




































































ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

1 กระบี่ เมืองกระบี่ 2

2 กระบี่ เกาะลันตา 1

3 กระบี่ คลองท่อม 1

4 กระบี่ อ่าวลึก 1

5 กระบี่ ปลายพระยา 1

6 กระบี่ ล าทับ 1

7 กระบี่ เหนือคลอง 1

8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 1

9 กาญจนบุรี ไทรโยค 4

10 กาญจนบุรี บ่อพลอย 1

11 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ 4

12 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 1

13 กาญจนบุรี พนมทวน 1

14 กาญจนบุรี เลาขวัญ 2

15 กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย 1

16 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 1

17 กาฬสินธุ์ ยางตลาด 1

18 กาฬสินธุ์ นาคู 1

19 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร 1

20 ก าแพงเพชร ไทรงาม 1

21 ก าแพงเพชร คลองลาน 1

22 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 1

23 ก าแพงเพชร คลองขลุง 1

24 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย 1

25 ก าแพงเพชร ลานกระบือ 1

26 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 1

27 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง 1

สรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่มัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

28 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี 1

29 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร 1

30 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 4

31 ขอนแก่น บ้านฝาง 2

32 ขอนแก่น พระยืน 2

33 ขอนแก่น หนองเรือ 1

34 ขอนแก่น ชุมแพ 3

35 ขอนแก่น สีชมพู 3

36 ขอนแก่น น้ าพอง 3

37 ขอนแก่น อุบลรัตน์ 1

38 ขอนแก่น กระนวน 3

39 ขอนแก่น บ้านไผ่ 1

40 ขอนแก่น เปือยน้อย 2

41 ขอนแก่น พล 1

42 ขอนแก่น แวงใหญ่ 1

43 ขอนแก่น แวงน้อย 2

44 ขอนแก่น หนองสองห้อง 1

45 ขอนแก่น ภูเวียง 2

46 ขอนแก่น มัญจาคีรี 8

47 ขอนแก่น ชนบท 1

48 ขอนแก่น เขาสวนกวาง 2

49 ขอนแก่น ภูผาม่าน 1

50 ขอนแก่น ซ าสูง 1

51 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย 2

52 ขอนแก่น หนองนาค า 1

53 ขอนแก่น บ้านแฮด 2

54 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 3

55 จันทบุรี ขลุง 1

56 จันทบุรี ท่าใหม่ 1

57 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

58 จันทบุรี มะขาม 2

59 จันทบุรี สอยดาว 2

60 จันทบุรี นายายอาม 3

61 ฉะเชิงเทรา บางคล้า 1

62 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 1

63 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 1

64 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 1

65 ชลบุรี เมืองชลบุรี 7

66 ชลบุรี บ้านบึง 3

67 ชลบุรี หนองใหญ่ 1

68 ชลบุรี บางละมุง 2

69 ชลบุรี พานทอง 2

70 ชลบุรี พนัสนิคม 2

71 ชลบุรี ศรีราชา 3

72 ชลบุรี เกาะสีชัง 1

73 ชลบุรี สัตหีบ 2

74 ชลบุรี บ่อทอง 1

75 ชลบุรี เกาะจันทร์ 1

76 ชัยนาท เมืองชัยนาท 1

77 ชัยนาท มโนรมย์ 1

78 ชัยนาท สรรพยา 1

79 ชัยนาท สรรคบุรี 1

80 ชัยนาท หันคา 1

81 ชัยนาท เนินขาม 2

82 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 1

83 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 3

84 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 1

85 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 1

86 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ 2

87 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 2



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

88 ชัยภูมิ เทพสถิต 1

89 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 4

90 ชัยภูมิ คอนสาร 1

91 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 2

92 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 1

93 ชุมพร เมืองชุมพร 2

94 ชุมพร ท่าแซะ 3

95 ชุมพร หลังสวน 2

96 ชุมพร พะโต๊ะ 1

97 ชุมพร สวี 1

98 ชุมพร ทุง่ตะโก 1

99 เชียงราย เมืองเชียงราย 1

100 เชียงราย เชียงของ 2

101 เชียงราย พาน 2

102 เชียงราย แม่สาย 1

103 เชียงราย แม่สรวย 1

104 เชียงราย เวียงป่าเป้า 2

105 เชียงราย ดอยหลวง 1

106 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 3

107 เชียงใหม่ จอมทอง 1

108 เชียงใหม่ แม่แจ่ม 1

109 เชียงใหม่ เชียงดาว 1

110 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 1

111 เชียงใหม่ แม่แตง 3

112 เชียงใหม่ แม่ริม 3

113 เชียงใหม่ สะเมิง 1

114 เชียงใหม่ ฝาง 4

115 เชียงใหม่ แม่อาย 1

116 เชียงใหม่ พร้าว 2

117 เชียงใหม่ สันป่าตอง 2



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

118 เชียงใหม่ สันก าแพง 1

119 เชียงใหม่ สันทราย 10

120 เชียงใหม่ หางดง 1

121 เชียงใหม่ ฮอด 2

122 เชียงใหม่ ดอยเต่า 1

123 เชียงใหม่ อมก๋อย 2

124 เชียงใหม่ สารภี 3

125 เชียงใหม่ เวียงแหง 1

126 เชียงใหม่ ไชยปราการ 1

127 เชียงใหม่ แม่วาง 3

128 เชียงใหม่ แม่ออน 1

129 เชียงใหม่ ดอยหล่อ 1

130 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา 2

131 ตรัง เมืองตรัง 3

132 ตรัง กันตัง 6

133 ตรัง ย่านตาขาว 1

134 ตรัง ปะเหลียน 5

135 ตรัง สิเกา 1

136 ตรัง ห้วยยอด 1

137 ตรัง วังวิเศษ 1

138 ตรัง นาโยง 1

139 ตรัง รัษฎา 1

140 ตรัง หาดส าราญ 1

141 ตราด เมืองตราด 4

142 ตราด คลองใหญ่ 1

143 ตราด เขาสมิง 1

144 ตราด บ่อไร่ 1

145 ตาก เมืองตาก 2

146 ตาก บ้านตาก 2

147 ตาก สามเงา 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

148 ตาก แม่ระมาด 2

149 ตาก ท่าสองยาง 2

150 ตาก แม่สอด 3

151 ตาก อุ้มผาง 1

152 ตาก วังเจ้า 2

153 นครนายก เมืองนครนายก 5

154 นครนายก ปากพลี 3

155 นครนายก บ้านนา 4

156 นครนายก องครักษ์ 4

157 นครปฐม ก าแพงแสน 1

158 นครปฐม ดอนตูม 1

159 นครปฐม บางเลน 1

160 นครปฐม สามพราน 1

161 นครพนม เมืองนครพนม 1

162 นครพนม ธาตุพนม 1

163 นครพนม นาแก 1

164 นครพนม ศรีสงคราม 1

165 นครพนม โพนสวรรค์ 1

166 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 8

167 นครราชสีมา ครบุรี 11

168 นครราชสีมา เสิงสาง 3

169 นครราชสีมา คง 4

170 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 3

171 นครราชสีมา จักราช 4

172 นครราชสีมา โชคชัย 4

173 นครราชสีมา ด่านขุนทด 17

174 นครราชสีมา โนนไทย 2

175 นครราชสีมา โนนสูง 6

176 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 6

177 นครราชสีมา บัวใหญ่ 5



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

178 นครราชสีมา ประทาย 4

179 นครราชสีมา ปักธงชัย 11

180 นครราชสีมา พิมาย 6

181 นครราชสีมา ห้วยแถลง 6

182 นครราชสีมา ชุมพวง 9

183 นครราชสีมา สูงเนิน 7

184 นครราชสีมา ขามทะเลสอ 6

185 นครราชสีมา สีค้ิว 11

186 นครราชสีมา ปากช่อง 5

187 นครราชสีมา หนองบุญมาก 3

188 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 2

189 นครราชสีมา โนนแดง 2

190 นครราชสีมา วังน้ าเขียว 6

191 นครราชสีมา เทพารักษ์ 3

192 นครราชสีมา เมืองยาง 4

193 นครราชสีมา พระทองค า 2

194 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย 2

195 นครราชสีมา บัวลาย 4

196 นครราชสีมา สีดา 5

197 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 5

198 นครศรีธรรมราช ชะอวด 1

199 นครศรีธรรมราช ทุง่สง 3

200 นครศรีธรรมราช ปากพนัง 1

201 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 1

202 นครศรีธรรมราช ขนอม 1

203 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 1

204 นครศรีธรรมราช พระพรหม 1

205 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 3

206 นครสวรรค์ โกรกพระ 1

207 นครสวรรค์ ชุมแสง 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

208 นครสวรรค์ หนองบัว 2

209 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 3

210 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 1

211 นครสวรรค์ ตาคลี 2

212 นครสวรรค์ ท่าตะโก 3

213 นครสวรรค์ ไพศาลี 3

214 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 1

215 นครสวรรค์ ลาดยาว 5

216 นครสวรรค์ ตากฟ้า 4

217 นครสวรรค์ แม่วงก์ 1

218 นครสวรรค์ แม่เปิน 1

219 นครสวรรค์ ชุมตาบง 1

220 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 5

221 นนทบุรี บางกรวย 4

222 นนทบุรี บางใหญ่ 8

223 นนทบุรี บางบัวทอง 4

224 นนทบุรี ไทรน้อย 5

225 นนทบุรี ปากเกร็ด 8

226 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 1

227 นราธิวาส ยี่งอ 1

228 นราธิวาส รือเสาะ 1

229 นราธิวาส แว้ง 2

230 นราธิวาส จะแนะ 1

231 น่าน แม่จริม 2

232 น่าน บ้านหลวง 1

233 น่าน นาน้อย 1

234 น่าน ปัว 1

235 น่าน เวียงสา 3

236 น่าน เชียงกลาง 1

237 น่าน ภูเพียง 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

238 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 1

239 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 1

240 บึงกาฬ โซ่พิสัย 1

241 บึงกาฬ เซกา 3

242 บึงกาฬ ปากคาด 1

243 บึงกาฬ บึงโขงหลง 1

244 บึงกาฬ ศรีวิไล 3

245 บึงกาฬ บุง่คล้า 1

246 บุรีรัมย์ กระสัง 1

247 บุรีรัมย์ ละหานทราย 1

248 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 2

249 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ 2

250 บุรีรัมย์ สตึก 1

251 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 1

252 บุรีรัมย์ ห้วยราช 1

253 บุรีรัมย์ ช านิ 1

254 บุรีรัมย์ แคนดง 1

255 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 7

256 ปทุมธานี คลองหลวง 6

257 ปทุมธานี หนองเสือ 6

258 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 5

259 ปทุมธานี ล าลูกกา 4

260 ปทุมธานี สามโคก 3

261 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 2

262 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก 1

263 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 1

264 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 1

265 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 2

266 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 2

267 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

268 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 3

269 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 1

270 ปราจีนบุรี นาดี 2

271 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 1

272 ปราจีนบุรี ประจันตคาม 2

273 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 1

274 ปัตตานี เมืองปัตตานี 4

275 ปัตตานี โคกโพธิ์ 1

276 ปัตตานี ปะนาเระ 1

277 ปัตตานี มายอ 1

278 ปัตตานี ทุง่ยางแดง 2

279 ปัตตานี สายบุรี 4

280 ปัตตานี ไม้แก่น 1

281 ปัตตานี ยะหร่ิง 5

282 ปัตตานี ยะรัง 1

283 ปัตตานี กะพ้อ 1

284 ปัตตานี แม่ลาน 1

285 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 2

286 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน 1

287 พระนครศรีอยุธยา ภาชี 1

288 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย 1

289 พะเยา เมืองพะเยา 3

290 พะเยา แม่ใจ 1

291 พังงา เมืองพังงา 1

292 พังงา เกาะยาว 3

293 พังงา ตะกั่วทุง่ 2

294 พังงา ตะกั่วป่า 1

295 พังงา ทับปุด 1

296 พัทลุง เมืองพัทลุง 3

297 พัทลุง กงหรา 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

298 พัทลุง เขาชัยสน 3

299 พัทลุง ควนขนุน 1

300 พัทลุง บางแก้ว 1

301 พัทลุง ป่าพะยอม 1

302 พัทลุง ศรีนครินทร์ 1

303 พิจิตร วังทรายพูน 1

304 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง 1

305 พิจิตร โพทะเล 2

306 พิจิตร สามง่าม 1

307 พิจิตร ทับคล้อ 1

308 พิจิตร สากเหล็ก 2

309 พิจิตร บึงนาราง 1

310 พิจิตร วชิรบารมี 1

311 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 6

312 พิษณุโลก นครไทย 1

313 พิษณุโลก ชาติตระการ 1

314 พิษณุโลก บางระก า 2

315 พิษณุโลก บางกระทุม่ 2

316 พิษณุโลก พรหมพิราม 3

317 พิษณุโลก วัดโบสถ์ 1

318 พิษณุโลก วังทอง 3

319 พิษณุโลก เนินมะปราง 1

320 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 1

321 เพชรบุรี เขาย้อย 1

322 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 1

323 เพชรบุรี ชะอ า 1

324 เพชรบุรี ท่ายาง 1

325 เพชรบุรี บ้านลาด 1

326 เพชรบุรี บ้านแหลม 1

327 เพชรบุรี แก่งกระจาน 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

328 เพชรบูรณ์ ชนแดน 3

329 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 1

330 แพร่ เมืองแพร่ 1

331 แพร่ ลอง 1

332 แพร่ สูงเม่น 2

333 แพร่ เด่นชัย 1

334 แพร่ สอง 3

335 แพร่ วังชิ้น 1

336 แพร่ หนองม่วงไข่ 1

337 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 3

338 ภูเก็ต ถลาง 3

339 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 1

340 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 17

341 มหาสารคาม นาเชือก 1

342 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 1

343 มหาสารคาม กุดรัง 1

344 มุกดาหาร ดอนตาล 1

345 มุกดาหาร ดงหลวง 1

346 มุกดาหาร ค าชะอี 1

347 มุกดาหาร หนองสูง 1

348 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 1

349 ยโสธร เลิงนกทา 1

350 ยะลา เมืองยะลา 1

351 ยะลา บันนังสตา 1

352 ยะลา ธารโต 1

353 ยะลา ยะหา 1

354 ยะลา รามัน 1

355 ยะลา กาบัง 1

356 ยะลา กรงปินัง 1

357 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

358 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 2

359 ร้อยเอ็ด โพนทอง 1

360 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย 1

361 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 1

362 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 2

363 ระนอง เมืองระนอง 2

364 ระนอง กะเปอร์ 1

365 ระนอง สุขส าราญ 1

366 ระยอง เมืองระยอง 1

367 ระยอง บ้านฉาง 3

368 ระยอง แกลง 3

369 ระยอง วังจันทร์ 1

370 ระยอง บ้านค่าย 1

371 ระยอง ปลวกแดง 1

372 ระยอง เขาชะเมา 1

373 ระยอง นิคมพัฒนา 1

374 ราชบุรี จอมบึง 2

375 ราชบุรี ปากท่อ 2

376 ลพบุรี เมืองลพบุรี 1

377 ลพบุรี ชัยบาดาล 1

378 ลพบุรี ท่าวุง้ 2

379 ลพบุรี บ้านหมี่ 1

380 ลพบุรี ท่าหลวง 1

381 ลพบุรี โคกเจริญ 1

382 ลพบุรี ล าสนธิ 3

383 ล าปาง เมืองล าปาง 1

384 ล าปาง แม่เมาะ 1

385 ล าปาง เกาะคา 1

386 ล าปาง งาว 1

387 ล าพูน แม่ทา 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

388 ล าพูน ทุง่หัวช้าง 1

389 ล าพูน บ้านธิ 1

390 เลย นาด้วง 1

391 เลย เชียงคาน 3

392 เลย ปากชม 1

393 เลย ด่านซ้าย 3

394 เลย ภูเรือ 1

395 เลย ท่าล่ี 1

396 เลย วังสะพุง 1

397 เลย ภูกระดึง 1

398 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 1

399 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 1

400 ศรีสะเกษ ไพรบึง 2

401 ศรีสะเกษ ราษีไศล 2

402 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 1

403 ศรีสะเกษ วังหิน 4

404 ศรีสะเกษ พยุห์ 1

405 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ 1

406 ศรีสะเกษ ศิลาลาด 1

407 สกลนคร เมืองสกลนคร 3

408 สกลนคร กุสุมาลย์ 1

409 สกลนคร พรรณานิคม 3

410 สกลนคร นิคมน้ าอูน 1

411 สกลนคร วานรนิวาส 1

412 สกลนคร อากาศอ านวย 1

413 สกลนคร สว่างแดนดิน 1

414 สกลนคร เต่างอย 1

415 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 2

416 สงขลา เมืองสงขลา 1

417 สงขลา สทิงพระ 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

418 สงขลา สะบ้าย้อย 1

419 สงขลา รัตภูมิ 1

420 สงขลา สะเดา 1

421 สงขลา หาดใหญ่ 1

422 สงขลา นาหม่อม 2

423 สงขลา สิงหนคร 2

424 สตูล ควนโดน 1

425 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 3

426 สมุทรปราการ บางบ่อ 2

427 สมุทรปราการ บางพลี 2

428 สมุทรปราการ พระประแดง 1

429 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 1

430 สมุทรปราการ บางเสาธง 1

431 สมุทรสงคราม บางคนที 1

432 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 1

433 สมุทรสาคร กระทุม่แบน 2

434 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 2

435 สระแก้ว คลองหาด 2

436 สระแก้ว ตาพระยา 3

437 สระแก้ว วังน้ าเย็น 1

438 สระแก้ว วัฒนานคร 2

439 สระแก้ว อรัญประเทศ 2

440 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 3

441 สระบุรี เมืองสระบุรี 7

442 สระบุรี แก่งคอย 12

443 สระบุรี หนองแค 7

444 สระบุรี วิหารแดง 4

445 สระบุรี หนองแซง 3

446 สระบุรี บ้านหมอ 5

447 สระบุรี หนองโดน 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

448 สระบุรี พระพุทธบาท 3

449 สระบุรี เสาไห้ 4

450 สระบุรี มวกเหล็ก 2

451 สระบุรี วังม่วง 2

452 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2

453 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 1

454 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 1

455 สิงห์บุรี พรหมบุรี 1

456 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 1

457 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 1

458 สุโขทัย คีรีมาศ 2

459 สุโขทัย กงไกรลาศ 1

460 สุโขทัย ศรีส าโรง 1

461 สุโขทัย สวรรคโลก 1

462 สุโขทัย ศรีนคร 1

463 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม 1

464 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 1

465 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 1

466 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 1

467 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง 1

468 สุพรรณบุรี สามชุก 1

469 สุราษฎร์ธานี พนม 2

470 สุราษฎร์ธานี เคียนซา 4

471 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 1

472 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 1

473 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 2

474 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 2

475 สุรินทร์ ท่าตูม 3

476 สุรินทร์ จอมพระ 1

477 สุรินทร์ ปราสาท 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

478 สุรินทร์ สนม 1

479 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 1

480 สุรินทร์ สังขะ 1

481 สุรินทร์ ล าดวน 1

482 สุรินทร์ ส าโรงทาบ 2

483 สุรินทร์ บัวเชด 1

484 สุรินทร์ พนมดงรัก 1

485 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 1

