู 

755 นครราชสีมา เทศบาลต าบลมะค่า 

756 นครราชสีมา เทศบาลต าบลดอนหวาย 

757 นครราชสีมา เทศบาลต าบลใหม่ 

758 นครราชสีมา เทศบาลต าบลด่านคล้า 

759 นครราชสีมา เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

760 นครราชสีมา เทศบาลต าบลพันดงุ 

761 นครราชสีมา เทศบาลต าบลขามสะแกแสง 

762 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

763 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนเมือง 

764 นครราชสีมา เทศบาลต าบลเทพาลยั 

765 นครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองคง 

766 นครราชสีมา เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

767 นครราชสีมา เทศบาลต าบลแชะ 

768 นครราชสีมา เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล 

769 นครราชสีมา เทศบาลต าบลอรพิมพ์ 

770 นครราชสีมา เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

771 นครราชสีมา เทศบาลต าบลจักราช 

772 นครราชสีมา เทศบาลต าบลชุมพวง 

773 นครราชสีมา เทศบาลต าบลด่านขุนทด 

774 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองกราด 
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775 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

776 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 

777 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 

778 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นเหลื่อม 

779 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบึงส าโรง 

780 นครราชสีมา เทศบาลต าบลประทาย 

781 นครราชสีมา เทศบาลต าบลตะขบ 

782 นครราชสีมา เทศบาลต าบลล านางแก้ว 

783 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง 

784 นครราชสีมา เทศบาลต าบลนกออก 

785 นครราชสีมา เทศบาลต าบลปักธงชัย 

786 นครราชสีมา เทศบาลต าบลกลางดง 

787 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหมูส ี

788 นครราชสีมา เทศบาลต าบลสีมามงคล 

789 นครราชสีมา เทศบาลต าบลวังไทร 

790 นครราชสีมา เทศบาลต าบลพระทองค า 

791 นครราชสีมา เทศบาลต าบลสระพระ 

792 นครราชสีมา เทศบาลต าบลพิมาย 

793 นครราชสีมา เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

794 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองบัววง 

795 นครราชสีมา เทศบาลต าบลขุย 

796 นครราชสีมา เทศบาลต าบลไพล 

797 นครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นยาง 

798 นครราชสีมา เทศบาลต าบลช่องแมว 

799 นครราชสีมา เทศบาลต าบลศาลเจา้พ่อ 

800 นครราชสีมา เทศบาลต าบลคลองไผ ่

801 นครราชสีมา เทศบาลต าบลลาดบัวขาว 

802 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

803 นครราชสีมา เทศบาลต าบลสีดา 

804 นครราชสีมา เทศบาลต าบลกุดจิก 
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805 นครราชสีมา เทศบาลต าบลสูงเนนิ 

806 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

807 นครราชสีมา เทศบาลต าบลแหลมทอง 

808 นครราชสีมา เทศบาลต าบลห้วยแถลง 

809 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหินดาด 

810 นครราชสีมา เทศบาลต าบลกงรถ 

811 นครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ ่

812 นครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง 

813 นครราชสีมา เทศบาลเมืองเมืองปัก 

814 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลทางพูน 

815 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลดอนตรอ 

816 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

817 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลการะเกด 

818 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าแพ 

819 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก 

820 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากนคร 

821 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่างิ ว 

822 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 

823 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลขนอม 

824 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท้องเนียน 

825 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

826 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลจันด ี

827 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลฉวาง 

828 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลไม้เรียง 

829 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 

830 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลหลักช้าง 

831 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลสวนขัน 

832 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลชะอวด 

833 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าประจะ 

834 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าศาลา 
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835 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่ายาง 

836 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลทุ่งสงั 

837 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลที่วัง 

838 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

839 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลชะมาย 

840 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลกะปาง 

841 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลนาเหรง 

842 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลนาบอน 

843 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลเกาะทวด 

844 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางพระ 

845 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลชะเมา 

846 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลทอนหงส ์

847 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลพรหมโลก 

848 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลพรหมคีรี 

849 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลนาสาร 

850 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลพิปนู 

851 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลเขาพระ 

852 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลควนกลาง 

853 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลกะทูน 

854 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

855 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์

856 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลหินตก 

857 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลลานสกา 

858 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลขุนทะเล 

859 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลสิชล 

860 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลทุ่งใส 

861 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลเกาะเพชร 

862 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลหน้าสตน 

863 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง 

864 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว 
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865 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน 

866 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลโกรกพระ 

867 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลบางประมงุ 

868 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ 

869 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลไพศาลี 

870 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลทับกฤช 

871 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลตากฟา้ 

872 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 

873 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลช่องแค 

874 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลท่าตะโก 

875 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 

876 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลบา้นแดน 

877 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก 

878 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลพยุหะ 

879 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลลาดยาว 

880 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ 

881 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองบัว 

882 นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง 

883 นนทบุรี เทศบาลต าบลไทรมา้ 

884 นนทบุรี เทศบาลต าบลไทรน้อย 

885 นนทบุรี เทศบาลต าบลบางม่วง 

886 นนทบุรี เทศบาลต าบลบางใหญ่ 

887 นนทบุรี เทศบาลต าบลเสาธงหนิ 

888 นนทบุรี เทศบาลต าบลบางเลน 

889 นนทบุรี เทศบาลต าบลบา้นบางม่วง 

890 นนทบุรี เทศบาลต าบลปลายบาง 

891 นนทบุรี เทศบาลต าบลศาลากลาง 

892 นนทบุรี เทศบาลต าบลบางสีทอง 

893 นนทบุรี เทศบาลต าบลบางพลบั 

894 นนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
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895 นราธิวาส เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

896 นราธิวาส เทศบาลต าบลแว้ง 

897 นราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ 

898 นราธิวาส เทศบาลต าบลต้นไทร 

899 นราธิวาส เทศบาลต าบลบาเจาะ 

900 นราธิวาส เทศบาลต าบลยี่งอ 

901 นราธิวาส เทศบาลต าบลตันหยงมสั 

902 นราธิวาส เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

903 นราธิวาส เทศบาลต าบลรือเสาะ 

904 นราธิวาส เทศบาลต าบลศรีสาคร 

905 นราธิวาส เทศบาลต าบลปะลุร ู

906 นราธิวาส เทศบาลต าบลปาเสมัส 

907 นราธิวาส เทศบาลต าบลสุคิริน 

908 นราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

909 นราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ 

910 น่าน เทศบาลต าบลเชียงกลาง 

911 น่าน เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

912 น่าน เทศบาลต าบลเวียงสา 

913 น่าน เทศบาลต าบลขึ่ง 

914 น่าน เทศบาลต าบลหนองแดง 

915 น่าน เทศบาลต าบลท่าวงัผา 

916 น่าน เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

917 น่าน เทศบาลต าบลงอบ 

918 น่าน เทศบาลต าบลนาน้อย 

919 น่าน เทศบาลต าบลศรีษะเกษ 

920 น่าน เทศบาลต าบลบ่อแก้ว 

921 น่าน เทศบาลต าบลปัว 

922 น่าน เทศบาลต าบลศิลาแลง 

923 น่าน เทศบาลต าบลยอด 

924 น่าน เทศบาลต าบลดู่ใต ้
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925 น่าน เทศบาลต าบลกองควาย 

926 น่าน เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ 

927 บึงกาฬ เทศบาลต าบลโซ่พิสยั 

928 บึงกาฬ เทศบาลต าบลท่าสะอาด 

929 บึงกาฬ เทศบาลต าบลศรีพนา 

930 บึงกาฬ เทศบาลต าบลซาง 

931 บึงกาฬ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

932 บึงกาฬ เทศบาลต าบลบึงงาม 

933 บึงกาฬ เทศบาลต าบลบึงกาฬ 

934 บึงกาฬ เทศบาลต าบลวิศิษฐ ์

935 บึงกาฬ เทศบาลต าบลโนนสวา่ง 

936 บึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า 

937 บึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง 

938 บึงกาฬ เทศบาลต าบลไคส ี

939 บึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง 

940 บึงกาฬ เทศบาลต าบลปากคาด 

941 บึงกาฬ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง 

942 บึงกาฬ เทศบาลต าบลพรเจริญ 

943 บึงกาฬ เทศบาลต าบลศรีส าราญ 

944 บึงกาฬ เทศบาลต าบลศรีวิไล 

945 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลพนมรุ้ง 

946 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลยายแย้มวฒันา 

947 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลถาวร 

948 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ 

949 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหลักเขต 

950 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นบัว 

951 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด 

952 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลแคนดง 

953 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโนนดนิแดง 

954 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 
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955 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

