
1 037361 อบต.แสนตอ กาญจนบุรี สม60000328

2 057992 อบต.แสนตอ กาญจนบุรี สม58000649

3 020826 ทต.อุมเมา กาฬสินธุ สม55002779

4 035937 อบต.นาบอน กาฬสนิธุ สม62000716

5 036979 อบต.ลานดอกไม กําแพงเพชร สม56002717

6 014391 อบต.หนองหลวง กําแพงเพชร สม60000299

7 042864 อบต.บัวเงิน ขอนแกน สม59000718

8 023188 อบต.โพนเพ็ก ขอนแกน สม55005272

9 043768 อบต.โพนเพ็ก ขอนแกน สม62000555

10 046201 อบต.โพนเพ็ก ขอนแกน สม55005214

11 042117 อบต.หวยเตย ขอนแกน สม62000686

12 006255 อบต.หัวสําโรง ฉะเชิงเทรา สม55006106

13 006260 อบต.หัวสําโรง ฉะเชิงเทรา สม61000132

14 051521 อบต.หนองขาม ชลบุรี สม61000568

15 011264 อบต.นาขา ชุมพร สม58000816

16 011267 อบต.นาขา ชุมพร สค54000949

17 022844 อบต.นาขา ชุมพร สม59000087

18 051074 อบต.จอมสวรรค เชียงราย สม55005037

19 006709 อบต.หวยทราย เชียงใหม สม60000096

20 006710 อบต.หวยทราย เชียงใหม สม58000278

21 008489 อบต.เทพนิมิต ตราด สม58001053

22 052498 อบต.แมกาษา ตาก สม62000487

23 050519 อบต.หนองงูเหลือม นครปฐม สม57000170

24 029515 อบต.สีสุก นครราชสีมา สม60000417

25 029516 อบต.สีสุก นครราชสีมา สม62000421

26 057108 อบต.บางกราง นนทบุรี สม56000542

27 009250 อบต.นาไรหลวง นาน สม57003308

28 027468 ทต.โคกเหล็ก บุรีรัมย สห63000021

29 043119 อบต.ถลุงเหล็ก บุรีรมัย สม60000318

30 011975 อบต.เมืองแฝก บุรรัีมย สม63000148

31 014583 อบต.หนองตาด บุรีรัมย สห62000467

32 030384 อบต.นนทรี ปราจีนบุรี สม62000066

33 005321 อบต.คานหาม พระนครศรีอยุธยา สม57003463

34 000171 อบต.ปาซาง พะเยา สม57000349

35 017426 อบต.คลองเฉลิม พัทลุง สม56000348

36 051316 อบต.หนองปลาไหล เพชรบุรี สม61000615
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37 015176 อบจ.ยโสธร ยโสธร สม61000380

38 045228 ทต.โพนสูง รอยเอ็ด สม58000408

39 055084 ทต.โพนสูง รอยเอ็ด สม62000212

40 023372 อบต.สระบัว รอยเอ็ด สม58000807

41 055464 อบต.วังมะนาว ราชบุรี สม55002047

42 057527 อบต.โกงธนู ลพบุรี สม61000274

43 019132 ทม.เขลางคนคร ลําปาง สค60000335

44 018084 อบต.ปวนพุ เลย สม58001128

45 018085 อบต.ปวนพุ เลย สม61000739

46 018088 อบต.ปวนพุ เลย สม58001067

47 018093 อบต.ปวนพุ เลย สม58001066

48 045541 อบต.จิกสังขทอง ศรีสะเกษ สม57002104

49 048315 อบต.บึงมะลู ศรีสะเกษ สม58000477

50 044916 อบต.พราน ศรีสะเกษ สม59000222

51 046538 อบต.โพนคอ ศรสีะเกษ สม60000130

52 005201 อบต.เสียว ศรสีะเกษ สม56001425

53 044927 อบต.หัวชาง ศรีสะเกษ สม60000625

54 037710 ทต.ตองโขบ สกลนคร สม57000913

55 046031 อบต.วัดสน สงขลา สค62000003

56 021615 อบต.บานใหมไชยมงคล สุโขทัย สม58001298

57 006542 อบต.บางพลับ สพุรรณบุรี สม60000092

58 037704 อบต.ตะกุกใต สุราษฎรธานี สม56001630

59 029563 อบต.คูตนั สุรนิทร สม57003427

60 016743 อบต.บักได สริุนทร สม55003962

61 006516 ทต.เฝาไร หนองคาย สม56003421

62 006284 อบต.โนนโพธิ์ อํานาจเจริญ สค60000057

63 010804 ทต.โคกสูง อุดรธานี สม57001716

64 010805 ทต.โคกสูง อุดรธานี สม60000223

65 010807 ทต.โคกสูง อุดรธานี สม59000050

66 038943 ทต.โคกสูง อุดรธานี สม62000366

67 038946 ทต.โคกสูง อุดรธานี สม57001717

68 035956 ทต.แชแล อุดรธานี สค60000311

69 011448 อบต.เชียงดา อุดรธานี สค62000140

70 017856 อบต.โคกสวาง อุบลราชธานี สม58001129

71 041767 อบต.ไพบูลย อุบลราชธานี สม57001011