486 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 1

487 หนองคาย เมืองหนองคาย 17

488 หนองคาย ท่าบ่อ 12

489 หนองคาย โพนพิสัย 11

490 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 5

491 หนองคาย สังคม 6

492 หนองคาย สระใคร 3

493 หนองคาย เฝ้าไร่ 5

494 หนองคาย รัตนวาปี 5

495 หนองคาย โพธิต์าก 3

496 หนองบัวล าภู นากลาง 1

497 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง 1

498 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 2

499 อ่างทอง ไชโย 1

500 อ่างทอง ป่าโมก 1

501 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 1

502 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ 14

503 อ านาจเจริญ ชานุมาน 2

504 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา 3

505 อ านาจเจริญ พนา 4

506 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม 5

507 อ านาจเจริญ หัวตะพาน 4



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

508 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ 2

509 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 1

510 อุดรธานี กุดจับ 1

511 อุดรธานี หนองวัวซอ 1

512 อุดรธานี บ้านผือ 2

513 อุดรธานี เพ็ญ 1

514 อุดรธานี หนองแสง 1

515 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 1

516 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 3

517 อุตรดิตถ์ ตรอน 1

518 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 2

519 อุตรดิตถ์ น้ าปาด 3

520 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 1

521 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 1

522 อุตรดิตถ์ พิชัย 3

523 อุตรดิตถ์ ลับแล 4

524 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 2

525 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 1

526 อุทัยธานี ทัพทัน 1

527 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 1

528 อุทัยธานี หนองฉาง 1

529 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 1

530 อุทัยธานี บ้านไร่ 1

531 อุทัยธานี ลานสัก 1

532 อุทัยธานี ห้วยคต 1

533 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 2

534 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 1

535 อุบลราชธานี โขงเจียม 1

536 อุบลราชธานี เขื่องใน 4

537 อุบลราชธานี เขมราฐ 1



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ จ านวน อปท. (แห่ง)

538 อุบลราชธานี นาจะหลวย 1

539 อุบลราชธานี บุณฑริก 1

540 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 1

541 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ 1

542 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 1

543 อุบลราชธานี วารินช าราบ 2

544 อุบลราชธานี สิรินธร 1

545 อุบลราชธานี นาเยีย 1

546 อุบลราชธานี นาตาล 1

547 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 1

548 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 1

1164รวมทัง้สิ้น



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ

1 กระบี่ เขาพนม

2 กาญจนบุรี ท่ามะกา

3 กาญจนบุรี ท่าม่วง

4 กาญจนบุรี สังขละบุรี

5 กาญจนบุรี หนองปรือ

6 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์

7 กาฬสินธุ์ นามน

8 กาฬสินธุ์ กมลาไสย

9 กาฬสินธุ์ ร่องค า

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์

11 กาฬสินธุ์ เขาวง

12 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก

13 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์

14 กาฬสินธุ์ ค าม่วง

15 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท

16 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี

17 กาฬสินธุ์ สมเด็จ

18 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง

19 กาฬสินธุ์ สามชัย

20 กาฬสินธุ์ ดอนจาน

21 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย

22 ขอนแก่น โนนศิลา

23 ขอนแก่น เวียงเก่า

24 จันทบุรี แหลมสิงห์

25 จันทบุรี แก่งหางแมว

26 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ

สรปุรายชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ยังไม่ได้สมัครเข้ารว่มโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ

27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา

28 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว

29 ฉะเชิงเทรา บางปะกง

30 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์

31 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม

32 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ

33 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน

34 ชัยนาท วัดสิงห์

35 ชัยนาท หนองมะโมง

36 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ

37 ชัยภูมิ จัตุรัส

38 ชัยภูมิ ภูเขียว

39 ชัยภูมิ บ้านแท่น

40 ชัยภูมิ เนินสง่า

41 ชุมพร ปะทิว

42 ชุมพร ละแม

43 เชียงราย เวียงชัย

44 เชียงราย เทิง

45 เชียงราย ป่าแดด

46 เชียงราย แม่จัน

47 เชียงราย เชียงแสน

48 เชียงราย พญาเม็งราย

49 เชียงราย เวียงแก่น

50 เชียงราย ขุนตาล

51 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง

52 เชียงราย แม่ลาว

53 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง

54 ตราด แหลมงอบ

55 ตราด เกาะกูด



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ

56 ตราด เกาะช้าง

57 ตาก พบพระ

58 นครปฐม เมืองนครปฐม

59 นครปฐม นครชัยศรี

60 นครปฐม พุทธมณฑล

61 นครพนม ปลาปาก

62 นครพนม ท่าอุเทน

63 นครพนม บ้านแพง

64 นครพนม เรณูนคร

65 นครพนม นาหว้า

66 นครพนม นาทม

67 นครพนม วังยาง

68 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

69 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี

70 นครศรีธรรมราช ลานสกา

71 นครศรีธรรมราช ฉวาง

72 นครศรีธรรมราช พิปูน

73 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่

74 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา

75 นครศรีธรรมราช นาบอน

76 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่

77 นครศรีธรรมราช สิชล

78 นครศรีธรรมราช หัวไทร

79 นครศรีธรรมราช บางขัน

80 นครศรีธรรมราช ถ้ าพรรณรา

81 นครศรีธรรมราช นบพิต า

82 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง

83 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ

84 นราธิวาส ตากใบ
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85 นราธิวาส บาเจาะ

86 นราธิวาส ระแงะ

87 นราธิวาส ศรีสาคร

88 นราธิวาส สุคิริน

89 นราธิวาส สุไหงโก-ลก

90 นราธิวาส สุไหงปาดี

91 นราธิวาส เจาะไอร้อง

92 น่าน เมืองน่าน

93 น่าน ท่าวังผา

94 น่าน ทุง่ช้าง

95 น่าน นาหมื่น

96 น่าน สันติสุข

97 น่าน บ่อเกลือ

98 น่าน สองแคว

99 บึงกาฬ พรเจริญ

100 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์

101 บุรีรัมย์ คูเมือง

102 บุรีรัมย์ นางรอง

103 บุรีรัมย์ หนองกี่

104 บุรีรัมย์ ประโคนชัย

105 บุรีรัมย์ พุทไธสง

106 บุรีรัมย์ ปะค า

107 บุรีรัมย์ นาโพธิ์

108 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย

109 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ

110 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์

111 บุรีรัมย์ โนนดินแดง

112 บุรีรัมย์ บ้านด่าน

113 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ
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114 ปทุมธานี ธัญบุรี

115 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์

116 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ

117 ปัตตานี หนองจิก

118 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

119 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

120 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง

121 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

122 พระนครศรีอยุธยา บางบาล

123 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่

124 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง

125 พระนครศรีอยุธยา เสนา

126 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย

127 พระนครศรีอยุธยา อุทัย

128 พระนครศรีอยุธยา มหาราช

129 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก

130 พะเยา จุน

131 พะเยา เชียงค า

132 พะเยา เชียงม่วน

133 พะเยา ดอกค าใต้

134 พะเยา ปง

135 พะเยา ภูซาง

136 พะเยา ภูกามยาว

137 พังงา กะปง

138 พังงา คุระบุรี

139 พังงา ท้ายเหมือง

140 พัทลุง ตะโหมด

141 พัทลุง ปากพะยูน

142 พัทลุง ศรีบรรพต
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143 พัทลุง ป่าบอน

144 พิจิตร เมืองพิจิตร

145 พิจิตร ตะพานหิน

146 พิจิตร บางมูลนาก

147 พิจิตร ดงเจริญ

148 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์

149 เพชรบูรณ์ หล่มสัก

150 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า

151 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี

152 เพชรบูรณ์ หนองไผ่

153 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน

154 เพชรบูรณ์ น้ าหนาว

155 เพชรบูรณ์ วังโป่ง

156 เพชรบูรณ์ เขาค้อ

157 แพร่ ร้องกวาง

158 ภูเก็ต กะทู้

159 มหาสารคาม แกด า

160 มหาสารคาม กันทรวิชัย

161 มหาสารคาม เชียงยืน

162 มหาสารคาม บรบือ

163 มหาสารคาม วาปีปทุม

164 มหาสารคาม นาดูน

165 มหาสารคาม ยางสีสุราช

166 มหาสารคาม ชื่นชม

167 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

168 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย

169 มุกดาหาร หว้านใหญ่

170 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน

171 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม
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172 แม่ฮ่องสอน ปาย

173 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

174 แม่ฮ่องสอน สบเมย

175 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า

176 ยโสธร เมืองยโสธร

177 ยโสธร ทรายมูล

178 ยโสธร กุดชุม

179 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว

180 ยโสธร ป่าต้ิว

181 ยโสธร มหาชนะชัย

182 ยโสธร ค้อวัง

183 ยโสธร ไทยเจริญ

184 ยะลา เบตง

185 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด

186 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย

187 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน

188 ร้อยเอ็ด พนมไพร

189 ร้อยเอ็ด หนองพอก

190 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ

191 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ

192 ร้อยเอ็ด โพนทราย

193 ร้อยเอ็ด เมยวดี

194 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ

195 ร้อยเอ็ด จังหาร

196 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ

197 ร้อยเอ็ด หนองฮี

198 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง

199 ระนอง ละอุ่น

200 ระนอง กระบุรี
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201 ราชบุรี เมืองราชบุรี

202 ราชบุรี สวนผ้ึง

203 ราชบุรี ด าเนินสะดวก

204 ราชบุรี บ้านโป่ง

205 ราชบุรี บางแพ

206 ราชบุรี โพธาราม

207 ราชบุรี วัดเพลง

208 ราชบุรี บ้านคา

209 ลพบุรี พัฒนานิคม

210 ลพบุรี โคกส าโรง

211 ลพบุรี สระโบสถ์

212 ลพบุรี หนองม่วง

213 ล าปาง เสริมงาม

214 ล าปาง แจ้ห่ม

215 ล าปาง วังเหนือ

216 ล าปาง เถิน

217 ล าปาง แม่พริก

218 ล าปาง แม่ทะ

219 ล าปาง สบปราบ

220 ล าปาง ห้างฉัตร

221 ล าปาง เมืองปาน

222 ล าพูน เมืองล าพูน

223 ล าพูน บ้านโฮ่ง

224 ล าพูน ล้ี

225 ล าพูน ป่าซาง

226 ล าพูน เวียงหนองล่อง

227 เลย เมืองเลย

228 เลย นาแห้ว

229 เลย ภูหลวง
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230 เลย ผาขาว

231 เลย เอราวัณ

232 เลย หนองหิน

233 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ

234 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย

235 ศรีสะเกษ กันทรารมย์

236 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่

237 ศรีสะเกษ ขุนหาญ

238 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย

239 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์

240 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน

241 ศรีสะเกษ โนนคูณ

242 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง

243 ศรีสะเกษ ภูสิงห์

244 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์

245 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์

246 สกลนคร กุดบาก

247 สกลนคร พังโคน

248 สกลนคร วาริชภูมิ

249 สกลนคร ค าตากล้า

250 สกลนคร บ้านม่วง

251 สกลนคร ส่องดาว

252 สกลนคร เจริญศิลป์

253 สกลนคร โพนนาแก้ว

254 สกลนคร ภูพาน

255 สงขลา จะนะ

256 สงขลา นาทวี

257 สงขลา เทพา

258 สงขลา ระโนด
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259 สงขลา กระแสสินธุ์

260 สงขลา ควนเนียง

261 สงขลา บางกล่ า

262 สงขลา คลองหอยโข่ง

263 สตูล เมืองสตูล

264 สตูล ควนกาหลง

265 สตูล ท่าแพ

266 สตูล ละงู

267 สตูล ทุง่หว้า

268 สตูล มะนัง

269 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม

270 สมุทรสงคราม อัมพวา

271 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว

272 สระแก้ว เขาฉกรรจ์

273 สระแก้ว โคกสูง

274 สระบุรี ดอนพุด

275 สิงห์บุรี บางระจัน

276 สิงห์บุรี ท่าช้าง

277 สิงห์บุรี อินทร์บุรี

278 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

279 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช

280 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์

281 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์

282 สุพรรณบุรี อู่ทอง

283 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ

284 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี

285 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์

286 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

287 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
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288 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน

289 สุราษฎร์ธานี ไชยา

290 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ

291 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม

292 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน

293 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง

294 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร

295 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม

296 สุราษฎร์ธานี พระแสง

297 สุราษฎร์ธานี พุนพิน

298 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี

299 สุรินทร์ กาบเชิง

300 สุรินทร์ รัตนบุรี

301 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

302 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู

303 หนองบัวล าภู โนนสัง

304 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา

305 หนองบัวล าภู นาวัง

306 อ่างทอง โพธิท์อง

307 อ่างทอง แสวงหา

308 อ่างทอง สามโก้

309 อุดรธานี กุมภวาปี

310 อุดรธานี โนนสะอาด

311 อุดรธานี หนองหาน

312 อุดรธานี ทุง่ฝน

313 อุดรธานี ไชยวาน

314 อุดรธานี ศรีธาตุ

315 อุดรธานี วังสามหมอ

316 อุดรธานี บ้านดุง



ล าดบั จังหวัด อ าเภอ

317 อุดรธานี น้ าโสม

318 อุดรธานี สร้างคอม

319 อุดรธานี นายูง

320 อุดรธานี กู่แก้ว

321 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม

322 อุบลราชธานี เดชอุดม

323 อุบลราชธานี น้ ายืน

324 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร

325 อุบลราชธานี ตาลสุม

326 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร

327 อุบลราชธานี ส าโรง

328 อุบลราชธานี ดอนมดแดง

329 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม

330 อุบลราชธานี น้ าขุ่น

รวมทัง้สิ้น 330 อ าเภอ ทีย่ังไมไ่ดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ



งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1. หนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังฯ (หนังสือน าส่ง) 
2. รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน และตัวแทน
 หน่วยงานภาครัฐในต าบล) 
3. รายงานการประชุมประชาคม 
4. ข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
5. แผนที่โดยสังเขปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (ระบุขอบเขตชัดเจน) 

หมายเหตุ ข้อ 2,3 สามารถจัดประชุมคนละคณะ  
หรือประชุมรวมเป็นหนึ่งคณะกไ็ด ้

1. ใบสมัคร 
2. จดหมายขอสมัครเป็นสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมฯ 
4. ส ารวจรายชื่อพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา 
5. แผนที่ประกอบการเดินทาง 
6. ส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
7. ส าเนารายชื่อครู-อาจารย์  ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา  
   ในการสนองพระราชด าริ   

งานสวนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การเข้าร่วมสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
เอกสารประกอบการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

ติดต่อประสานงาน : 
 โทรศัพท์  : 02 – 2821850 และ 02 – 2820665 
 โทรสาร   : ต่อ 102  
 e – mail : kamlai-rean@hotmail.com 

ผู้ประสานงาน กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   1. นายมรกต วชิรมุสิก   2. นางสาวปัทมวรรณ ราศี 

โทร.  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422    
 ต่อ  2219, 2220-22   
มือถือ   0-1627-7601, 0-1907-8050 
โทรสาร ต่อ 2221 
E-mail  adreport_school@hotmail.com  

อพ.สธ. (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ) 

อพ.สธ. (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  

ติดต่อ ประสานงาน 

 โทรศัพท์  : 02 – 2419000 ต่อ 4104 
 โทรสาร   : ต่อ 4103  
 e – mail : pcd2555@hotmail.com 

กรมส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อ าเภอ 

จังหวัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อปท. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 
ให้ครบถ้วนแล้วให้น าส่งอ าเภอ  

อ าเภอตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
ก่อนส่งให้จังหวัด 

จังหวัดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว
ส่งให้ สถ. 

ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร 
ประกอบการสมัครเพื่อส่งโครงการ อพ.สธ.  

แนวทางการสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
งานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล อปท. รหัสสมำชกิ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม อบต.เขาคราม 8-6810103

2 กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง อบต.อ่าวนาง 8-6810104

3 กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง อบต.คลองยาง 8-6810305

4 กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา อบต.พรุดินนา 8-6810406

5 กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ อบต.เขาใหญ่ 8-6810507

6 กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา

7 กระบี่ ล าทับ ดินอุดม อบต.ดินอุดม 8-6810705

8 กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง 8-6810802

9 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว อบต.หนองบัว 8-6710115

10 กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา อบต.ท่าเสา 8-6710203

11 กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ทต.ไทรโยค 8-5710205

12 กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล อบต.ศรีมงคล 8-6710208

13 กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องต้ี อบต.บ้องต้ี 8-6710206

14 กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม อบต.หนองกุ่ม 8-6710305

15 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ นาสวน อบต.นาสวน 8-6710405

16 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ด่านแม่แฉลบ อบต.ด่านแม่แฉลบ 8-6710403

17 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน ทต.เอราวัณ 8-5710401

18 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ เขาโจด ทต.เขาโจด 8-5710402

19 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม ทต.สหกรณ์นิคม 8-5710703

20 กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง อบต.หนองโรง 8-6710908

21 กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ ทต.เลาขวัญ 8-5711001

22 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย อบต.หนองฝ้าย

23 กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย อบต.ด่านมะขามเต้ีย 8-6711104

24 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ อบต.ดอนแสลบ 8-6711303

25 กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง ทต.โนนสูง

26 กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง อบต.สายนาวัง 8-6461606

สรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล อปท. รหัสสมำชกิ

27 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อ่างทอง อบต.อ่างทอง 8-6620118

28 ก าแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม ทต.ไทรงาม 8-5620201

29 ก าแพงเพชร คลองลาน สักงาม อบต.สักงาม 8-6620303

30 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังหามแห อบต.วังหามแห

31 ก าแพงเพชร คลองขลุง แม่ลาด อบต.แม่ลาด 8-6620508

32 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย วังควง อบต.วังควง 8-6620608

33 ก าแพงเพชร ลานกระบือ บึงทับแรต อบต.บึงทับแรต

34 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุง่ทราย ทต.ทุง่ทราย 8-5620801

35 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว อบต.ปางตาไว 8-6620901

36 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี เทพนิมิต อบต.เทพนิมิต 8-6621002

37 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพี อบต.โกสัมพี

38 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โคกสี อบต.โคกสี

39 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สาวะถี ทต.สาวะถี

40 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า อบต.บ้านหว้า 8-6400119

41 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม ทต.หนองตูม 8-5400105

42 ขอนแก่น บ้านฝาง บ้านฝาง ทต.บ้านฝาง

43 ขอนแก่น บ้านฝาง บ้านฝาง ทต.แก่นฝาง

44 ขอนแก่น พระยืน พระยืน ทต.พระยืนมิ่งมงคล 8-5400305

45 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม อบต.ขามป้อม

46 ขอนแก่น หนองเรือ ยางค า ทต.ยางค า 8-5400409

47 ขอนแก่น ชุมแพ นาหนองทุม่ อบต.นาหนองทุม่ 8-6400509

48 ขอนแก่น ชุมแพ โนนอุดม อบต.โนนอุดม 8-6400514

49 ขอนแก่น ชุมแพ ขัวเรียง อบต.ขัวเรียง 8-6400506

50 ขอนแก่น สีชมพู วังเพิม่ ทต.วังเพิม่

51 ขอนแก่น สีชมพู ดงลาน อบต.ดงลาน

52 ขอนแก่น สีชมพู ภูห่าน อบต.ภูห่าน 8-6400609

53 ขอนแก่น น้ าพอง บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 8-6400710

54 ขอนแก่น น้ าพอง บัวเงิน อบต.บัวเงิน 8-6400709

55 ขอนแก่น น้ าพอง ทรายมูล อบต.ทรายมูล 8-6400707



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล อปท. รหัสสมำชกิ

56 ขอนแก่น อุบลรัตน์ นาค า ทต.นาค า 8-5400801

57 ขอนแก่น กระนวน หนองกุงใหญ่ อบต.หนองกุงใหญ่ 8-6400908

58 ขอนแก่น กระนวน ห้วยยาง ทต.ห้วยยาง

59 ขอนแก่น กระนวน หัวนาค า อบต.หัวนาค า 8-6400910

60 ขอนแก่น บ้านไผ่ ภูเหล็ก อบต.ภูเหล็ก

61 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย 8-5401101

62 ขอนแก่น เปือยน้อย สระแก้ว ทต.สระแก้ว 8-5401102

63 ขอนแก่น พล โนนข่า อบต.โนนข่า 8-6401209

64 ขอนแก่น แวงใหญ่ โนนทอง อบต.โนนทอง 8-6401303

65 ขอนแก่น แวงน้อย แวงน้อย อบต.แวงน้อย 8-6401404

66 ขอนแก่น แวงน้อย ก้านเหลือง ทต.ก้านเหลือง 8-5401402

67 ขอนแก่น หนองสองห้อง ส าโรง อบต.ส าโรง 8-6401512

68 ขอนแก่น ภูเวียง นาหว้า อบต.นาหว้า 8-6401605

69 ขอนแก่น ภูเวียง ดินด า อบต.ดินด า 8-6401609

70 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า ทต.มัญจาคีรี 8-5401701

71 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า อบต.กุดเค้า 8-6401703

72 ขอนแก่น มัญจาคีรี สวนหม่อน อบต.สวนหม่อน 8-6401708

73 ขอนแก่น มัญจาคีรี หนองแปน อบต.หนองแปน 8-6401709

74 ขอนแก่น มัญจาคีรี โพนเพ็ก อบต.โพนเพ็ก

75 ขอนแก่น มัญจาคีรี นาข่า ทต.นาข่า 8-5401702

76 ขอนแก่น มัญจาคีรี นางาม อบต.นางาม 8-6401706

77 ขอนแก่น มัญจาคีรี ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 8-6401705

78 ขอนแก่น ชนบท ชนบท ทต.ชนบท 8-5401801

79 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง 8-6401903

80 ขอนแก่น เขาสวนกวาง ดงเมืองแอม อบต.ดงเมืองแอม 8-6401904

81 ขอนแก่น ภูผาม่าน ภูผาม่าน ทต.ภูผาม่าน 8-5402001

82 ขอนแก่น ซ าสูง ห้วยเตย อบต.ห้วยเตย 8-6402105

83 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย โพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย 8-5402202

84 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย ซับสมบูรณ์ อบต.ซับสมบูรณ์
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85 ขอนแก่น หนองนาค า กุดธาตุ อบต.กุดธาตุ 8-6402302

86 ขอนแก่น บ้านแฮด บ้านแฮด ทต.บ้านแฮด 8-5402401

87 ขอนแก่น บ้านแฮด หนองแซง อบต.หนองแซง 8-6402405

88 จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ ทต.ค่ายเนินวง 8-5220111

89 จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ ทต.บางกะจะ 8-5220106

90 จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา ทต.พลับพลา 8-5220113

91 จันทบุรี ขลุง เกวียนหัก ทต.เกวียนหัก 8-5220204

92 จันทบุรี ท่าใหม่ สองพีน่้อง ทต.สองพีน่้อง 8-5220310

93 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน ทับไทร ทต.ทับไทร 8-5220404

94 จันทบุรี มะขาม ปัถวี ทต.ปัถวี 8-5220503

95 จันทบุรี มะขาม วังแซ้ม ทต.วังแซ้ม 8-5220501

96 จันทบุรี สอยดาว ทุง่ขนาน อบต.ทุง่ขนาน 8-6220704

97 จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว อบต.ทรายขาว 8-6220703

98 จันทบุรี นายายอาม นายายอาม อบต.นายายอาม 8-6220904

99 จันทบุรี นายายอาม สนามไชย ทต.สนามไชย 8-5660907

100 จันทบุรี นายายอาม วังใหม่ อบต.วังใหม่ 8-6220906

101 ฉะเชิงเทรา บางคล้า สาวชะโงก อบต.สาวชะโงก 8-6240203

102 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น ดงน้อย อบต.ดงน้อย

103 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่ากระดาน อบต.ท่ากระดาน 8-6240803

104 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว หัวส าโรง อบต.หัวส าโรง

105 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย ทม.ชลบุรี

106 ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข ทม.แสนสุข 8-4200103

107 ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองรี อบต.หนองรี 8-6200117

108 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาป่า ทต.นาป่า 8-5200113

109 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย ทต.บางทราย 8-5200108

110 ชลบุรี เมืองชลบุรี คลองต าหรุ อบต.คลองต าหรุ 8-6200114

111 ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด ทต.เสม็ด 8-5200112

112 ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง ทม.บ้านบึง 8-4200201

113 ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง ทต.บ้านบึง 8-5200202
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114 ชลบุรี บ้านบึง มาบไผ่ อบต.มาบไผ่ 8-6200208

115 ชลบุรี หนองใหญ่ เขาซก อบต.เขาซก 8-6200302

116 ชลบุรี บางละมุง หนองปลาไหล ทต.หนองปลาไหล 8-6190111

117 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ทต.ห้วยใหญ่

118 ชลบุรี พานทอง บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า 8-6200506

119 ชลบุรี พานทอง เกาะลอย อบต.เกาะลอยบางหัก 8-6200503

120 ชลบุรี พนัสนิคม หัวถนน ทต.หัวถนน

121 ชลบุรี พนัสนิคม หนองขยาด อบต.หนองขยาด 8-6200616

122 ชลบุรี ศรีราชา บางพระ ทต.บางพระ 8-5200704

123 ชลบุรี ศรีราชา บางพระ อบต.บางพระ 8-6200707

124 ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน อบต.บ่อวิน

125 ชลบุรี เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ ทต.เกาะสีชัง 8-5200801

126 ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง อบต.พลูตาหลวง 8-6200907

127 ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่ ทต.เกล็ดแก้ว 8-5200906

128 ชลบุรี บ่อทอง พลวงทอง อบต.พลวงทอง 8-6201006

129 ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ทต.เกาะจันทร์ 8-5201102

130 ชัยนาท เมืองชัยนาท ในเมือง ทม.ชัยนาท 8-4180102

131 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งส าเภา ทต.คุ้งส าเภา

132 ชัยนาท สรรพยา บางหลวง ทต.บางหลวง

133 ชัยนาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา ทต.สรรคบุรี

134 ชัยนาท หันคา ไพรนกยูง อบต.ไพรนกยูง 8-6180608

135 ชัยนาท เนินขาม เนินขาม ทต.เนินขาม 8-5180801

136 ชัยนาท เนินขาม สุขเดือนห้า อบต.สุขเดือนห้า

137 ชัยภูมิ บ้านเขว้า ชีบน อบต.ชีบน 8-6360206

138 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ โนนสะอาด อบต.โนนสะอาด 8-6360303

139 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย อบต.โคกมั่งงอย 8-6360307

140 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีส าราญ อบต.ศรีส าราญ 8-6360310

141 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ โนนกอก อบต.โนนกอก

142 ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 8-5360502
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143 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ บ้านเพชร ทต.บ้านเพชร

144 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ บ้านเพชร อบต.บ้านเพชร

145 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ทต.หนองบัวระเหว 8-5360801

146 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ทต.ห้วยแย้ 8-5360803

147 ชัยภูมิ เทพสถิต โป่งนก อบต.โป่งนก 8-6360904

148 ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองสังข์ ทต.หนองสังข์ 8-5361203

149 ชัยภูมิ แก้งคร้อ หลุบคา อบต.หลุบคา 8-6361209

150 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เก่าย่าดี อบต.เก่าย่าดี 8-6361205

151 ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 8-6361212

152 ชัยภูมิ คอนสาร ทุง่ลุยลาย ทต.ทุง่ลุยลาย 8-5361301

153 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล เจาทอง อบต.เจาทอง

154 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล วังทอง อบต.วังทอง 8-6361402

155 ชัยภูมิ ซับใหญ่ ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ 8-6361601

156 ชุมพร เมืองชุมพร บางหมาก ทต.บางหมาก

157 ชุมพร เมืองชุมพร ถ้ าสิงห์ อบต.ถ้ าสิงห์ 8-6860117

158 ชุมพร ท่าแซะ คุริง อบต.คุริง 8-6860211

159 ชุมพร ท่าแซะ สลุย อบต.สลุย 8-6860208

160 ชุมพร ท่าแซะ สองพีน่้อง อบต.สองพีน่้อง 8-6860209

161 ชุมพร หลังสวน บางน้ าจืด อบต.บางน้ าจืด 8-6860407

162 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ ทต.วังตะกอ 8-5860405

163 ชุมพร พะโต๊ะ พระรักษ์ อบต.พระรักษ์

164 ชุมพร สวี ครน อบต.ครน 8-6860704

165 ชุมพร ทุง่ตะโก ช่องไม้แก้ว อบต.ช่องไม้แก้ว 8-6860803

166 เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสาย ทต.ท่าสาย 8-5570108

167 เชียงราย เชียงของ สถาน ทต.สถาน 8-5570306

168 เชียงราย เชียงของ คร่ึง ทต.คร่ึง 8-5570304

169 เชียงราย พาน สันติสุข อบต.สันติสุข 8-6570515

170 เชียงราย พาน ดอยงาม อบต.ดอยงาม 8-6570503

171 เชียงราย แม่สาย เวียงพางค า ทต.เวียงพางค า 8-5570903
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172 เชียงราย แม่สรวย วาวี อบต.วาวี

173 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง ทต.เวียงกาหลง 8-5571104

174 เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ อบต.แม่เจดีย์ใหม่ 8-6571106

175 เชียงราย ดอยหลวง ปงน้อย อบต.ปงน้อย

176 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ ทต.สุเทพ 8-5500107

177 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ทม.แม่เหียะ 8-4501401

178 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเส้ือ ทต.สันผีเส้ือ 8-5500111

179 เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง ทต.บ้านหลวง 8-5500204

180 เชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่ศึก อบต.แม่ศึก 8-6500308