956 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลกระสัง 

957 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสองชั น 

958 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองเต็ง 

959 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอุดมธรรม 

960 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลคูเมือง 

961 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

962 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลช าน ิ

963 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองปล่อง 

964 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลจันดุม 

965 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลนาโพธิ์ 

966 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลทุ่งแสงทอง 

967 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ไชยพจน์ 

968 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลตลาดนิคมปราสาท 

969 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นกรวด 

970 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นกรวดปัญญาวัฒน์ 

971 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลจันทบเพชร 

972 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองไม้งาม 

973 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโนนเจริญ 

974 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลปราสาท 

975 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

976 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นดา่น 

977 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลปราสาท 

978 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลประโคนชยั 

979 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลแสลงโทน 

980 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโคกม้า 

981 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลเขาคอก 

982 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลปะค า 

983 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลพลบัพลาชัย 

984 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลพุทไธสง 
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985 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลตาจง 

986 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองแวง 

987 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

988 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลละหานทราย 

989 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตะครอง 

990 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

991 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ 

992 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสตึก 

993 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสะแก 

994 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลดอนมนต์ 

995 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลศรีสตึก 

996 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองกี่ 

997 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลศาลเจา้พ่อขุนศรี 

998 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลดอนอะราง 

999 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองหงษ ์

1000 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลห้วยหิน 

1001 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลห้วยราช 

1002 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลโคกเหล็ก 

1003 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสามแวง 

1004 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองนางรอง 

1005 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบางกะด ี

1006 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบางหลวง 

1007 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลหลักหก 

1008 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบา้นกลาง 

1009 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบางพูน 

1010 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบางขะแยง 

1011 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

1012 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลธัญบุร ี

1013 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลระแหง 

1014 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลคลองพระอุดม 
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1015 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลคูขวาง 

1016 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลล าไทร 

1017 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลล าลูกกา 

1018 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลบางเตย 

1019 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลสามโคก 

1020 ปทุมธาน ี เทศบาลต าบลหนองเสือ 

1021 ปทุมธาน ี เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ์

1022 ปทุมธาน ี เทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ 

1023 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลคลองวาฬ 

1024 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบล กม.5 

1025 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลกุยบุร ี

1026 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 

1027 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลทับสะแก 

1028 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ 

1029 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลบา้นกรูด 

1030 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลร่อนทอง 

1031 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 

1032 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลปราณบุร ี

1033 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลปากน  าปราณ 

1034 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลเขาน้อย 

1035 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลไร่เก่า 

1036 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลหนองพลบั 

1037 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์

1038 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลโคกมะกอก 

1039 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลบา้นนาปรือ 

1040 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลกบินทร์ 

1041 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลเมืองเก่า 

1042 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลสระบัว 

1043 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลนาด ี

1044 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง 
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1045 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลประจนัตคาม 

1046 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

1047 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลโคกปบี 

1048 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

1049 ปราจีนบุร ี เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ์ 

1050 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลโคกโพธิ์ 

1051 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลนาประดู่ 

1052 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลมะกรูด 

1053 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลปะนาเระ 

1054 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 

1055 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลมายอ 

1056 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลยะรัง 

1057 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลตันหยง 

1058 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลบางป ู

1059 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลยะหริ่ง 

1060 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลตอหลัง 

1061 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลเตราะบอน 

1062 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลบ่อทอง 

1063 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลหนองจิก 

1064 ปัตตาน ี เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

1065 ปัตตาน ี เทศบาลเมืองปัตตาน ี

1066 ปัตตาน ี เทศบาลเมืองตะลบุัน 

1067 พะเยา เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

1068 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 

1069 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลหัวเวียง 

1070 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางนมโค 

1071 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลสามกอ 

1072 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลท่าเรือ 

1073 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลท่าหลวง 

1074 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลนครหลวง 
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1075 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลอรัญญิก 

1076 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางไทร 

1077 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลราชคราม 

1078 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางซ้าย 

1079 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางบาล 

1080 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลมหาพราหมณ ์

1081 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางปะหัน 

1082 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลคลองจิก 

1083 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 

1084 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางปะอิน 

1085 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง 

1086 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลปราสาททอง 

1087 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลพระอินทราชา 

1088 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางกระสั น 

1089 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 

1090 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบา้นกรด 

1091 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบา้นแพรก 

1092 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลลาดชะโด 

1093 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลภาช ี

1094 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลมหาราช 

1095 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลโรงชา้ง 

1096 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลลาดบัวหลวง 

1097 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลสามเมือง 

1098 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลอุทัย 

1099 พะเยา เทศบาลต าบลเชียงค า 

1100 พะเยา เทศบาลต าบลเวียง 

1101 พะเยา เทศบาลต าบลฝายกวาง 

1102 พะเยา เทศบาลต าบลหย่วน 

1103 พะเยา เทศบาลต าบลแม่กา 

1104 พะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๊ า 
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1105 พะเยา เทศบาลต าบลแม่ปืม 

1106 พะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๋อม 

1107 พะเยา เทศบาลต าบลท่าจ าปี 

1108 พะเยา เทศบาลต าบลบา้นสาง 

1109 พะเยา เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

1110 พะเยา เทศบาลต าบลสันป่ามว่ง 

1111 พะเยา เทศบาลต าบลท่าวงัทอง 

1112 พะเยา เทศบาลต าบลดงเจน 

1113 พะเยา เทศบาลต าบลแม่ใจ 

1114 พะเยา เทศบาลต าบลบา้นเหล่า 

1115 พะเยา เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

1116 พะเยา เทศบาลต าบลปา่แฝก 

1117 พะเยา เทศบาลต าบลศรีถ้อย 

1118 พะเยา เทศบาลต าบลเวียงลอ 

1119 พะเยา เทศบาลต าบลจุน 

1120 พะเยา เทศบาลต าบลหงส์หิน 

1121 พะเยา เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง 

1122 พะเยา เทศบาลต าบลบา้นถ  า 

1123 พะเยา เทศบาลต าบลห้วยลาน 

1124 พะเยา เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

1125 พะเยา เทศบาลต าบลงิม 

1126 พะเยา เทศบาลต าบลแม่ยม 

1127 พะเยา เทศบาลต าบลสบบง 

1128 พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 

1129 พะเยา เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 

1130 พังงา เทศบาลต าบลเกาะยาว 

1131 พังงา เทศบาลต าบลพรุใน 

1132 พังงา เทศบาลต าบลท่านา 

1133 พังงา เทศบาลต าบลบางเตย 

1134 พังงา เทศบาลต าบลคุระบุร ี
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1135 พังงา เทศบาลต าบลกระโสม 

1136 พังงา เทศบาลต าบลโคกกลอย 

1137 พังงา เทศบาลต าบลบางนายสี 

1138 พังงา เทศบาลต าบลคึกคัก 

1139 พังงา เทศบาลต าบลทับปุด 

1140 พังงา เทศบาลต าบลท้ายเหมือง 

1141 พังงา เทศบาลต าบลล าแก่น 

1142 พังงา เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ 

1143 พัทลุง เทศบาลต าบลเขาชัยสน 

1144 พัทลุง เทศบาลต าบลโคกม่วง 

1145 พัทลุง เทศบาลต าบลจองถนน 

1146 พัทลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย 

1147 พัทลุง เทศบาลต าบลท่ามิหร า 

1148 พัทลุง เทศบาลต าบลเขาเจียก 

1149 พัทลุง เทศบาลต าบลนาท่อม 

1150 พัทลุง เทศบาลต าบลพญาขนั 

1151 พัทลุง เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

1152 พัทลุง เทศบาลต าบลร่มเมือง 

1153 พัทลุง เทศบาลต าบลนาโหนด 

1154 พัทลุง เทศบาลต าบลท่าแค 

1155 พัทลุง เทศบาลต าบลชะรัด 

1156 พัทลุง เทศบาลต าบลกงหรา 

1157 พัทลุง เทศบาลต าบลคลองทรายยาว 

1158 พัทลุง เทศบาลต าบลสมหวัง 

1159 พัทลุง เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 

1160 พัทลุง เทศบาลต าบลบา้นสวน 

1161 พัทลุง เทศบาลต าบลหนองพ้อ 

1162 พัทลุง เทศบาลต าบลพนางตุง 

1163 พัทลุง เทศบาลต าบลนาขยาด 

1164 พัทลุง เทศบาลต าบลควนขนนุ 
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1165 พัทลุง เทศบาลต าบลโตนดด้วน 