181 เชียงใหม่ เชียงดาว ปิงโค้ง ทต.ปิงโค้ง 8-5500405

182 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง ทต.แม่โป่ง 8-5500505

183 เชียงใหม่ แม่แตง สันมหาพน ทต.สันมหาพน 8-5500602

184 เชียงใหม่ แม่แตง สันป่ายาง อบต.สันป่ายาง 8-6500613

185 เชียงใหม่ แม่แตง กื้ดช้าง อบต.กื๊ดช้าง 8-6500605

186 เชียงใหม่ แม่ริม ริมเหนือ ทต.ริมเหนือ 8-5500703

187 เชียงใหม่ แม่ริม โป่งแยง อบต.โป่งแยง 8-6500706

188 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว 8-6500705

189 เชียงใหม่ สะเมิง บ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว 8-6500802

190 เชียงใหม่ ฝาง ม่อนปิน่ อบต.ม่อนปิน่

191 เชียงใหม่ ฝาง แม่งอน อบต.แม่งอน 8-6500906

192 เชียงใหม่ ฝาง แม่สูน อบต.แม่สูน 8-6500910

193 เชียงใหม่ ฝาง แม่คะ อบต.แม่คะ 8-6500909

194 เชียงใหม่ แม่อาย บ้านหลวง อบต.บ้านหลวง 8-6501005

195 เชียงใหม่ พร้าว สันทราย อบต.สันทราย

196 เชียงใหม่ พร้าว บ้านโป่ง ทต.บ้านโป่ง 8-5501104

197 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า ทต.สันป่าตอง 8-5501202

198 เชียงใหม่ สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง อบต.น้ าบ่อหลวง 8-6501210

199 เชียงใหม่ สันก าแพง แม่ปูคา ทต.แม่ปูคา 8-5501303

200 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง ทต.สันทรายหลวง 8-5501402
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201 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร ทต.สันพระเนตร 8-5501405

202 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง ทต.สันนาเม็ง 8-5501404

203 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา ทต.สันป่าเปา 8-5501410

204 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง ทต.หนองแหย่ง 8-5501411

205 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร ทม.แม่โจ้ 8-4501401

206 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร ทต.หนองหาร 8-5501412

207 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ ทต.เจดีย์แม่ครัว 8-5501406

208 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น ทต.เมืองเล็น 8-5501409

209 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ ทต.ป่าไผ่ 8-5501403

210 เชียงใหม่ หางดง น้ าแพร่ ทต.น้ าแพร่พัฒนา 8-5501510

211 เชียงใหม่ ฮอด หางดง อบต.หางดง 8-6501606

212 เชียงใหม่ ฮอด บ่อหลวง ทต.บ่อหลวง 8-5501602

213 เชียงใหม่ ดอยเต่า บงตัน อบต.บงตัน 8-6501704

214 เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย อบต.อมก๋อย 8-6501807

215 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ต่ืน อบต.แม่ต่ืน 8-6501806

216 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง ทต.ยางเนิ้ง 8-5501901

217 เชียงใหม่ สารภี สารภี ทต.สารภี 8-5501903

218 เชียงใหม่ สารภี หนองผ้ึง ทต.หนองผ้ึง 8-5501902

219 เชียงใหม่ เวียงแหง เปียงหลวง อบต.เปียงหลวง 8-6502002

220 เชียงใหม่ ไชยปราการ ปงต า ทต.ไชยปราการ 8-5502101

221 เชียงใหม่ แม่วาง บ้านกาด ทต.แม่วาง 8-5502201

222 เชียงใหม่ แม่วาง แม่วิน อบต.แม่วิน 8-6502204

223 เชียงใหม่ แม่วาง ดอนเปา อบต.ดอนเปา 8-6502202

224 เชียงใหม่ แม่ออน แม่ทา อบต.แม่ทา 8-6502303

225 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 8-6502404

226 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์ อบต.บ้านจันทร์ 8-6502502

227 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา แม่แดด อบต.แม่แดด 8-6502503

228 ตรัง เมืองตรัง บ้านควน อบต.บ้านควน 8-6920116

229 ตรัง เมืองตรัง น้ าผุด อบต.น้ าผุด 8-6920114
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230 ตรัง เมืองตรัง นาตาล่วง ทต.นาตาล่วง

231 ตรัง กันตัง กันตัง ทม.กันตัง

232 ตรัง กันตัง ควนธานี อบต.ควนธานี 8-6920212

233 ตรัง กันตัง บางหมาก อบต.บางหมาก 8-6920208

234 ตรัง กันตัง บางเป้า อบต.บางเป้า 8-6920206

235 ตรัง กันตัง กันตังใต้ อบต.กันตังใต้ 8-6920203

236 ตรัง กันตัง คลองลุ อบต.คลองลุ 8-6920211

237 ตรัง ย่านตาขาว โพรงจระเข้ อบต.โพรงจระเข้

238 ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม ทต.ท่าข้าม 8-5920401

239 ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม อบต.ท่าข้าม

240 ตรัง ปะเหลียน ทุง่ยาว อบต.ทุง่ยาว

241 ตรัง ปะเหลียน บางด้วน อบต.บางด้วน

242 ตรัง ปะเหลียน แหลมสอม อบต.แหลมสอม

243 ตรัง สิเกา เขาไม้แก้ว อบต.เขาไม้แก้ว

244 ตรัง ห้วยยอด หนองช้างแล่น อบต.หนองช้างแล่น 8-6920614

245 ตรัง วังวิเศษ ท่าสะบ้า อบต.ท่าสะบ้า 8-6920704

246 ตรัง นาโยง นาหมื่นศรี อบต.นาหมื่นศรี

247 ตรัง รัษฎา ควนเมา อบต.ควนเมา 8-6920904

248 ตรัง หาดส าราญ ตะเสะ อบต.ตะเสะ 8-6921003

249 ตราด เมืองตราด หนองคันทรง อบต.หนองคันทรง

250 ตราด เมืองตราด ท่ากุ่ม อบต.ท่ากุ่ม 8-6230108

251 ตราด เมืองตราด ตะกาง ทต.ตะกาง

252 ตราด เมืองตราด แหลมกลัด อบต.แหลมกลัด

253 ตราด คลองใหญ่ ไม้รูด อบต.ไม้รูด

254 ตราด เขาสมิง ประณีต อบต.ประณีต 8-6230307

255 ตราด บ่อไร่ นนทรีย์ อบต.นนทรีย์ 8-6230405

256 ตาก เมืองตาก แม่ท้อ อบต.แม่ท้อ 8-6630108

257 ตาก เมืองตาก วังประจบ อบต.วังประจบ 8-6630111

258 ตาก บ้านตาก ตากออก อบต.ตากออก 8-6630203
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259 ตาก บ้านตาก แม่สลิด อบต.แม่สลิด 8-6630206

260 ตาก สามเงา วังจันทร์ อบต.วังจันทร์

261 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา ทต.ทุง่หลวง 8-5630401

262 ตาก แม่ระมาด ขะเนจื้อ อบต.ขะเนจื้อ

263 ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง อบต.แม่วะหลวง 8-6630504

264 ตาก ท่าสองยาง แม่อุสุ อบต.แม่อุสุ 8-6630507

265 ตาก แม่สอด พะวอ อบต.พะวอ 8-6630607

266 ตาก แม่สอด แม่กาษา อบต.แม่กาษา

267 ตาก แม่สอด แม่ปะ อบต.แม่ปะ 8-6630609

268 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง ทต.แม่กลอง 8-5630804

269 ตาก วังเจ้า เชียงทอง อบต.เชียงทอง 8-6630903

270 ตาก วังเจ้า ประดาง อบต.ประดาง 8-6630902

271 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก ทม.นครนายก

272 นครนายก เมืองนครนายก ดอนยอ อบต.ดอนยอ 8-6260110

273 นครนายก เมืองนครนายก ศรีจุฬา อบต.ศรีจุฬา 8-6260106

274 นครนายก เมืองนครนายก ดงละคร อบต.ดงละคร 8-6260109

275 นครนายก เมืองนครนายก เขาพระ อบต.เขาพระ

276 นครนายก ปากพลี ปากพลี อบต.ปากพลี 8-6260207

277 นครนายก ปากพลี โคกกรวด อบต.โคกกรวด 8-6260204

278 นครนายก ปากพลี หนองแสง อบต.หนองแสง 8-6260208

279 นครนายก บ้านนา บ้านพร้าว อบต.บ้านพร้าว 8-6260305

280 นครนายก บ้านนา อาษา อบต.อาษา 8-6260311

281 นครนายก บ้านนา เขาเพิม่ อบต.เขาเพิม่ 8-6260308

282 นครนายก บ้านนา ศรีกะอาง อบต.ศรีกะอาง

283 นครนายก องครักษ์ โพธิแ์ทน อบต.โพธิแ์ทน 8-6260412

284 นครนายก องครักษ์ บางสมบูรณ์ อบต.บางสมบูรณ์

285 นครนายก องครักษ์ บางลูกเสือ อบต.บางลูกเสือ 8-6260407

286 นครนายก องครักษ์ ชุมพล อบต.ชุมพล

287 นครปฐม ก าแพงแสน ทุง่ขวาง อบต.ทุง่ขวาง 8-6730212
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288 นครปฐม ดอนตูม ดอนพุทรา อบต.ดอนพุทรา

289 นครปฐม บางเลน บางเลน ทต.บางเลน

290 นครปฐม สามพราน บางเตย อบต.บางเตย 8-6730613

291 นครพนม เมืองนครพนม วังตามัว อบต.วังตามัว 8-6480111

292 นครพนม ธาตุพนม นาถ่อน อบต.นาถ่อน

293 นครพนม นาแก นาคู่ อบต.นาคู่

294 นครพนม ศรีสงคราม นาค า ทต.นาค า 8-5480804

295 นครพนม โพนสวรรค์ บ้านค้อ อบต.บ้านค้อ 8-641005

296 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง ทต.โคกสูง

297 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง อบต.มะเริง 8-6300128

298 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง อบต.หนองระเวียง 8-6300125

299 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ ทต.ปรุใหญ่

300 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล ทต.หัวทะเล

301 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด ทต.โคกกรวด 8-5300106

302 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา อบต.หนองบัวศาลา

303 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ า ทต.หนองไข่น้ า 8-5300110

304 นครราชสีมา ครบุรี แชะ ทต.แชะ

305 นครราชสีมา ครบุรี แชะ อบต.แชะ

306 นครราชสีมา ครบุรี เฉลียง อบต.เฉลียง 8-6300210

307 นครราชสีมา ครบุรี ครบุรี ทต.ไทรโยง-ไชยวาล

308 นครราชสีมา ครบุรี โคกกระชาย อบต.โคกกระชาย

309 นครราชสีมา ครบุรี จระเข้หิน ทต.จระเข้หิน

310 นครราชสีมา ครบุรี มาบตะโกเอน อบต.มาบตะโกเอน

311 นครราชสีมา ครบุรี อรพิมพ์ ทต.อรพิมพ์

312 นครราชสีมา ครบุรี ล าเพียก อบต.ล าเพียก

313 นครราชสีมา ครบุรี ตะแบกบาน อบต.ตะแบกบาน

314 นครราชสีมา ครบุรี สระว่านพระยา อบต.สระว่านพระยา

315 นครราชสีมา เสิงสาง เสิงสาง อบต.เสิงสาง 8-6300303

316 นครราชสีมา เสิงสาง โนนสมบูรณ์ อบต.โนนสมบูรณ์
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317 นครราชสีมา เสิงสาง สุขไพบูลย์ อบต.สุขไพบูลย์ 8-6300307

318 นครราชสีมา คง คูขาด อบต.คูขาด 8-6300403

319 นครราชสีมา คง เทพาลัย ทต.เทพาลัย

320 นครราชสีมา คง เทพาลัย อบต.เทพาลัย 8-5300401

321 นครราชสีมา คง โนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

322 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม อบต.บ้านเหล่ือม 8-6300504

323 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม โคกกระเบือ้ง อบต.โคกกระเบือ้ง

324 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม ช่อระกา อบต.ช่อระกา 8-6300503

325 นครราชสีมา จักราช จักราช ทต.จักราช

326 นครราชสีมา จักราช หนองขาม อบต.หนองขาม 8-6300606

327 นครราชสีมา จักราช หนองพลวง อบต.หนองพลวง

328 นครราชสีมา จักราช หินโคน อบต.หินโคน

329 นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา อบต.พลับพลา

330 นครราชสีมา โชคชัย ท่าจะหลุง อบต.ท่าจะหลุง 8-6300708

331 นครราชสีมา โชคชัย โชคชัย อบต.โชคชัย

332 นครราชสีมา โชคชัย ด่านเกวียน ทต.ด่านเกวียน

333 นครราชสีมา ด่านขุนทด กุดพิมาน อบต.กุดพิมาน

334 นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด ทต.ด่านขุนทด

335 นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด อบต.ด่านขุนทด 8-6300804

336 นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านนอก อบต.ด่านนอก

337 นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านใน อบต.ด่านใน

338 นครราชสีมา ด่านขุนทด ตะเคียน อบต.ตะเคียน

339 นครราชสีมา ด่านขุนทด บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

340 นครราชสีมา ด่านขุนทด บ้านแปรง อบต.บ้านแปรง

341 นครราชสีมา ด่านขุนทด พันชนะ อบต.พันชนะ 8-6300815

342 นครราชสีมา ด่านขุนทด สระจรเข้ อบต.สระจรเข้

343 นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองกราด ทต.หนองกราด

344 นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองบัวตะเกียด ทต.หนองบัวตะเกียด

345 นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองบัวละคร อบต.หนองบัวละคร
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346 นครราชสีมา ด่านขุนทด หินดาด อบต.หินดาด 8-6300813

347 นครราชสีมา ด่านขุนทด ห้วยบง อบต.ห้วยบง

348 นครราชสีมา ด่านขุนทด โนนเมืองพัฒนา อบต.โนนเมืองพัฒนา

349 นครราชสีมา ด่านขุนทด หนองไทร อบต.หนองไทร

350 นครราชสีมา โนนไทย บัลลังก์ ทต.บัลลังก์

351 นครราชสีมา โนนไทย มะค่า อบต.มะค่า 8-6301017

352 นครราชสีมา โนนสูง โตนด อบต.โตนด

353 นครราชสีมา โนนสูง ดอนชมพู อบต.ดอนชมพู

354 นครราชสีมา โนนสูง มะค่า อบต.มะค่า

355 นครราชสีมา โนนสูง จันอัด อบต.จันอัด

356 นครราชสีมา โนนสูง ขามเฒ่า อบต.ขามเฒ่า

357 นครราชสีมา โนนสูง ล าคอหงษ์ อบต.ล าคอหงษ์

358 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง

359 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง 8-6301104

360 นครราชสีมา ขามสะแกแสง โนนเมือง ทต.โนนเมือง

361 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท อบต.เมืองนาท 8-6301108

362 นครราชสีมา ขามสะแกแสง หนองหัวฟาน ทต.หนองหัวฟาน 8-5301102

363 นครราชสีมา ขามสะแกแสง หนองหัวฟาน อบต.หนองหัวฟาน

364 นครราชสีมา บัวใหญ่ บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่

365 นครราชสีมา บัวใหญ่ เสมาใหญ่ อบต.เสมาใหญ่

366 นครราชสีมา บัวใหญ่ โนนทองหลาง อบต.โนนทองหลาง

367 นครราชสีมา บัวใหญ่ กุดจอก อบต.กุดจอก

368 นครราชสีมา บัวใหญ่ ขุนทอง อบต.ขุนทอง

369 นครราชสีมา ประทาย กระทุม่ราย อบต.กระทุม่ราย

370 นครราชสีมา ประทาย ตลาดไทร อบต.ตลาดไทร

371 นครราชสีมา ประทาย หนองพลวง อบต.หนองพลวง 8-6301309

372 นครราชสีมา ประทาย ดอนมัน อบต.ดอนมัน

373 นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก ทม.เมืองปัก

374 นครราชสีมา ปักธงชัย โคกไทย อบต.โคกไทย
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375 นครราชสีมา ปักธงชัย ส าโรง อบต.ส าโรง

376 นครราชสีมา ปักธงชัย ตะขบ ทต.ตะขบ

377 นครราชสีมา ปักธงชัย นกออก ทต.นกออก 8-5301403

378 นครราชสีมา ปักธงชัย ดอน อบต.ดอน

379 นครราชสีมา ปักธงชัย ตูม อบต.ตูม

380 นครราชสีมา ปักธงชัย ง้ิว อบต.ง้ิว

381 นครราชสีมา ปักธงชัย ล านางแก้ว ทต.ล านางแก้ว

382 นครราชสีมา ปักธงชัย ภูหลวง อบต.ภูหลวง

383 นครราชสีมา ปักธงชัย เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์

384 นครราชสีมา พิมาย ในเมือง ทต.พิมาย

385 นครราชสีมา พิมาย ในเมือง อบต.ในเมือง

386 นครราชสีมา พิมาย โบสถ์ อบต.โบสถ์

387 นครราชสีมา พิมาย นิคมสร้างตนเอง อบต.นิคมสร้างตนเอง

388 นครราชสีมา พิมาย กระชอน อบต.กระชอน

389 นครราชสีมา พิมาย หนองระเวียง อบต.หนองระเวียง

390 นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแถลง ทต.ห้วยแถลง

391 นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 8-6301607

392 นครราชสีมา ห้วยแถลง เมืองพลับพลา อบต.เมืองพลับพลา

393 นครราชสีมา ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน อบต.หลุ่งตะเคียน 8-6301605

394 นครราชสีมา ห้วยแถลง ง้ิว อบต.ง้ิว

395 นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแคน อบต.ห้วยแคน 8-6301611

396 นครราชสีมา ชุมพวง ชุมพวง ทต.ชุมพวง

397 นครราชสีมา ชุมพวง ชุมพวง อบต.ชุมพวง

398 นครราชสีมา ชุมพวง ท่าลาด อบต.ท่าลาด

399 นครราชสีมา ชุมพวง สาหร่าย อบต.สาหร่าย

400 นครราชสีมา ชุมพวง ตลาดไทร อบต.ตลาดไทร

401 นครราชสีมา ชุมพวง โนนรัง อบต.โนนรัง

402 นครราชสีมา ชุมพวง หนองหลัก อบต.หนองหลัก

403 นครราชสีมา ชุมพวง โนนตูม อบต.โนนตูม
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404 นครราชสีมา ชุมพวง โนนยอ อบต.โนนยอ

405 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน อบต.สูงเนิน

406 นครราชสีมา สูงเนิน บุง่ขี้เหล็ก อบต.บุง่ขี้เหล็ก 8-6301807

407 นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า อบต.โนนค่า 8-6301806

408 นครราชสีมา สูงเนิน โค้งยาง อบต.โค้งยาง

409 นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า อบต.มะเกลือเก่า 8-6301808

410 นครราชสีมา สูงเนิน นากลาง อบต.นากลาง

411 นครราชสีมา สูงเนิน หนองตะไก้ อบต.หนองตะไก้

412 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ

413 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ

414 นครราชสีมา ขามทะเลสอ โป่งแดง อบต.โป่งแดง

415 นครราชสีมา ขามทะเลสอ พันดุง ทต.พันดุง 8-5301906

416 นครราชสีมา ขามทะเลสอ หนองสรวง อบต.หนองสรวง 8-6301903

417 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ อบต.บึงอ้อ

418 นครราชสีมา สีค้ิว สีค้ิว อบต.สีค้ิว

419 นครราชสีมา สีค้ิว บ้านหัน อบต.บ้านหัน

420 นครราชสีมา สีค้ิว กฤษณา อบต.กฤษณา

421 นครราชสีมา สีค้ิว หนองหญ้าขาว อบต.หนองหญ้าขาว 8-6302011

422 นครราชสีมา สีค้ิว หนองน้ าใส ทต.หนองน้ าใส 8-5302004

423 นครราชสีมา สีค้ิว วังโรงใหญ่ อบต.วังโรงใหญ่ 8-6302009

424 นครราชสีมา สีค้ิว มิตรภาพ อบต.มิตรภาพ

425 นครราชสีมา สีค้ิว คลองไผ่ ทต.คลองไผ่

426 นครราชสีมา สีค้ิว คลองไผ่ อบต.คลองไผ่ 8-6302007

427 นครราชสีมา สีค้ิว ดอนเมือง อบต.ดอนเมือง

428 นครราชสีมา สีค้ิว หนองบัวน้อย อบต.หนองบัวน้อย

429 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง ทม.ปากช่อง

430 นครราชสีมา ปากช่อง วังกะทะ อบต.วังกระทะ

431 นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ อบต.ขนงพระ 8-6302107

432 นครราชสีมา ปากช่อง โป่งตาลอง อบต.โป่งตาลอง
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433 นครราชสีมา ปากช่อง พญาเย็น อบต.พญาเย็น

434 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองบุนนาก อบต.หนองบุนนาก

435 นครราชสีมา หนองบุญมาก ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ

436 นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรต ทต.หนองหัวแรต

437 นครราชสีมา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อบต.แก้งสนามนาง

438 นครราชสีมา แก้งสนามนาง โนนส าราญ อบต.โนนส าราญ 8-6302303

439 นครราชสีมา โนนแดง โนนแดง อบต.โนนแดง 8-6302402

440 นครราชสีมา โนนแดง วังหิน ทต.วังหิน

441 นครราชสีมา วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว อบต.วังน้ าเขียว 8-6471503

442 นครราชสีมา วังน้ าเขียว วังหมี อบต.วังหมี

443 นครราชสีมา วังน้ าเขียว ระเริง อบต.ระเริง

444 นครราชสีมา วังน้ าเขียว อุดมทรัพย์ อบต.อุดมทรัพย์

445 นครราชสีมา วังน้ าเขียว ไทยสามัคคี ทต.ศาลเจ้าพ่อ

446 นครราชสีมา วังน้ าเขียว ไทยสามัคคี อบต.ไทยสามัคคี 8-6302502

447 นครราชสีมา เทพารักษ์ ส านักตะคร้อ อบต.ส านักตะคร้อ

448 นครราชสีมา เทพารักษ์ บึงปรือ อบต.บึงปรือ

449 นครราชสีมา เทพารักษ์ วังยายทอง อบต.วังยายทอง 8-6302603

450 นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง ทต.เมืองยาง 8-5302701

451 นครราชสีมา เมืองยาง กระเบือ้งนอก อบต.กระเบือ้งนอก

452 นครราชสีมา เมืองยาง ละหานปลาค้าว อบต.ละหานปลาค้าว

453 นครราชสีมา เมืองยาง โนนอุดม อบต.โนนอุดม

454 นครราชสีมา พระทองค า พังเทียม อบต.พังเทียม

455 นครราชสีมา พระทองค า หนองหอย อบต.หนองหอย 8-6302804

456 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ขุย ทต.หนองบัววง 8-5302902

457 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย บ้านยาง ทต.บ้านยาง

458 นครราชสีมา บัวลาย เมืองพะไล อบต.เมืองพะไล

459 นครราชสีมา บัวลาย โนนจาน อบต.โนนจาน

460 นครราชสีมา บัวลาย บัวลาย อบต.บัวลาย

461 นครราชสีมา บัวลาย หนองหว้า อบต.หนองหว้า
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462 นครราชสีมา สีดา สีดา อบต.สีดา

463 นครราชสีมา สีดา โพนทอง อบต.โพนทอง

464 นครราชสีมา สีดา โนนประดู่ อบต.โนนประดู่

465 นครราชสีมา สีดา สามเมือง อบต.สามเมือง

466 นครราชสีมา สีดา หนองตาดใหญ่ อบต.หนองตาดใหญ่

467 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง อบต.ช้างทอง

468 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง ทต.ท่าช้าง

469 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง อบต.ท่าช้าง

470 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม อบต.หนองงูเหลือม

471 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง อบต.หนองยาง 8-6303204

472 นครศรีธรรมราช ชะอวด เคร็ง อบต.เคร็ง

473 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ชะมาย ทต.ชะมาย

474 นครศรีธรรมราช ทุง่สง น้ าตก อบต.น้ าตก 8-6800913

475 นครศรีธรรมราช ทุง่สง นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์ 8-6800911

476 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ขนาบนาก อบต.ขนาบนาก 8-6801209

477 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ อบต.ร่อนพิบูลย์ 8-6801306

478 นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม ทต.อ่าวขนอม

479 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ สามต าบล อบต.สามต าบล 8-6801903

480 นครศรีธรรมราช พระพรหม นาพรุ อบต.นาพรุ 8-6802002

481 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ าโพ ทน.นครสวรรค์ 8-3600102

482 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ตะเคียนเล่ือน อบต.ตะเคียนเล่ือน 8-6600113

483 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ พระนอน อบต.พระนอน 8-6600109

484 นครสวรรค์ โกรกพระ บางประมุง ทต.บางประมุง 8-5600202

485 นครสวรรค์ ชุมแสง เกยไชย อบต.เกยไชย 8-6600303

486 นครสวรรค์ หนองบัว หนองบัว อบต.หนองบัว 8-6600405

487 นครสวรรค์ หนองบัว ห้วยใหญ่ อบต.ห้วยใหญ่ 8-6600410

488 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ท่าง้ิว ทต.บรรพตพิสัย 8-5600501

489 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ตาสัง อบต.ตาสัง

490 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บึงปลาทู อบต.บึงปลาทู
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491 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว เขาดิน อบต.เขาดิน 8-6600603

492 นครสวรรค์ ตาคลี ห้วยหอม อบต.ห้วยหอม

493 นครสวรรค์ ตาคลี หนองโพ อบต.หนองโพ

494 นครสวรรค์ ท่าตะโก ท่าตะโก อบต.ท่าตะโก

495 นครสวรรค์ ท่าตะโก พนมรอก อบต.พนมรอก 8-6600804

496 นครสวรรค์ ท่าตะโก ดอนคา อบต.ดอนคา 8-6600807

497 นครสวรรค์ ไพศาลี วังข่อย อบต.วังข่อย 8-6600909

498 นครสวรรค์ ไพศาลี นาขอม อบต.นาขอม 8-6600908

499 นครสวรรค์ ไพศาลี ไพศาลี อบต.ไพศาลี 8-6600903

500 นครสวรรค์ พยุหะคีรี สระทะเล อบต.สระทะเล 8-6601008

501 นครสวรรค์ ลาดยาว ลาดยาว อบต.ลาดยาว 8-6601104

502 นครสวรรค์ ลาดยาว วังเมือง อบต.วังเมือง

503 นครสวรรค์ ลาดยาว หนองยาว อบต.หนองยาว 8-6601110

504 นครสวรรค์ ลาดยาว หนองนมวัว อบต.หนองนมวัว 8-6601109

505 นครสวรรค์ ลาดยาว สระแก้ว อบต.สระแก้ว 8-6601108

506 นครสวรรค์ ตากฟ้า ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า

507 นครสวรรค์ ตากฟ้า ล าพยนต์ อบต.ล าพยนต์ 8-6601207

508 นครสวรรค์ ตากฟ้า สุขส าราญ อบต.สุขส าราญ 8-6601205

509 นครสวรรค์ ตากฟ้า พุนกยูง อบต.พุนกยูง 8-6601206

510 นครสวรรค์ แม่วงก์ แม่เล่ย์ อบต.แม่เล่ย์ 8-6601301

511 นครสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน อบต.แม่เปิน

512 นครสวรรค์ ชุมตาบง ปางสวรรค์ อบต.ปางสวรรค์ 8-6601502

513 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ ทน.นนทบุรี

514 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางไผ่ อบต.บางไผ่

515 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางศรีเมือง ทม.บางศรีเมือง

516 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกร่าง อบต.บางกร่าง

517 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักน้อย อบต.บางรักน้อย 8-6120107

518 นนทบุรี บางกรวย บางสีทอง ทต.บางสีทอง 8-6120206

519 นนทบุรี บางกรวย บางขนุน อบต.บางขนุน
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520 นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง ทต.ปลายบาง

521 นนทบุรี บางกรวย มหาสวัสด์ิ อบต.มหาสวัสด์ิ 8-6120207

522 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง ทต.บางม่วง

523 นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง ทต.บ้านบางม่วง

524 นนทบุรี บางใหญ่ บางแม่นาง อบต.บางแม่นาง

525 นนทบุรี บางใหญ่ บางเลน ทต.บางเลน

526 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน ทต.เสาธงหิน

527 นนทบุรี บางใหญ่ บางใหญ่ ทต.บางใหญ่

528 นนทบุรี บางใหญ่ บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ 8-6120307

529 นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่

530 นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย ทม.บางบัวทอง 8-4120401

531 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง

532 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่ อบต.บางรักใหญ่ 8-6120405

533 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร อบต.ละหาร 8-6120407

534 นนทบุรี ไทรน้อย ราษฎร์นิยม อบต.ราษฎร์นิยม

535 นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี อบต.ขุนศรี

536 นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง ทต.ไทรน้อย

537 นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง อบต.คลองขวาง

538 นนทบุรี ไทรน้อย ทวีวัฒนา อบต.ทวีวัฒนา

539 นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด

540 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตะไนย์ อบต.บางตะไนย์ 8-6120606

541 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองพระอุดม อบต.คลองพระอุดม

542 นนทบุรี ปากเกร็ด ท่าอิฐ อบต.ท่าอิฐ

543 นนทบุรี ปากเกร็ด เกาะเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด 8-6120602

544 นนทบุรี ปากเกร็ด อ้อมเกร็ด อบต.อ้อมเกร็ด 8-6120608

545 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองข่อย อบต.คลองข่อย

546 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพลับ ทต.บางพลับ

547 นราธิวาส เมืองนราธิวาส กะลุวอ อบต.กะลุวอ 8-6960108

548 นราธิวาส ยี่งอ ละหาร อบต.ละหาร 8-6960405
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549 นราธิวาส รือเสาะ สุวารี อบต.สุวารี

550 นราธิวาส แว้ง โละจูด อบต.โล๊ะจูด

551 นราธิวาส แว้ง เอราวัณ อบต.เอราวัณ 8-6960808

552 นราธิวาส จะแนะ ช้างเผือก อบต.ช้างเผือก 8-6961203

553 น่าน แม่จริม หนองแดง อบต.หนองแดง

554 น่าน แม่จริม แม่จริม อบต.แม่จริม

555 น่าน บ้านหลวง บ้านพี้ อบต.บ้านพี้

556 น่าน นาน้อย สถาน อบต.สถาน 8-6550407

557 น่าน ปัว ภูคา อบต.ภูคา

558 น่าน เวียงสา ไหล่น่าน อบต.ไหล่น่าน 8-6550711

559 น่าน เวียงสา ตาลชุม อบต.ตาลชุม 8-6550705

560 น่าน เวียงสา นาเหลือง อบต.นาเหลือง 8-6550707

561 น่าน เชียงกลาง เปือ อบต.เปือ 8-6550905

562 น่าน ภูเพียง เมืองจัง อบต.เมืองจัง

563 น่าน เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน อบต.ขุนน่าน

564 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ชัยพร อบต.ชัยพร 8-6380113

565 บึงกาฬ โซ่พิสัย บัวตูม อบต.บัวตูม 8-6380303

566 บึงกาฬ เซกา เซกา ทต.ศรีพนา 8-5380402

567 บึงกาฬ เซกา ท่าสะอาด ทต.ท่าสะอาด 8-5380401

568 บึงกาฬ เซกา โสกก่าม อบต.โสกก่าม

569 บึงกาฬ ปากคาด ปากคาด อบต.ปากคาด 8-6380503

570 บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธิห์มากแข้ง อบต.โพธิห์มากแข้ง 8-6380605

571 บึงกาฬ ศรีวิไล นาแสง อบต.นาแสง 8-6380705

572 บึงกาฬ ศรีวิไล นาสะแบง อบต.นาสะแบง 8-6380702

573 บึงกาฬ ศรีวิไล นาสิงห์ อบต.นาสิงห์ 8-6380704

574 บึงกาฬ บุง่คล้า โคกกว้าง อบต.โคกกว้าง 8-6230803

575 บุรีรัมย์ กระสัง กันทรารมย์ อบต.กันทรารมย์ 8-6330507

576 บุรีรัมย์ ละหานทราย ละหานทราย ทต.ละหานทราย 8-5310602

577 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บ้านกรวด ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 8-5310805
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578 บุรีรัมย์ บ้านกรวด หนองไม้งาม ทต.หนองไม้งาม 8-5310804

579 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ หนองคู อบต.หนองคู 8-6311003

580 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ โคกสะอาด อบต.โคกสะอาด 8-6311006

581 บุรีรัมย์ สตึก ทุง่วัง อบต.ทุง่วัง 8-6311106

582 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เมืองฝ้าย อบต.เมืองฝ้าย 8-6311404