1166 พัทลุง เทศบาลต าบลดอนทราย 

1167 พัทลุง เทศบาลต าบลทะเลน้อย 

1168 พัทลุง เทศบาลต าบลแพรกหา 

1169 พัทลุง เทศบาลต าบลแหลมโตนด 

1170 พัทลุง เทศบาลต าบลตะโหมด 

1171 พัทลุง เทศบาลต าบลแม่ขรี 

1172 พัทลุง เทศบาลต าบลเขาหัวช้าง 

1173 พัทลุง เทศบาลต าบลควนเสาธง 

1174 พัทลุง เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 

1175 พัทลุง เทศบาลต าบลท่ามะเดื่อ 

1176 พัทลุง เทศบาลต าบลบางแก้ว 

1177 พัทลุง เทศบาลต าบลอ่าวพะยนู 

1178 พัทลุง เทศบาลต าบลหารเทา 

1179 พัทลุง เทศบาลต าบลปากพะยูน 

1180 พัทลุง เทศบาลต าบลดอนทราย 

1181 พัทลุง เทศบาลต าบลเกาะนางค า 

1182 พัทลุง เทศบาลต าบลดอนประดู่ 

1183 พัทลุง เทศบาลต าบลปา่บอน 

1184 พัทลุง เทศบาลต าบลลานข่อย 

1185 พัทลุง เทศบาลต าบลบา้นพร้าว 

1186 พัทลุง เทศบาลต าบลบา้นนา 

1187 พัทลุง เทศบาลต าบลชุมพล 

1188 พัทลุง เทศบาลต าบลล าสินธุ ์

1189 พัทลุง เทศบาลต าบลอ่างทอง 

1190 พิจิตร เทศบาลต าบลดงปา่ค า 

1191 พิจิตร เทศบาลต าบลท่าฬ่อ 

1192 พิจิตร เทศบาลต าบลวังกรด 

1193 พิจิตร เทศบาลต าบลหัวดง 

1194 พิจิตร เทศบาลต าบลท่าเสา 
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1195 พิจิตร เทศบาลต าบลโพทะเล 

1196 พิจิตร เทศบาลต าบลบางคลาน 

1197 พิจิตร เทศบาลต าบลทุ่งน้อย 

1198 พิจิตร เทศบาลต าบลโพธิป์ระทบัชา้ง 

1199 พิจิตร เทศบาลต าบลไผ่รอบ 

1200 พิจิตร เทศบาลต าบลสากเหล็ก 

1201 พิจิตร เทศบาลต าบลวังบงค ์

1202 พิจิตร เทศบาลต าบลหนองพยอม 

1203 พิจิตร เทศบาลต าบลเขาทราย 

1204 พิจิตร เทศบาลต าบลทับคล้อ 

1205 พิจิตร เทศบาลต าบลบางไผ ่

1206 พิจิตร เทศบาลต าบลวังตะก ู

1207 พิจิตร เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 

1208 พิจิตร เทศบาลต าบลเนินมะกอก 

1209 พิจิตร เทศบาลต าบลหอไกร 

1210 พิจิตร เทศบาลต าบลวังทรายพูน 

1211 พิจิตร เทศบาลต าบลหนองปล้อง 

1212 พิจิตร เทศบาลต าบลก าแพงดนิ 

1213 พิจิตร เทศบาลต าบลสามง่าม 

1214 พิจิตร เทศบาลต าบลเนินปอ 

1215 พิษณุโลก เทศบาลต าบลไทรย้อย 

1216 พิษณุโลก เทศบาลต าบลเนินมะปราง 

1217 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบา้นมุง 

1218 พิษณุโลก เทศบาลต าบลพลายชุมพล 

1219 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

1220 พิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ 

1221 พิษณุโลก เทศบาลต าบลท่าทอง 

1222 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบา้นคลอง 

1223 พิษณุโลก เทศบาลต าบลปา่แดง 

1224 พิษณุโลก เทศบาลต าบลนครไทย 
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1225 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบา้นแยง 

1226 พิษณุโลก เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 

1227 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม 

1228 พิษณุโลก เทศบาลต าบลสนามคลี 

1229 พิษณุโลก เทศบาลต าบลห้วยแก้ว 

1230 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบางระก า 

1231 พิษณุโลก เทศบาลต าบลปลักแรด 

1232 พิษณุโลก เทศบาลต าบลพันเสา 

1233 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบึงระมาณ 

1234 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 

1235 พิษณุโลก เทศบาลต าบลพรหมพิราม 

1236 พิษณุโลก เทศบาลต าบลวงฆ้อง 

1237 พิษณุโลก เทศบาลต าบลวังทอง 

1238 พิษณุโลก เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์

1239 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลเขาย้อย 

1240 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลหัวสะพาน 

1241 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

1242 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลหนองขนาน 

1243 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลนายาง 

1244 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลบางเก่า 

1245 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลท่ายาง 

1246 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลหนองจอก 

1247 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลท่าแลง 

1248 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลท่าไม้รวก 

1249 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลบางตะบูน 

1250 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลบา้นแหลม 

1251 เพชรบุร ี เทศบาลต าบลบา้นลาด 

1252 เพชรบุร ี เทศบาลเมืองเพชรบุร ี

1253 เพชรบุร ี เทศบาลเมืองชะอ า 

1254 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลแคมป์สน 
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1255 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนางั่ว 

1256 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล 

1257 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังชมภ ู

1258 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลชนแดน 

1259 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลดงขุย 

1260 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลศาลาลาย 

1261 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลซับสมอทอด 

1262 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท้ายดง 

1263 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังโป่ง 

1264 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลพุเตย 

1265 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลสวา่งวัฒนา 

1266 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลโคกสะอาด 

1267 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาเฉลียง 

1268 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

1269 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลเฉลียงทอง 

1270 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลบ่อไทย 

1271 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลบัววฒันา 

1272 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลบา้นโภชน์ 

1273 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลหล่มเก่า 

1274 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลตาลเดี่ยว 

1275 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์

1276 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก 

1277 แพร ่ เทศบาลต าบลเด่นชัย 

1278 แพร ่ เทศบาลต าบลแม่จั๊ว 

1279 แพร ่ เทศบาลต าบลแม่ค าม ี

1280 แพร ่ เทศบาลต าบลปา่แมต 

1281 แพร ่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 

1282 แพร ่ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

1283 แพร ่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย 

1284 แพร ่ เทศบาลต าบลสวนเข่ือน 
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1285 แพร ่ เทศบาลต าบลวังหงส ์

1286 แพร ่ เทศบาลต าบลบา้นถิ่น 

1287 แพร ่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว 

1288 แพร ่ เทศบาลต าบลร้องกวาง 

1289 แพร ่ เทศบาลต าบลบา้นเวียง 

1290 แพร ่ เทศบาลต าบลเวียงต้า 

1291 แพร ่ เทศบาลต าบลบา้นปิน 

1292 แพร ่ เทศบาลต าบลห้วยอ้อ 

1293 แพร ่ เทศบาลต าบลแม่ปาน 

1294 แพร ่ เทศบาลต าบลปากกาง 

1295 แพร ่ เทศบาลต าบลแม่ลานนา 

1296 แพร ่ เทศบาลต าบลปงป่าหวาย 

1297 แพร ่ เทศบาลต าบลวังชิ น 

1298 แพร ่ เทศบาลต าบลสอง 

1299 แพร ่ เทศบาลต าบลห้วยหม้าย 

1300 แพร ่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข ่

1301 ภูเก็ต เทศบาลต าบลกะรน 

1302 ภูเก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา 

1303 ภูเก็ต เทศบาลต าบลราไวย ์

1304 ภูเก็ต เทศบาลต าบลวิชิต 

1305 ภูเก็ต เทศบาลต าบลฉลอง 

1306 ภูเก็ต เทศบาลต าบลเชิงทะเล 

1307 ภูเก็ต เทศบาลต าบลเทพกษัตรีย ์

1308 ภูเก็ต เทศบาลต าบลศรีสุนทร 

1309 ภูเก็ต เทศบาลต าบลปา่คลอก 

1310 มหาสารคาม เทศบาลต าบลขามเรียง 

1311 มหาสารคาม เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 

1312 มหาสารคาม เทศบาลต าบลเชียงยนื 

1313 มหาสารคาม เทศบาลต าบลโพนทอง 

1314 มหาสารคาม เทศบาลต าบลหนองกุง 
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1315 มหาสารคาม เทศบาลต าบลกุดปลาดุก 

1316 มหาสารคาม เทศบาลต าบลแวงนา่ง 

1317 มหาสารคาม เทศบาลต าบลแกด า 

1318 มหาสารคาม เทศบาลต าบลมิตรภาพ 

1319 มหาสารคาม เทศบาลต าบลโกสุมพสิัย 

1320 มหาสารคาม เทศบาลต าบลโคกพระ 

1321 มหาสารคาม เทศบาลต าบลนาเชือก 

1322 มหาสารคาม เทศบาลต าบลนาดูน 

1323 มหาสารคาม เทศบาลต าบลหัวดง 

1324 มหาสารคาม เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

1325 มหาสารคาม เทศบาลต าบลบรบือ 

1326 มหาสารคาม เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 

1327 มหาสารคาม เทศบาลต าบลวาปีปทุม 

1328 มุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น 

1329 มุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย 

1330 มุกดาหาร เทศบาลต าบลค าปา่หลาย 

1331 มุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก 

1332 มุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน 

1333 มุกดาหาร เทศบาลต าบลผึ่งแดด 

1334 มุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ 

1335 มุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก 

1336 มุกดาหาร เทศบาลต าบลหว้านใหญ ่

1337 มุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน 

1338 มุกดาหาร เทศบาลต าบลค าชะอี 

1339 มุกดาหาร เทศบาลต าบลดอนตาล 

1340 มุกดาหาร เทศบาลต าบลบา้นแก้ง 

1341 มุกดาหาร เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 

1342 มุกดาหาร เทศบาลต าบลหนองแคน 

1343 มุกดาหาร เทศบาลต าบลดงหลวง 

1344 มุกดาหาร เทศบาลต าบลกกตูม 
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1345 มุกดาหาร เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 

1346 มุกดาหาร เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

1347 มุกดาหาร เทศบาลต าบลชะโนด 

1348 มุกดาหาร เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ 

1349 มุกดาหาร เทศบาลต าบลบา้นเปา้ 

1350 มุกดาหาร เทศบาลต าบลภูวง 

1351 มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 

1352 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

1353 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

1354 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่ยวม 

1355 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ 

1356 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลขุนยวม 

1357 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลปาย 

1358 ยโสธร เทศบาลต าบลเดิด 

1359 ยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง 

1360 ยโสธร เทศบาลต าบลทุ่งแต ้

1361 ยโสธร เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ 

1362 ยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ 

1363 ยโสธร เทศบาลต าบลเลิงนกทา 

1364 ยโสธร เทศบาลต าบลสามแยก 

1365 ยโสธร เทศบาลต าบลห้องแซง 

1366 ยโสธร เทศบาลต าบลบุ่งคา้ 

1367 ยโสธร เทศบาลต าบลสามัคค ี

1368 ยโสธร เทศบาลต าบลศรีแก้ว 

1369 ยโสธร เทศบาลต าบลกุดเชียงหม ี

1370 ยโสธร เทศบาลต าบลสวาท 

1371 ยโสธร เทศบาลต าบลกุดแห่ 

1372 ยโสธร เทศบาลต าบลค าเตย 

1373 ยโสธร เทศบาลต าบลกุดชุมพฒันา 

1374 ยโสธร เทศบาลต าบลค้อวัง 
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1375 ยโสธร เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 

1376 ยโสธร เทศบาลต าบลดงแคนใหญ ่

1377 ยโสธร เทศบาลต าบลทรายมลู 

1378 ยโสธร เทศบาลต าบลนาเวียง 

1379 ยโสธร เทศบาลต าบลปา่ติ ว 

1380 ยโสธร เทศบาลต าบลฟ้าหยาด 

1381 ยะลา เทศบาลต าบลบุด ี

1382 ยะลา เทศบาลต าบลยุโป 

1383 ยะลา เทศบาลต าบลท่าสาป 

1384 ยะลา เทศบาลต าบลคอกช้าง 

1385 ยะลา เทศบาลต าบลบนันังสตา 

1386 ยะลา เทศบาลต าบลเขื่อนบางลาง 

1387 ยะลา เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ 

1388 ยะลา เทศบาลต าบลยะหา 

1389 ยะลา เทศบาลต าบลปะแต 

1390 ยะลา เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

1391 ยะลา เทศบาลต าบลบาลอ 

1392 ยะลา เทศบาลต าบลโกตาบาร ู

1393 ยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

1394 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลค าพอุง 

1395 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ 

1396 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 

1397 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองบัว 

1398 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเชียงขวัญ 

1399 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลชุมพร 

1400 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมยวด ี

1401 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ 

1402 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลชมสะอาด 

1403 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโนนตาล 

1404 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปอภาร 
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1405 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสีแก้ว 

1406 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองสรวง 

1407 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง 

1408 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหนองหิน 

1409 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลกกกุง 

1410 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเสลภูม ิ

1411 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลขวาว 

1412 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองไพร 

1413 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลนาแซง 

1414 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหนองหลวง 

1415 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลวังหลวง 

1416 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเกาะแก้ว 

1417 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลนาเมือง 

1418 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลท่าม่วง 

1419 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลพรสวรรค์ 

1420 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลชัยวาร ี

1421 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 

1422 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลอัคคะค า 

1423 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพนทราย 

1424 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสามขา 

1425 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพนทอง 

1426 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโคกสูง 

1427 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโคกกกม่วง 

1428 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโนนชยัศรี 

1429 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 

1430 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลแวง 

1431 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน 

1432 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหนองผือ 

1433 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลดงแดง 

1434 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโคกล่าม 
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1435 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหัวช้าง 

1436 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองหงส์ 

1437 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลลิ นฟ้า 

1438 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลดงสงิห์ 

1439 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลดินด า 

1440 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลจังหาร 

1441 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลผักแว่น 

1442 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลธงธาน ี

1443 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลบา้นนิเวศน์ 

1444 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลอุ่มเม้า 

1445 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลมะอึ 

1446 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลนิเวศน ์

1447 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปทุมรัตต ์

1448 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพนสูง 

1449 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโนนสวรรค ์

1450 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลพนมไพร 

1451 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพธิช์ัย 

1452 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหนองฮ ี

1453 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิ

1454 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลจ าปาขัน 

1455 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหินกอง 

1456 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

1457 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

1458 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลดอกไม ้

1459 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 

1460 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลบา้นบาก 

1461 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ 

1462 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลหนองพอก 

1463 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลท่าสีดา 

1464 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
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1465 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโพนเมือง 

1466 ระนอง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ 

1467 ระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด 

1468 ระนอง เทศบาลต าบลปากน  า 

1469 ระนอง เทศบาลต าบลหงาว 

1470 ระนอง เทศบาลต าบลบางนอน 

1471 ระนอง เทศบาลต าบลน  าจืด 

1472 ระนอง เทศบาลต าบล จ.ป.ร. 

1473 ระนอง เทศบาลต าบลกะเปอร์ 

1474 ระนอง เทศบาลต าบลละอุ่น 

1475 ระนอง เทศบาลต าบลก าพวน 

1476 ระนอง เทศบาลเมืองบางริ น 

1477 ระยอง เทศบาลต าบลน  าคอก 

1478 ระยอง เทศบาลต าบลเนินพระ 

1479 ระยอง เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด 

1480 ระยอง เทศบาลต าบลบา้นเพ 

1481 ระยอง เทศบาลต าบลทับมา 

1482 ระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนนิ 

1483 ระยอง เทศบาลต าบลกองดิน 

1484 ระยอง เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 

1485 ระยอง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

1486 ระยอง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 

1487 ระยอง เทศบาลต าบลบา้นนา 

1488 ระยอง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

1489 ระยอง เทศบาลต าบลสองสลึง 

1490 ระยอง เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

1491 ระยอง เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา 

1492 ระยอง เทศบาลต าบลมะขามคู ่

1493 ระยอง เทศบาลต าบลบา้นค่าย 

1494 ระยอง เทศบาลต าบลมาบข่า 
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1495 ระยอง เทศบาลต าบลชากบก 

1496 ระยอง เทศบาลต าบลบา้นค่ายพัฒนา 

1497 ระยอง เทศบาลต าบลส านักท้อน 

1498 ระยอง เทศบาลต าบลพลา 

1499 ระยอง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 

1500 ระยอง เทศบาลต าบลปลวกแดง 

1501 ระยอง เทศบาลต าบลชุมแสง 

1502 ระยอง เทศบาลเมืองบา้นฉาง 

1503 ระยอง เทศบาลนครระยอง 

1504 ราชบุร ี เทศบาลต าบลหลุมดิน 

1505 ราชบุร ี เทศบาลต าบลเขาง ู

1506 ราชบุร ี เทศบาลต าบลหลักเมือง 

1507 ราชบุร ี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ 

1508 ราชบุร ี เทศบาลต าบลเขาขวาง 

1509 ราชบุร ี เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน 

1510 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบา้นเลือก 

1511 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบา้นสงิห์ 

1512 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบา้นฆ้อง 

1513 ราชบุร ี เทศบาลต าบลหนองโพ 

1514 ราชบุร ี เทศบาลต าบลดอนทราย 

1515 ราชบุร ี เทศบาลต าบลคลองตาคต 

1516 ราชบุร ี เทศบาลต าบลจอมบึง 

1517 ราชบุร ี เทศบาลต าบลด่านทับตะโก 

1518 ราชบุร ี เทศบาลต าบลด าเนนิสะดวก 

1519 ราชบุร ี เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ 

1520 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบา้นไร่ 

1521 ราชบุร ี เทศบาลต าบลประสาทสิทธิ์ 

1522 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบัวงาม 

1523 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบางแพ 

1524 ราชบุร ี เทศบาลต าบลโพหัก 
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1525 ราชบุร ี เทศบาลต าบลกระจับ 