583 บุรีรัมย์ ห้วยราช สามแวง ทต.สามแวง

584 บุรีรัมย์ ช านิ โคกสนวน อบต.โคกสนวน 8-6311805

585 บุรีรัมย์ แคนดง สระบัว อบต.สระบัว 8-6312203

586 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านใหม่ ทต.บ้านใหม่ 8-5130108

587 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกระแชง อบต.บ้านกระแชง 8-6130113

588 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางเด่ือ ทต.บางเด่ือ 8-5130105

589 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูด อบต.บางพูด 8-6130112

590 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูน ทต.บางพูน 8-5130106

591 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางกะดี ทต.บางกะดี 8-5130110

592 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก ทต.หลักหก 8-5130111

593 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง ทม.คลองหลวง 8-4130202

594 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม อบต.คลองสาม 8-6130204

595 ปทุมธานี คลองหลวง คลองส่ี อบต.คลองส่ี 8-6130205

596 ปทุมธานี คลองหลวง คลองห้า อบต.คลองห้า 8-6130207

597 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก อบต.คลองหก

598 ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด อบต.คลองเจ็ด 8-6130203

599 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบา อบต.บึงบา

600 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบอน อบต.บึงบอน 8-6130405

601 ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม อบต.บึงกาสาม 8-6130403

602 ปทุมธานี หนองเสือ บึงช าอ้อ อบต.บึงช าอ้อ 8-6130404

603 ปทุมธานี หนองเสือ หนองสามวัง อบต.หนองสามวัง 8-6130408

604 ปทุมธานี หนองเสือ ศาลาครุ อบต.ศาลาครุ 8-6130407

605 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ระแหง อบต.ระแหง 8-6130508

606 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อบต.ลาดหลุมแก้ว 8-6130507
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607 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง อบต.คูบางหลวง 8-6130506

608 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูขวาง ทต.คูขวาง 8-5130501

609 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน อบต.บ่อเงิน 8-6130504

610 ปทุมธานี ล าลูกกา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8-4130603

611 ปทุมธานี ล าลูกกา ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา 8-6130611

612 ปทุมธานี ล าลูกกา บึงทองหลาง อบต.บึงทองหลาง

613 ปทุมธานี ล าลูกกา บึงคอไห อบต.บึงคอไห 8-6130606

614 ปทุมธานี สามโคก คลองควาย อบต.คลองควาย 8-6130704

615 ปทุมธานี สามโคก บางกระบือ อบต.บางกระบือ 8-6130708

616 ปทุมธานี สามโคก ท้ายเกาะ อบต.ท้ายเกาะ 8-6130707

617 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี กุยบุรี ทต.ไร่ใหม่

618 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี หาดขาม อบต.หาดขาม

619 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง 8-6770304

620 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร่อนทอง อบต.ร่อนทอง 8-6770408

621 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย ทรายทอง อบต.ทรายทอง 8-6770505

622 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เขาน้อย ทต.เขาน้อย 8-5770601

623 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ปากน้ าปราณ อบต.ปากน้ าปราณ

624 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองพลับ ทต.หนองพลับ 8-5770702

625 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หนองพลับ อบต.หนองพลับ

626 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ศาลาลัย อบต.ศาลาลัย 8-6770803

627 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บางเดชะ อบต.บางเดชะ

628 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ อบต.บ้านพระ

629 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก อบต.ดงขี้เหล็ก

630 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บ่อทอง อบต.บ่อทอง 8-6250209

631 ปราจีนบุรี นาดี นาดี อบต.ทุง่โพธิ์ 8-6250303

632 ปราจีนบุรี นาดี ส าพันตา ทต.นาดี 8-5250301

633 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางแตน อบต.บางแตน 8-6250602

634 ปราจีนบุรี ประจันตคาม หนองแสง อบต.หนองแสง 8-6250709

635 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัง อบต.ดงบัง 8-6250706
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636 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ไผ่ชะเลือด อบต.ไผ่ชะเลือด 8-6250903

637 ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา อบต.บานา 8-6940109

638 ปัตตานี เมืองปัตตานี ตันหยงลุโละ อบต.ตันหยงลุโละ 8-6940112

639 ปัตตานี เมืองปัตตานี บาราโหม อบต.บาราโหม 8-6940110

640 ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล ทต.รูสะมิแล 8-5940103

641 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทรายขาว อบต.ทรายขาว 8-6940211

642 ปัตตานี ปะนาเระ บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง 8-6940402

643 ปัตตานี มายอ ถนน อบต.ถนน 8-6940502

644 ปัตตานี ทุง่ยางแดง ตะโละแมะนา อบต.ตะโละแมะนา 8-6940604

645 ปัตตานี ทุง่ยางแดง น้ าด า อบต.น้ าด า

646 ปัตตานี สายบุรี ตะลุบัน ทม.ตะลุบัน 8-4940701

647 ปัตตานี สายบุรี ตะบิง้ อบต.ตะบิง้ 8-6940707

648 ปัตตานี สายบุรี ละหาร อบต.ละหาร 8-6940710

649 ปัตตานี สายบุรี มะนังดาล า อบต.มะนังดาล า 8-6940706

650 ปัตตานี ไม้แก่น ดอนทราย อบต.ดอนทราย

651 ปัตตานี ยะหร่ิง ตะโละกาโปร์ อบต.ตะโละกาโปร์ 8-6940909

652 ปัตตานี ยะหร่ิง ยามู ทต.ยะหร่ิง 8-5940903

653 ปัตตานี ยะหร่ิง บางปู ทต.บางปู 8-5940902

654 ปัตตานี ยะหร่ิง ปิยามุมัง อบต.ปิยามุมัง

655 ปัตตานี ยะหร่ิง แหลมโพธิ์ อบต.แหลมโพธิ์ 8-6940916

656 ปัตตานี ยะรัง คลองใหม่ อบต.คลองใหม่ 8-6941003

657 ปัตตานี กะพ้อ ตะโละดือรามัน อบต.ตะโละดือรามัน 8-6941102

658 ปัตตานี แม่ลาน ป่าไร่ อบต.ป่าไร่

659 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน อบต.สามเรือน 8-6140618

660 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตล่ิงชัน อบต.ตล่ิงชัน 8-6140611

661 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บางปะหัน อบต.บางปะหัน 8-6140705

662 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ดอนหญ้านาง อบต.ดอนหญ้านาง 8-6140904

663 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย บ่อตาโล่ อบต.บ่อตาโล่

664 พะเยา เมืองพะเยา เวียง ทม.พะเยา
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665 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๊ า ทต.บ้านต๊ า 8-5560106

666 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา ทต.แม่กา 8-5560103

667 พะเยา แม่ใจ เจริญราษฎร์ ทต.เจริญราษฎร์ 8-5560704

668 พังงา เมืองพังงา ถ้ าน้ าผุด อบต.ถ้ าน้ าผุด 8-6820104

669 พังงา เกาะยาว เกาะยาวน้อย อบต.เกาะยาวน้อย 8-6820202

670 พังงา เกาะยาว เกาะยาวใหญ่ ทต.เกาะยาวใหญ่ 8-5820203

671 พังงา เกาะยาว พรุใน ทต.พรุใน 8-5820204

672 พังงา ตะกั่วทุง่ ถ้ า อบต.ถ้ า 8-6820409

673 พังงา ตะกั่วทุง่ ท่าอยู่ อบต.ท่าอยู่

674 พังงา ตะกั่วป่า บางนายสี ทต.บางนายสี 8-5820502

675 พังงา ทับปุด โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ 8-6820704

676 พัทลุง เมืองพัทลุง นาท่อม ทต.นาท่อม 8-5930106

677 พัทลุง เมืองพัทลุง ต านาน อบต.ต านาน 8-6930111

678 พัทลุง เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว อบต.ควนมะพร้าว 8-6930110

679 พัทลุง กงหรา ชะรัด ทต.ชะรัด 8-5930201

680 พัทลุง เขาชัยสน เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน 8-6930304

681 พัทลุง เขาชัยสน จองถนน ทต.จองถนน 8-5930303

682 พัทลุง เขาชัยสน โคกม่วง ทต.โคกม่วง 8-5930302

683 พัทลุง ควนขนุน พนางตุง ทต.พนางตุง 8-5930505

684 พัทลุง บางแก้ว นาปะขอ อบต.นาปะขอ 8-6930904

685 พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม

686 พัทลุง ศรีนครินทร์ ชุมพล ทต.ชุมพล

687 พิจิตร วังทรายพูน หนองปล้อง ทต.หนองปล้อง

688 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง โพธิป์ระทับช้าง อบต.โพธิป์ระทับช้าง

689 พิจิตร โพทะเล โพทะเล อบต.โพทะเล

690 พิจิตร โพทะเล วัดขวาง อบต.วัดขวาง 8-6660613

691 พิจิตร สามง่าม หนองโสน อบต.หนองโสน

692 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก อบต.เขาเจ็ดลูก

693 พิจิตร สากเหล็ก สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก
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694 พิจิตร สากเหล็ก วังทับไทร อบต.วังทับไทร 8-6660905

695 พิจิตร บึงนาราง แหลมรัง อบต.แหลมรัง

696 พิจิตร วชิรบารมี บ้านนา อบต.บ้านนา

697 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดจันทร์ อบต.วัดจันทร์ 8-6650110

698 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าทอง ทต.ท่าทอง 8-5650113

699 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ ทต.หัวรอ

700 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จอมทอง อบต.จอมทอง 8-6650112

701 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านกร่าง อบต.บ้านกร่าง 8-6650107

702 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ง้ิวงาม อบต.ง้ิวงาม 8-6650111

703 พิษณุโลก นครไทย เนินเพิม่ อบต.เนินเพิม่ 8-6650208

704 พิษณุโลก ชาติตระการ ป่าแดง ทต.ป่าแดง 8-5650301

705 พิษณุโลก บางระก า บางระก า ทต.บางระก า 8-5650402

706 พิษณุโลก บางระก า พันเสา ทต.พันเสา 8-5650405

707 พิษณุโลก บางกระทุม่ บางกระทุม่ ทต.บางกระทุม่ 8-5650502

708 พิษณุโลก บางกระทุม่ ท่าตาล อบต.ท่าตาล 8-6650503

709 พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม อบต.พรหมพิราม 8-6650603

710 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน อบต.วังวน 8-6650609

711 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประค า อบต.ดงประค า 8-6650605

712 พิษณุโลก วัดโบสถ์ คันโช้ง อบต.คันโช้ง 8-6650704

713 พิษณุโลก วังทอง วังนกแอ่น อบต.วังนกแอ่น 8-6650810

714 พิษณุโลก วังทอง หนองพระ อบต.หนองพระ 8-6650812

715 พิษณุโลก วังทอง ดินทอง อบต.ดินทอง 8-6650807

716 พิษณุโลก เนินมะปราง ไทรย้อย ทต.ไทรย้อย 8-5650903

717 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ดอนยาง อบต.ดอนยาง 8-6760119

718 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล อบต.หนองปลาไหล 8-6760206

719 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง ยางน้ ากลัดใต้ อบต.ยางน้ ากลัดใต้ 8-6760303

720 เพชรบุรี ชะอ า สามพระยา อบต.สามพระยา 8-6760406

721 เพชรบุรี ท่ายาง เขากระปุก อบต.เขากระปุก

722 เพชรบุรี บ้านลาด ไร่มะขาม อบต.ไร่มะขาม 8-6760606
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723 เพชรบุรี บ้านแหลม บางครก อบต.บางครก 8-7670706

724 เพชรบุรี แก่งกระจาน ห้วยแม่เพรียง อบต.ห้วยแม่เพรียง

725 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน อบต.ชนแดน 8-6670210

726 เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท อบต.พุทธบาท 8-6670209

727 เพชรบูรณ์ ชนแดน ตะกุดไร อบต.ตะกุดไร 8-6670206

728 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ประดู่งาม อบต.ประดู่งาม 8-6670606

729 แพร่ เมืองแพร่ วังหงส์ ทต.วังหงส์ 8-5540109

730 แพร่ ลอง ทุง่แล้ง อบต.ทุง่แล้ง 8-6540311

731 แพร่ สูงเม่น ดอนมูล อบต.ดอนมูล 8-6540402

732 แพร่ สูงเม่น บ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า

733 แพร่ เด่นชัย เด่นชัย ทต.เด่นชัย 8-5540502

734 แพร่ สอง บ้านหนุน อบต.บ้านหนุน 8-6540605

735 แพร่ สอง บ้านกลาง ทต.สอง 8-5540601

736 แพร่ สอง ทุง่น้าว อบต.ทุง่น้าว

737 แพร่ วังชิ้น แม่พุง อบต.แม่พุง 8-6540707

738 แพร่ หนองม่วงไข่ ต าหนักธรรม อบต.ต าหนักธรรม

739 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต ทต.วิชิต 8-5830106

740 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง ทต.ฉลอง 8-5830103

741 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์ ทต.ราไวย์ 8-5830107

742 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก ทต.ป่าคลอก 8-5830308

743 ภูเก็ต ถลาง ไม้ขาว อบต.ไม้ขาว

744 ภูเก็ต ถลาง สาคู อบต.สาคู

745 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม หนองปลิง อบต.หนองปลิง 8-6440116

746 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง อบต.หัวขวาง 8-6440310

747 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ยางน้อย อบต.ยางน้อย 8-6440306

748 มหาสารคาม โกสุมพิสัย วังยาว อบต.วังยาว 8-6440316

749 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขวาไร่ อบต.เขวาไร่ 8-6440302

750 มหาสารคาม โกสุมพิสัย แพง อบต.แพง 8-6440303

751 มหาสารคาม โกสุมพิสัย แก้งแก อบต.แก้งแก 8-6440312
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752 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองเหล็ก อบต.หนองเหล็ก 8-6440309

753 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองบัว อบต.หนองบัว 8-6440308

754 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เหล่า อบต.เหล่า 8-6440318

755 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขื่อน อบต.เขื่อน 8-6440304

756 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองบอน อบต.หนองบอน 8-6440307

757 มหาสารคาม โกสุมพิสัย โพนงาม อบต.โพนงาม 8-6440305

758 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ยางท่าแจ้ง อบต.ยางท่าแจ้ง 8-6440314

759 มหาสารคาม โกสุมพิสัย แห่ใต้ อบต.แห่ใต้ 8-6440311

760 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองกุงสวรรค์ อบต.หนองกุงสวรรค์ 8-6440317

761 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เลิงใต้ อบต.เลิงใต้

762 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ดอนกลาง อบต.ดอนกลาง 8-6440313

763 มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก ทต.นาเชือก 8-5440701

764 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย นาสีนวล อบต.นาสีนวล 8-6440805

765 มหาสารคาม กุดรัง กุดรัง อบต.กุดรัง 8-6441201

766 มุกดาหาร ดอนตาล ป่าไร่ อบต.ป่าไร่ 8-6490305

767 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม ทต.กกตูม 8-5490403

768 มุกดาหาร ค าชะอี ค าชะอี อบต.ค าชะอี 8-6490506

769 มุกดาหาร หนองสูง โนนยาง อบต.โนนยาง 8-6490704

770 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ อบต.บ้านกาศ 8-6580405

771 ยโสธร เลิงนกทา ศรีแก้ว ทต.ศรีแก้ว 8-5350806

772 ยะลา เมืองยะลา ยุโป ทต.ยุโป 8-5950108

773 ยะลา บันนังสตา บันนังสตา อบต.บันนังสตา 8-6950305

774 ยะลา ธารโต คีรีเขต อบต.คีรีเขต 8-6950405

775 ยะลา ยะหา ปะแต ทต.ปะแต

776 ยะลา รามัน บาโงย อบต.บาโงย 8-6950612

777 ยะลา กาบัง บาละ อบต.บาละ

778 ยะลา กรงปินัง กรงปินัง อบต.กรงปินัง

779 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ดอกล้ า อบต.ดอกล้ า 8-6450303

780 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี อุ่มเม้า ทต.อุ่มเม้า 8-5450503
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781 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ไพศาล อบต.ไพศาล 8-6450507

782 ร้อยเอ็ด โพนทอง อุ่มเม่า อบต.อุ่มเม่า

783 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เชียงใหม่ ทต.เชียงใหม่ 8-5450802

784 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองหิน ทต.หนองหิน

785 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ หนองขาม อบต.หนองขาม 8-6451403