1526 ราชบุร ี เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 

1527 ราชบุร ี เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

1528 ราชบุร ี เทศบาลต าบลเบิกไพร 

1529 ราชบุร ี เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

1530 ราชบุร ี เทศบาลต าบลปากท่อ 

1531 ราชบุร ี เทศบาลต าบลวัดเพลง 

1532 ราชบุร ี เทศบาลต าบลบา้นชัฎป่าหวาย 

1533 ราชบุร ี เทศบาลต าบลสวนผึ ง 

1534 ราชบุร ี เทศบาลเมืองราชบุร ี

1535 ราชบุร ี เทศบาลเมืองบา้นโป่ง 

1536 ลพบุร ี เทศบาลต าบลถนนใหญ ่

1537 ลพบุร ี เทศบาลต าบลท่าศาลา 

1538 ลพบุร ี เทศบาลต าบลเขาพระงาม 

1539 ลพบุร ี เทศบาลต าบลโคกตูม 

1540 ลพบุร ี เทศบาลต าบลกกโก 

1541 ลพบุร ี เทศบาลต าบลปา่ตาล 

1542 ลพบุร ี เทศบาลต าบลโคกส าโรง 

1543 ลพบุร ี เทศบาลต าบลล านารายณ์ 

1544 ลพบุร ี เทศบาลต าบลท่าโขลง 

1545 ลพบุร ี เทศบาลต าบลท่าวุง้ 

1546 ลพบุร ี เทศบาลต าบลโคกสลุด 

1547 ลพบุร ี เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว 

1548 ลพบุร ี เทศบาลต าบลบางงา 

1549 ลพบุร ี เทศบาลต าบลบา้นทา่หลวง 

1550 ลพบุร ี เทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น 

1551 ลพบุร ี เทศบาลต าบลพัฒนานิคม 

1552 ลพบุร ี เทศบาลต าบลดีลัง 

1553 ลพบุร ี เทศบาลต าบลเขาพระยาเดนิธง 

1554 ลพบุร ี เทศบาลต าบลสระโบสถ ์
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1555 ลพบุร ี เทศบาลต าบลหนองม่วง 

1556 ลพบุร ี เทศบาลเมืองลพบุรี 

1557 ลพบุร ี เทศบาลเมืองบา้นหมี ่

1558 ล าปาง เทศบาลต าบลล าปางหลวง 

1559 ล าปาง เทศบาลต าบลศาลา 

1560 ล าปาง เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว 

1561 ล าปาง เทศบาลต าบลไหล่หิน 

1562 ล าปาง เทศบาลต าบลวังพร้าว 

1563 ล าปาง เทศบาลต าบลท่าผา 

1564 ล าปาง เทศบาลต าบลเวียงมอก 

1565 ล าปาง เทศบาลต าบลเถินบุร ี

1566 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่มอก 

1567 ล าปาง เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 

1568 ล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย 

1569 ล าปาง เทศบาลต าบลเสริมงาม 

1570 ล าปาง เทศบาลต าบลแจ้ห่ม 

1571 ล าปาง เทศบาลต าบลบา้นสา 

1572 ล าปาง เทศบาลต าบลทุ่งผึ ง 

1573 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่เมาะ 

1574 ล าปาง เทศบาลต าบลสิริราช 

1575 ล าปาง เทศบาลต าบลปา่ตันนาครัว 

1576 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่ทะ 

1577 ล าปาง เทศบาลต าบลน  าโจ้ 

1578 ล าปาง เทศบาลต าบลนาครัว 

1579 ล าปาง เทศบาลต าบลทุ่งงาม 

1580 ล าปาง เทศบาลต าบลเสริมซ้าย 

1581 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่ป ุ

1582 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่พริก 

1583 ล าปาง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

1584 ล าปาง เทศบาลต าบลหลวงเหนือ 
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1585 ล าปาง เทศบาลต าบลหลวงใต ้

1586 ล าปาง เทศบาลต าบลเมืองปาน 

1587 ล าปาง เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

1588 ล าปาง เทศบาลต าบลวังเหนือ 

1589 ล าปาง เทศบาลต าบลสบปราบ 

1590 ล าปาง เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

1591 ล าปาง เทศบาลต าบลปงยางคก 

1592 ล าปาง เทศบาลต าบลเมืองยาว 

1593 ล าปาง เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

1594 ล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

1595 ล าปาง เทศบาลเมืองล้อมแรด 

1596 ล าพูน เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 

1597 ล าพูน เทศบาลต าบลริมปิง 

1598 ล าพูน เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ 

1599 ล าพูน เทศบาลต าบลบา้นกลาง 

1600 ล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง 

1601 ล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองง่า 

1602 ล าพูน เทศบาลต าบลต้นธง 

1603 ล าพูน เทศบาลต าบลประตปู่า 

1604 ล าพูน เทศบาลต าบลหนองชา้งคืน 

1605 ล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองจี  

1606 ล าพูน เทศบาลต าบลท่าเชยีงทอง 

1607 ล าพูน เทศบาลต าบลศรีบัวบาน 

1608 ล าพูน เทศบาลต าบลหนองล่อง 

1609 ล าพูน เทศบาลต าบลหนองยวง 

1610 ล าพูน เทศบาลต าบลทากาศ 

1611 ล าพูน เทศบาลต าบลทาสบเสา้ 

1612 ล าพูน เทศบาลต าบลทาสบชัย 

1613 ล าพูน เทศบาลต าบลทากาศ 

1614 ล าพูน เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
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1615 ล าพูน เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง 

1616 ล าพูน เทศบาลต าบลทาปลาดุก 

1617 ล าพูน เทศบาลต าบลทุ่งหัวชา้ง 

1618 ล าพูน เทศบาลต าบลศรีเตี ย 

1619 ล าพูน เทศบาลต าบลบา้นธิ 

1620 ล าพูน เทศบาลต าบลปา่ซาง 

1621 ล าพูน เทศบาลต าบลมะกอก 

1622 ล าพูน เทศบาลต าบลแม่ตืน 

1623 ล าพูน เทศบาลต าบลวังดนิ 

1624 ล าพูน เทศบาลต าบลดงด า 

1625 ล าพูน เทศบาลต าบลลี  

1626 ล าพูน เทศบาลต าบลศรีวิชัย 

1627 ล าพูน เทศบาลต าบลก้อ 

1628 ล าพูน เทศบาลต าบลปา่ไผ่ 

1629 เลย เทศบาลต าบลเขาแก้ว 

1630 เลย เทศบาลต าบลเชียงคาน 

1631 เลย เทศบาลต าบลธาต ุ

1632 เลย เทศบาลต าบลนาดินด า 

1633 เลย เทศบาลต าบลนาโปง่ 

1634 เลย เทศบาลต าบลนาอ้อ 

1635 เลย เทศบาลต าบลน  าสวย 

1636 เลย เทศบาลต าบลนาอาน 

1637 เลย เทศบาลต าบลเอราวัณ 

1638 เลย เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง 

1639 เลย เทศบาลต าบลนาแห้ว 

1640 เลย เทศบาลต าบลนาด้วง 

1641 เลย เทศบาลต าบลนาดอกค า 

1642 เลย เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

1643 เลย เทศบาลต าบลปากปวน 

1644 เลย เทศบาลต าบลเชียงกลม 
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1645 เลย เทศบาลต าบลปากชม 

1646 เลย เทศบาลต าบลคอนสา 

1647 เลย เทศบาลต าบลศรีสองรัก 

1648 เลย เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง 

1649 เลย เทศบาลต าบลโนนปอแดง 

1650 เลย เทศบาลต าบลภูเรือ 

1651 เลย เทศบาลต าบลร่องจิก 

1652 เลย เทศบาลต าบลภูกระดึง 

1653 เลย เทศบาลต าบลหนองหิน 

1654 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน  าค า 

1655 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลไพรบงึ 

1656 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลส าโรงพลนั 

1657 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ 

1658 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลศรีสะอาด 

1659 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลขุนหาญ 

1660 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลกระหวัน 

1661 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข์ 

1662 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลส ิ

1663 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลกันทรอม 

1664 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลโนนสงู 

1665 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบึงบูรพ ์

1666 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลปรางค์กู่ 

1667 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลพยุห์ 

1668 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลโดด 

1669 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลผือใหญ่ 

1670 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลยางชุมน้อย 

1671 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลเมืองคง 

1672 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบัวหุ่ง 

1673 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลส้มป่อย 

1674 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบุสงู 
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1675 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลวังหิน 

1676 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลสวนกล้วย 

1677 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

1678 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 

1679 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลห้วยทับทนั 

1680 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลจานแสนไชย 

1681 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลก าแพง 

1682 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลโคกจาน 

1683 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ 

1684 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลแต ้

1685 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 

1686 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลเมืองจันทร ์

1687 สกลนคร เทศบาลต าบลเจริญศิลป ์

1688 สกลนคร เทศบาลต าบลธาตนุาเวง 

1689 สกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

1690 สกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

1691 สกลนคร เทศบาลต าบลท่าแร่ 

1692 สกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง 

1693 สกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง 

1694 สกลนคร เทศบาลต าบลงิ วด่อน 

1695 สกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด 

1696 สกลนคร เทศบาลต าบลเมืองทองท่าแร่ 

1697 สกลนคร เทศบาลต าบลตองโขบ 

1698 สกลนคร เทศบาลต าบลกุดบาก 

1699 สกลนคร เทศบาลต าบลกุดแฮด 

1700 สกลนคร เทศบาลต าบลกุดไห 

1701 สกลนคร เทศบาลต าบลนาม่อง 

1702 สกลนคร เทศบาลต าบลกุสุมาลย ์

1703 สกลนคร เทศบาลต าบลค าตากล้า 

1704 สกลนคร เทศบาลต าบลแพด 
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1705 สกลนคร เทศบาลต าบลบา้นม่วง 