786 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ หนองบัว อบต.หนองบัว

787 ระนอง เมืองระนอง ราชกรูด ทต.ราชกรูด 8-5850106

788 ระนอง เมืองระนอง หงาว ทต.หงาว

789 ระนอง กะเปอร์ บางหิน อบต.บางหิน 8-6850303

790 ระนอง สุขส าราญ นาคา อบต.นาคา 8-6850502

791 ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง อบต.บ้านแลง 8-6210113

792 ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน อบต.ส านักท้อน

793 ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง ทม.บ้านฉาง

794 ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง 8-5210204

795 ระยอง แกลง ทางเกวียน ทต.เมืองแกลง 8-5210306

796 ระยอง แกลง เนินฆอ้ ทต.เนินฆอ้ 8-5210308

797 ระยอง แกลง ปากน้ ากระแส ทต.ปากน้ าประแส 8-5210304

798 ระยอง วังจันทร์ ป่ายุบใน อบต.ป่ายุบใน 8-6210404

799 ระยอง บ้านค่าย บ้านค่าย ทต.บ้านค่ายพัฒนา 8-5210504

800 ระยอง ปลวกแดง ละหาร อบต.ละหาร 8-6210607

801 ระยอง เขาชะเมา น้ าเป็น อบต.น้ าเป็น 8-6210702

802 ระยอง นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ทต.มาบข่า

803 ราชบุรี จอมบึง ด่านทับตะโก อบต.ด่านทับตะโก 8-6700205

804 ราชบุรี จอมบึง แก้มอ้น อบต.แก้มอ้น 8-6700203

805 ราชบุรี ปากท่อ บ่อกระดาน อบต.บ่อกระดาน

806 ราชบุรี ปากท่อ ยางหัก อบต.ยางหัก 8-6700811

807 ลพบุรี เมืองลพบุรี ตะลุง อบต.ตะลุง

808 ลพบุรี ชัยบาดาล ซับตะเคียน อบต.ซับตะเคียน 8-6160406

809 ลพบุรี ท่าวุง้ โพตลาดแก้ว ทต.โพตลาดแก้ว 8-5160504
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810 ลพบุรี ท่าวุง้ เขาสมอคอน ทต.ท่าโขลง 8-5160501

811 ลพบุรี บ้านหมี่ พุคา อบต.พุคา 8-6160612

812 ลพบุรี ท่าหลวง ซับจ าปา อบต.ซับจ าปา 8-6160703

813 ลพบุรี โคกเจริญ ยางราก อบต.ยางราก 8-6160903

814 ลพบุรี ล าสนธิ ล าสนธิ อบต.ล าสนธิ 8-6161005

815 ลพบุรี ล าสนธิ ซับสมบูรณ์ อบต.ซับสมบูรณ์ 8-6161004

816 ลพบุรี ล าสนธิ เขาน้อย อบต.เขาน้อย 8-6161002

817 ล าปาง เมืองล าปาง สบตุ๋ย ทน.ล าปาง

818 ล าปาง แม่เมาะ แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ

819 ล าปาง เกาะคา ศาลา ทต.เกาะคา 8-5520302

820 ล าปาง งาว นาแก อบต.นาแก 8-6520506

821 ล าพูน แม่ทา ทาปลาดุก ทต.ทาปลาดุก 8-5510206

822 ล าพูน ทุง่หัวช้าง ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม 8-6510503

823 ล าพูน บ้านธิ บ้านธิ ทต.บ้านธิ

824 เลย นาด้วง นาดอกค า ทต.นาดอกค า 8-5420202

825 เลย เชียงคาน ปากตม อบต.ปากตม 8-6420308

826 เลย เชียงคาน จอมศรี อบต.จอมศรี 8-6420305

827 เลย เชียงคาน หาดทรายขาว อบต.หาดทรายขาว 8-6420309

828 เลย ปากชม ปากชม อบต.ปากชม

829 เลย ด่านซ้าย ปากหมัน อบต.ปากหมัน 8-6420507

830 เลย ด่านซ้าย อิปุม่ อบต.อิปุม่ 8-6420511

831 เลย ด่านซ้าย กกสะทอน อบต.กกสะทอน

832 เลย ภูเรือ ร่องจิก ทต.ร่องจิก 8-5420704

833 เลย ท่าล่ี หนองผือ อบต.หนองผือ 8-6420805

834 เลย วังสะพุง ปากปวน ทต.ปากปวน 8-5420909

835 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน อบต.ศรีฐาน 8-6421003

836 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ กระแชง อบต.กระแชง

837 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ อบต.สะเดาใหญ่ 8-6330519

838 ศรีสะเกษ ไพรบึง ปราสาทเยอ อบต.ปราสาทเยอ 8-6330605
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839 ศรีสะเกษ ไพรบึง สุขสวัสด์ิ อบต.สุขสวัสด์ิ 8-6330607

840 ศรีสะเกษ ราษีไศล ไผ่ อบต.ไผ่ 8-6330910

841 ศรีสะเกษ ราษีไศล หว้านค า อบต.หว้านค า 8-6330914

842 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ พิงพวย อบต.พิงพวย 8-6331403

843 ศรีสะเกษ วังหิน บุสูง ทต.บุสูง 8-5331601

844 ศรีสะเกษ วังหิน ธาตุ อบต.ธาตุ

845 ศรีสะเกษ วังหิน ทุง่สว่าง อบต.ทุง่สว่าง 8-6331603

846 ศรีสะเกษ วังหิน โพนยาง อบต.โพนยาง 8-6331606

847 ศรีสะเกษ พยุห์ ต าแย อบต.ต าแย

848 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ เสียว อบต.เสียว 8-6332103

849 ศรีสะเกษ ศิลาลาด กุง อบต.กุง 8-6332201

850 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม ทน.สกลนคร 8-3470102

851 สกลนคร เมืองสกลนคร ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง 8-6470114

852 สกลนคร เมืองสกลนคร ดงมะไฟ อบต.ดงมะไฟ 8-6470113

853 สกลนคร กุสุมาลย์ อุ่มจาน อบต.อุ่มจาน

854 สกลนคร พรรณานิคม วังยาง ทต.วังยาง

855 สกลนคร พรรณานิคม นาหัวบ่อ ทต.นาหัวบ่อ 8-5470409

856 สกลนคร พรรณานิคม สว่าง ทต.บัวสว่าง 8-5470401

857 สกลนคร นิคมน้ าอูน สุวรรณคาม อบต.สุวรรณคาม 8-6470702

858 สกลนคร วานรนิวาส หนองแวง ทต.หนองแวง 8-5470801

859 สกลนคร อากาศอ านวย อากาศ ทต.อากาศอ านวย 8-5471102

860 สกลนคร สว่างแดนดิน พันนา ทต.พันนา 8-5471203

861 สกลนคร เต่างอย เต่างอย อบต.เต่างอย 8-6471401

862 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ เหล่าโพนค้อ อบต.เหล่าโพนค้อ 8-6471504

863 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ แมดนาท่ม อบต.แมดนาท่ม 8-6471503

864 สงขลา เมืองสงขลา บ่อยาง ทน.สงขลา 8-3900102

865 สงขลา สทิงพระ ชุมพล อบต.ชุมพล 8-6260404

866 สงขลา สะบ้าย้อย ธารคีรี อบต.ธารคีรี 8-6900607

867 สงขลา รัตภูมิ ควนรู อบต.ควนรู 8-6900904



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล อปท. รหัสสมำชกิ

868 สงขลา สะเดา สะเดา ทม.สะเดา 8-4901001

869 สงขลา หาดใหญ่ ท่าข้าม อบต.ท่าข้าม 8-6901113

870 สงขลา นาหม่อม พิจิตร อบต.พิจิตร 8-6901203

871 สงขลา นาหม่อม ทุง่ขมิ้น อบต.ทุง่ขมิ้น 8-6901204

872 สงขลา สิงหนคร ร าแดง อบต.ร าแดง 8-6901504

873 สงขลา สิงหนคร ม่วงงาม ทม.ม่วงงาม 8-4901509

874 สตูล ควนโดน ควนโดน อบต.ควนโดน 8-6910202

875 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา ทต.แพรกษา

876 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา อบต.แพรกษา 8-6110113

877 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ อบต.แพรกษาใหม่ 8-6110109

878 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน อบต.คลองด่าน 8-6110205

879 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองนิยมยาตรา อบต.คลองนิยมยาตรา

880 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ ทต.บางพลี

881 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา อบต.บางปลา

882 สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด อบต.ทรงคนอง

883 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า อบต.แหลมฟ้าผ่า

884 สมุทรปราการ บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย อบต.ศีรษะจรเข้น้อย

885 สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม อบต.บางพรม 8-6750210

886 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม อบต.โคกขาม 8-6740108

887 สมุทรสาคร กระทุม่แบน อ้อมน้อย ทน.อ้อมน้อย 8-3740201

888 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ดอนไก่ดี ทต.ดอนไก่ดี

889 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง อบต.บ้านแก้ง 8-6270108

890 สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปีฆ่อ้ง อบต.โคกปีฆ่อ้ง 8-6270106

891 สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด อบต.ซับมะกรูด 8-6270206

892 สระแก้ว คลองหาด เบญจขร อบต.เบญจขร 8-6270205

893 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ อบต.ทัพเสด็จ

894 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย อบต.ทัพไทย 8-6270303

895 สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน อบต.โคคลาน 8-6270305

896 สระแก้ว วังน้ าเย็น ตาหลังใน อบต.ตาหลังใน 8-6270403
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897 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน อบต.ท่าเกวียน 8-6270504

898 สระแก้ว วัฒนานคร หนองตะเคียนบอน อบต.หนองตะเคียนบอน 8-6270509

899 สระแก้ว อรัญประเทศ ทับพริก อบต.ทับพริก

900 สระแก้ว อรัญประเทศ หนองสังข์ อบต.หนองสังข์ 8-6270610

901 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์ 8-5270902

902 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังใหม่ อบต.วังใหม่ 8-6270903

903 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังทอง ทต.วังทอง 8-5270901

904 สระบุรี เมืองสระบุรี โคกสว่าง อบต.โคกสว่าง 8-6190106

905 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองโน ทต.ป๊อกแป๊ก 8-5190103

906 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองยาว อบต.หนองยาว 8-6190112

907 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากข้าวสาร อบต.ปากข้าวสาร 8-6190109

908 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองปลาไหล อบต.หนองปลาไหล

909 สระบุรี เมืองสระบุรี กุดนกเปล้า ทต.กุดนกเปล้า 8-5190104

910 สระบุรี เมืองสระบุรี ตะกุด ทต.ตะกุด 8-5190105

911 สระบุรี แก่งคอย ทับกวาง ทม.ทับกวาง 8-4190202

912 สระบุรี แก่งคอย ตาลเด่ียว อบต.ตาลเด่ียว 8-6190206

913 สระบุรี แก่งคอย ห้วยแห้ง อบต.ห้วยแห้ง

914 สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ อบต.ท่าคล้อ 8-6190203

915 สระบุรี แก่งคอย หินซ้อน อบต.หินซ้อน 8-6190213

916 สระบุรี แก่งคอย บ้านป่า อบต.บ้านป่า 8-6190210

917 สระบุรี แก่งคอย ท่าตูม อบต.ท่าตูม 8-6190208

918 สระบุรี แก่งคอย ชะอม อบต.ชะอม

919 สระบุรี แก่งคอย สองคอน อบต.สองคอน 8-6190211

920 สระบุรี แก่งคอย เตาปูน อบต.เตาปูน 8-6190207

921 สระบุรี แก่งคอย ช าผักแพว อบต.ช าผักแพว 8-6190205

922 สระบุรี แก่งคอย ท่ามะปราง อบต.ท่ามะปราง 8-6190209

923 สระบุรี หนองแค คชสิทธิ์ อบต.คชสิทธิ์

924 สระบุรี หนองแค บัวลอย อบต.บัวลอย

925 สระบุรี หนองแค ห้วยขมิ้น อบต.ห้วยขมิ้น
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926 สระบุรี หนองแค หนองไข่น้ า อบต.หนองไข่น้ า 8-6190311

927 สระบุรี หนองแค หนองจรเข้ อบต.หนองจรเข้ 8-6190312

928 สระบุรี หนองแค หนองนาก อบต.หนองนาก

929 สระบุรี หนองแค หนองปลาหมอ อบต.หนองปลาหมอ

930 สระบุรี วิหารแดง หนองหมู ทต.หนองหมู

931 สระบุรี วิหารแดง บ้านล า อบต.บ้านล า

932 สระบุรี วิหารแดง คลองเรือ อบต.คลองเรือ 8-6190403

933 สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง ทต.วิหารแดง 8-5190401

934 สระบุรี หนองแซง หนองแซง ทต.หนองแซง 8-5190501

935 สระบุรี หนองแซง หนองควายโซ อบต.หนองกบ

936 สระบุรี หนองแซง ไก่เส่า อบต.ไก่เส่า

937 สระบุรี บ้านหมอ บ้านหมอ ทต.บ้านหมอ

938 สระบุรี บ้านหมอ สร่างโศก ทต.สร่างโศก 8-5190608

939 สระบุรี บ้านหมอ ตลาดน้อย ทต.ตลาดน้อย 8-5190604

940 สระบุรี บ้านหมอ ไผ่ขวาง อบต.ไผ่ขวาง

941 สระบุรี บ้านหมอ บ้านครัว ทต.ท่าลาน 8-5190602

942 สระบุรี หนองโดน บ้านกลับ อบต.บ้านกลับ

943 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม ทต.ธารเกษม 8-5190904

944 สระบุรี พระพุทธบาท เขาวง อบต.เขาวง 8-6190903

945 สระบุรี พระพุทธบาท พุกร่าง ทต.พุกร่าง 8-5190902

946 สระบุรี เสาไห้ เสาไห้ ทต.เสาไห้

947 สระบุรี เสาไห้ บ้านยาง ทต.บ้านยาง

948 สระบุรี เสาไห้ ต้นตาล ทต.ต้นตาล-พระยาทด 8-5191006

949 สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ ทต.สวนดอกไม้

950 สระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ อบต.มิตรภาพ

951 สระบุรี มวกเหล็ก ล าพญากลาง อบต.ล าพญากลาง 8-6191105

952 สระบุรี วังม่วง แสลงพัน ทต.แสลงพัน 8-5191204

953 สระบุรี วังม่วง วังม่วง อบต.วังม่วง 8-6191203

954 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผ้ึงรวง อบต.ผ้ึงรวง 8-6191304
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955 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน อบต.หน้าพระลาน 8-6191306

956 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ อบต.บางมัญ 8-6170106

957 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน โพทะเล อบต.โพทะเล

958 สิงห์บุรี พรหมบุรี บ้านแป้ง อบต.บ้านแป้ง

959 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านหลุม อบต.บ้านหลุม 8-6640110

960 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ตล่ิงชัน ทต.ตล่ิงชัน 8-5640202

961 สุโขทัย คีรีมาศ บ้านป้อม อบต.บ้านป้อม 8-6640307

962 สุโขทัย คีรีมาศ นาเชิงคีรี อบต.นาเชิงคีรี 8-6640305

963 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรกลาง อบต.ไกรกลาง 8-6640410

964 สุโขทัย ศรีส าโรง นาขุนไกร อบต.นาขุนไกร 8-6640610

965 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองบางขลัง ทต.เมืองบางขลัง 8-5640712

966 สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ อบต.คลองมะพลับ 8-6640803

967 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม กลางดง ทต.กลางดง 8-5640904

968 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทับตีเหล็ก อบต.ทับตีเหล็ก 8-6720120

969 สุพรรณบุรี ด่านช้าง หนองมะค่าโมง อบต.หนองมะค่าโมง 8-6720303

970 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ไผ่กองดิน ทต.ไผ่กองดิน 8-5720404

971 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง บางตะเคียน อบต.บางตะเคียน

972 สุพรรณบุรี สามชุก หนองสะเดา อบต.หนองสะเดา 8-6720806

973 สุราษฎร์ธานี พนม ต้นยวน อบต.ต้นยวน 8-6841004

974 สุราษฎร์ธานี พนม คลองชะอุ่น ทต.คลองชะอุ่น 8-5841002

975 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา ทต.เคียนซา 8-5841401

976 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา อบต.เคียนซา 8-6841404

977 สุราษฎร์ธานี เคียนซา อรัญคามวารี อบต.อรัญคามวารี 8-6841406

978 สุราษฎร์ธานี เคียนซา บ้านเสด็จ ทต.บ้านเสด็จ 8-5841405

979 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เวียงสระ ทต.เมืองเวียง 8-5841505