1706 สกลนคร เทศบาลต าบลห้วยหลัว 

1707 สกลนคร เทศบาลต าบลพรรณานิคม 

1708 สกลนคร เทศบาลต าบลพอกน้อย 

1709 สกลนคร เทศบาลต าบลนาใน 

1710 สกลนคร เทศบาลต าบลบัวสว่าง 

1711 สกลนคร เทศบาลต าบลวังยาง 

1712 สกลนคร เทศบาลต าบลไร ่

1713 สกลนคร เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 

1714 สกลนคร เทศบาลต าบลพรรณานคร 

1715 สกลนคร เทศบาลต าบลพังโคน 

1716 สกลนคร เทศบาลต าบลไฮหย่อง 

1717 สกลนคร เทศบาลต าบลแร่ 

1718 สกลนคร เทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา 

1719 สกลนคร เทศบาลต าบลนาแก้ว 

1720 สกลนคร เทศบาลต าบลเชียงสือ 

1721 สกลนคร เทศบาลต าบลบา้นโพน 

1722 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกภู 

1723 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ 

1724 สกลนคร เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

1725 สกลนคร เทศบาลต าบลหนองแวง 

1726 สกลนคร เทศบาลต าบลนอซอ 

1727 สกลนคร เทศบาลต าบลหนองสนม 

1728 สกลนคร เทศบาลต าบลกุดเรือค า 

1729 สกลนคร เทศบาลต าบลคูสะคาม 

1730 สกลนคร เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ

1731 สกลนคร เทศบาลต าบลปลาโหล 

1732 สกลนคร เทศบาลต าบลค าบ่อ 

1733 สกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด 

1734 สกลนคร เทศบาลต าบลดอนเขือง 
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1735 สกลนคร เทศบาลต าบลสวา่งแดนดนิ 

1736 สกลนคร เทศบาลต าบลบงใต ้

1737 สกลนคร เทศบาลต าบลพันนา 

1738 สกลนคร เทศบาลต าบลบา้นตา้ย 

1739 สกลนคร เทศบาลต าบลหนองหลวง 

1740 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกสี 

1741 สกลนคร เทศบาลต าบลส่องดาว 

1742 สกลนคร เทศบาลต าบลท่าศลิา 

1743 สกลนคร เทศบาลต าบลวัฒนา 

1744 สกลนคร เทศบาลต าบลปทุมวาป ี

1745 สกลนคร เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง 

1746 สกลนคร เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

1747 สกลนคร เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา 

1748 สกลนคร เทศบาลต าบลบะหวา้ 

1749 สกลนคร เทศบาลต าบลโพนแพง 

1750 สกลนคร เทศบาลต าบลวาใหญ ่

1751 สกลนคร เทศบาลต าบลท่าก้อน 

1752 สงขลา เทศบาลต าบลเทพา 

1753 สงขลา เทศบาลต าบลล าไพล 

1754 สงขลา เทศบาลต าบลเกาะแต้ว 

1755 สงขลา เทศบาลต าบลพะวง 

1756 สงขลา เทศบาลต าบลชะแล้ 

1757 สงขลา เทศบาลต าบลกระแสสนิธุ ์

1758 สงขลา เทศบาลต าบลเชิงแส 

1759 สงขลา เทศบาลต าบลคลองแงะ 

1760 สงขลา เทศบาลต าบลทุ่งลาน 

1761 สงขลา เทศบาลต าบลโคกม่วง 

1762 สงขลา เทศบาลต าบลควนเนียง 

1763 สงขลา เทศบาลต าบลบางเหรียง 

1764 สงขลา เทศบาลต าบลจะนะ 
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1765 สงขลา เทศบาลต าบลบา้นนา 

1766 สงขลา เทศบาลต าบลนาทับ 

1767 สงขลา เทศบาลต าบลนาทว ี

1768 สงขลา เทศบาลต าบลนาทวีนอก 

1769 สงขลา เทศบาลต าบลท่าช้าง 

1770 สงขลา เทศบาลต าบลบา้นหาร 

1771 สงขลา เทศบาลต าบลบ่อตร ุ

1772 สงขลา เทศบาลต าบลระโนด 

1773 สงขลา เทศบาลต าบลปากแตระ 

1774 สงขลา เทศบาลต าบลนาสีทอง 

1775 สงขลา เทศบาลต าบลคูหาใต้ 

1776 สงขลา เทศบาลต าบลสทิงพระ 

1777 สงขลา เทศบาลต าบลส านักขาม 

1778 สงขลา เทศบาลต าบลปาดัง 

1779 สงขลา เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย 

1780 สงขลา เทศบาลต าบลท่าพระยา 

1781 สงขลา เทศบาลต าบลพะตง 

1782 สงขลา เทศบาลต าบลบา้นไร่ 

1783 สงขลา เทศบาลต าบลน  าน้อย 

1784 สงขลา เทศบาลต าบลคูเต่า 

1785 สงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร 

1786 สงขลา เทศบาลเมืองม่วงงาม 

1787 สงขลา เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

1788 สงขลา เทศบาลเมืองคลองแห 

1789 สงขลา เทศบาลเมืองควนลงั 

1790 สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปชา้ง 

1791 สงขลา เทศบาลนครสงขลา 

1792 สตูล เทศบาลต าบลเจ๊ะปลิัง 

1793 สตูล เทศบาลต าบลฉลุง 

1794 สตูล เทศบาลต าบลคลองขุด 
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1795 สตูล เทศบาลต าบลควนโดน 

1796 สตูล เทศบาลต าบลทุ่งหว้า 

1797 สตูล เทศบาลต าบลก าแพง 

1798 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 

1799 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลด่านส าโรง 

1800 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางป ู

1801 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง 

1802 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา 

1803 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 

1804 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลคลองด่าน 

1805 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลคลองสวน 

1806 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางบ่อ 

1807 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางพลนี้อย 

1808 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางพลี 

1809 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเสาธง 

1810 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย ์

1811 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผา่ 

1812 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง 

1813 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ 

1814 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 

1815 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 

1816 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลกระดังงา 

1817 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางนกแขวก 

1818 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางยี่รงค ์

1819 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางกระบือ 

1820 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

1821 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลอัมพวา 

1822 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลสวนหลวง 

1823 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลนาด ี

1824 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลท่าจนี 
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1825 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 

1826 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา 

1827 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลสวนหลวง 

1828 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลดอนไก่ด ี

1829 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 

1830 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลบา้นแพ้ว 

1831 สมุทรสาคร เทศบาลต าบลหลักห้า 

1832 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย 

1833 สระแก้ว เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

1834 สระแก้ว เทศบาลต าบลท่าเกษม 

1835 สระแก้ว เทศบาลต าบลศาลาล าดวน 

1836 สระแก้ว เทศบาลต าบลคลองหาด 

1837 สระแก้ว เทศบาลต าบลตาพระยา 

1838 สระแก้ว เทศบาลต าบลโคกสูง 

1839 สระแก้ว เทศบาลต าบลวังสมบูรณ ์

1840 สระแก้ว เทศบาลต าบลวังทอง 

1841 สระแก้ว เทศบาลต าบลวัฒนานคร 

1842 สระแก้ว เทศบาลต าบลบา้นดา่น 

1843 สระแก้ว เทศบาลต าบลปา่ไร ่

1844 สระแก้ว เทศบาลต าบลฟากห้วย 

1845 สระแก้ว เทศบาลต าบลบา้นใหม่หนองไทร 

1846 สระบุร ี เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 

1847 สระบุร ี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก 

1848 สระบุร ี เทศบาลต าบลตะกุด 

1849 สระบุร ี เทศบาลต าบลบา้นยาง 

1850 สระบุร ี เทศบาลต าบลสวนดอกไม ้

1851 สระบุร ี เทศบาลต าบลเสาไห้ 

1852 สระบุร ี เทศบาลต าบลเมืองเก่า 

1853 สระบุร ี เทศบาลต าบลหัวปลวก 

1854 สระบุร ี เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด 
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1855 สระบุร ี เทศบาลต าบลดอนพุด 

1856 สระบุร ี เทศบาลต าบลท่าลาน 

1857 สระบุร ี เทศบาลต าบลบา้นหมอ 

1858 สระบุร ี เทศบาลต าบลตลาดน้อย 

1859 สระบุร ี เทศบาลต าบลบางโขมด 

1860 สระบุร ี เทศบาลต าบลสร่างโศก 

1861 สระบุร ี เทศบาลต าบลหนองบัว 

1862 สระบุร ี เทศบาลต าบลพุกร่าง 

1863 สระบุร ี เทศบาลต าบลธารเกษม 

1864 สระบุร ี เทศบาลต าบลนายาว 

1865 สระบุร ี เทศบาลต าบลหนองแก 

1866 สระบุร ี เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย 

1867 สระบุร ี เทศบาลต าบลมวกเหล็ก 

1868 สระบุร ี เทศบาลต าบลวังม่วง 

1869 สระบุร ี เทศบาลต าบลค าพราน 

1870 สระบุร ี เทศบาลต าบลแสลงพัน 

1871 สระบุร ี เทศบาลต าบลวิหารแดง 

1872 สระบุร ี เทศบาลต าบลหนองหมู 

1873 สระบุร ี เทศบาลต าบลคชสทิธิ ์

1874 สระบุร ี เทศบาลต าบลหนองแค 

1875 สระบุร ี เทศบาลต าบลหินกอง 

1876 สระบุร ี เทศบาลต าบลไผต่่ า 

1877 สระบุร ี เทศบาลต าบลหนองแซง 

1878 สระบุร ี เทศบาลต าบลหนองโดน 

1879 สิงห์บุรี เทศบาลต าบลโพสงัโฆ 

1880 สิงห์บุรี เทศบาลต าบลถอนสมอ 

1881 สิงห์บุรี เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว 

1882 สิงห์บุรี เทศบาลต าบลปากบาง 

1883 สิงห์บุรี เทศบาลต าบลอินทร์บุร ี

1884 สิงห์บุรี เทศบาลต าบลทับยา 
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1885 สุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นสวน 

1886 สุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นกล้วย 

1887 สุโขทัย เทศบาลต าบลกงไกรลาศ 

1888 สุโขทัย เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

1889 สุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นโตนด 

1890 สุโขทัย เทศบาลต าบลทุ่งเสลีย่ม 

1891 สุโขทัย เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 

1892 สุโขทัย เทศบาลต าบลกลางดง 

1893 สุโขทัย เทศบาลต าบลลานหอย 

1894 สุโขทัย เทศบาลต าบลตลิ่งชัน 

1895 สุโขทัย เทศบาลต าบลศรีนคร 

1896 สุโขทัย เทศบาลต าบลศรีส าโรง 

1897 สุโขทัย เทศบาลต าบลในเมือง 

1898 สุโขทัย เทศบาลต าบลปา่กุมเกาะ 

1899 สุโขทัย เทศบาลต าบลคลองยาง 

1900 สุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองบางขลงั 

1901 สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก 

1902 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลเขาพระ 

1903 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลนางบวช 

1904 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ่อกรุ 

1905 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลเขาดิน 

1906 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลปากน  า 

1907 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลเดิมบาง 

1908 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

1909 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลทุ่งคล ี

1910 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าระหัด 

1911 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าเสดจ็ 

1912 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลโพธิ์พระยา 

1913 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสวนแตง 

1914 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบางกุ้ง 
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1915 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลห้วยวังทอง 

1916 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 

1917 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลดอนเจดีย ์

1918 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสระกระโจม 

1919 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลด่านชา้ง 

1920 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลโคกคราม 

1921 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

1922 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นแหลม 

1923 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลไผ่กองดนิ 

1924 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลต้นคราม 

1925 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลตะค่า 

1926 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นแหลมพฒันา 

1927 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลศรีประจันต ์

1928 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลวังยาง 

1929 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลปลายนา 

1930 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นกร่าง 

1931 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลวังหว้า 

1932 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลวังน  าซับ 

1933 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลทุ่งคอก 

1934 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสามชุก 

1935 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

1936 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสระยายโสม 

1937 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

1938 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลอู่ทอง 

1939 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นดอน 

1940 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

1941 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลกระจัน 

1942 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นโข้ง 

1943 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลเจดีย ์

1944 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน 
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1945 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

1946 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเกาะพงนั 

1947 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบา้นใต ้

1948 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเคียนซา 

1949 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ 

1950 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลขุนทะเล 

1951 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลวัดประดู ่

1952 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเขานิพนัธ ์

1953 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบา้นส้อง 

1954 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเวียงสระ 

1955 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

1956 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเมืองเวียง 

1957 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลตลาดไชยา 

1958 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลพุมเรียง 

1959 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเวียง 

1960 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 

1961 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ 

1962 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลชา้งซ้าย 

1963 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลชา้งขวา 

1964 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลกรูด 

1965 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลท่าขนอน 

1966 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลท่าฉาง 

1967 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลท่าชนะ 

1968 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบา้นเชี่ยวหลาน 

1969 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบา้นตาขุน 

1970 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบา้นนา 

1971 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลพรุพ ี

1972 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลควนศรี 

1973 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลคลองปราบ 

1974 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลท่าช ี
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1975 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลพนม 

1976 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

1977 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลบางสวรรค์ 

1978 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลย่านดินแดง 

1979 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเพชรพะงนั 

1980 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

1981 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลเมืองท่าขา้ม 

1982 สุราษฎร์ธาน ี เทศบาลเมืองดอนสัก 

1983 สุรินทร ์ เทศบาลต าบละเคียน 

1984 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลเมืองที 

1985 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลจอมพระ 

1986 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลกระหาด 

1987 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลบุแกรง 

1988 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลชุมพลบุร ี

1989 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 

1990 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลสระขุด 

1991 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลยะวึก 

1992 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 

1993 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลท่าตูม 

1994 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลเมืองแก 

1995 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลบัวเชด 

1996 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลกังแอน 

1997 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลนิคมปราสาท 

1998 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลกันตวจระมวล 

1999 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลรัตนบุร ี

2000 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ 

2001 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ 

2002 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลผักไหม 

2003 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลสนม 

2004 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลแคน 
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2005 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลสังขะ 

2006 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 

2007 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี 

2008 สุรินทร ์ เทศบาลต าบลเขวาสินรนิทร ์

2009 หนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก 

2010 หนองคาย เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

2011 หนองคาย เทศบาลต าบลโพธิช์ัย 

2012 หนองคาย เทศบาลต าบลหาดค า 

2013 หนองคาย เทศบาลต าบลกวนวนั 

2014 หนองคาย เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 

2015 หนองคาย เทศบาลต าบลปะโค 

2016 หนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาต ุ

2017 หนองคาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

2018 หนองคาย เทศบาลต าบลโพนพิสัย 

2019 หนองคาย เทศบาลต าบลสร้างนางขาว 

2020 หนองคาย เทศบาลต าบลโพนสา 

2021 หนองคาย เทศบาลต าบลบา้นถ่อน 

2022 หนองคาย เทศบาลต าบลกองนาง 

2023 หนองคาย เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 

2024 หนองคาย เทศบาลต าบลหนองปลาปาก 

2025 หนองคาย เทศบาลต าบลสังคม 

2026 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนาค าไฮ 

2027 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนามะเฟือง 

2028 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลหัวนา 

2029 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลกุดดู ่

2030 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลโนนสงั 

2031 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลบา้นค้อ 

2032 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลหนองเรือ 

2033 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลกุดดินจี ่

2034 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนากลาง 
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2035 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

2036 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลเก่ากลอย 

2037 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลฝั่งแดง 

2038 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนาเหล่า 

2039 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลยางหล่อ 

2040 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลจอมทอง 

2041 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลโนนสงูเปลือย 

2042 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

2043 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลหนองแก 

2044 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลบา้นโคก 

2045 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา 

2046 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนาด ี

2047 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลนาด่าน 

2048 หนองบัวล าภ ู เทศบาลต าบลบุญทนั 

2049 อ่างทอง เทศบาลต าบลโพสะ 

2050 อ่างทอง เทศบาลต าบลศาลาแดง 

2051 อ่างทอง เทศบาลต าบลแสวงหา 

2052 อ่างทอง เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 

2053 อ่างทอง เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 

2054 อ่างทอง เทศบาลต าบลร ามะสัก 

2055 อ่างทอง เทศบาลต าบลโคกพุทรา 

2056 อ่างทอง เทศบาลต าบลทางพระ 

2057 อ่างทอง เทศบาลต าบลม่วงคัน 

2058 อ่างทอง เทศบาลต าบลเกษไชโย 

2059 อ่างทอง เทศบาลต าบลไชโย 

2060 อ่างทอง เทศบาลต าบลปา่โมก 

2061 อ่างทอง เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 

2062 อ่างทอง เทศบาลต าบลห้วยคันแหลน 

2063 อ่างทอง เทศบาลต าบลท่าช้าง 

2064 อ่างทอง เทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
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2065 อ่างทอง เทศบาลต าบลม่วงเตี ย 