980 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี ไทรทอง อบต.ไทรทอง 8-6841804

981 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สลักได อบต.สลักได 8-6320123

982 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สวาย อบต.สวาย 8-6320120

983 สุรินทร์ ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ทต.นาหนองไผ่ 8-5320206
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984 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เมืองบัว อบต.เมืองบัว 8-6320208

985 สุรินทร์ ท่าตูม ท่าตูม อบต.ท่าตูม 8-6320304

986 สุรินทร์ ท่าตูม พรมเทพ อบต.พรมเทพ 8-6320308

987 สุรินทร์ ท่าตูม บะ อบต.บะ 8-6320306

988 สุรินทร์ จอมพระ เมืองลีง อบต.เมืองลีง 8-6320407

989 สุรินทร์ ปราสาท บ้านพลวง อบต.บ้านพลวง 8-6320509

990 สุรินทร์ สนม แคน ทต.แคน 8-5320802

991 สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองขวาว อบต.หนองขวาว

992 สุรินทร์ สังขะ ตาคง อบต.ตาคง 8-6321005

993 สุรินทร์ ล าดวน ล าดวน อบต.ล าดวน 8-6321105

994 สุรินทร์ ส าโรงทาบ หนองฮะ อบต.หนองฮะ 8-6321210

995 สุรินทร์ ส าโรงทาบ ศรีสุข อบต.ศรีสุข

996 สุรินทร์ บัวเชด จรัส อบต.จรัส 8-6321307

997 สุรินทร์ พนมดงรัก จีกแดก อบต.จีกแดก

998 สุรินทร์ ศรีณรงค์ ศรีสุข อบต.ศรีสุข 8-6321504

999 สุรินทร์ โนนนารายณ์ ค าผง อบต.ค าผง 8-6321702

1000 หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง ทม.หนองคาย

1001 หนองคาย เมืองหนองคาย โพธิช์ัย ทต.โพธิช์ัย 8-5430106

1002 หนองคาย เมืองหนองคาย กวนวัน ทต.กวนวัน 8-5430107

1003 หนองคาย เมืองหนองคาย เวียงคุก ทต.เวียงคุก 8-5430103

1004 หนองคาย เมืองหนองคาย วัดธาตุ ทต.วัดธาตุ 8-5430110

1005 หนองคาย เมืองหนองคาย หาดค า ทต.หาดค า 8-5430105

1006 หนองคาย เมืองหนองคาย หินโงม อบต.หินโงม 8-6430114

1007 หนองคาย เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ ทต.บ้านเด่ือ 8-5430108

1008 หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน ทต.หนองสองห้อง 8-5430104

1009 หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน อบต.ค่ายบกหวาน 8-6430112

1010 หนองคาย เมืองหนองคาย โพนสว่าง อบต.โพนสว่าง 8-6430116

1011 หนองคาย เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน อบต.พระธาตุบังพวน 8-6430113

1012 หนองคาย เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ อบจ.หนองคาย
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1013 หนองคาย เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ อบต.หนองกอมเกาะ 8-6430111

1014 หนองคาย เมืองหนองคาย ปะโค ทต.ปะโค 8-5430109

1015 หนองคาย เมืองหนองคาย เมืองหมี อบต.เมืองหมี 8-6430115

1016 หนองคาย เมืองหนองคาย สีกาย อบต.สีกาย 8-6430117

1017 หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ

1018 หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ อบต.ท่าบ่อ 8-6430208

1019 หนองคาย ท่าบ่อ น้ าโมง อบต.น้ าโมง 8-6430210

1020 หนองคาย ท่าบ่อ กองนาง ทต.กองนาง 8-5430207

1021 หนองคาย ท่าบ่อ โคกคอน อบต.โคกคอน 8-6430204

1022 หนองคาย ท่าบ่อ บ้านเด่ือ อบต.บ้านเด่ือ 8-6430205

1023 หนองคาย ท่าบ่อ บ้านถ่อน ทต.บ้านถ่อน 8-5430203

1024 หนองคาย ท่าบ่อ บ้านว่าน อบต.บ้านว่าน

1025 หนองคาย ท่าบ่อ นาข่า อบต.นาข่า

1026 หนองคาย ท่าบ่อ โพนสา ทต.โพนสา 8-5430202

1027 หนองคาย ท่าบ่อ โพนสา อบต.โพนสา 8-6430211

1028 หนองคาย ท่าบ่อ หนองนาง อบต.หนองนาง 8-6430212

1029 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล ทต.โพนพิสัย 8-6430501

1030 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล อบต.จุมพล 8-6430503

1031 หนองคาย โพนพิสัย วัดหลวง อบต.วัดหลวง 8-6430512

1032 หนองคาย โพนพิสัย กุดบง อบต.กุดบง 8-6430510

1033 หนองคาย โพนพิสัย ชุมช้าง อบต.ชุมช้าง 8-6430511

1034 หนองคาย โพนพิสัย ทุง่หลวง อบต.ทุง่หลวง 8-6430505

1035 หนองคาย โพนพิสัย เหล่าต่างค า อบต.เหล่าต่างค า 8-6430509

1036 หนองคาย โพนพิสัย นาหนัง อบต.นาหนัง

1037 หนองคาย โพนพิสัย เซิม อบต.เซิม 8-6430504

1038 หนองคาย โพนพิสัย บ้านผือ อบต.บ้านผือ 8-6430507

1039 หนองคาย โพนพิสัย สร้างนางขาว ทต.สร้างนางขาว 8-5430502

1040 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ทต.ศรีเชียงใหม่

1041 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว อบต.พานพร้าว 8-6430705
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1042 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ อบต.บ้านหม้อ 8-6430703

1043 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท อบต.พระพุทธบาท 8-6430704

1044 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก ทต.หนองปลาปาก 8-5430702

1045 หนองคาย สังคม แก้งไก่ อบต.แก้งไก่ 8-6430802

1046 หนองคาย สังคม ผาต้ัง อบต.ผาต้ัง 8-6430805

1047 หนองคาย สังคม บ้านม่วง อบต.บ้านม่วง 8-6430804

1048 หนองคาย สังคม นาง้ิว อบต.นาง้ิว 8-6430803

1049 หนองคาย สังคม สังคม ทต.สังคม 8-5430801

1050 หนองคาย สังคม สังคม อบต.สังคม 8-6430806

1051 หนองคาย สระใคร สระใคร อบต.สระใคร 8-6431402

1052 หนองคาย สระใคร คอกช้าง อบต.คอกช้าง 8-6431403

1053 หนองคาย สระใคร บ้านฝาง อบต.บ้านฝาง 8-6431401

1054 หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่ 8-5431501

1055 หนองคาย เฝ้าไร่ นาดี อบต.นาดี 8-6431503

1056 หนองคาย เฝ้าไร่ หนองหลวง อบต.หนองหลวง 8-6431504

1057 หนองคาย เฝ้าไร่ วังหลวง อบต.วังหลวง 8-6431505

1058 หนองคาย เฝ้าไร่ อุดมพร อบต.อุดมพร 8-6431502

1059 หนองคาย รัตนวาปี รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี 8-6431605

1060 หนองคาย รัตนวาปี นาทับไฮ อบต.นาทับไฮ 8-6431601

1061 หนองคาย รัตนวาปี บ้านต้อน อบต.บ้านต้อน 8-6431603

1062 หนองคาย รัตนวาปี พระบาทนาสิงห์ อบต.พระบาทนาสิงห์ 8-6431602

1063 หนองคาย รัตนวาปี โพนแพง อบต.โพนแพง 8-6431604

1064 หนองคาย โพธิต์าก โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก 8-6431703

1065 หนองคาย โพธิต์าก โพนทอง อบต.โพนทอง 8-6431701

1066 หนองคาย โพธิต์าก ด่านศรีสุข อบต.ด่านศรีสุข

1067 หนองบัวล าภู นากลาง กุดดินจี่ ทต.กุดดินจี่

1068 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง กุดสะเทียน อบต.กุดสะเทียน

1069 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง ทม.อ่างทอง 8-4150102

1070 อ่างทอง เมืองอ่างทอง บ้านอิฐ อบต.บ้านอิฐ 8-6150109
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1071 อ่างทอง ไชโย ราชสถิตย์ อบต.ราชสถิตย์ 8-6150205

1072 อ่างทอง ป่าโมก เอกราช อบต.เอกราช 8-6150307

1073 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ตลาดใหม่ อบต.ตลาดใหม่ 8-6150609

1074 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ บุง่ ทม.อ านาจเจริญ 8-4370102

1075 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ บุง่ อบต.บุง่

1076 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ไก่ค า ทต.ไก่ค า

1077 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ปลาค้าว อบต.ปลาค้าว

1078 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ คึมใหญ่ อบต.คึมใหญ่

1079 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ นาผือ อบต.นาผือ 8-6370113

1080 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ น้ าปลีก อบต.น้ าปลีก 8-6370121

1081 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ นาหมอม้า ทต.นาหมอม้า 8-5370107

1082 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ โนนโพธิ์ อบต.โนนโพธิ์ 8-6370114

1083 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ โนนหนามแท่ง อบต.โนนหนามแท่ง

1084 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ห้วยไร่ อบต.ห้วยไร่ 8-6370122

1085 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ กุดปลาดุก อบต.กุดปลาดุก 8-6370109

1086 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ดอนเมย อบต.ดอนเมย 8-6370111

1087 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ นายม ทต.นายม 8-5370104

1088 อ านาจเจริญ ชานุมาน ค าเขื่อนแก้ว อบต.ค าเขื่อนแก้ว 8-6370206

1089 อ านาจเจริญ ชานุมาน ป่าก่อ อบต.ป่าก่อ 8-6370205

1090 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ลือ อบต.ลือ 8-6370307

1091 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ห้วย ทต.ห้วย 8-5370304

1092 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาป่าแซง ทต.นาป่าแซง 8-5370302

1093 อ านาจเจริญ พนา พนา อบต.พนา

1094 อ านาจเจริญ พนา จานลาน อบต.จานลาน 8-6370404

1095 อ านาจเจริญ พนา พระเหลา ทต.พนา 8-5370401

1096 อ านาจเจริญ พนา พระเหลา ทต.พระเหลา 8-5370402

1097 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค์ 8-5370502

1098 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม 8-5370501

1099 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม ไร่สีสุก อบต.ไร่สีสุก 8-6370507
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1100 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง อบต.นาเวียง 8-6370503

1101 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม หนองไฮ อบต.หนองไฮ 8-6370506

1102 อ านาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน 8-5370601

1103 อ านาจเจริญ หัวตะพาน หนองแก้ว อบต.หนองแก้ว 8-6370607

1104 อ านาจเจริญ หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย อบต.สร้างถ่อน้อย 8-6370606

1105 อ านาจเจริญ หัวตะพาน จิกดู่ อบต.จิกดู่ 8-6370608

1106 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ อ านาจ ทต.อ านาจ 8-5370701

1107 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ แมด อบต.แมด

1108 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บ้านตาด ทต.บ้านตาด

1109 อุดรธานี กุดจับ เชียงเพ็ง ทต.ยางชุม

1110 อุดรธานี หนองวัวซอ อูบมุง ทต.อูบมุง 8-5410303

1111 อุดรธานี บ้านผือ เมืองพาน อบต.เมืองพาน 8-6411713

1112 อุดรธานี บ้านผือ ค าด้วง อบต.ค าด้วง 8-6411710

1113 อุดรธานี เพ็ญ บ้านธาตุ ทต.บ้านธาตุ 8-5411902

1114 อุดรธานี หนองแสง แสงสว่าง อบต.แสงสว่าง 8-6412104

1115 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ บ้านแดง อบต.บ้านแดง 8-6412301

1116 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ น้ าริด ทต.น้ าริด 8-5530106

1117 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก ทต.ผาจุก 8-5530110

1118 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ถ้ าฉลอง อบต.ถ้ าฉลอง 8-6530114

1119 อุตรดิตถ์ ตรอน หาดสองแคว อบต.หาดสองแคว 8-6530207

1120 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ผาเลือด อบต.ผาเลือด 8-6530308

1121 อุตรดิตถ์ ท่าปลา นางพญา อบต.นางพญา 8-6530306

1122 อุตรดิตถ์ น้ าปาด บ้านฝาย อบต.บ้านฝาย

1123 อุตรดิตถ์ น้ าปาด น้ าไคร้ อบต.น้ าไคร้ 8-6530404

1124 อุตรดิตถ์ น้ าปาด น้ าไผ่ อบต.น้ าไผ่ 8-6530403

1125 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ฟากท่า อบต.ฟากท่า 8-6530502

1126 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ่อเบีย้ อบต.บ่อเบีย้ 8-6530603

1127 อุตรดิตถ์ พิชัย คอรุม อบต.คอรุม 8-6530706

1128 อุตรดิตถ์ พิชัย บ้านหม้อ อบต.บ้านหม้อ 8-6530704
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1129 อุตรดิตถ์ พิชัย นายาง อบต.นายาง 8-6530709

1130 อุตรดิตถ์ ลับแล แม่พูล อบต.แม่พูล 8-6530810

1131 อุตรดิตถ์ ลับแล ชัยจุมพล อบต.ชัยจุมพล 8-6530804

1132 อุตรดิตถ์ ลับแล ทุง่ยั้ง ทต.ทุง่ยั้ง 8-5530801

1133 อุตรดิตถ์ ลับแล ทุง่ยั้ง ทต.พระเสด็จ 8-5530806

1134 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ป่าคาย อบต.ป่าคาย

1135 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน น้ าพี้ อบต.น้ าพี้

1136 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี หาดทนง ทต.หาดทนง 8-5610103

1137 อุทัยธานี ทัพทัน ทัพทัน ทต.ทัพทัน 8-5610202

1138 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ พลวงสองนาง ทต.พลวงสองนาง 8-5610303

1139 อุทัยธานี หนองฉาง อุทัยเก่า อบต.อุทัยเก่า 8-6610408

1140 อุทัยธานี หนองขาหย่าง ท่าโพ อบต.ท่าโพ 8-6610503

1141 อุทัยธานี บ้านไร่ บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ 8-6610603

1142 อุทัยธานี ลานสัก ระบ า อบต.ระบ า 8-6610705

1143 อุทัยธานี ห้วยคต ห้วยคต อบต.ห้วยคต 8-6610803

1144 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน อบต.หนองขอน 8-6340108

1145 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี กระโสบ อบต.กระโสบ 8-6340111

1146 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ นาค า อบต.นาค า 8-6340203

1147 อุบลราชธานี โขงเจียม นาโพธิก์ลาง อบต.นาโพธิก์ลาง 8-6340304

1148 อุบลราชธานี เขื่องใน ชีทวน อบต.ชีทวน

1149 อุบลราชธานี เขื่องใน แดงหม้อ อบต.แดงหม้อ 8-6340415

1150 อุบลราชธานี เขื่องใน ยางขี้นก อบต.ยางขี้นก 8-6340410

1151 อุบลราชธานี เขื่องใน หนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 8-6340413

1152 อุบลราชธานี เขมราฐ นาแวง อบต.นาแวง 8-6340508

1153 อุบลราชธานี นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ อบต.โนนสมบูรณ์ 8-6340804

1154 อุบลราชธานี บุณฑริก ห้วยข่า อบต.ห้วยข่า 8-6341005

1155 อุบลราชธานี ตระการพืชผล คอนสาย อบต.คอนสาย 8-6341109

1156 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ แก่งเค็ง อบต.แก่งเค็ง 8-6341203

1157 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ หนองเมือง อบต.หนองเมือง 8-6341407



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล อปท. รหัสสมำชกิ

1158 อุบลราชธานี วารินช าราบ โนนโหนน อบต.โนนโหนน 8-6341516

1159 อุบลราชธานี วารินช าราบ หนองกินเพล อบต.หนองกินเพล 8-1341514

1160 อุบลราชธานี สิรินธร ค าเขื่อนแก้ว อบต.ค าเขื่อนแก้ว 8-6342505

1161 อุบลราชธานี นาเยีย นาดี อบต.นาดี 8-6342903

1162 อุบลราชธานี นาตาล กองโพน อบต.กองโพน 8-6343001

1163 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง อบต.โพนเมือง

1164 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง ทต.ท่าช้าง 8-5343202