2066 อ่างทอง เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ 

2067 อ่างทอง เทศบาลต าบลสามโก ้

2068 อ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 

2069 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม 

2070 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน  าปลีก 

2071 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาวัง 

2072 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า 

2073 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า 

2074 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 

2075 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลสิริเสนางค ์

2076 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลชานุมาน 

2077 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลโคกก่ง 

2078 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 

2079 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาปา่แซง 

2080 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลหนองข่า 

2081 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลห้วย 

2082 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลพระเหลา 

2083 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลอ านาจ 

2084 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลดงมะยาง 

2085 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลเปือย 

2086 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลสามหนอง 

2087 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลโคกกลาง 

2088 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลหัวตะพาน 

2089 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ 

2090 อ านาจเจริญ เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ 

2091 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลเพ็ญ 

2092 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นธาตุ 

2093 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

2094 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลนาข่า 
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2095 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 

2096 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นจัน่ 

2097 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง 

2098 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

2099 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด 

2100 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลไชยวาน 

2101 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลโพนสูง 

2102 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 

2103 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลกุดจับ 

2104 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง 

2105 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

2106 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลตาลเลียน 

2107 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลสร้างก่อ 

2108 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลปะโค 

2109 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลยางชุม 

2110 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลกุมภวาป ี

2111 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลพันดอน 

2112 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง 

2113 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลปะโค 

2114 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลเชียงแหว 

2115 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองหว้า 

2116 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลกงพานพันดอน 

2117 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลแชแล 

2118 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลเวียงค า 

2119 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลกู่แก้ว 

2120 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลคอนสาย 

2121 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลทุ่งฝน 

2122 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลทุ่งใหญ ่

2123 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลนางัว 

2124 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลน  าโสม 
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2125 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นผือ 

2126 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลกลางใหญ ่

2127 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลค าบง 

2128 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นตาด 

2129 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลผาสุก 

2130 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลล าพันชาด 

2131 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลวังสามหมอ 

2132 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

2133 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบะยาว 

2134 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลศรีธาต ุ

2135 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหัวนาค า 

2136 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลจ าป ี

2137 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นโปร่ง 

2138 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลสร้างคอม 

2139 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นยวด 

2140 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นโคก 

2141 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลแสงสว่าง 

2142 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลนาด ี

2143 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองวัวซอ 

2144 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลภูผาแดง 

2145 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

2146 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลโนนหวาย 

2147 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลอูบมุง 

2148 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองบัวบาน 

2149 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลบา้นเชียง 

2150 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองเม็ก 

2151 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองหาน 

2152 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลหนองไผ่ 

2153 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลโคกสูง 

2154 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลนายูง 
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2155 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลโนนทอง 

2156 อุดรธาน ี เทศบาลต าบลผักตบ 

2157 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 

2158 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลน  าริด 

2159 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลหาดกรวด 

2160 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลท่าเสา 

2161 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลด่านนาขาม 

2162 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลวังกระพี  

2163 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลบา้นเกาะ 

2164 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลผาจุก 

2165 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลปา่เซ่า 

2166 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลงิ วงาม 

2167 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลตรอน 

2168 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลบา้นแก่ง 

2169 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลทองแสนขนั 

2170 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลท่าปลา 

2171 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลร่วมจิต 

2172 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลจริม 

2173 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลน  าปาด 

2174 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลบา้นโคก 

2175 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลท่าสัก 

2176 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลในเมือง 

2177 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลฟากทา่ 

2178 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลทุ่งยั ง 

2179 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

2180 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลหัวดง 

2181 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลพระเสด็จ 

2182 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลตลุกดู ่

2183 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลทัพทนั 

2184 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลหนองสระ 
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2185 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลบา้นไร่ 

2186 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง 

2187 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลลานสัก 

2188 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลสวา่งอารมณ ์

2189 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลพลวงสองนาง 

2190 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลสวา่งแจ้งสบายใจ 

2191 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง 

2192 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลเขาบางแกรก 

2193 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลหนองฉาง 

2194 อุทัยธาน ี เทศบาลต าบลหาดทนง 

2195 อุทัยธาน ี เทศบาลเมืองอุทัยธาน ี

2196 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลเขมราฐ 

2197 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลขามป้อม 

2198 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลหนองผือ 

2199 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลเทพวงศา 

2200 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลหัวนา 

2201 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลหนองนกทา 

2202 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลเขื่องใน 

2203 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลบา้นกอก 

2204 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลห้วยเรือ 

2205 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนาเยีย 

2206 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนาส่วง 

2207 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลบัวงาม 

2208 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลกุดประทาย 

2209 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลโพนงาม 

2210 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลปทุม 

2211 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลอุบล 

2212 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลขามใหญ่ 

2213 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลบา้นดา่นโขงเจียม 

2214 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร 
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2215 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลกุดข้าวปุน้ 

2216 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลตระการพืชผล 

2217 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลตาลสุม 

2218 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนาจะหลวย 

2219 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลภูจองนายอย 

2220 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลน  ายืน 

2221 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลสีวิเชียร 

2222 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลโซง 

2223 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลตาเกา 

2224 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลขี เหล็ก 

2225 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลบุณฑริก 

2226 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลคอแลน 

2227 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนาโพธิ์ 

2228 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลอ่างศิลา 

2229 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลกุดชมภ ู

2230 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร 

2231 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลโพธิ์ศร ี

2232 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลม่วงสามสบิ 

2233 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลแสนสุข 

2234 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลห้วยขะยุง 

2235 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 

2236 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลค าขวาง 

2237 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

2238 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลบุ่งไหม 

2239 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลธาต ุ

2240 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ 

2241 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลท่าช้าง 

2242 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง 

2243 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลสวา่ง 

2244 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมน้อย 
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2245 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลส าโรง 

2246 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลช่องเม็ก 

2247 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนาเรือง 

2248 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลนาจาน 

2249 อุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก 

2250 อุบลราชธาน ี เทศบาลเมืองแจระแม 

2251 อุบลราชธาน ี เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร 

2252 อุบลราชธาน ี เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

2253 กระบี่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดกระบี่ 

2254 กาญจนบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 

2255 กาฬสินธุ ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดกาฬสนิธุ์ 

2256 ก าแพงเพชร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 

2257 ขอนแก่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

2258 จันทบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดจันทบุรี 

2259 ฉะเชิงเทรา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2260 ชลบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดชลบุรี 

2261 ชัยนาท ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดชัยนาท 

2262 ชัยภูมิ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

2263 ชุมพร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดชุมพร 

2264 เชียงราย ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเชียงราย 

2265 เชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

2266 ตรัง ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดตรัง 

2267 ตราด ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดตราด 

2268 ตาก ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดตาก 

2269 นครนายก ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนครนายก 

2270 นครปฐม ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนครปฐม 

2271 นครพนม ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนครพนม 

2272 นครราชสีมา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

2273 นครศรีธรรมราช ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2274 นครสวรรค์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
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2275 นนทบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนนทบุรี 

2276 นราธิวาส ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

2277 น่าน ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดน่าน 

2278 บึงกาฬ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 

2279 บุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

2280 ปทุมธาน ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดปทุมธานี 

2281 ประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2282 ปราจีนบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดปราจนีบุรี 

2283 ปัตตาน ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดปัตตานี 

2284 พระนครศรีอยุธยา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2285 พะเยา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดพะเยา 

2286 พังงา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดพังงา 

2287 พัทลุง ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดพัทลุง 

2288 พิจิตร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดพิจิตร 

2289 พิษณุโลก ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

2290 เพชรบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

2291 เพชรบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2292 แพร ่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดแพร่ 

2293 ภูเก็ต ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

2294 มหาสารคาม ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 

2295 มุกดาหาร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 

2296 แม่ฮ่องสอน ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2297 ยโสธร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดยโสธร 

2298 ยะลา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดยะลา 

2299 ร้อยเอ็ด ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

2300 ระนอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดระนอง 

2301 ระยอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดระยอง 

2302 ราชบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดราชบุรี 

2303 ลพบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดลพบุรี 

2304 ล าปาง ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดล าปาง 
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2305 ล าพูน ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดล าพนู 

2306 เลย ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเลย 

2307 ศรีสะเกษ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

2308 สกลนคร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสกลนคร 

2309 สงขลา ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสงขลา 

2310 สตูล ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสตูล 

2311 สมุทรปราการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

2312 สมุทรสงคราม ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

2313 สมุทรสาคร ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 

2314 สระแก้ว ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

2315 สระบุร ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสระบุรี 

2316 สิงห์บุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 

2317 สุโขทัย ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสุโขทัย 

2318 สุพรรณบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 

2319 สุราษฎร์ธาน ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2320 สุรินทร ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

2321 หนองคาย ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดหนองคาย 

2322 หนองบัวล าภ ู ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู 

2323 อ่างทอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอ่างทอง 

2324 อ านาจเจริญ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ 

2325 อุดรธาน ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

2326 อุตรดิตถ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2327 อุทัยธาน ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 

2328 อุบลราชธาน ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 


